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Pentru Cetitorii şi Directorul Revistei 
„Mişcarea Medicală Românău

Harnicul şi meritosul director al „Mişcărei Medicale Române* ,  

Colegul Cânciulescu, a luat hotărârea, acum câtva timp, să alcătu
iască un Număr, din Revista pe care o conduce cu atâta desinteresată 
înţelegere, consacrat lucrărilor româneşti asupra boalelor infecţioase şi 
cercetărilor experimentale recente făcute in ţară cu privire la proble
mele ridicate de aceste maladii. A crezut de cuviinţă, cinste care mă 
turbură, să-mi dea mie cuvântul pentru a prezenta publicului medical 
cetitor articolele publicate in acest număr. Ştiu bine că nu este decât 
o simplă formalitate şi că a ţinut prin aceasta să lege şi numele meu 
de o publicaţiune care, prin valoarea articolelor cuprinse şi autoritatea 
celor care le semnează, va rămâne tn literatura medicală ca o dovadă 
a nivelului ştiinţific ridicat al ştiinţelor medicale tn România. Câtă 
adâncă gratitudine se cade să avem ori de câte ori ni se dă prilejul 
să facem asemenea constatări faţă de marii noştri dascăli, care cu 
atâta pricepere şi entuziasm au făcut din Şcoala medicală română, o 
şcoală demnă să stea alături cu cele mai bune din ţări de veche cultură.

Nu mi-e îngăduit, tntr'o împrejurare ca aceasta, să nu exprim 
omagiile mele de pioasă recunoştinţă faţă de memoria iluştrilor noştri 
înaintaşi V. Babeş, loan Cantacuzino, Vasiie Sion şi alţii, cari au con
tribuit în primul rând prin generoasa lor activitate de savanţi şi or
ganizatori la punerea bazelor solide pentru activitatea noastră de astăzi.

Numărul de faţă, deşi conţine un bogat material în această pri
vinţă, nu reprezintă totuşi in întregime activitatea ştiinţifică românească 
recentă tn domeniul maladiilor infecţioase. împrejurări diverse au îm
piedicat pe unii compatrioţi cu mare autoritate să ne poată da arti
cole asupra ultimelor lor cercetări în acest domeniu. Nu putem decât 
să exprimăm adânca noastră părere de rău că ti am putut avea o co
laborare pe care o preţuim. In acelaş timp, se cuvine să exprimăm 
întreaga noastră recunoştinţă Profesorilor noştri Gh. Proca şi Al. Slă- 
tineanu, cari ne-au făcut deosebita cinste să ne trimită rezultatele ob-

M . M. R. 1



2

seroaţiunilor şi cercetărilor lor in două probleme aşa de interesante ca 
Bacteriofagia şi infecţiunea cărbunoasă. Mulţumim încă D-lui Profesor 
Mironescu, D-lui Medic General D-r C. D. Constantinescu, pentru ar
ticolul domniei sale aşa de complet asupra studiilor Brucellozelor in 
ţara noastră, D-lui Conferenţiar D-r A. Stroe şi colaboratorilor mai 
tineri, cari au contribuit cu atâta bunăvoinţă la alcătuirea acestui număr.

Şi pentru a termina acest Cuvânt introductiv, pe care prietenia 
colegului Cănciulescu a ţinut să mi-l lase in seamă, ll rog să-mi in- 
gădue o mărturisire pe care —  in calitate de Redactor al Revistei 
Ştiinţelor Medicale —  trebue să o fa c :  iubite Prieten, admir şi invi
diez energia şi entuziasmul cu care lucrezi; ai isbutit, graţie lor, să 
mă faci să-mi trădez —  din fericire temporar numai —  obligaţiile mele 
faţă de vechea Revistă, a cărei sarcini am, şi să-ţi cedez articole pe  
care nu ştii cu câtă râvnă le-aşi fi dorit tipărite in coloanele bătrânei 
Reviste fundată de mult regretatul meu Maestrul...

O strângere de mână prietenească şi sincere felicitări de al du- 
mitale devotat,

Prof. D-r C. Ionescu-Mihăieşti.

Repr. p. România:  S . t  F, s. a . r . Bucureşti. Avram lancu 3 2



Clinica de boli contagioase dela Spitalul Colentina 
din Bucureşti

COMPLICATIUNI IN URMA INJECTIUNEI CU ADRENALINĂ 
PENTRU FAVORIZAREA HEMOCULTURII IN FEBRA TIFOIDĂ

de
Profesor D-r THEODOR MIRONESCU 

VICTOR LAZARESCU şi ILARIE POPESC!)
Medic secundar Intern

Diagnosticul febrei tifoide întâmpină adesea mari dificultăţi. Este 
drept că înfr’un mediu epidermic bogat în cazuri de febră tifoida simp
tomatologia este foarte prefioasâ pentru diagnosticul boalei totuşi con
firmarea bacteriologică este absolut necesară. Dintre metodele ce 
avem Ia dispoziţie pentru aceasta, dovada prezentei bacilului febrei ti
foide în sânge prin bemoculturâ, este fără îndoială cea de căpetenie. 
Tocmai pentru acest motiv nu trebuie să pierdem ocaziunea a  recurge 
Ia hemocultură când suspectăm un bolnav de a  avea febră tifoidă. 
Toate aceste sunt în de obşte cunoscute cum este deasemenea cu
noscut că sunt încă destul de numeroase cazurile de febră tifoidă lâ 
oare bemoculturâ este negativă. In vederea acestui neajuns Nechaf 
Omer Irdelp, Muzaffer Guchan şi Chakir Ugan (Presse Medicale No. 
10, 1937 ) indică o metodă ce constă în a face o injecfie cu adrena
lină bolnavului suspectat de febră tifoidă (clorhidrat de adrenalină 1 mi- 
ligram) cu 15— 20  minute înainte de a lua bolnavului sânge pen
tru hemocultură. Prin această metodă autorii tind după cum spun 
dânşii, să perfecţioneze technica hemoculturii pentru ca sâ-i asigure 
maximum de reuşită. In principiu chiar această metodă ne invită Ia 
oarecare rezerve. Aceste rezerve se impun de faptul că noi pentru a 
face un diagnostic, întrebuinţăm deci o metodă ce are de scop în 
primul rând de a  schimba distribuţiunea bacililor de febră tifoidă în 
organism, distribuţiune ce după mersul natural al maladiei ar trebui 
să  ducă Ia vindecarea bolnavului. Autorii însuşi recunosc că în infec- 
ţiunile în care microorganismele circulă în sânge aceste microorganisme 
termină prin a  fi sustrase din sânge de unele organe între oare splina. 
Chiar după autorii citaţi splina participă Ia apărarea organismului con-
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tra infecfiunei tifice. In ce priveşte roiul splinei ca mijloc de apărare 
în infecfiuni, care după Lauda (Lauda Die normale und paîhologische 
Physologie der Milz 19 3 3 ) este ioarie probabil, el nu este încă bine
lămurit. Acest din urmă autor precizează cu această ocaziune că
trebui complect separate infecjiuniie bacteriene în ce priveşte rolul de 
apărare a  splinei de infecfiunile parazitare cum este de exemplu ma
laria. Noi credem că aceeasfă separafiune este indicată cu drept cu
vânt mai ales chiar când voim să luăm în considerajiune procedeul in- 
jecjiunilor cu adrenalină pentru a  favoriza obţinerea de rezultate po
zitive în hemoculturâ. Diferiţi autori (Dazzi Policlinica 26  1413 , anul 
1919 . Radosavlyevici şi Seculie Win. Arch. f. Inn Med. 2 0 , 81 
1 9 3 0 ) au încercat injectiuni cu adrenalină în malarie pentru a  mobiliza 
parazifii din splină şi a  produce noui accese de malarie. Acest pro
cedeu care s a  întrebuinţat în malarie mai înainte, este astăzi aproape 
neglijat, din cauza anemiei ce se producea la bolnavi. Trebue să ob
servăm că este o mare diferenţă din punct de vedere al pericolului 
pentru bolnavi, dacă înmulţim paraziţii de malarie din sânge, sau dacă 
înmulţim alt microorganisme cum este în cazul de fafă bacilul febrei 
tifoide. Este uşor de înfeles că  dacă în febra tifoidă injectiunea cu a -  
drenalinâ readucând în sânge bacilii strânşi în splină ar aduce şi re
crudescenţă a  maladiei, procedeul prin injectiuni nu ar fi de recoman
dat, bacilii fiind în splină reţinuţi ca un mijloc de apărare a  organis
mului contra febrei tifoide. Este drept că autorii turci adaogă că ei 
au făcui 42  hemoculturi între a  15 şi a  2 1 -a  zi de boală fără a  
observa vre-o influenţă vătămătoare.

Noi dăm mai Ia vale un rezumat a câtorva observatiuni în care 
am făcut injecfiuni cu adrenalină la cazuri de febră tifoidă luate din- 
tr'un număr restrâns de cazuri în care am practicat metoda autori
lor turci.

OBSERV. I-a . —  Bolnava Anica R. In vârstă de 31 de ani, de profe
siune casnică, este adusă In ziua de 2 4  Oct. tn serviciul nostru, transferaţii dela 
Spitalul Colfei cu diagnosticul de febră tifoidă, In urma reac)iunei Widal pozi
tivă 1 /2 0 0 .

Ea fusese internată la Colfea ca suferind de apendicită. Bolnava Ia intrarea 
la noi In serviciu se plânge de dureri abdominale, greţuri, scaune neregulate, oli- 
gurle, uşoară tuşă. După spusele bolnavei maladia evoluează de aproximativ 3  săp
tămâni, începând cu febră, senzaţii de slăbiciune progresivă stare de Indispoziţie 
generală, dureri musculare, dureri abdominale şi cefalee. Toate aceste turburărl 
o obligase sâ râmâie la pat şi sâ consulte un medic. Aceasta pune diagnosticul 
de apendicită şi o sfătueşte să se interneze la Spitalul Colfei. Aci stă cinci zile 
in care timp apărândui pete lenticulare pe abdomen şi având reactiunea Widal 
pozitivă este trimisă la noi cu diagnosticul de febră tifoidă. Antecedente personale 
nimic deosebit, afară de o uşoară bronşită acum doi ani. Antecedente heredo- 
colaterale fără importantă. La intrarea tn spital mucoasele şi pielea de colorafiuni 
normală, temperatura 39 ,2 . Aparatul respirator ne arată raluri discrete de bron
şită la ambii plămâni, uşorare frecături pleurale la dreapta. Articulaţia costo- 
sternală dreaptă (coaste 2 până la 5 ) uşor sensibile. Aparatul cardio-vascular ni
mic anormal, pulsul 8 0 , tensiunea 91/2 CU 6 . Apetitul e  diminuat, scaune neregulate, 
limba saburalâ .şi uscată. Abdomenul este moale sensibil la presiune cu deosebrie 
tn epigastru şi fosele iliace. Nu se văd pete lenticulare. Ficatul uşor dureros, 
punctul vezicular sensibil. Splina se palpează pe două laturi de deget, e moale 
şi sensibilă. Aparatul urogenital nimic remarcabil afară de uşoară paîpare a  rini
chiului drept. Mfcfiune regulată, urină 8 0 0  grame, urme de albumină, glucoză
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absenta, tn sediment rare leucocite ;i ura[i amorfi. Sistemul nervos nimic de 
remarcat.

Examenul sângelui dâ 48 0 0  leucocite, formula: Stabkernige 3 4 % ,  Segment- 
nige 3 6 % ,  Limfocite 2 4 % ,  Monocite 2 0/o Uugend 4 % , Hemocultura negativă, 
VVidal negativ. Ureea in sânge 0 .15  grame °/o0, hematozoar absent, Wasserman în 
sânge negativ.

A doua zi febra scade la 37 ,1° grade dimineafa, iar seara 36,6°. Bolnava 
fusese pusă la regim lactic şi piramidon un gram in 24  ore în potiune şi pungă 
cu ghia|â pe abdomen. In zilele următoare timp de 5 zile bolnava este subfebrilâ, 
temperatura oscilând Intre 38 ,8°  şi 37,5°

In acest timp se repetă reacfiunea Widal care este din nou negativă, se 
decide atunci o hemocultura la 20  minute după o injecţie subcutanâ de un mi- 
ligram adrenalină. De data aceasta hemocultura după 24  de ore arată bacili 
mobili gram negativi, iar reactiunea Widal pozitivă 1 /4 0 0 .

A doua zi după injecţia de adrenalină temperatura se ridică la 38,6°, apoi 
creşte progresând până la 39 ,6°, unde se menţine cu mici oscilatiuni tn jurul lui 
3 9  grade timp de 7 zile după după care perioadă temperatura începe să scadă 
oscilând între 37° şi 38°, până când scade la normal după 10 zile. Paralel cu 
ascensiunea termică, bolnava a prezentat apariţia de pete lenticulare în regiunea 
flancurilor. Splina se măreşte deja a treia zi după injecţie, depăşind cu patru 
laturi de degete falsele coaste.

După 15 zile bolnava a eşit din spital vindecată.
OBSERV. II—a.' —  Bolnava Anica D. în vârstă de 35  ani, de profesiune 

muncitoare, se internează la 2 August 1938 pentru febră, frisoane cefalee şi ame
ţeală. Boala durează de aproximativ 10  zile începând cu dureri de cap, dureri In 
epigastru, uscăciunea gurei, indispozipuni şi stare de slăbiciune progresivă. Cu 
patru zile înainte a  avut un frison, temperatură de 39 ,4°. De atunci frisoanele se 
repetă zilnic însoţite de épistaxis, cefalee, oboseală şi febră. Bolnava a  luat un 
purgativ pe care l-a vărsat. In această stare intră tn serviciu. Antecedente perso
nale nimic deosebit, la internare bolnava prezintă la baza toracelui şi pe epigastru 
câteva pete lenticulare, temperatura 38 ,9°. Bolnava nu tuşeşte, nu expectorează, 
la ascultafie nimic deosebit. Cordul normal ca dimensiuni, pulsul 120, tensiunea 
1 0 /5 . Bolnava prezintă inapetenjâ, scaune neregulate cu tendinja spre constipafie. 
Limba prăjită cu depozit. Abdomenul suplu este sensibilă la presiune in fosa 
iliacâ dreaptă. Ficatul nu depăşeşte falsele coaste. Splina percutabilâ pe trei laturi
de deget şl palpabilă. Lojile renale libere, micjiunea normală, urina 3 0 0  grame. 
Uşor nor de albuminâ, glucoza absentă, în sediment puţine leucocite, uraji şi 
epitelii plate. Bolnava uşor agitată. Examenul sângelui arată 3400  leucocite, for
mula arată segment kernige 2 3 % ,  Stabkernige 4 5 % ,  Limfocite 2 0 % ,  Monocite 
5 % ,  Ilugend 7 % .  Hemocultura negativă, Widal pozitiv 1 /2 0 0 , Ureea în sânge 
1 gr. % 0, Hematozarul absent. Bolnava primeşte regim hidric eu hidrocarbonate, 
pungă cu ghiatâ pe abdomen, potiune cu piramidon. Temperatura timp de 8  zile 
oscilează între 3 8  şi 39°, apoi cu tendinţa să se mentie la 38°. I se face
henoculturâ 20  minute după o inejcfie subcutanâ de 1 miligram de adrenalină. 
După 24  ore se desvoltâ in hemocultură bacili ' tifici.

începând cu a doua zi după injecţia cu adrenalină, temperatura se ridică 
la 39 ,4° apoi 39 ,6°, mentinându-se Ia acest nivel timp de 5 zile. Apoi scade
treptat îşi bolnava iese din spital vindecată după 20 zile.

OBSERV. III-a. —  Bolnava Maria U ., în vârstă de 33 ani, de profesiune 
femeie de serviciu, se Internează la noi in serviciu pe ziua de 3 0  Septembrie 
pentru stare febrilă, cefalee, ameţeli, transpiraţii, dureri lombare, senzaţii de uscă
ciune şi de amârealâ tn gură, tuşă cu expectoraţii mucopurulent. Boala datează 
de 8  zile începând cu frisoane, dureri de cap, temperatură, transpiraţii, insomnii. 
In fiecare zi până la internare, bolnava era cuprinsă delà orele 3 după amiază 
până la 11 noaptea de frisoane, căldură şi transpiraţii. A avut şi vărsături, 
dureri în regiunea lombară, şi în membrul inferior drept, tuse şi expectoraţii. Ca 
tratament a luat din proprie iniţiativă chinină. Văzând că boala durează, se In
ternează Ia noi. Antecedente arată că a avut searlatină la vârsta de 15, după 
care o nefrită. La internare bolnava se plânge de turburârile pe care le-am spus 
mai sus, temperatura 38 ,6°. Bolnava tuşeşte, la ascultaţii se aud raluri umede şi 
sibilante disemnaite la ambii plămâni, însă foarte discret. Pulsul 96 regulat, ten
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siunea 9 /6  la ascuHa|ia inimei nimic anormal. Apetitul diminuat, scaunul regulat, 
limba uscafâ cu depozite, abdomenul uşor sensibil tn fosa iliacâ dreaptâ. Ficatul 
nu depăşeşte falşele coaste, splina percutabilâ pe 3  laturi de deget. Lojele renale 
sunt libere, micjiuni normale, urina 6 0 0  grame cu un nor fin de albumină, glu
coza absentă, în sediment rare leucocite, fosfafi, epitelii plate. Sistemul nervos, 
nimic de remarcat. Examenul sângelui dă 3 8 0 0  leucocite, formula segmentkemige 
4 0 0/o, Stablcemige 1 6°/o , 3ugend 2 ° /o , limfodte 16 °/o , monocite 2 6 ° /o . Hemo- 
culiura este negativă, Widal pozitiv 1 /1 0 0 . Ureea tn sânge 0 .3 0  gr. °/«o. H e- 
matozoar absent,- temperatura timp de 6  zile după intrare in jurul lui 38°, hemocul- 
iura controlată zilnic tn acel timp, rămâne negativă. In ziua 6 -a  se administrează 
bolnavei un miligram de adrenalină subcutan şi se fa ţe  după 20  de minute o 
nouă hemoculturâ. După 2 4  de ore se desvoltâ bacili tifici tn hemoculturâ. Chiar 
in seara injecţiei cu adrenalină, temperatura se ridică la 39°, apoi tn ziua urmă
toare la 4 0  grade, oscilând timp de 6  zile fntre 3 9  şi 4 0  grade. In acelaşi 
timp bolnava prezintă o uşoară condensare la pulmonul din dreapta, temperatura 
scade apoi treptat, starea bolnavei se ameliorează şi bolnava iese din spital vin
decată după 21 zile.

Aceste observafiuni în rezumat descrise mai sus ne arată că în 
adevăr după injecţia cu adrenalină în toate cazurile noastre hemocul- 
tura c  fost pozitivă pentru febra tifoidă, aşa că din acest punct de 
vedere am putea fi mulfumifi de metoda întrebuinţată dacă nu ar fi 
avut ca urmare o creştere importantă de temperaturi şi în unul din 
cazuri o redeşteptare a  maladiei. Cine a  fost în situafiunea noastră 
când în observafiunea I, am văzut reîntoarcerea fenomenelor dela în
ceputul boalei şi am căpătat teamă de eventuale complicafiuni, numai 
acela ştie să-şi dea socoteala cât de periculoasă poate fi o injecţie cu 
adrenalină în condijiunile citate.

In ce priveşte recomandarea injectiunei cu adrenalină făcută de 
autorii turci şi în alte infectiuni, credem că  nici nu poate fi vorba. 
Odată microbii readuşi în sânge din splină pe urma acestei injecfii 
nu stă în puterea noastră să ştim dacă nu vor face o nouă localizare 
şi astfel printr'o metodă de diagnostic să periclităm însăşi viata bol
navului. Pentru a  mări posibilitatea de succes a  Hemoculturei avem Ia 
dispozijia noastră 2 mijloace care nu pot fi dăunătoare bolnavului şi a -  
nume (să mărim cantitatea de sânge care s’o diluăm apoi înfr’o can
titate proporţională de mediu nutritiv, sau să favorizăm îmulfirea mi
crobilor prin întrebuinţarea de medii de cultură mai favorabile creşterei 
acestor microbi. In timpul din urmă cercetările asupra mijloacelor de 
perfecţiune a hemoculturei se înmulţesc şi mai ales descoperirea de noui 
mijloaace de cultură ia o desvoltare foarte mare. Pentru febra tifoidă 
în special avem Ia dispoziţie şi alte mijloace pentru a  cultiva bacilul 
febrei tifoide. In orice caz noi credem că injecfiunea cu adrenalină re
comandată de autorii turci în febra tifoidă nu este potrivită scopului 
pentru care se întrebuinţează şi cu atât mai puţin această metodă nu 
este recomandabilă Ia alte infectiuni.



NATURA Şl ORIGINA BACTERIOFAGULUI
de

Prof. D-r G. PROCA

Fenomenele de bacleriofagie suni caraclerizale prin repeziciunea 
cu care bacteriile receptive se topesc (bacteriolizâ), sau încearcă 
unele modificări constituţionale (mutaţii); totodată aceste fenomene 
sunt transmisibile în serie: doze infinitesimale dintr'o cultură lizatâ 
sau modificată şi prealabil sterilizată prin filtrare, prin încălzire sau 
printr'un antiseptic potrivit, pot provoca acelaş fel de fenomene în - 
tr’o cultură normală, sensibilă.

Cauza lizei transmisibile şi a mutaţiilor povocate după voe ar 
fi „o fiinţă vie, străină de bacterie", —  un ultravirus filtrabil, bacferio- 
fagul lui d’Herelle. Pentru 3. Bordel şi Ciucâ am avea aface cu „o 
substanţă inertă anormală", capabilă să producă „vidarea nutritivă 
ereditară” a bacteriilor receptive. E. Wollmann presupune că in
tervin unii „factori ereditari“, părăsind celullele bacteriene modificate, 
spre a pătrunde in plasma bacteriilor normale şi a le conferi astfel 
proprietăţile litice ale celor dintâi. Numeroşi alţi cercetători, printre cari 
d’Herelle citează pe lonescu-Mihăeşfi, d-ra Petrovanu şi Proca, ar 
considera bacteriofagul ca o autolizinâ normală [A ]x).

Fără a discuta valabilitatea ipotezelor propuse, —  şi sunt încă 
multe altele afară de cele menţionate, prezint aici rezultatul cercetă
rilor întreprinse Ia laboratorul de patologie generală, în intervalul dela 
1923— 1938, şi comunicate la Societatea română de biologie din 
Bucureşti. Dela început trebue să spun că după aceste cercetări, feno
menele de bacleriofagie par să se datoreascâ unor factori cu caracter 
de produse bacteriene, —  substanţe chimice ale căror proprietăţi Ie 
dau un loc aparte pe lângă substanţele antagoniste şi autolizinile cu
noscute de mai înainte.

Prin câteva din proprietăţile lor, pe care le-am studiat în deo
sebi, factorii de bacleriofagie, lisogeni, se comportă ca adevărate sub
stanţe chimice, dar deosebite de produsele bacteriene comune.

1) Vezi bibliografia la sfârşit.
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Astfel am constatat câ în culturile Iizogene ale bac. coli des- 
volfat pe agar, principiile active se găsesc legate de substanţa pro
prie a corpurilor bacilare, de unde pot fi extrase prin mijloace po
trivite; pe de altă parte, sub această formă de complex plasmatic, 
factorii Iizogeni nu rezistă Ia acfiunea glicerinéi, ca diverse virusuri 
cunoscute, —  vaccin, virus rabic, etc. [1, 2].

întrucât priveşte rezistenţa principiului litic faţă de antiseptice, am 
arătat câ biclorurul de mercur în proporţie da 1 : 7 0 0 0  sterilizează cul
turile Iizogene în bulion, fără ca să Ie micşoreze simţitor puterea litică, 
timp de câteva luni [5].

Factorii Iizogeni ai bac. coli pot reproduce fenomenul lui Twort 
tipic, provocând transformarea vitroasâ progresivă a  culturilor, în con
diţii care dovedesc câ aceşti factori se propagă prin difuziune de-alungul 
stratului de bacili. Cu ocazia acestor cercetări am constatat câ în cazul 
colibacilului culturile vitroase sunt formate de bacili vii şi cultivabili, 
cari însemânfafi în bulion dau culturi clare, inaparente; în aceste cul
turi „principiul litic este regenerat fără concursul reînoit al colibacililor 
normali... Lucrurile se petrec ca  şi cum bacilii modificaţi ar elabora 
ei înşişi principiul activ care produce şi face să fie durabilă modificarea 
vitroasâ în culturile pe agar, şi transparenţa culturilor în bulion" [ 6 ,7 ,9 ] .

Confirmând rezultatele obţinute de Jöttén (1 9 2 2 ), pe care însă Ie 
contraziceau cercetările lui Prausnitz şi Firle, ca şi experienţele Iui Fiu 
(1 9 2 4 ), am arătat că printr’un dispozitiv experimental deosebit se poate 
constata uşor ,câ factorii Iizogeni sunt difuzibili în agar [10, 11].

In acelaş timp încercam să probez câ filtratele culturilor lizate 
conţin cel puţin două feluri de substanţe active: alături de un prin
cipiu litic, bacfericid, un factor cu totul diferit şi opus, care poate ac
celera desvoltarea bacteriilor receptive, imprimându-Ie schimbări carac
teristice, anume modificarea Iizogenă a culturilor. „Prin proprietăţile 
sale acest factor de mutaţie aminteşte hormonele morfogene, sau fac
torii accesorii de creştere şi de echilibru nutritiv" [8].

Factorii distincţi, pe cari îi conţin culturile lizate sau filtratele 
lor pot fi disociaţi. Disociarea, observată uneori natural, se obţine pe 
cale experimentală prin încălzirea filtratelor, sau prin difuziune în 
geloză [10].

Fiind difuzibili, ca tefanolizina de pildă, într’un coloid, şi străbă
tând inferstiţiile ogarului, fără ca să fie transportaţi de bacteriile recep
tive, sau solicitaţi de vreo presiune artificială oarecare, factorii de liză 
transmisibilă se comportă ca nişte secreţii, sau produse bacteriene, ca 
substanţe chimice, prin urmare [11].

Difuzibilitatea în agar şi rezistenţa factorilor de hacteriofagie 
faţă de sublimat ne îngădue să obţinem aceşti factori din culturile lizo- 
gene pe agar, printr’un procedeu de extracţie din cele mai simple; tra
tând culturile cu o ^soluţie de sublimat 1 la mie, care omoară în 24 ore 
culturile sporogene desvoltafe pe agar, şi cu atât mai uşor formele ve
getative ale bacteriilor. Extractele sterile sunt totdeauna active, şi acti
vitatea lor se păsrează intactă, de-asupra culturilor Iizogene sterilizate, 
cel puţin 60  zile. Urmează dar că „principiile active din culturile li- 
zogene pe agar se comportă ca. substanţe difuzibile, ale căror structură
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şi proprietăţi nu a r  fi alterate de biclorurui de mercur 1 la mie. Dacă 
am avea aface cu unităţi vii, antisepticul, care este o otravă universală, 
nu le-ar cruţa" [12].

Insfârşit, după cercetările noastre de până acum, factorul esenţial 
de bacteriofagie ,pare a fi iun factor stimulant de creştere, şi de diferen- 
fiare sau mutaţie. „Această acţiune stimulantă şi proprietatea de a se 
reproduce lucrând, apropie factorul lizogen de substanţele citopoetice 
descoperite de P. Carnot, în sângele animalelor, în cursul regenerărilor 
unor organe (rinichi, ficat). Celulele în stare de proliferare activă sunt 
capabile să elaboreze substanţe citopoetice, care trec în sânge şi au 
proprietatea să provoace într’un organism nou multiplicarea celulelor 
omologe şi diviziunea lor indirectă, aşa că aceste substanţe solubile re
produc fenomenele iniţiale şi în acelaş timp regenerează factorul de 
multiplicare celulară prin cariocinezâ. Declanşarea fenomenelor de liză 
transmisibilă indică intervenţia unor substanţe de aceeaş natură, care 
lucrează ca un hormon celular (Sfarling), de origină bacferienă” [10].

Cercetările rezumate sumar până acum duc Ia concluzia că fil
tratele culturilor lizate conţin „cel puţin două produse microbiene dis
tincte: cel dintâi este un complex care lucrează în felul unui hormon, 
—  factor de creştere şi de întinerire a  bacteriilor, în acelaş timp ca
pabil să provoace indirect neo-formaţia principiului litic; al doilea fac
tor, de natură diastazicâ, este o bacteriolizinâ sau autolizinâ specifică” .

Despre acest din urmă factor se ştie că intră în categoria diasfa- 
zelor intracelulare de nutriţie: proteaze, lipaze, etc., şi că reprezintă un 
produs natural al bacteriilor, oricare ar fi specia şi tipul lor. Dimpo
trivă factorul hormonal se găseşte numai în culturile lizogene sau lizate. 
Cât despre origina acestui factor nou, esenţial, de bacteriofagie, ea 
nu este încă stabilită; din parte-mi am ajuns la ipoteza că elaborarea 
factorului hormonal „este legată de modul de reproducere şi de înmul
ţire a bacteriilor: conjugaţie autogamicâ probabilă (zigozâ) şi diviziune 
indirectă (mifoză) în culturile lizogene” [7].

Bacteriile aparţinând unei specii oarecare s’ar putea întâlni sub 
două forme: ca tip normal şi ca tip lizogen, mai mult sau mai puţin 
bine stabilizat. Ceeace ar face să se deosebească o cultură spontan li- 
zogenâ de congenera sa normală ar fi modul de reproducere şi de mul
tiplicare a celulelor bacteriene: într'un caz tipul lizogen, prin zigozâ 
şi mitozâ ipotetică, în al doilea caz prin simplă scisiparitate.

Odată pornită multiplicarea bacteriilor după modul lizogen, pro
dusele hormonale care iau naştere în aceste condiţii intervin ca să 
imprime acelaş mod de multiplicare bacteriilor normale, aşa încât a -  
cestea la rândul (or devin lizogene şi reproduc factorul hormonal de di- 
ferenţiare.

In definitiv liza transmisibilă apare ca „un epifenomen în raport 
strâns cu o funcţiune având două faze distincte şi care pot alterna, 
cum este reproducerea sexuafă şi cea asexuată, şi înmulţirea bacte
riilor prin diviziune directă şi indirectă” [7].
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După această ipoteză culturile normale sunt nediferenfiate, a -  
sexuate, pe când în culturile lizogene diferenfiarea lor, totală sau par
ţială, în elemente separate face să apară conjugala autogamicâ à bac
teriilor. Prin aceste fenomene de diferenţiere şi de zigozâ culturile li
zogene dau naştere unui produs microbian nou, —  factorul hormonal 
de diferenfiare, care introdus într'o cultură normală provoacă fenomene 
similare, adică transformarea acestei culturi asexuate într'o cultuurâ Ii- 
zogenâ, sexual diferenţiată.

In ceeace priveşte bacterioliza, aceasta presupune participarea 
substanţelor antagoniste şi în particular a unor autolizine, faţă de care 
elementele diferenţiate şi cele ex-conjugate par să fié mai sensibile 
decât bacteriile normale, cel puţin in vitro, în condiţii de vieatâ con
finată, cu acumularea continuă a produselor de metabolism în mediile 
de cultură artificială.

Ipoteza astfel schifatâ concordă în unele privinti cu vederile ante
rior expuse de Bordei, de Hadley şi de E. Wollmann.

După Bordei şi Rénaux „le principe lytique n’est pas directe
ment et immédiatement lytique à la façon d'une diastase, mais il en
gendre, ou mieux il induit chez le microbe réceptif une perturbation 
aboutissant à l'aufolyse” [B], De altfel Bordet de Ia început a  susţinui 
cu numeroase probe, bacteriofagul este o substanţă, şi nu un ultra- 
virus viu.

P. Hadley [CJ invocă, pentru explicarea fenomenelor de bacie- 
riofagie, reproducerea sexuală a bacteriilor. După H. formele filtrante 
şi lizogene ar reprezenta o fază a reproducerii sexuale a bacteriilor 
şi, bacteriofagul ar fi microbul însuşi în stadiul său filtrant; în această 
stare el ar avea facultatea să stimuleze microbii sensibili, fâcându-i să 
devie Ia rândul lor forme filtrante.

Existenta formelor bacteriene sexuale, —  gonite şi spermite, în 
culturile lizogene este probabilă, după Enderlein ş. a ., dar în extractele 
preparate cu sublimat 1 la mie, asemenea elemente vii nu ar trăi, până 
Ia 60  zile, ca în experienţele noastre.

M ai mult se apropie ipoteza personală de teoria factorilor ere
ditari, pe care o  susţine stăruitor E. Wollmann. „Dans la théorie des 
facteurs héréditaires, la bactériophagie nous apparaît comme un phé
nomène à  deux temps. Le premier temps consiste en une variation (mu
tation) bactérienne liée à l'aparition de facteurs héréditaires remarqua
blement stables... la présence du facteur nouveau se traduit, le plus 
souvent, par une perturbation consistant dans la surproduction ou l'ac
tivation des autolysines normales. C e sont ces autolysines qui déter
minent le second temps de la bactériophagie, celui de la lyse propre
ment dite’* [DJ.

Totuşi dupa cercetările noastre, natura şi origina „factorului nou” 
sunt altele decât cele indicate de teoria factorilor ereditari.

Produs microbian difuzibil, de natură hormonală, factorul lizogen 
lucrează asupra bacteriilor receptive, provocând diferenfiarea lor sexuală 
şi fenomenele de bacteriofagie care îi urmează: mutafii, bacterioliza şi 
regenerarea factorului hormonal, după cum am încercat să explicăm.
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DOUA CAZURI DE MENINGO-ENCEFALITA CARBUNOASA
de

Pro!. A. SLATINEANU, Prol. I. BALTEANU, D-r M. FRANCHE

Din nefericire Ia noi în Jară, forma de cărbune cufanaf Ia om, 
se întâlneşte aproape zilnic în spital. Cu toată această frequenfă a 
oedemului malign, forma meningealâ şi cerebrală a cărbunelui rămâne 
manifestafie patologică excepţională.

Acest fapt ne-a determinat să expunem cazurile noastre de com
plicaţie meningealâ, interesante şi din punctul de vedere a căii de pă
trundere a germenului în organism, ea nefiind cea cutanată.

Tratatele clasice se rezumă doar a menjiona la capitolul „forme 
rare” meningita carbunoasă, citând cele câteva observafiuni —  6 în 
total —  publicate de diferiţi autori* în întreaga literatură apus-euro- 
peanâ şi americană. De altfel, occidentul Europei aplicând vaccinarea 
anticârbunoasâ a animalelor, îşi numără şi cazurile de cărbune cutanat, 
ceiace nu e cazul fării noastre, după cum am reamintit mai su s1) .

Majoritatea cazurilor de meningită cârbunoasâ publicate până 
acum, sunt cazuri secundare, fie că  starea septicemicâ ar fi precedat 
leziunea cerebrală, fie că multiplicarea în sânge a  bacteridiei ar fi 
lipsit, aşa cum este cazul publicat de Denicke şi colaboratori.

OBS. I. —  Bolnavul P. I. de 19 ani, de profesiune lucrător de lână, 
este adus în spitalul Izolarea la 1 6 .7 .9 3 3 ,  pentru cefalee, temperatură, dureri 
în hipochondrul stâng.

Antecedente heredo-colaterale. Nimic de reţinut.
Antecedente personale. Malarie cu 3 ani în urmă, când s’a chininizat. 

Amigdalectomie cu 4 0  zile înaintea afecfiunei ce I'a determinat sâ se prezinte 
la spital.

Istoric. 16. VII. Maladia actuală a debutat în ziua de 13. VII., in mod 
brusc, prin frison urmat de temperatură şi cefalee. Au apărut în acela; timp şl 
dureri în hipochondrul stâng. A doua zi s’a simfit mai bine, temperatura a  căzut 
până la 37°, a treia zi însă temperatura se urcă din nou, cefaleea se accen
tuează. A patra zi fenomenele se menţin şi este adus la spital.

Examenul bolnavului. 17. VII., dimineaţa. Bine desvoltat, tegumentele nor
male, nu prezintă nici o erupţie. Musculatura sistemului nervos normală. Bol
navul are temperatură, cefalee, dureri generalizate, buzele arse, limba saburalâ, 
anorexie, e constipat de trei zile. Schiţează uşor Kernig, temperatura a scăzut 
sub 37° de unde în seara prezentării la spital fusese 39°.

1) Unul dintre noi, făcându-şi studiile la Paris, s’a întors în ţară necu- 
noscând nici-un caz clinic la om.
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Aparatul respirator. La inspecţie şi percuţie nimic deosebit. La asculta|ie 
respiraţia se aude normal.

Aparatul cardio-vascular. Cordul tn limite normale. Nu se aude nici un 
sgomot supra adăugat.

Aparatul digestiv. Limba saburalâ, anorexie. Abdomenul suplu, in hipoc- 
hondrul stâng splina dureroasâ, Nr. 2 . Ficatul nu scoboarâ sub falsele coaste.

Sistemul nervos. Pupilele egale, reacţionează la luminâ şl acomodează la 
distanfă. Reflexele tendinoase normale. Bolnavul merge singur prin cameră.

17. VII. ora 3  p. m. Bolnavul e neliniştit, are vărsături, temperatură 39°. 
La ora 5 p. m. intră in comă şi sucombă după o jumătate oră. Fiind încă 
in comă, i se face punctie lombară, extrâgându-i-se un lichid sanguinolent, (co
loraţie de sânge hemolizat şocolatiu).

Examene de laborator. Hematozoar absent. Formula leucocitară —  fără mo
dificări in procesul elementelor albe. Hemocultura a  rămas sterilă.

Lichidul cefalo-rachidian. Examenul microscopic direct al lichidului arată,
floră mierobianâ abundentă, constituită unic dintr'un bacii lung, drept, cu cape
tele net tăiate aşezat tn lanţuri de 2— 3 elemente, separate tntre ele printr’un 
spaţiu clar. Bacilul este Gram pozitiv şi sporuleazâ când este încălzit la 80°

Insămânjârile acestui germene pe medii artificiale desvoltâ colonii cu ca
racteristica aspectului coloniilor bact. cărbunoasâ.

Lichidul Inoculat sub cutan la cobay, omoară animalul în 36 ore, pre
zentând la locul de inoculare o infiltraţie uşor oedemafoasă —  de mărimea unei
piese de 2 Iei.

La necropsia cobayului se constată la locul de inoculare, lichid de oedem 
hemoragie, iar în frotiurile din acest lichid, acelaş germene. Leziunile de organe 
ale animalului, caracteristic pentru bacteridia cărbunoasâ. Inocularea unui cobay 
cu cultură din lichidul c. rachidian dela bolnav, dau aceleaşi leziuni anatomo- 
patologice ca şi |a cobayul inoculat cu I. c. r.

Reacţia termo-precipitinelor cu ser antjcârbunos, este pozitivă cu antigenul 
preparat, fie din lichidul c. rachidian fie din seoarja cerebrală a  bolnavului, fie 
cu splina cobayului inoculat cu lichid c. rachidian.

Substanţa tip specifică a acestui germen, a dat reacţii pozitive cu ser
anti cărbunos.

Examenul necrologie al bolnavului. 1 9 .7 . Tegumentele fără nici o urmă
de leziune.

Cuşca ioraeieă. Cavitatea pericardicâ conţine lichid citrin in cantitate nor
mală. Cordul normal ca volum, miooardul de culoare cianoticâ, nici o leziune
vulvularâ. Pleura nu prezintă aderente. Pulmonii prezintă uşoară congestie hi-
postaticâ la ambele baze.

Cavilaiea abdominală. Se găseşte lichid citrin, cam 3 0 0  c. c. Prima por
ţiune a  duodenului prezintă seroasa congestionată, ganglionii mezenferici măriţi 
de volum, unii de mărimea nucilor mici prinşi tn mase gelatinoase, puternic con
gestionat!.

Splina mărită de volum, cântăreşte 4 0 0  gr., pu|in friabilă, —  fără a  fi 
caracteristic septicemiilor cârbunoase —  este de culoare normală.

Ficatul de aspect macroscoplc extern normal.
Pe secţiune uşoară congestie pe marginea externă a  lobului drept.
Rinichii. Ţesutul peri renal oedemajiat, gelatiniform. Rinichii se decapsu- 

leazâ cu uşurinţă, pe secţiune sunt congestionaţi. Capsulele supra renale sunt 
congestionate.

Cutia craniană. Dura mater puternic destinsă, vasele turgeşcente, pline 
de sânge, tn unele locuri lasă să ţâşnească mici picături sanguinolente.

Desfâcând dura, observăm placarde de chiaguri sanguinolente de diferite 
dimensiuni pe toată întinderea creerului. Dacă îndepărtăm complect meningele 
şi chiagurile, observăm între circomvolutia frontală şi parietală ascendentă pe 
ramura rolandicâ a  arterei Silviene, focarul de hemoragii aşa cum se vede în 
Fig. Nr. 1.

Preparatele prin impresiune pe lamă din diferitele organe cât şi tnsâmân- 
fările, au arătat |a examenul direct cât şi desvoltat în culturi, bacteridie cărbu- 
noasă numai în sângele din punc|ia cordului şi creer. Ţesutul pulmonar şi gan
glionii tracheo-bronchicl, nu au prezentat la examen direct bacteridie cărbunoasâ,
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de asemeni nu s'a cultivat bacteridia din aceste două ţesuturi, iar inocularea lor 
a rămas fără acţiune patogenă asupra cobaiului, deşi bolnavul nostru vietuia 
tntr’o cămăruţă mică, unde pe lângă meseria sa de câciular se practica şi scăr
mănatul lânei pentru saltele, etc. de către familie.

OBS. 11. —  Bolnavul O. E. de 18 ani, elev Ia Liceul Industrial, este 
adus la spitalul Izolarea tn ziua de 1 8 .8 .1 9 3 6 ,  tn stare de comă.

Antecedente heredo-colalerale. Fără importantă.
Antecedente personale. Părinţii declară că nu a  suuferit de nici o ma

ladie infecto contagioasă.
Istoric. Maladia actuală datează de patru zile; începutul a  fost in ziua 

de 1 4 .8 . ,  brusc, cu febră, oefalee, dureri abdominale; aceste fenomene s’au in
stalat tn urma unei procesiuni la cimitir, tntr’o zi cu soare puternic fără nici 
un simptom prodromlc. S’a  tratat cu chinină fără ca aceasta să fi influenţat 
starea de râu şi temperatura. Zilele următoare, bolnavul deşi se simţea râu, 
nu a  stat la pat, nu şi-a notat febra. In ziua de 1 8 .8 .,  bolnavul a  căzut la 
pământ, rămânând in stare de nesimţire. In această stare este adus la spital.

Examenul bolnavului. 1 8 .8 1 9 3 6 ..  De constitufie astenică, tegumentele pa
lide, buzele şi extremităţile cianozate, este in comă.

Aparatul respirator. Respiraţia de tip „Cheyne-Stockes’’ .
Aparatul cardio-vascular. Sgomotele cordului asurzite, puls frequent, filiform.
Aparatul digestiv. Abdomenul balonat, ficatul şi splina nu depăşesc mar

ginile falşelor coaste.
Sistemul nervos. In complectă nesimţire, reflexele cutanate şi tendinoase 

abolite, membrele inerte —  în complectă rezoluţie; uşoară redoare a  cefei, Kemig 
absent, semnul lui Babinscky absent. Pupilele egale reacţionează Ia lumină.

Bănuind o infecţie meningeală, se face o puncjie lombară. Lichidul cefalo- 
rachidian uniform sanguinolent cu o nuanfâ spre vişină putredă.

La o  oră dela intrare, bolnavul decedează.
Examenul necrologic. 1 8 .8 .1 9 3 6 .  Aspect general: tegumentele palide; pre

zintă lividitâti cadaverice pe părţile dedive şi mai ales pe partea stângă a  
corpului.

Cuşca toracica. Pulmon: Pleura nu prezintă aderente. Pulmonii cu aspect 
normal. Cord: cavitatea pericardicâ conjine o cantitate normală de lichid sero- 
ciirin. Cordul normal, nu prezintă nici o îngroşare valvulară.

Cavitatea abdominală. Stomacul destins de gaze. Pe secţiune se vede 
mucoasa congestionată spre cardia. Ansele Intestinale colorate normal, afară de 
partea terminală a ileonului unde se observă o porţiune din ansă congestionată 
puternic, aproape echimoiicâ, dar in care por}iune nu se observă nimic ulcerativ 
pe mucoasă. Peritoneul visceral prezintă pe toată întinderea mezenterului şi a  
mesourilor un oedem gelatiniform. Ganglionii mezenterlc! măriţi de volum, vio
lacei. Cavitatea peritoneală con}ine lichid in cantitate de 7— 800 c.c.

Ficat: aspect macroscopic normal, pe secţiune palid.
Splina: e foarte friabilă, se pipeteazâ cu uşurinţă —  puternică congestie 

(vişină putredă).
Rinichi: rinichii puternic congestionat! pe secţiune. Vezica urinară normală.
Sistemul nervos. La deschiderea cavităţii craniene, se observă meningele 

congestionate, vasele pline de sânge, după secţionarea durei mater, se observă 
hemoragie sub arachnoidiană, hemoragie meningee pură după L. Ramon, deoarece 
sub pia-mater nu există chiaguri; se observă insă atât in substanţa cerebrală 
gris cât şi tn cea albă picheteuri hemoraglce.

Examenele frotiurilor şi insâmântârile din lichidul cefalo rachidian, sângele 
din cord, ficat, splină, lichidul peritoneal şi urina, au arătat prezenta bacteridiei 
carbonoase.

Rezumând observaţiile noastre: In amândouă cazurile avem a  
face cu subiecte tinere (1 9  ani). Nici unul din ambele nu prezintă 
leziuni pe tegumente, leziuni cari prezintă cicatrice deshil de persis
tente (în caz de cărbune cutanat).

Din istoricul boalei, Ia amândoi notăm expunerea cu capul gol 
Ia soare, cât şi medicafia cu chinină; ambii suportă uşor primele zile
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de boală; primul dintre cazuri care s'a prezentat la spital în a treia 
zi de boală, a venit dela gară până la spital —  9 0 0  metri —  pe jos. 
In dimineaţa celei de a patra zi de boală a mers prin salon şi nu 
a  prezentat turburâri motorii; faptul că este un subiect care-şi petre
cea ziua în atmosferă de praf încărcat cu spori cârbunoşi, lam  su
bliniat numai după diagnosticul boalei Ia necropsie; nimic nepermiţân- 
du-ne în timpul vieţii să facem vre-o apropiere între meserie şi modul 
său de viaţă şi tulburările pe care Ie-a prezentat bolnavul.

Absenţa bacteridiei în circulaţie în timpul vieţii cât şi lipsa aces
tei în ganglionii traheo-bronchici şi splină, deasemeni au determinat 
urmărirea cu lux de probe de laborator pentru identificarea germenu
lui aşa cum s'a  expus mai sus.

In cazul celui de al doilea bolnav venit Ia spital în comă, pă
rinţii au declarat că cele patru zile de râu au fost suportate fără 
aşezare la pat.

In primul şi al doilea caz, bemocultura din circulaţia periferică 
a rămas sterilă, ceiace. îndreptăţeşte pe deplin afirmaţia Iui M. De- 
nicker1)  „că există circumstanţe în cari bacferidia nu se înmulţeşte în 
sânge ci numai trece prin torentul circulator pentru a se fixa pe un 
organ sau o seroasâ, rămânând destul de grav".

kt

JV*

Curbă term ică.

Patogenia cărbunelui a suscitat în diferite momente ale epocei 
bacteriene memorii nenumărate; atât în timpul Iui Pasteur cât şi după el.

împreună cu Chamberland şi Roux, Pasteur demonstrase dificul
tatea de a infesta animalele prin alimente infectate cu bacieridie sau 1

1) M. Denicker, /. P ate l  şi B. Jam ain  — Presse médicale, 1938.
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spori, atunci când lipseşte posibilitatea ca aceste alimente sâ creieze 
şi o soluţie de continuitate ale diferitelor mucoase.

R. Koch Ia rândul său atrăsese atenţia asupra acţiunii sucului 
gastric asupra bacteridiei cârbunoase.

In 1925 , G . Sannareli, reluând lucrările asupra patogenîei căr
bunelui, pe animalele mici de laborator; cobay, epuri şi câini, eviden
ţiază o întreagă serie de fapte care pot sâ explice în mod limpede 
şi cazurile din regnul human considerate drept cărbune „spontan" 
sau „intern" forme greu de bănuit clinic, mai ales atunci când nu 
suntem în epidemie cum sunt cazurile noastre. După Sannareli „sporii 
cârbunoşi administraţi bucal pot fi inhalaţi sau antrenaţi uşor şi In 
măsură variabilă în aparatul respirator” .

Aceştia se regăsesc la iepure, după o oră în plămân, iar după 
2 4  ore în splină şi alte viscere. Dacă doza de spori proectatâ în 
plămâni este excesivă (1 0 0 .0 0 0  spori) apărarea fagocitelor este insu
ficientă, iar septicemia se declară; scăzând însă această doză sub 
5 0 .0 0 0  spori, animalul supraviefueşte, germenele neproducându-i nici 
o turburare, rămânând totuşi să-I găsim în diferite organe cinci zile 
încă după această inhalaţie. Dacă în acest moment se intervine cu 
o doză toxică de arsenic, de peptonâ, nucleinat de Na. sau subnu
triţia animalului, infecţiunea se deslânţueşte.

Ni se pare cu totul copiat acest tablou —  realizat de către San
nareli Ia animale, —  de către nefericitul nostru pacient din observaţia 
Nr. 1. Tânăr, voinic, care zi cu zi a  inhalat în magazinul de Iânârie 
a tatălui său, spori —  pielea şi lâna Ia noi în ţară, scăpând cu totul 
unui control higienic —  treptat câte un număr mic, astfel că fixarea 
lor în diferite ţesuturi s’a făcut fără ca el să bănuiască, iar în u l- 
timile zile, prin expunerea la soare a regiunii craniene şi-a preparat 
regiunea pentru ca în urmă tratamentul cu chinină să paralizeze acţiu
nea fagocitelor încât acestea sâ nu mai poată lupta cu factorul de 
mult furişat în organism —  sporul care va deveni bacferidia —  fi- 
xându-se pe meninge şi creer.

Deşi mai puţin uşor de urmărit calea de introducere a agentului 
patogen în cel de al doilea caz, totuşi mecanismul deslânţuirii ultimu
lui epizod care a ucis bolnavul este identic cu cel din primul nostru 
caz; expunerea Ia soare şi chininizarea.

Nu este însă greu de admis că Ia noi în ţară produsele ali
mentare animale să fie frequent contaminate, (infecţia cărbunoasă 
dela Constanţa 1933 ).

Dar asta nu împiedică ca pacientul să fi înghiţit cândva înainte, 
numeroşi sau puţini spori, care au pătruns în circulaţie şi au stat as
cunşi în vre-un Ieucocit sau chiar într’unul din elementele fixe ale 
aparatului reticulo-endotelial. A trebuit expunerea în soare Ia cimitir şi 
chinina pe deasupra să avem leucoclysâ, punerea în libertate a sporului, 
care să găsească pretextul unei mici hemoragii, pentru ca sporul să 
se transforme în bacteridie. Această bacteridie, găsind prilejul oportun 
începe sâ se înmulţească, se face un apel leucocitar şi nodului se 
constitue, devenind punctul de plecare a infecfiunii.

In realitate se petrece cu sporul cârbunos acelaş proces care
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a fost semnalat în mod aşa de magistral cu sporii tetanici (în fefa- 
nosul zis spontan) de către Vincent.

Conşfienfi de insuficienta observafiunilor noastre nu le-am fi dat 
publicităţii dacă nu ne-ar fi îmboldit 2 circumstanfe : 1 ) Publicarea 
în Presse Médicale (1 9 3 8 ) a unor cazuri mult mai incomplecfe decât 
cazurile noastre. 2 )  Faptul că teoria infectiunei pe cale intestinală a 
devenit un fel de dogmă, complecfamenfe eronat şi în contravenţie cu 
teoriile şi demonstratiunile lui Pasteur, care şi aci ca întotdeauna a 
văzut clar. De fapt bacteridia cârbunoasâ nu se desvoltâ nici în pre
zenta sucului intestinal.

B. cârbunoasâ este oarecum curioasă, având spori, ceiace-i per
mite o rezistentă remarcabilă, dar sub formă bacterianâ este de o 
specială fragilitate. Suc gastric, sucul intestinal şi chiar serul gusga- 
nilor albi o lizează. Deci infecţiile pe cale gastrică nu se pot face, 
de cât sau pe sus la poarta amigdalo-faringiană, sau dealungul trac- 
tusului intestinal, când acest trachtus prezintă leziuni (provocată de 
ghimpii din nutref).

Aşa fiind, ce devin sporii? Din experienţele admirabil conduse 
de Sannareli, reise că sporii pot stagna mult timp în tractusul in
testinal, pot sta chiar săptămâni întregi în caecum, fără ca să se
desvolte —  sucul intestinal împiedicând complect orice desvoltare. Dar 
asta nu împiedică ca pe ici pe colo, macrofagi încărcaţi cu spori
(care nici nu germinează nici nu sunt digeraţi) să pătrundă în chi- 
lifere şi de acolo fie în ganglioni, fie în splină, sau cine ştie chiar 
în măduva osoasă să rămână acolo un timp imposibil de precizat, 
dar care cu siguranfă trece de vre-o două sau trei luni.

Vine o circumstanfă agravantă pentru organismul purtător „un 
coup de soleil” o injecţie de chinină sau de nucleinat de Na., mo- 
nonuclearul anclavat sau nu —  suferă —  se lizează şi sporii puşi 
deoparte îşi recapătă vegefafia şi ne dă infecţia cu cărbune.

Acesta este mecanismul real al infecfiunei şi îi revine lui San
nareli meritul de a fi repus teoria lui Pasteur din nou Ia punct.
Ştim cu tofii că la un moment dat Besredka a susţinut bazat pe
rezistenfa specială a perifoneului la infect ia cârbunoasâ, că numai pe 
cale cutanată (infradermică) se poate lua cărbune. Experienfele inte
resante ale lui Besredka au avut marele merit de a fi pus în evi- 
denfă rolul capital jucat de piele în infecfia carbunoasă. Dar de a -  
tunci experienfele Iui Combiescu, Suhăfeanu —  pentru a nu cita 
decât pe români —  au demonstrat contrariul. încă de mult, chiar delà 
începutul exeprienfelor lui Besredka, unul din noi (A. S .) inoculând 
intra-cerebral după perforafia craniului, perforafie pe care aveam pre- 
caufia să o astup cu pufin colodiu —  pentru a împiedica orice in
fecţie de suprafajă —  am putut provoca cărbunele Ia cobay prin i- 
noculare intra-cerebrală.

Relafiile personale ce le-am păstrat cu Besredka, n’au împie
dicat să dau publicităfii rezultatele mele. De altminteri pufin timp după 
ele, Suhăfeanu publică rezultatele care erau aceleaşi cu ale mele ră
mase inedite.

Meritul mare al Iui Besredka constă în special că atrăgând a -

M. M. R.



tenfiunea asupra sensibilităţii pielei, ne-a dai o admirabilă metodă 
de vaccinafie. In special Ia cai —  vaccinafia confra cărbunelui —  se 
face pe cale infra-dermică.

Dar cum rămâne cu cărbunele zis infern?... Acest cărbune in
fectează fie prin căile buco-respiratoare superioare inelul lui Waldayer 
şi farinx, fie ca spor pe cale pulmonară. Pe cale intestinală nu poate 
infecta decât acolo unde este o solufie de continuitate (ghimpii şi paele 
ţepoase a Iui Pasteur). Odată însă pătruns în organism, fie numai sub 
formă de spor, i se aplică regula lui Vincent şi Vaillard (fetanosu! 
zis spontan). In cea mai mică sufuziune de sânge, bacteriile se des- 
volfă şi constituie infecfiunea care se răspândeşte în tot organismul; căr
bunele este o infecfie generală ca şi febra tifoidă, cu deosebirea că 
bacilul lui Eberfh are o filie specială (probabil de origină chimică) 
pentru intestin şi plăcile Iui Peyer, pe când bacferidia cărbunoasă 
este mai eclectică, cu o mică slăbiciune poate pentru splină.

De aceia isprăvim prin o punere Ia punct; leziunile găsite la 
autopsia unui animal mort de cărbune, (fie el chiar om) sunt de ori
gine hemafogenă, nu de origină enterogenâ.

Sannareli insistă mult, că la cobay morfi de cărbune (infecfia 
sub cufană) se poate găsi leziuni foarte grave ale aparatului digestiv 
însofite de o abundentă emisiune de bacterii cu plăci de ale lui Peyer, 
tumefiate, necrozate sau hemoragice, chiar uneori perforate, dând i-  
maginea exactă de ceea ce se găseşte la om —  în cărbunele zis 
intern.

___ 18____
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Nu irâim numai „în epoca brueellozelor” , dar şi într’o 
fără cu multă brucellă. Este nevoe ca medicii să cunoască 
manifesia|iile clinice şi mijloacele de diagnostic ale acestor 
infee{iuni. Pentru ca profilaxia să dea rezultate, irebue însă 
să existe o strânsă colaborare între medicii veterinari şi me
dicii umani. Bacteriologii din fără au înaintea lor un vast 
câmp de explorat.

*
Definifia termenului. Genul brucellă. Toate cele 3 tipări 

de brucellă pot determina infeci(a Ia om. Isvoarele multipla 
de contagiune şi fixitatea unora dintre caracterele varietăţilor 
genului brucellă. întinderea brucellozei în România.

Expunerea a  două observajiuni clinice şi interpretarea lor 
la lumina unor serii de no|iuni dobândite privitoare la bru- 
celloze. Diagnosticul, determinarea formelor clinice şi a  ori
gine! infecţiei în aceste cazuri. Măsurile profilactice şi cunoş
tinţele privitoare Ia tratamentul curativ al brueellozelor.

Concluziuni.

Se ştie câ sub numele de brucelloze, se descriu în prezent infec- 
fiunile comune omului şi animalelor, datorite pătrunderii şi desvolfării 
în organism a  diferitelor variefăfi sau tipuri ale spefei microbiene
brucellă. Boala a fost până acum cunoscută sub multe denumiri, prin
tre care cele mai des întrebuinţate au fost: febra remitentă mediteraneană 
(Marston), febra de Malta, febra mediteraneană, melitocie ori febra on-

i dulantă. Cât este vorba de agentul său patogen, se cunosc cele 3 va
riefăfi ale genului brucellă: br. melitensis (Bruce, 1886), br. abortus 
(Bang, 1897 ) şi br. suis (Traum, 1914), cea dintâi provocând epi- 

I zofii Ia capre şi Ia oi, cea de a doua avortul infeefios al bovideelor, 
iar varietatea suis, avortul porcin. Omul se infectează dela diferitele
spete de animale fie pe cale directă prin contact, microbii pătrunzând 
prin piele, fie indirect pe cale digestivă.

Concepfiunea expusă mai sus este relativ nouă, căci până nu
de mult timp s a  crezut că omul nu se poate infecta decât dela capre
şi dela oi, micrococus melitensis, agentul patogen al boalei, fiind con- *)

*) Acest articol a fost primit la redacţia revistei în ziua de 18 Noembrie 1938.
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sideraf ca  o  speţă cu foful diferită de barilii cari determină avoriul in- 
fecfios Ia vaci şi Ia scroafe. Numai din anul 1918 , de când A l i c e  
E w a n s a  arătat marea asemănare care există între aceşti microbi, s’a 
creat un gen nou în clasificarea bacteriologică, genul brucella, dedicat 
de către M e y e r  (1 9 2 0 ), medicului englez B r u c e ,  care a descope
rit primul reprezentant al grupului. De atunci studiul bacteriologic, epi- 
zotologic şi epidemiologia brucellozelor a continuat să facă necontestate 
şi mari progrese. S ’a dovedit între altele, că boala se poate întâlni şi 
Ia alte animale în afară de acelea la care se ştia de mult că există: 
Ia câine, pisică, epe, catâri, măgari, şi chiar Ia găini, experimental pu- 
tându-se transmite Ia cobai, epurele de casă, şoarece, şobolanul alb, 
iar în ordine descrescând la paseri, Ia curcan, fazan, canar, gâscă şi 
raţe. Ceeace este însă şi mai interesant este constatarea făcută, că 
o varietate de brucella poate să se desvolte la spe}e diferite de animale 
fără să-şi piardă fixitatea unora dintre caractere. Neapărat că aceste 
noţiuni au arătat din capul locului importanfa deosebită pe care o pre
zintă chestiunea de care ne ocupăm, căci pe de o parte a pus în lu
mină multiplele isvoare de contagiune la care este expus omul, iar 
pe de altă parte au dovedit că origina animală a infecfiei nu indică în 
acelaşi timp varietatea şi aptitudinea patogenă a microbului în cauză.

Actualmente este pe deplin stabilit că toate cele 3 tipuri cunoscute 
de brucella pot să îmbolnăvească omul. Dar, dacă în ţările mult şi de 
multă vreme infectate, br. melitensis dela capre şi dela oi, este aceea 
care provoacă mai ales brucelloza, s’a arătat că pe măsură ce se îmul- 
fesc bovinele se întâlnesc tot mai numeroase cazuri având această ori
gină, microbul în cauză fiind însă nu numai brucella bovis, ci şi brucella 
mefitensis căpătat din contactul vacilor cu caprele şi oile; pe de altă parte 
în Danemarca, în Suedia şi în Anglia unde br. melittensis este aproape 
necunoscută, se întâlnesc brucelioze datorite numai varietăfii abortus. 
Experimental br. suis este foarte patogenă Ia cobai, dar determină in- 
fecjii şi Ia om, dovadă numeroasele cazuri întâlnite în America, iar în 
Europa cele descrise de către V i v i a n i  şi C e  s a r i .  Adeseori însă 
porcii sunt infectaţi cu varietatea abortus şi este îndeajuns de cunos
cută mica epizotie observată la scroafă de către F r e i  şi N a g e l ,  
boala fiind transmisă Ia 11 persoane dintre acelea care veniseră în con
tact cu animalele bolnave.

Fără îndoială că aceste noi cunoştinţe asupra brucellozelor au a -  
Iarmat autorităţile sanitare de pretutindeni şi aceasta cu atât mai mare 
cuvânt cu cât atenţia fiind atrasă asupra acestei boli, s’a  dovedit că 
infecţia cu brucella este foarte întinsă în toate ţările, numărul cazurilor 
întâlnite la om fiind în continuă creştere. S ’a  vorbit de un nou mare 
pericol social şi economic, căci pe lângă numărul şi durata îmbolnă
virilor Ia om, s’a  mai ţinut în seamă pagubele pricinuite Ia vite de a -  
vorfuri, de sterilitate şi de împuţinarea laptelui x). Pe de altă parte d i— 1

1) Cernătanu spunea că pagubele pricinuite de bruceloze într’un singur an 
au tost evaluate în Germania la cifra rotundă de 900.000.000 lei, în St-Unite la 
100.000.000 dolari, iar în Italia la 606.000.000 lire anual. Acelaşi autor amintea că 
de când savantul american C arpenter a reuşit să izoleze br. abortum dintr’un făt 
uman, F re i  (Zuricta), l’a găsit în secreţia uterină a unei femei care avortase de 4 
ori în 5 ani, iar Madsen din Danemarca in 2 cazuri în placentă, iar în alte 3 în 
placenta şi foetusul a 5 femei care avortaseră



nicienii au descris Ia om pe lângâ forma ondulantă sudoro-algică, 
caracterizata prin episoade febrile de 10— 15 zile, urmate de intervale 
mai scurte de apirexie, septicemii cu febră neregulată ori forme lo
calizate sau chiar latente ale brucellozelor, de unde interesul mijloa
celor de laborator pe rând propuse pentru stabilirea diagnosticului: h e- 
mocultura, sero-diagnosticul, fixarea complimentului şi intra-dermo-reac|ia 
la melitinâ sau la abortină. Vom reveni asupră-Ie, dar nu vom in
sista prea mult din cauză că au format în ultimul timp obiectul a nu
meroase publicajiuni. Dorim să rezumăm aci, mai întâi, unele date pri
vitoare la brucellozele din ţara noastră; vom expune în urmă două ob- 
servajiuni clinice de curând întâlnite în practica medicală, făcând cu
noscut cu ocazia discuţiei acestor cazuri şi o serie de nojiuni pe care Ie 
considerăm că prezintă un deosebit interes practic.

Cum omul se infectează dela animale, este natural să cercetăm 
dela început dacă există focare de brucelloză Ia noi în fără. N ’am 
ştiut ca medicii noştri veterinari să se fi ocupat şi de infecfia dela capre 
şi dela oi până Ia aparifia raportului Iui A x e i  T h o m s e n  (Copen
haga), tipărit de Ofic. internaf. de Epizotii, 1937 —  recenzat de A n - 
t o n e s c u  în „Bul. Asoc. G -rale a Med. Veter.” Se spunea că în 
România nu s a r  fi observat brucelloză decât Ia oile adăpostite în ace
laşi grajd cu porci infectafi şi că n’ar exista boala Ia capre. Ar trebui 
să ne cam îndoim, căci şi aceste animaie sunt infectate în ţările vecine. In 
schimb, în ceeace priveşte bovideele, se afirmă că brucellozele, necunos
cute până în anul 1918, şi-ar fi făcut aparifia după marele război, 
atunci când gospodăriile devastate începuseră să se refacă, aducându-se 
vite din Transilvania şi Bucovina, unde se ştie că exista de mult a -  
vorful contagios al vacilor. In felul acesta s ’a explicat ivirea boalei la 
vacile din sud-vestul Capitalei, semnalată pentru prima oară într’un 
grajd de către Prof. F ă l c o i a n u  în anul 1920 . Intre anii 1922— 2 3 , 
brucelloză s a  întins însă şi la alte exploatări, Prof. F ă l c o i a n u  şi 
M i h â i l e s c u  găsind infectate 1300  vaci din 147 grajduri cercetate; 
autorii au făcut culturi şi inoculări la cobai şi şoarece, iar practi
când sero-diagnosticul l’au găsit pozitiv la 78°/o dintre vacile exa
minate. După cum era de aşteptat aceste cercetări au produs sen
zaţie, dovedindu-se nu numai existenţa, dar şi întinderea infecfiei prin
tre vitele dela noi din fără: este motivul pentru care studiul boalei 
a preocupat ulterior nu numai pe veterinari, dar şi pe medicii umani.

Intre anii 1924— 1928, Veter. D-r G . R ă d u l e s c u - C a l a f a t  
a constatat avortul infecfios al vacilor în jud. Ilfov, în comunele Buftea, 
Paşcani, Herestrău şi Roşu, iar în anii 1926— 1928, cazuri tipice de 
brucelloză în grajdurile din N .-V . Capitalei, atrăgând pentru prima 
oară atenţiunea că existau şi persoane bolnave în acele localităţi. In 
acelaşi an, 1928 , Veter. D -r V a i  d a  a descoperii boala Ia ferma 
Eforiei spif. civile dela Pantelimon. In urmă, sub influenţa d-Iui R ă -  
d u l e s c u - C a l a f a t  şi din îndemnul Prof. D-r C o m b i e s c u ,  în 
toamna anului 1931 , D -r G h . T ă t ă r a n u  a  întreprins o anchetă 
epidemiologicâ la această fermă, care poseda pe lângă 107 vaci cu
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lapte şi 2 tauri, şi alte animale mai tinere, cele mai multe din rasa S i- 
menthal, aduse din Banat şi din Ardeal. Existaseră acolo avorturi în anii 
precedenfi, dar se împuţinaseră în ultimii doi. Autorul a  găsit sero- 
aglutinarea pozitivă la 35.51 °/o dintre animalele examinate şi o singură 
hemoculturâ pozitivă la o vacă febrilă. Ceeace interesează însă în 
mod deosebii este rezultatul cercetării sero-aglutinării practicată la per
sonalul fermei compus din 29  bârpaţi şi 6  femei, căci s’a constatai 
2 7 ,6 %  reocfii pozitive pentru 72.4°/o reacfii negative, cele mai multe 
dintre cele pozitive întâlnindu-se la persoanele care mulgeau vacile de 
mai mulfi an i; unele dintre dânsele prezentaseră în trecut şi accidente 
febrile.

In provincie, spunea R â d u l e s c u - C a l a f a t  întruna din bro
şurile sale mai de curând publicate, 1935 , s'au mai făcut sub con
ducerea Prof. A l e x .  C i u c â  numeroase cercetări şi lucrări de control, 
care au dovedit că sunt infectate de brucelloză multe comune din re
giunile Braşov, Sibiu, Mediaş, etc., de unde se aduce lapte în Capitală. 
Semnalăm printre lucrările tipărite, pe aceea a D-lui D -r T i t u  T u r c u  
(Clujul Medical, No. 10, 1932), care cuprinde şi ancheta din corn. 
Richiş, practicată în colaborare cu F o l b e r t h ,  M o r a r i u  şi F l e i ş -  
m a n ; cercetarea a fost provocată de confirmarea diagnosticului de bru- 
cellozâ Ia om, la 2 bolnavi intemaji în spii. din Mediaş, prin sero- 
diagnosticul practicat în laboratorul Instit. de igienă din Cluj. Unul 
dintre pacienţi avea vârsta de 32, iar altul de 27  ani; amândoi în
grijeau de vite şi îmbolnăviţi în Februarie s ’au vindecat în Mai 1 9 3 2 ; 
la ambii sero-aglutinarea a  fost pozitivă până la 1/1280. In comuna 
Richiş s au objinut 7 sero-reacţii pozitive şi 12 suspecte Ia cele 35 
vite examinate, care aparfineau ia gospodării diferite, iar Ia 14 dintre per
soanele care îngrijeau de vaci, 3 sero-reacţii pozitive şi 4  suspecte, 
două dintre acestea de pe urmă fiind chiar soţiile bolnavilor spitalizaţi 
Ia Mediaş. Cunoaşterea acestor rezultate a determinat Dir. Zootehnică 
din Ministerul Agriculturii să facă o altă anchetă care să cuprindă 
examenul tuturor bovideelor din comună. S ’a  întocmit o comisie sub 
preşedinţia Prof. A. C  i u c ă, care s ’a  transportat Ia faţa locului în 
August 1932. S ’a  recoltat sânge dela 3 4 7  vaci; la 8  sero-reacţia a 
fost pozitivă, iar la 120  suspectă.

Studiul brucellozei din Richiş a fost reluat Ia scurt timp în urmă 
de către T u r c u  în colaborare cu A v r ă m o i u  şi M o r a r i u .  Din 
teza de doctorat a  ultimului: „Cercetări înfr’un focar de brucelloză” . 
Cluj, Febr. 1933 , extragem cele ce urmează. Recolfându-se din nou 
sânge dela 8  vite. Ia 4  aglutinarea a  fost intensă. Ia 1 slab pozitivă, 
şi la 3 suspectă. La om s’a practicat sero-reacţia Ia 212  persoane 
care îngrijeau de vite şi s 'a  constatat că reacţia a fost pozitivă în 
9 ,9  °/o cazuri, suspectă Ia 2 0 ,2 8 %  şi negativă Ia 6 9 ,8 2 % . S ’au 
continuat investigaţiile şi în comunele vecine din reg. Târnavelor şi s’a 
constatat Ia Biertan, la 5 km. de Richiş, că din cele 37  probe de 
sânge dela vite, 1 0 ,8 1 %  au fost suspecte, 8 9 ,1 9 %  negative şi în 
nici una sero-reacţia nu a  fost pozitivă. In schimb, Ia Copşa-Mare, 
situată Ia 8  km. de Richiş, s 'a  găsit Ia cele 42  animale examinate o 
reacţie pozitivă în 2 ,3 8 %  cazuri, suspectă în 1 9 ,0 4 %  şi negativă
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Ia 7 5 ,5 8 % . In 3 cazuri s a  puiuţ izola dela vaci şi un microb, cârd 
deşi n ’a  putut fi identificat, s ’a socotit totuşi că ar putea fi br. abortua 
din cauza slabei virulenfe fa fă de om şi cobaii inoculaşi şi jinându-se 
seamă de dificultatea întâmpinată spre a  fi izolat. Din faptul că sero- 
diagnosficul a fost găsit mai des pozitiv Ia adulfi decât Ia copii, 
M o r a r i u trăgea şi concluzia că infecfia se face Ia om mai ales prin 
piele. Este de semnalat că autorul a considerat pozitive Ia om reac
ţiile 1/80, socotind suspecte serurile care aglutinau chiar 1/20— 1/40.

La „Asocia}ia Generală a medicilor veterinari din România", în 
şedinfa din 25 Febr. 1933, Prof. R i e g l e r  a finut o interesantă con
ferinţă intitulată „Avortul contagios, infec}ios sau epizootie", expunând 
măsurile de combatere ale boalei luate în Elveţia şi Germania. La dis
cuţia care a urmat, Prof. A. C i u c â  a  relatat rezultatele obţinute 
prin vaccinarea cu microbi vii, în urma căreia procentul avorturilor scade 
Ia vaci dela 3 5 %  Ia 7 % ,  în vreme ce G o n t e s c u  a  făcut cunoscut 
că în urma vaccinării —  şi în acelaşi timp prin aplicarea de măsuri de 
igienă şi tratament genital —  s ’a putut combate epizootia dela ferma 
Gherghi)a, care aparţine Instit. National de Zootehnie şi unde înainte 
5 0 %  dintre vaci avortase. Diagnosticul boalei fusese stabilit în acest 
Ioc, cu un an înainte, de W e l m a n  şi R i e g l e r ,  vaccinul întrebuinţat 
(amblosin), fiind importat. In acelaşi an, 1933, Veter. Lt. D -r M a -  
r i n o v  în teza sa intitulată „Anchetă asupra avortului infectios al 
vacilor în România” , a făcut cunoscut rezultatul cercetărilor sale prac
ticate într’o serie de exploatări din localităţi diferite. Aşa, în comuna 
Codlea din jud. Braşov, a practicat sero-reaefia Ia probele de sânge 
trimise dela 9 6 0  vaci şi 2 tauri, majoritatea din rasa Simmental. Re- 
aefia a fost net pozitivă în 4 4 ,8 0 %  cazuri, în 5 1 ,0 4 %  dacă se a- 
daogă cele suspecte şi în 6 0 ,8 3 %  socotindu-se şi reacţiile 1/50. Din
tre 9 tauri ,3 aveau reaefia pozitivă, iar Ia alfii 2 era suspectă. La 
ferma Pantelimon sero-reactia a fost pozitivă în 2 8 ,1 2 %  dintre cele 32 
vaci examinate. In comuna Roşu 3 4 ,7 3 %  Ia 190 vaci. La o crescăto
rie din jud. Olt din 7 vaci aflate în grajd, 5 aglutinau intens, iar alte 
2 slab. In sfârşit Ia Depozitul militar de remon}i din Zilişiea (Buzău), 
unde nu a existat nici-un avort, toate cel 18  vaci din grajduri aveau 
sero-reactia negativă. Concluzia autorului era, că la noi în {ară bru- 
celloza Ia vaci este mult răspândită de vreme ce 2 8 ,1 2 % — 5 1 ,0 4 %  
au o sero-aglutinare pozitivă.

Cu deosebire interesantă este lucrarea Lt. D-r Ş t .  11 i e s c u, 
prezentată ca teză de doctorat tot în anul 1933 : „Contribuţiunî Ia 
studiul bruceilozei Ia om ", Bucureşti. Cum această lucrare cuprinde în 
cea mai mare parte cercetările publicate de către S u h ă f e a n u ,  P a -  
n a i t e s c u  şi A l b e s c u ,  cărora autorul a fost colaborator, vom re
zuma în cele ce urmează şi studiile tipărite de către aceştia în „Revista 
Sanitară Militară" No. 5/1933 şi No. 6— 7/1935. Pe 26 3 0  seruri 
de sânge luate dela persoane care doreau să Ii se cerceteze reac}ia 
B.-W assermann, s'a  găsit sero-aglutinarea pentru brucella pozitivă 
1/50— 1/800 în 152 cazuri; s’au exclus însă rezultatele dubioase şi 
au rămas totuşi 3 0  sero-reaefii sigur pozitive ( 1 ,1 0 % ) .  Aceiaşi 
metodă aplicată Ia 46  persoane care îngrijeau de vite în comuna Roşu,
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a dat rezultat sigur pozitiv în 23 cazuri, în alte 17 fiind susţpeciă, 
deci un procent de 5 0 %  rezuiate pozitive. In comuna Fierbinţi dintre 
14 persoane examinate, 6 aveau reacţia suspectă, iar dintre alte 10 
bănuite ca bolnave de brucellozâ, 3 aveau reacţia pozitivă, iar 1 sus
pectă. Nu s’au considerat pozitive decât reacţiile 1/300, cele 1/200 
fiind socotite ca îndoelnice. Autorii au avut ocazia să practice sero- 
reacţia şi fa 3 medici bacteriologici cari mânuiau brucella: unul după 
4  luni aglutina 1/2000, iar după 2  ani 1/400; altul avea sero-reacţia 
pozitivă 1/500, iar cel de al 3-lea după 3 luni 1/200, după 4  luni 
1/500, iar după 8  luni 1/1000, deşi foţi o avuseseră negăfivă îna
inte. Unul singur a fost bolnav Ia pat, căci ceilalţi 2 au făcut forme
ambulatorii. Fixarea complimentului practicată de autori în 122  ca 
zuri n’a  dat rezultate pozitive decât în 2, deşi sero-aglufinarea fusese 
găsită pozitivă la 102 dintre dânsele. Hemoculturile au fost negative în 
cele 31 cazuri în care au fost făcute, iar intra-dermo-reacfia la aborîină 
a fost găsită negativă Ia 3 0  pacienţi la cari, totuşi, sero-reacţia fu
sese pozitivă; negativă a  fost găsită această ultimă reacţie şi la unul 
dintre medicii de cari am amintit mai sus.

In teza D -r 11 i e s c u sunt redate şi cele 4  obs. clinice ale bol
navilor de brucellă întâlniţi la Spit. militar „Regina Elisabeta". In
prima este vorba de Cpt. R. A ., în vârstă de 33 ani, intrat la spital
pentru irită. Practicându-se odată cu reacţia B .-W  şi sero-aglufinarea 
pentru brucella, ultima a  fost găsită pozitivă 1/800. Servise în ar
mata Austro-Ungară în timpul marelui război şi prizonier fiind în Italia, 
s’a îmbolnăvit după 2 luni, infecţia durând aproape 1 an. A fost tratat 
drept paludic. Obs. Il-a  era privitoare Ia un funcţionar din Câlimăneşti 
(V âlcea). Fusese bolnav vre-o 6 luni cu 2 ani înainte, fără să i 
se stabilească diagnosticul. Intrat în spital pentru un şancru contractat 
cu o lună înainte, aglutina brucella 1/600. Declară că obicinuia să bea 
lapte crud de oi, de capre şi de vacă. In obs. III—a un soldat jandarm 
de 23 ani, de Ioc din jud. Bihor, intrase pentru a  2 -a  oară în spital 
pentru reumatism poliarticular. Cum febra era continuă cu exacerbafiuni 
vesperale, iar Widal rămăsese negativ, s’a  încercat şi aglutinarea cu 
brucella, care a fost găsită pozitivă 1/300. Declară că în satul său 
existau avorturi Ia vaci. A băut lapte crud şi a mâncat brânzeturi 
proaspete. In sfârşit în obs. IV -a  era vorba de un Lt. din Medgidia, 
internat cu bănuiala că ar suferi de febră tifoidă. Bolnav de 19. zile, 
era febril, astenic şi avea şi o pronunţată rahialgie dorso-Iombară. Nu 
avea apetit şi era constipât. Widal negativ, sero-aglutinarea pentru 
brucella pozitivă 1/200. Hemocuitura negativă după 30  zile, dar intra- 
dermo-reacfia cu abortină intens pozitivă.

In Basarabia controlul brucellozelor a  fost practicat de către D-r 
C e r n ă i a n u ,  şeful laboratorului de bactériologie veterinară din Chi- 
şinău. Boala a fost diagnosticată în mod precis în anul 1927, în co
muna Poştal, jud. Cetatea Albă, unde dintre cele 987  vaci examinate, 
3 6 6  prezintau sero-reacţia pozitivă; există deci un procent de infecţie 
de 3 7 % . Dar, deşi din cercetările făcute atunci printre medicii vete
rinari rezultă că alte localităţi n ’ar fi fost infectate, s ’a ştiut în urmă 
că boala este destul de răspândită şi în judeţele Ismail şi Tighina.
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In comuna Gnadental din acelaşi jude}, dintre 69 vaci suspecte de 
avort contagios, 66  aveau sero-reacfia pozitivă. Tot C e r n ă i a n u  
a stabilit diagnosticul Ia veterinarul D., binevoind să ne co
munice, la cerere, această observafie, care se găseşte de alt
minteri rezumată şi în studiul său „Avortul epizootie al bovideelor din 
„Bul. Asoc. G -rale a  medic, veter.”, 1935 . Era vorba de un pacient 
în vârstă de 45 ani, căzut bolnav în urma venirii în contact cu ani
male bolnave. A prezentat o brucelloză formă ondulanfă, care a durat 
aproape 1 an. La început a fost luat drept paludic, iar în urmă ca tific 
din cauză că r. Widal fusese găsită pozitivă 1/70. In prima lună sero- 
aglutinarea pentru brucella a fost negativă, iar în urmă pozitivă 1/800, 
1/1500, 1/1300, pentru câ după vindecare şi la 3 ani în urmă să 
fie găsită pozitivă (1/200 Ia 4  Febr. 1938 ), în vreme ce Widal râ- 
mâsese constant negativ. Infra-dermo-reacfia a fost intens pozitivă cu 
formare de escară şi reaefie generală. Este interesant de semnalat că 
un microb izolat dela un avorton de C e r n ă i a n u ,  a fost identificat 
de către seefia de pafol. comparată dela Insfif. Canfacuzino ca o va
rietate atipică de br. abortus, înzestrată de o  mare putere patogenă.

In anul 1934 , medicul veter. D-r A. P o p  şi-a trecut teza sa 
de doctorat intitulată „Contribufiuni Ia studiul brucellozei în România:
avortul cu Bang Ia scroafă". Autorul a  practicat sero-aglutinarea Ia
scroafele din diferite ferme din }ară. In comuna Gherghifa din jud. 
Prahova, dintre 12 animale dela care s’a luat sânge, Ia 4  rezultatul 
a fost pozitiv (3 3 — 3 3 % ),  Ia 6 îndoelnic şi Ia 2 negativ. La ferma 
Salard din Bihor a găsit 209  scroafe şi 67 vieri; se semnalaseră acolo 
avorturi multe în anii 1926— 1933. Rezultatul sero-reaefiei: 96— 98°/o 
pozitiv, 1 ,9 4 %  dubios şi 1 ,0 8 %  negativ. La ferma Hodiş din ace
laşi jude}, unde de asemeni avuseseră loc avorturi, toate cele 9 scroafe 
examinate aveau reaefia pozitivă; procentul infeefieî era deci de 1 0 0 % ! 
Nu ne unim cu părerea autorului, că în toate aceste cazuri ar fi fost 
vorba de epizootii cu Bang, căci nu poate exista decât presumfie a -  
tâta vreme cât nu se izolează microbul spire a i se identifica tipul sau
varietatea. Ceea ce merită însă să fie rejinuf este procentul infecţiei:
9 6 — 9 8 %  Ia scroafă şi 9 7 ,0 2 %  Ia vieri. Ori, dacă se aşează alături 
şi acela de 2 8 ,1 2 — 5 1 ,0 4 %  întâlnit Ia vaci (Rădulescu, Marinov), 
ne putem da seama de întinderea brucellozei Ia vitele dela noi din }ară, 
explicându-se astfel şi numărul cazurilor de infeefie Ia om, dintre care 
numai pufine sunt diagnosticate, ivindu-se mai ales în populafia ru
rală. R ă d u l e s c u - C a l a f a t  ocupându-se de brucelloză din cu
prinsul şi împrejurimile Capitalei, iar C e r n ă i a n u  de aceea din Ba
sarabia, au arătat cu drept cuvânt seriozitatea situaţiei. Este adevărat 
că Ia om, Ia persoanele care îngrijesc de vite, sero-reacfia a fost găsită 
pozitivă între 2 7 ,6  %  (Tăfăranu) şi 5 0 %  cazuri (Turcu, Iliescu); în 
schimb, boala în evolufie nu s’a recunoscut decât rar. Adăogăm la 
cazurile pe care le-am făcut deja cunoscut: observafia relatată de D-r 
P o p e s c u - V a s i l e s c u  Ia Soc. med. a  spif., 1935, privitoare Ia 
D-na E., în vârstă de 50 ani, care se infectase în cursul unei călătorii 
prin Maroc şi insula M alta; observafia personală a  d-Iui Veter. D-r 
R ă d u l e s c u - C a l a f a t ,  care a  slăbit 14 kgr. în 3 Juni, prezentând
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forma ondulanfâ —  cu sero-reacfie pozitivă 1/800; un caz din serv. 
Prof. D-r N a n u - M u s c e l  cu sero-aglutinarea 1 /300 şi alfe 2  din 
acela al Prof. D -r D a n i e l o p o l ,  dintre care unul mortal, sero-reacfia 
fiind pozitivă Ia unul 1/1000, iar la altul 1/500; un alf caz relatat 
de prof. D -r H a f e g a n u  la Soc. med. a spif. Cluj, 1938  şi în sfârşit 
cazul făcut nouă cunoscut de către prof. D -r A. C i u c â  cu sero-diagn, 
pozitiv 1/2000. La aceste cazuri vom adăoga observaţiile clinice a  doi 
bolnavi de curând urmăriţi în clientela noastră particulară2).

OBS. I. —  General H. C., fost ministru, în vârstă de 67 ani. La 23  
Apr. 1937 a  plecat intr’o excursie în Italia de unde s'a înapoiat la 9  Mai din. 
aceiaş an ; a vizitat Triest, Veneţia, Roma, Neapoli, Palermo ţi Taurmina unde 
pe lângă lapte fiert a mai mâncat unt, smântână ţi brânzeturi. La aproape 1 an 
in urmă a  început să aibâ fiori de frig ţi să se simtă indispus. Nu ţi-a  luat.
temperatura decât in ziua de 14 Aprilie, aţezându-se Ia pat de a 2 -a  zi, când
termometrul indica 3 8 3 spre a se menţine la 3 8 ’ ţi 3 8 7 în cele 2 zile următoare.
Apoi febra s’a menţinut în jurul a 37° timp de 3 zile spre a se ridica treptat-
alte 5 ţi a scoborâ în urmă la fel in 10 zile, temperatura fiind mai ridicată 
seara când a ajuns la 3 8 ’ ; variaţiile au fost mai mari în perioada ascendentă 
decât in acea descendentă a  undei febrile. In acest timp n’a avut acţiune asupra 
boalei nici deseptyl-ul, nici acidolamina administrate. La 6  Mai, în perioada 
subfebrilă de după a 2 -a  undă, reacţia Widal a fost negativă atât pentru 
tific cât ţi pentru paratifici. D-na D-r Magheru, de la Instit. prof. D -r Canla- 
cuziăo, a  avut atunci fericita idee de a cerceta ţi sero-reacjia pentru brucella. 
Sângele a  fost recoltat Ia 8  Mai. S’a găsit reacfia pozitivă pentru br. aborlus 1 /1000 . 
Un examen hematologic practicat cam in acelaţi timp a  arătat: hemoglobina 1 1 0 % ; 
G . R. 5 .7 0 0 .0 0 0 ; V. G. 1-90,- G. A. 7000 . Polinucl. neutrofile 5 7 % , eosimo» 
file 2 % , bazofile 0 .5°/o , limfocite 3 4 ,5 ° /o , monocite 6 ° /o . La 25 Aprilie, 
în picătură groasă, nu s’a găsit hematozoarul. Hemocultura practicată Ia 2 8  Aprilie 
a  fost negativă după observafie de 3  zile, ca ţi însemânfârile făcute din 
sedimentul urinei Ia 26 ale aceleiaţi luni.

Starea sub-febrilâ de după a 2-a undă febrilă a durat dela 6  Mai— 9 Iunie, 
in timpul său constatându-se numai cârligele febrile determinate de 4  intra-dermo- 
reacjii la abortinâ, practicate la interval de 2 zile, prima în scop diagnostic, iar 
ultimele curativ. Cea dintâi a dat o reaejie locală intensă în 1/3 super, a ante
braţului stâng, caracterizată prin oedem întins, roţeafâ, căldură ţi durere. Pa
cientul a  părăsit Capitala Ia 9  Iunie spre a  se stabili în timpul verei la C.-Lung 
(Muscel.). Abia sosit, temperatura s’a  ridicat din nou, făcând alte 3  unde febrile.- 
una de Ia 9— 14 Iunie, alta de la 19  Iunie— 7 Iulie, iar cea de a treia, ne
regulată din cauza auto-hemoterapiei ţi a injecţiilor intra-venoase cu 0 .1 0  tripa. 
flavină, a persistat până Ia 24  Iulie, decând temperatura a scăzut sub 37°,
menfinându-se astfel până la începutul lunei Septembrie, când s’a  înapoiat îţ 
Bucureşti. Întors Ia 9 Septembrie nu ţi-a  aţezat termometrul decât după 2 zile, 
când a constatat că avea febră (3 7 ,6) . Temperatura s’a  urcat în urmă, men- 
tinându-se până la 3 0  Sept. In zilele de 16, 18, 20 , 22 ţi 24  Sept. s’au 
practicat bolnavului inj. jntra-venoase cu câte 0 .1 0  centigr. tripaflavinâ iar în urmă 
alte 2 cu câte 0 .2 0 , ţi 0 .3 0 , Ia 2  ţi 3 zile interval. In a 3 -a  zi dela injeejia cu 
0 .2 0  centigr. temperatura a  sâzut între 3 7 2— 3 7 1, iar a  2 -a  zi după injecţia 
cu 0 .3 0  centigr., practicată Ia 30  Sept., a  fost de 3 6 3— 37* spre a  scoborâ ţi a
se menţine de atunci între 361— 365. Această a  6 -a  ţi ultimă undă febrilă
a  apărut după o lungă perioadă de apirexie care a  finut dela 24  Iulie— 10 Sept. 
Durata totalăl a bodlei a fost de 51/2 luni.

In timpul perioadelor febrile pacientul nu avea numai lipsă de apetit, ci

: ) Rddulescu-Calafat a mai citat cazurile făcute cunoscut de Căliman, 
Bogatan, Sortea şi H altrich, în medii cu animale infectate. Ţinem să ne expri
măm cu această ocazie suprinderea ce am avut de a nu găsi colecţia „Buletin. 
Asoc. G-l a  Med. Veter" şi nici „R ev . Stinţ. Veter“  chiar la biblioteca Facult. de 
med. veterinară  şi la Asoc. Stud. V eter ; am constatat lipsa şi la bibliot Inst. 
Cantacuzino, totuşi aşa de bogată şi bine organizată.



27

chiar repulsie pentru alimente; a {ost totuşi hrănit, mâncând mai mult atunci
când temperatura era mai scăzută. Numai câtre sfârşitul undelor, în perioacfr 
descendentă a febrei, era deşteptat noaptea de fiori de frig şi asuda mult. In 
timpul celor de a 2 -a , a 3 -a  şi a 6 -a  undă febrilă a prezentat o entero-colitj 
manifestată prin scaune dese, diareice. Nu a avut dureri în membre şi articularii, 
dar s'a simfit slăbit atunci când a părăsit patul după a  5 -a  undă febrilă, astenia 
fiind mai ales pronunţată după cea de a 6 -a  şi de pe urmă: se punea greu 
în mers şi obosea repede. In timpul boalei a scăzut in greutate, dar nu prea mult: 
în loc de 87 kgr., greutatea sa medie de dinainte, a cântărit la 20 Aug^
8 1 .300  kgr. iar la 7 Sept. 82 .800  O-

OBS. II-a. —  Colonel I. P., pensionar, în vârstă de 65 ani. Locueşte în 
Focşani, dar işi petrece o bună parte din timp Ia moşia sa din Foteşti, 3 ud. 
R.-Sărat. Are acolo un grajd mare şi adăposteşte la un loc 4  vaci şi 3 cai. 
A avut înainte şi oi. Vacile au prezentat în .trecut avorturi. Pe lângă lapte
fiert a mâncat unt, smântână şi brânză preparată Ia moşie. Pe la sfârşitul
lunei Iunie din acest an (1938), simfindu-se slăbit şi având şi dureri în mem
brele infeiioare de la genunchi în jos, a consultat la 2 Iulie pe D-r Faur din 
Focşani, care a găsit că ăvea febră: 379. A stat [a început la pat, luând timp
de 10 zile, dar fără efect, câte 11/2 gr. chinină pe zi; a continuat in urmă cu

lacto-ferment şi helmitol. Temperatura s'a menţinut 4  zile Intre 3 7 1— 378, având 
într'o după amiază şi 3 8 2, iar în urmă a scoborât menfinându-se timp de 20  
zile în jurul 37° şi chiar dedesubt. De ;la 27 Iulie temperatura s'a urcat din nou, 
oscilând între 3 7 2— 373 dimineaţa, 375— 379 seara cu mici variaţii de Ia o zi
Ia alta, până în ziua de 11 Sept., de când s'a menţinut sub 37°. ,La 6 Sept.
s ’a practicat bolnavului o primă inj. intra-venoasă cu 0 .1 0  tripaflavină fără de 
efect; în a 3 -a  zi după cea de a 2-a  injecţie făcută cu 0 .2 0  temperatura a 
scăzui şi s’a menţinut sub 37°. Medicul curant a  mai făcut şi a 3 -a  injecţie cu 
0 .3 0  cenfgr. Ia 13 Sept. spre a consolida rezultatul ob[inut.

Am examinat pacientul la 27 Iulie. Instruit de cazul relatat în Obs. I, 
i-am recomandat să se adreseze lnstit. Cantacuzino. S'au practicat acolo urmă
toarele examene: la 31 Iulie, sero-reactia Widal şi pentru brucella, ambele găsite 
negative; Ia 4  August examenul hemaotlogic care a arătat că G. R. erau în 
număr de 4 .680 .000 , iar G. A. 11.950, cu hemoglobina 112 °/o şi V. G , 1,19, 
formula leucocitară punând In evidentă 71 .5 0/q polinucleare, 3°/o eosinofile, 
2 3 %  limfocite şi 2.5 °/o mononucleare. Tot la 4  August s'au practicat şi hemo-
culturi în bulion, bulion-ser, bulion-glicozat şi bilă, care au rămas însă sterilă
după o incubaţie de 8 4  ore la termostat, trecerile pe gelozâ-ser şi gelozâ-ascită'
rămânând de asemeni sterile după 48  ore la termostat. La 19 August s'au făcut 
culturi din sedimentul urinei culeasă aseptic, dar flora microbianâ a fost absentă 
pe diferitele medii întrebuinţate. La 1 Sept, s'a repetat la acelaşi laborator cu 
rezultat fot negativ atât sero-reactia Widal cât şi acea pentru brucella; în schimb,1 
intra-dermo-reac)ia Ia aboriivă practicată cu 0 .2 din produs, fâcându-se într'alt loc 
proba cu bulion, a dat un rezultat slab pozitiv.

Tot timpul cât a fost bolnav —  21/2 luni —  pacientul s'a simfit slăbit.
Nu a avut apetit, dar n’a prezentat nici-o altă turburare digestivă. S’a plâns 
numai cam mult timp de dureri în membrele inferioare.

Din expunerea primei noastre observafiuni cfinice credem că 
reese în mod neîndoios existenfa brucellozei; grafica febrei prezintă o 
serie de 6 unde febrile, ultima putând fi socotită ca o recădere, căci a 
apărut după o perioadă de 47  zile de apirexie; pe de altă parte du- 
rala totală a boalei a fost de 5 1/2  luni. Ceeace permite însă în mod 
sigur stabilirea diagnosticului sunt numai cercetările de laborator. Ori, 
sero-reacfia pentru brucella a  fost intens pozitivă (1/1000), iar infra- *)

*) Vindecarea pacientului a fost desminţită de timpul trecut, căci la 15 No. 
embrie, adică după o lungă perioadă de apirexie egală cu aceia semnalată mai 
înainte, febra a reapărut. S ’a făcut din nou hemoculturi care sunt reţinute în ob
servaţie. Sero-aglutinarea a fost pozitivă ‘/îs » (D-r Calalb). Şi de astă- 
dată s’au făcut bolnavului inj. intra-venoase cu tripaflavină, tempt. revenind la nor
mal după a 3-a inj. cu 0,30 centigr., primele 2 fiind practicate cu 0,10 şi 0,20 centigr.
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dermo-reacfia Ia a bortind la fel. Cât este vorba de cazul din cea de a 
2 -a  observafie clinică, diagnosticul este discutabil. Pacientul a prezentat 
o stare sub-febriiâ care a durat 2 V2 luni, pe grafica temperaturei, 
putându-se distinge 2 unde febrile; fiind apoi moşier, declara că ar 
fine în grajd vaci, iar mai înainte şi oi, amintindu-şi că unele dintre 
animale ar fi avut şi avorturi; a mâncat apoi lapte, unt, smântână 
şi brânză preparate la moşie; pleda în sfârşit pentru brucelloză şi a c
ţiunea terapeutică a tripaflavinei întrebuinţată în injecţii intravenoase 
în doze progresive. In schimb, sero-aglutinarea cu brucella a fost ne
gativă şi nu se putea tine în seamă rezultatul hemoculturei, căci a fost 
dat numai după 3 zile de tinere în observafie. Intra-dermo-reactia la 
abortinâ a fost însă slab pozitivă. Ne putem sprijini numai pe acest 
rezultat spre a afirma existenfa brucellozei în acest caz? Este ocazia 
să trecem în revistă procedeele de laborator utilizate pentru recu
noaşterea brucellozelor, indicându-le valoarea Ia lumina experienfei 
obfinute până în prezent.

Hemocuitura permite nu numai izolarea, dar şi identificarea; 
varietăfii de brucella în cauză prin cercetarea caracterelor biologice di
ferenţiale descrise de H u d d l e s t o n  şi M a r i a  de  S a n c t i s .  Nu 
vom insista asupra lor, mărginându-ne să semnalăm numai, că deşi 
au servit aiurea şi Ia determinarea migratei diferitelor tipuri de brucella 
dela o speţă animală Ia alta, la noi în fără nu s'a  isbutit până acum 
decar să se identifice unele tulpini de brucella abortus, izolate dela 
vaci. Putem deci vorbi de brucellozele din fără, dar bănuim numai 
varietatea de brucella, cauză a infecfiei, după spefa animală bolnavă 
sau dela care provine contagiunea Ia om, căci sero-reacfia ca şi infra- 
dermo-reacfia nu pot servi în acest scop. Un fapt asupra căruia s ’a 
mai insistat este că, brucella se desvoltă anevoe, de unde necesitatea de 
a  se reînoi însămânfarea culturilor în bulion, Ia interval de 10 zile, pe 
geloză, comunicându-se rezultatul adeseori numai după trecerea de 1 V? 
lună. Alături însă de bacferiologi entuziaşti, cari ar fi constatat un rezultat 
pozitiv în 1 0 0 °/o  cazuri la începutul infecfiei şi în 5 5 %  Ia pacienfii cari 
prezentau o sero-aglufinare pozitivă, indiferent de perioada boalei în 
care s’a recoltat sângele (Lisbonne), trebue să aşezăm opinia defavora
bilă a altora, cari n’au constatat hemocuitura pozitivă decât în 10— 1 5 %  
cazuri —  febrile chiar —  ca şi pe aceea a bacferiologilor din Sfatele- 
’Unife, Anglia şi Danemarca, cari contestă că acest procedeu ar fi 
practic pentru depistarea brucellozelor. De altminteri Ia Congresul de 
igienă din Paris, 1934, T a y l o r ,  L i s b o n n e  şi V i d a i  au adoptat 
ultimă părere.

Sero-reacfia este cea de a 2 -a  metodă întrebuinfată pentru 
stabilirea diagnosticului de brucelloză. Introdusă în practică de către 
W r i g h t  în anul 1897, metoda a făcut obiectul a numeroase discu- 
fiuni şi aprecieri. Actualmente nu este socotită numai ca bună, dar şi 
uşor de practicat. După L i s b o n n e ,  R a n q u e  şi S e n e z  ar da re
zultate în 9 0 %  cazuri, dar numai după îndeplinirea următoarelor 
condifiuni: să se înfrebuinfeze oricare dintre cele 3 variefăfi de brucella, 
căci au aceiaşi putere antigenică, dar să nu se aglutineze microbii spon
tan ori cu sânge de om sănătos, ci numai cu serurile experimentale 
specifice; să se aibă în vedere aglutinările paradoxale, negative 1/10—
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1/50, pozitive delà 1/100— 1/150, de unde nevoia dilufiilor progre
sive în 8— 10 tuburi, mergându-se până la 1/2500; să se întrebuinţeze 
numai aglutinarea lentă, macroscopică, citindu-se rezultatele după 12 
şi 24  ore de ţinere Ia termostat; să se fină seamă că cele mai adeseori 
anti-corpii nu sunt încă formaţi în primele 2 săptămâni ale infecţiei, 
lipsa de reacţie putând exista uneori chiar în tot decursul boalei; când 
se întrebuinţează culturi de br. melitensis să se elimine paramelitensis-ul, 
care nu aglutinează cu serul bolnavilor; să nu se considere pozitive la 
om decât reacţiile delà 1/200 în sus, cele 1/80— 1/100 fiind valabile 
numai când există simptome clinice precum şi la animale; în sfârşit 
să se ţină seamă de coaglutinări care există în tifusuf exanfematic şi 
mai ales pentru bacilii tifici (3 4 ,5 % ) ,  dar care nu depăşesc titlul de 
1/200 maximum în aceste cazuri. Cât este vorba de aglutinările con
statate în celelalte boli, în vreme ce R e y n a u d  le-ar fi întâlnit 
în 61 °/o cazuri 1/50, iar A n g l a d e  în 7 8 %  până Ia 1/80, L i s 
b o n n e  declară că nu le-a observat niciodată mai mari de 1/30.

Cea de a  3 -a  metodă utilizată pentru stabilirea diagnosticului 
de brucelloze este intra-dermo-reacţia la melilină sau la abortină. O bi
cinuit se întrebuinţează filtratul proaspăt de o cultură recentă de br. 
abortus din care se injectează numai 1/10 cm.3 în V3 super, a feţei 
anterioare a antebraţului, făcăndu-se în acelaşi timp o inoculaţie de 
control cu bulion ordinar. Reacţia este manifestă Ia 6  ore în urmă, 
persistând 40— 50  ore; uneori poate fi însă întârziată, neapârând 
‘■decât după 15 sau 2 0  de ore. Local se observă oedem, roşeaţâ şi 
există şi durere, primul caracter fiind socotit drept principal, căci dacă 
lipseşte, reacţia este socotită ca negativă ori îndoelnicâ. După statisticele 
lui B u r n e t  şi A p p i e t t o  —  primul fiind promotorul metodei —  re
acţia cea mai precoce apare în a 7 -a  zi a infecţiei, putând persista 2 şi 
chiar 5 ani după vindecarea bolnavului; n’ar exista raport între această 
reacţie şi sero-aglufinare, căci în 1 6 %  dintre cele 54  cazuri studiate 
de către B u r n e t ,  ultima a fost negativă; în schimb autorul n’ar fi 
constatat niciodată o sero-reacfie pozitivă cu intra-dermo-reacţia ne
gativă. Totuşi după B a s t a i  şi R o t t a ,  W e d e l - G i r a u d - P u e c h ,  
în mod excepţional reacţia a fost negativă în brucelloze, autorii reco
mandând din această cauză să se cerceteze activitatea filtratului între
buinţat şi să se refacă la nevoe inoculafia. Rar, dar s’a constatat intra- 
dermo-reacţia pozitivă şi în alte afecţiuni: T a p i a  şi D e l  V ă i l e ,  
B a s t a i  şi R o t t a  în 9  din 72 cazuri examinate. B u r n e t  atribue 
însă aceste cazuri infecţiilor latente ori ambulatorii, purtătorilor de ger
meni şi chiar simplei sensibilizări prin lapte infectat. Repetăm că această 
metodă ca şi sero-diagnosticul nu poate fi folosită spre a deosebi va
rietăţile sau tipurile de brucella, ci spre a afirma numai infecţia cu 
această speţă sau gen microbian.

Tot pentru stabilirea diagnosticului de brucelloze, atât Ia om cât şi 
Ia animale, s’au mai utilizat şi alte metode de laborator: deviaţia com
plimentului, reacţia de floculare, puncţia splinei, cercetarea brucellei în 
urina, lacto şi salivo-reacţia. Trecem asupră-Ie spre a insista asupra 
acestui fapt, că diagnosticul nu poate fi stabilit cu siguranţă decât prin 
metodele de laborator. Acestea de pe urmă nu vor fi însă utilizate 
numai în febrele de lungă durată şi în celé care îmbracă forma on
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dulată, ci şi în numeroasele forme clinice de curând cunoscute şi des
crise; vom reaminti formele cu febră intermitentă şi formele localizate, 
printre care cele mai des întâlnite sunt cele hepatice, nervoase, articu
lare şi osoase, ultimele putând simula morbul Iui Pott. Trebue apoi 
ştiut câ în ordinea gravita}» există forme supra-acute, hipertermice, 
ataxo-adinamice ori hemoragice, alături de forme uşoare de scurtă 
durată, de forme atenuate în care starea generală nu este mult a -  
tinsâ, de forme ambulatorii pe cari bolnavii Ie fac pe picioare, conti
nuând ocupaţiile lor obicinuite, ori de forme latente puse in evidenţă 
numai prin sero-diagnostic şi intra-dermo-reacţie, iar în mod ex
cepţional şi prin hemoculturi. Se citează C a n t a l o u b e ,  care a ob
servat 52 cazuri de forme atenuate pe 2 0 0  bolnavi examinaţi; S h a  w, 
care de mult, în Malta, a găsit 79  muncitori din docuri cu forme 
ambulatorii pe cei 525 cercetaţi prin sero-diagnostic; T h o m s e n ,  după 
care în Danemarca 9 4 %  dintre medicii veterinari rurali ar prezintă 
sero-reacfia pozitivă; V a c c a r o  în sfârşit, care a constatat în Sicilia 
14  sero-reacfii pozitive în 187 cazuri, în toate fiind vorba de lucrători 
sau de studenţi, cari se considerau ca perfect sănătoşi; neapărat că 
în aceste după urmă cazuri a  fost vorba de infecţii latente cu brucella, 
observate şi la noi în ţară în focarele cu epizotii.

Aplicând noţiunile expuse Ia cele două observaţiuni clinice ale 
noastre, trebue să spunem din capul locului că deşi hemoculturile au 
fost practicate şi au fost găsite negative în ambele cazuri, ele nu pot 
fi luate în seamă din cauză că nu au fost ţinute Ia termostat decât 
3 zile, timp insuficient pentru desvoltarea şi izolarea germenilor. In 
schimb, a'acă sero-diagnosticul pozitiv 1/1000 în primul caz, permitea 
afirmarea infecţiei cu brucella, cel negativ din a doua observaţie nu 
putea să o înlăture, căci se întâlnesc în practică până Ia 1 0 %  cazuri 
în care deşi există brucellozâ, sero-aglutinarea lipseşte. Rămâne de cer
cetat rezultatul intra-dermo-reacţiei Ia aborfină. Ori, intens pozitiv în 
primul caz, a  fost slab pozitiv în cel de al 2-lea . Am arătat însă că 
deşi B u r n e t crede câ reacţiile pozitive găsite în mod excepţional şi 
în alte boli şi-ar avea explicaţia în sensibilizările provocate de infecţiile 
latente, această opinie nu este admisă de către toţi autorii. Socotim 
totuşi că  în cazul nostru s ’ar putea susţine diagnosticul de brucellozâ 
sprijinindu-ne pe lunga durată a boa lei, pe curba termică pe care se 
pot distinge două ondulaţii cât şi pe eficacitatea tripaflavinei întrebuin
ţată în injecţii infra-venoase şi în doze progresive. Semnalăm apoi că, 
din punct de vedere clinic, cele două cazuri se deosebeau, în prima 
observaţie fiind vorba de o formă ondulantă de gravitate mijlocie, 
iar în cea de a  doua, de o formă atenuată în care starea generală 
a  fost puţin atinsă, febra nefiind prea urcată şi oscilând cu puţin 
d asupra a  3 7 ° ; de altminteri pacientul a dus boala pe picioare în cea 
mai mare parte din timp.

Este însă o chestiune greu de lămurit din prima noastră ob
servaţie: determinarea originei infecţiei. Căci, dacă bolnavul nostru a 
început să aibă febră şi să nu se simtă bine cu câteva zile înainte de 
1 4  Apr. 1938 , când şi-a luat pentru prima oară temperatura, mai declara 
că , cu un an înainte, dela 23 Aprilie— 9  Mai 193 7 , făcuse o călătorie 
în Italia, vizitând şi principalele oraşe din Sicilia. Să fi fost contaminat
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dela această epocă, ştiut fiind că brucellozele şi în special cele datorite 
variefăfii br. melifensis sunt mult răspândite în această fără? In teza sa de 
doctorat, Vefer. D -r M a r i n o v  spunea că, după cercetările experimen
tale practicate Ia diferite specii de animale, ar rezulta că incubaţia 
boalei ar fi variabilă: 33— 2 5 0  zile, cu o medie de 126  după M c . 
F a d y e a n  şi S t o c k m a n n ,  3  luni după G i l m a n  sau între 7 0 -1 7 0  
zile în experienţele Iui K o v a r z i c . In schimb, clinicienii admit că Ia 
om incubaţia ar varia între 5— 2 0  zile —  cele mai adeseori fiind de 
il5— 17 zile după S a c q u e p e e .  Deopotrivă de variată a fost apoi 
găsită incubaţia şi în cazurile observate de infecfie accidentală pro
dusă în laboratoare prin ingestia de culturi: 6  zile ( R o s s ) ,  8 zile 
( D a r g e i n  şi P l a z y ) ,  14  zile (M c . F e y d e n ) ,  1— 2 luni Q e a n  
M e y e r ) .  Pe baza acestor noţiuni ar trebui deci să admitem, că la 
pacientul nostru infecţia s'a  produs în tară, căci nu se cunosc cazuri de 
incubaţie care să fi durat 1 an. Chestiunea se complică însă refe- 
rindu-ne Ia infecfiunile latente. Cum însă acestea de pe urmă au 
fost observate mai numai la persoanele care sunt zilnic expuse confa- 
giului, iar o infecţie prelungită mult timp ar fi putut mai de grabă 
să imunizeze bolnavul, credem că în cazul nostru infecţia a  fost recentă 
şi s ’a  produs în fara noastră, venind în acest sprijin nu numai titlu! 
de aglutinare 1/1000, dar şi consideraţia că în sudul Italiei există 
mai ales infecţia cu br. melitensis, care are o perioadă de incubaţie 
mai scurtă şi o evoluţie clinică mai gravă, pe lângă cunoştinţele pe 
care Ie posedăm actualmente asupra răspândirii brucellozelor Ia an i- 
majele din tară şi mai ales din cuprinsul şi împrejurimile Capitalei.

Pacienţii din ambele noastre observafiuni nu au venit în contact 
cu animalele bolnave, dar dacă au băut lapte fiert, declarau că au 
mâncat unt, smântână şi brânzeturi proaspete. Ori, se ştie că dacă 
transmiterea directă este cauza brucellozei din populaţia rurală, cea 
indirectă, pe cale alimentară, este cauza infecţiei urbane. S a u  ob
servat cazuri în cari boala, apărută sub formă de focare epidemice, 
a fost atribuită infectării apei prin microbii eliminafi de către animale, 
cele mai adeseori însă se iveşte sporadic, având drept cauză laptele şi 
produsele fabricate din acest aliment în care brucella poate trăi mai 
multe săptămâni, fiind discutată numai rezisfenfa lor în brânzeturile 
fermentate. Cum ne-am putea îndoi de această cale de infecfie când 
cunoaştem, din cele anterior expuse, procentul vitelor contaminate din 
fără cât şi pe al acelora care alimentează cu lapte şi celelalte produse 
populafia Capitalei? Este adevărat că dacă R â d u l e s c u - C a l a f a t  
spunea că  frecuenfa brucellozei la vaci este de 15— 5 0 % , mai adaogă 
că s’ar fi produs o atenuare de virulenfă a  microbilor în ultimii ani, 
dovadă micşorarea numărului de avorturi, de refenfii placentare şi de 
sterilitate; se ştie însă că spre deosebire de capre şi oi, care nu elimină 
microbii prin lapte decât cel mult 4  luni după avort, multe dintre vacile 
infectate pot elimina agenfii patogeni în tot cursul existentei lor. Nu 
ştim sâ se fi cercetai şi Ia noi în fără prezenja brucellei în laptele 
dat în corner}; se cunosc însă rezultatele obfinute în streinâtate: K l i m -  
m e r  şi F a l k e  au obfinut 4 3 %  rezultate pozitive în probele de lapte 
recoltate pe piafa din Leipzig, L e r c h e  5 1 .5 %  Ia Breslau, S m i t h  
2 8 .3 %  Ia Aberdeen, B e a t t i e  3 4 .9 %  Ia Edimburg, iar L o g e n  şi



32

V e d d e r 37 %  la Amsterdam. Se admite apoi că dacă vacile cu sero- 
aglutinarea 1/100 excrefă mai rar microbi, ei s’ar găsi întotdeauna 
când sero-reacţia este pozitivă 1/3000— 1/4000, rezultatele variind 
în cazurile intermediare. Fapt este că Ia noi în fără nu sunt supra- 
vegbiate nici fabricatele din lapte, care se prepară fără ca acesta să 
fi fost mai întâi pasteurizat; de altminteri chiar în urma acestei ultime 
operafiuni L e r c h e  a găsit microbi în lapte in 10 din 35 probe, 
iar K l i m m e r  şi F r i t s c h e  în 1 3 % , de unde recomandafia de a  se 
pasteuriza laptele, finându-I 2 ore Ia femper. de 63°, ori chiar Ia 
82— 85°. ( L e g e n d r e ) .

Printre medicafiile propuse împotriva brucellozelor, L. R a m o n d  
a insistat asupra bunelor rezultate obfinute prin iripaflavinâ sau gonacrinâ, 
utilizată în injecfii intra-venoase după metoda propusă de D a r r é  şi 
L a  f a i l l e :  se practică la început o injecfie cu 0 .1 0  centigr. spre a se 
încerca susceptibilitatea bolnavului, iar în urmă doze de 0 .2 0 , 0 .3 0  şi 
chiar de 0 .4 0  centigr. Ia interval de 2 , 3  ori 4  zile. Această tehnică 
a fost controlată de către D a n b o n  şi D u p o n n o i s ,  L i s b o n n e  şi 
A u b e r t  cari au confirmat rezultatele obfinute de către promotorii 
metodei. Am aplicai-o şi noi în cele 2  cazuri observate, obţinând că
derea definitivă a febrei după a 2 -a  şi a 3 -a  injecfie. Trebue însă 
să semnalăm, că dacă în majoritatea cazurilor tratamentul a fost bine 
tolerat, se cunosc în literatura medicală şi 3 cazuri mortale: cele pu
blicate de L e m i e r r e ,  B e r n a r d  şi T a s s i n ,  V e d e l  şi V i d a i .  
Reamintim cu această ocazie că s’a mai recomandat ca tratament cu
rativ al brucellozelor: vaccinoterapia, înfrebuinfându-se în special aufo- 
vaccinurile, câte Vi— 2 cm.3 la interval de 3— 4  zile; proieinoterapia 
care a fost încercată în formele sepficemice de lungă durată, în acest 
cadru intrând şi endoprofeina microbiană ca şi melitina; în sfârşit 
arsenoterapia, produsele utilizate fiind stovarsolul, acetilarsanul şi mai ales 
neosalvarsanul, în doze mici în prima săptămână şi 0 .4 5 — 0 .6 0  în 
urmă şi la interval de 7 zile, continuându-se tratamentul şi în apirexie.

Neapărat însă că cele mai bune rezultate sunt de aşteptat în 
combaterea brucellozelor, în lipsă de tratament specific, nu delà me- 
dicafia curativă, ci delà medicina preventivă, delà măsurile care se iau 
împotriva animalelor delà care se infectează omul, împiedecându-se 
astfel şi în acelaşi timp apariţia şi extinderea boalei Ia animale ca şi 
propagarea lor Ia om. D u b o i s  a arătat însă dificultatea punerii în 
aplicare a acestor măsuri profilactice datorită: mulfiplicifăfii speţelor 
animale receptibile, dificultăfii diagnosticului, posibilităţii vacilor în a -  
parenfă sănătoase de a  fi purtătoare de germeni în tot timpul viefei 
lor, absenţei de metodă sigură de imunizare şi de tratament. S ’a spus 
lotuşi şi cu drept cuvânt, că enumerarea dificultăţilor nu înlătură lua
rea de măsuri, care dacă nu sunt radicale, pot totuşi stânjeni întinderea 
boalei. Trebue deci să fie descoperite şi combătute toate focarele de 
infecţie delà animalele din ţară. Se impune apoi să nu se mai în- 
gădue punerea în comerţ a laptelui şi a diferitelor fabricate fără ca 
acest produs să fi fost mai întâi sterilizat; este de asemeni nevoe de o 
întinsă propagandă spre a se evita pe viitor prin măsuri igienice, bine 
aplicate, infecţia latentă, aşa de des observată la îngrijitorii de vite, la 
aceia cari mulg vacile, la lăptari, Ia agenţii sanitari şi medicii veteri
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nari. C e r n â i a n u  spunea că în Germania, între anii 1931— 1932 , 
au fost observate 14  cazuri de brucelloze ivite Ia măcelari şi altele Ia că 
ruţaşii cari transportă carnea dela abator. In America s’a observat în mari 
proporţii boala Ia negustorii de mezeluri ( H a r d y ,  3 or  d a n ,  B o r t s ) .  
De altminteri s’a  incriminat în transmiterea brucellozelor nu numai carnea 
crudă, dar şi manipularea pieilor proaspete ori chiar a celor sărate. Ne 
mărginim să constatăm că Ia noi în ţară n’au fost încă îndreptate cer
cetările şi în această privinţă. Adăogăm că, renunfându-se Ia vaccina
rea animalelor cu microbi vii din cauza pericolului pe care îl prezintă 
excreţia lor, se aplică actualmente numai măsurile de poliţie sanitară 
pentru stingerea boalei: declararea, izolarea şi desinfecfia. Nu vom in
sista asupra modalităţilor în aplicare, mulţumindu-ne să semnalăm că nu 
numai pământul, bălegarul, furagele din grajduri, murdărite cu secreţii 
şi dejecţii dela animalele bolnave, dar şi pâşunele şi apa pot să conţină 
agentul patogen, atrăgându-se în ultimul timp atenţia şi asupra rolului 
pe care I’ar avea muştele precum şi asupra faptului că şi legumele pot 
transmite boala dacă au fost cultivate pe locuri în care s’a aruncat 
băligar infectat.

In rezumat, două observafiuni clinice ne-au dat ocaziunea să tre
cem în revistă o serie de noţiuni de curând cunoscute privitoare la 
infecţia prin microbii din genul brucella. Am comunicat şi rezultatul 
anchetelor întreprinse în ţară, punând în lumină atât frecuenfa boalei 
Ia animale cât şi acea a infecţiilor latente Ia om, căci cele cu evo
luţie clinică, publicate, sunt în număr restrâns. Sunt însă tocmai 
statisticile pe care le-am făcut cunoscut care ne dau convingerea că 
brucellozele sunt cu mult mai răspândite Ia om, Ia noi în ţară, de 
cum s a crezut până acum; se impune deci ca atenţia medicilor fiind 
atrasă, să se recurgă mai des Ia mijloacele de laborator pentru stabilirea 
diagnosticului. Studiul brucellozelor a dat naştere în ultimii ani la un 
foarte mare număr de publicaţiuni şi de discuţiuni, spunându-se, nu fără 
dreptate, că trăim în „epoca brucellozelor“ . Credem că bacteriologii din 
ţară au înaintea lor un vast câmp de explorare, trebuind să cerceteze 
de aci înainte infecţia cu brucella Ia cât mai multe dintre anima-! 
Iele domestice, să determine procentul infecţiei laptelui şi a diferitlor 
sale fabricate puse în comerţ, dar mai ales varietăţile sau tipurile a -  
gentului patogen întâlnit Ia diferite specii de animale examinate spre 
a se recunoaşte origina şi a  se determina prognosticul infecţiei în cazurild 
constatate. Ar mai fi însă de dorit ca studiul brucellozelor să preocupe 
mai mult şi autorităţile sanitare, căci după cum spunea R ă d u l e s c u -  
C a l a f a t ,  chestiunea trebue privită şi „prin prisma serioasă a posi
bilităţilor de mai târziu” . x).

*) Cunoaştem Decizia Ministerială dată la 14 Oct. 1933 de către Ministerul 
Agriculturii şi ordinul care cuprinde instrucţiile detaliate privitoare la combate
rea brucelozelor, socotim însă că ar trebui făcut mai mult în această direcţie, fără 
de a se uita legătura strânsă care trebue să existe între activitatea celor două 
servicii sanitare: veterinar şi uman. Amintim cu această ocazie că în Franţa ex
istă la M ontpellier un «C entru  de cercetări p en tru  febra  ondu lan tă», 'C. R. F. O), 
organizat în anul 1931 de către secţia de higienă a Fundaţiei Rockefeller, dăruit 
după 5 ani de funcţionare Institutului Bouisson-Bertrand şi că, acestui centru se 
datoreşte depistarea boalei în mai mult de 60 de departamente ca şi numeroasele 
publicaţiuni ştiinţifice apărute în ultimul timp.

M. M. R. 3
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Der Verfasser macht uns bekannt mit 2 Fällen von Bruzellainfektion, die 
er vor Kurzem in seiner Privatpraxis angetroffen hat; es handelt sich im ersten 
Fall um einen General von 67 fahren, im andern Fall um einen Oberst von 65  
Dohren. Bei dieser Gelegenheit bespricht Verfasser eine Reihe von bakteriologischen 
Begriffen, die ihm für die Feststellung der Diagnoze und für die Erklärung der
beobachten Fälle gedient haben.

Zuerst müssen wir aus dieser Arbeit behalten, dass der erste Kranke eine 
Vergnüngunsreise nach Südifalien, ein Dahr vor seiner Erkrankung, gemacht hatte. 
Der Verfasser erörtert, ob die Infektion in Italien oder in Rumänien stattgefunden 
hat; er teilt letztere Meinung wegen der langen Inkubations-periode; er schliesst 
aber nicht die Eventualität einer latentem Infektion aus, die durch die Schwächung 
des Organismus, dank verschiedenen Ursachen, wiedererwacht ist.

Ebenfalls ist von Interesse die Geschichte der Brucelloze in Rumänien. Aus 
dieser Beschreibung geht hervor, dass die Serodiagnoze nach Wright in Rumänien. 
9 6 - 9 8 %  bei den untersuchten Säuen pozitiv ausgefallen ist; zwischen 28.12—
5 1 .0 4 %  bei den Kühen; zwischen 2 7 .6 %  (Tätäranu) und 5 0 %  (Turcu, Iliescu) 
beim Menschen. Diese Zahlen wurden erhalten, mit Berüchsichtigung nur der
jenigen Personen, die, durch ihren Beruf, in beständiger Berührung mit den
Tieren kamen.

L'auteur communique dans cette étude 2 cas de brucellose récemment 
rencontrés dans sa clientèle privée; il s’agit dans un de ces cas d’un général de 
67 ans, et dans l'autre, d’un colonel âgé de 65 ans. A cette occasion il passe 
en revue une série de notions qui lui ont servi â l'établissement du diagnostic 
et â l'interprétation de ces cas.

Il est d’abord à retenir de cet article, que l’un des malades avait fait un 
voyage d'agrément dans le midi de l'Italie, une année avant de tomber malade.
L’auteur discute si dans ce cas, l’infection s’est produite à l’étranger ou dans 
le .pays, et partage cette dernière opinion à cause de la longue période d’incu
bation. II envisage pourtant l’éventualité d’une infection latente réveillée par l'a- 
faiblissement de l’organisme dû à des causes variées.

Présente aussi de l’intérêt l’historique de la brucellose en Roumanie. II 
ressort de cette description que le séro-diagnostjc de Wright a été trouvé positif 
dans le pays chez 9 6 - 9 8 %  des truies examinées; entre 28 .12— 5 1 .0 4 %  chez 
les vaches, et chez J’homme entre 2 7 .6 %  (Tätäranu) et 5 0 %  (Turcu, Iliesco) 
—  ces derniers pourcentages se rapportant spécialement à des personnes étant 
obligées de par leur profession de venir en contact des animaux infectés.

L’autore fa conoscere due osservazioni di infezione colla Brucella, recen
temente .incontrata nella sua dientella particolare. Si tratta del caso di un ge
nerale di 6 7  anni e di un colonelio di 65  anni. A quest’ocasione egli cita di
verse nozioni che gli hanno servito a  stabilire la diagnosi ed a  interpretare i 
casi osservati.

E da ritenersi da quest’articolo che uno dei pazienti face un viaggio sul 
Italia Meridionale un anno prima di ammalarsi. L’autore discuto se l’infezione 
si produsse al estero o in paese. Condididendo per l’ultima opinione in causa 
della lunga durata dell’incubazione osservata. Non esclude però l’eventualità di 
un infezione latente prodotto dal indebolimento, dipendente da varie cause,

L’istorico della Brucelloza in Romania presento pure un interesse. Da questa 
descrizione riesce che il Siero-Diagnostico Wright si e  trovato nel paesea 9 6 - 9 8 %  
tra le scroie esaminate ed a  28.12— 5 1 .0 4 %  tra le vache; agli uomini a  2 7 .6 %  
(Tstfiranu) e 5 0 %  (Turcu, Hiescu), avendori in vista solo le persone che per 
via della loro professione sono in contata continuo cogli animali.
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In intervalul 1933— 1937  s’a  izolai în spiîalul de boale conta
gioase „Movila” Ploeşti 1155  cazuri de scarlaîină provenite atât din 
mediul urban (6 3 7 ) cât şi din mediul rural (5 1 8 ).

Incidenţa cazurilor după sex este de 573  bărbafi Ia 582  femei. 
După provenienţă, bolnavii din mediul urban suni mai numeroşi ca 
cei din mediul rural, însă pe când în mediul urban numărul femeilor 
(3 3 8 ) este mai ridicat faţă de cel al bărbaţilor (2 9 9 ), în mediul 
rural proporţia este inversată: 2 4 4  femei şi 274  bărbaţi.

Media cazurilor internate în fiecare lună se  înscrie pe o curbă 
cu două maaxime-. una în Martie— Iunie şi alta în Octomvrie-Ianua- 
rie. Acest din urmă maxim este cu totul corespunzător curbei medii 
anuale din ţară, pe când puseul din anotimpul cald este o particula
ritate locală datorită afluenţei cazurilor de provenienţă rurală, lntrade- 
văr, curba mediei lunare a cazurilor urbane este foarte asemănătoare 
cu cea generală din ţară, cu un singur maxim hivemal, pe când curba 
mediei lunare a  cazurilor de provenienţă rurală este exact inversă, cu 
maximum în .Martie— Iunie. Cu alte cuvinte, pe când Ia oraş frec
venţa maximă a  scarlafinei se situează în lunile de iarnă, la ţară 
maximul este vara. De remarcat că numărul cel mai scăzut de cazuri 
de orice provenienţă se află în luna Fevruarie, minim necorespunză
tor datelor generale din ţară.

Vârsta cea mai încercată este dela 2  Ia 9  ani cu 6 0 ,8 %  din 
totalul cazurilor. După 1 4  ani cazurile sunt mai rare, deşi am înre
gistrat bolnavi până Ia 45  ani. Sub un an n'am avut de cât un sin
gur caz, mortal.

Formele clinice observate au fost extrem de variate, dela „scar- 
Iatinete”  cu erupţie fugace sau numai cu enantem, până Ia cele mai 
grave forme hypertoxice cu eritem astacoid hemoragie, sau forme sep
tice cu anginâ şi adeno-flegmoane ganprenoase. Erupţia durează în 
medie 2— 7 zile, prelungindu-se ipreori peste acest térmén; unéori 
dispare în 2 4  ore. Adeseori erupţia are aspectul atipic .şi diagnosticul 
este ezitant. In aceste cazuri fenomenul de stingere diréct sau indirect 
poate fi de mare ajutor, caşi apariţia semnelor de nefrită, ca o re-

CONSIDERATIUNI ASUPRA 1155 CAZURI DE SCARLAT1NĂ
de
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velafie a unei scarlaiine al cărei exantem nu a fast vizibil Ia internare.
In legătură cu proba Iui Carlton— Schulfz notez că nu este ex

cepţional de a găsi printre membrii îndemni ai unei familii unde sunt 
cazuri categorice de scarlafină, trimişi în bloc pentru izolare ca con- 
tacfi, persoane al căror ser nu stinge erupfia scarlatinoasă a  frafilor săi 
şi nici a altor bolnavi de scarlafină şi deşi rămân în contact cu bol
navii nu contractă maladia. Ei se comportă caşicum ar fi avut o 
scarlafină inaparentâ.

Din cele 1155  cazuri de scarlafină 4 9 %  n'au făcut nici o com
plicaţie, 47°/o au avut complicaţii diverse şi 4 %  forme asociate cu 
alte maladii contagioase.

Din cazurile necomplicate, 10°/o au evoluat complect afebril iar 
în 7 5 %  durata febrei n a  depăşit 14  zile. Obicinuit febra cade după 
prima săptămână, în 1 5 %  din cazuri s’a  prelungit însă până Ia trei- 
patru săptămâni, fără să fi intervenit vre-o complicaţie.

In 1152 din 1155 cazuri am observat facbicardie în perioada de . 
erupţie, în raport cu febra, cu revenire Ia normal în acelaş timp cu 
ea. Numai în trei cazuri am avut bradicardie.

Complicaţiile cele mai des întâlnite, calculate procentual faţă de 
totalul cazurilor sunt:

1. Complicaţiuni septice 3 0 % , datorite aproape în întregime 
streptococului hemoiiiic:

a )  Supuraţiuni diverse 2 4 %  dintre care 1 2 %  otite medii su
purate, care de cele mai multe ori au o evoluţie tăcută şi beningnâ. 
Mastoidifa este o complicaţie mult mai rară de cât ar fi de aşteptat, 
4  cazuri Ia 139  otite supurate. Adeno-flegmoanele cervicale 8 %  şi 
ffegmoane diverse 3 % , vin în al doilea rând; alte complicaţiuni sep
tice (parofidifă 1, firoidifă supurată 1, artrite supurate 4 , flebită su
purată 1, meningită purulentă 2, peritonifă purulentă 1), apar cu mult 
mai rar şi sunt în general determinări piohemice.

b) 48  septicemii, reprezentând 4 %  din totalul cazurilor şi 14,4 
din complicaţiile septice, sunt aproape întotdeauna cu streptococ he- 
molific.

Am avut un singur caz de scarlafină puerperală, cu septicemie 
streptococicâ, mortal.

3 %  din bolnavii au avut, cu titlul de asociaţie sau complicaţie 
locală cutanată, afecţiuni sirepiococice-. impetigo sau erizipel, în timpul 
sau după dispariţia eriiemului scarlafinos.

2. Complicaţiile respiratorii 1 5 %  sunt cu mult mai frecvente 
decât sunt semnalate deobicei. Bronchifa uşoară este cea mai bine 
reprezentată 1 3 % , restul fiind pleurezii purulente, broncho-pneumonii 
şi pneumonii.

3 . Nefropatii numeroase 4 0 ,5 % , cu nefrite acute 2 0 %  şi a l- 
buminurii simple curabile 2 0 ,5 % . Glomerulo-nefrita este forma obiş
nuită a  atingerii renale în scarlafină. De remarcat variabilitatea ele
mentelor patologice urinare care pot dispare dela o zi la alta pentru a 
reapare în mod intermitent. Hemafuriile microscopice sunt foarte per
severente, rezistă Ia orice tratament. Vindecarea lor este de regulă 
dar nu o putem atribui intervenţiei terapeutice.
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Adevărata jgravitafei ja cazurilor de scarlaiină din această pe
rioadă o consiihiesc formele maligne care reprezintă 1/5 din totalul 
internaţilor, cu o mortalitate globală de 4 5 ,5 % . Formele toxice, hy- 
perpirefice, ataxo-adinamice şi hemoragice pure, cuprind 6 %  din to
talul cazurilor cu o mortalitate de 4 6 ,3 7 % , iar cele septice 1 4 %  cu 
o mortalitate de 4 5 % . Formele septice sunt rareori pure, deobicei to
xicitatea infecfiunii tradusă prin starea ataxo-adinamică, erupţie he- 
moragicâ şi febra excesivă, se manifestă dela început cu gravitatea 
sa excepţională, iar caracterele de septicitate care ne-au impus cla
sificarea lor în această rubrică, apar fie în acelaş timp cu ele, —  ca 
angina necrotică, gangrenoasă, adenopatii cervicale enorme, flegmo- 
noase, cu peri-iadenită, septicemii streptococice, —  fie ceva mai târziu 
când tipul septico-piohemic predomină. Aceste categorii clinice nu sunt 
totdeauna bine definite, intricaţiunea manifestărilor morbide face di
ficilă separaţia dintre formele pur toxice şi cele septice.

Frecvenţa acestor forme este cu mult mai mare decât în spitalul 
Izolarea din Iaşi în acelaş interval de timp şi nu poate fi atribuită 
contaminării de spital căci bolnavii vin dela început în această stare 
gravă. Pe dealtâ parte, deşi scarlatina internată în spital nu dă ima
ginea fidelă a  epidemiilor din regiunea Ploeşti, deoarece nu se izo
lează la spital de cât o parte din bolnavii contagioşi, restul fiind în
grijiţi la domiciliu, totuşi frecvenţa şi mortalitatea formelor maligne 
arată gravitatea locală a  acestei maladii. Cum procentul cel mai mare 
al formelor maligne mortale îl găsim Ia copii care vin dela ţară, im - 
presiunea cjă| jar fi o legătură între această frecvenţă şi reaua lor stare 
generală datorită denutrifiei, ne apare în fiecare zi mai stăruitoare.

FRECVENŢA «/o

1933 1934 1935 1936 1937 Media 1933 1934 1935 1936 1937 Media

Forme Toxice 3 8 5 6 7,2 6 75 90 60 41 17,3 46,37
Forme Septice 
Forme Maligne

6,34 15 9 18 18 14 77,8 60 52 41 38 45

în gl- 9,1 22,5 14 24,3 25,9 20 77 70 52,5 41 32 45,5

Mortalitatea
generală 7 16 7,22 9,2 8,86 9,3

Dick 67,7 62 165 _ _
Seruri: media în cc. oe

32 71
“bolnav în formele maligne

Antigangrenos 17 72

Convalescent — — 66 70 52

MORTALITATEA o/o

Frecvenţa crescândă a cazurilor maligne, după cum reiese din 
tabloul anual, este fericit compensată prin scăderea progresivă a mor
talităţii, redusă Ia mai puţin de jumătate, Ia oare a contribuit probabil 
introducerea serului de convalescent şi a celui antigangrenos. Serul 
Dick nu mi s'a părut a fi de vreo utilitate în scarlatină.
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Septicemiile scarlatinoase sunt tn marea majoritate a  cazurilor 
consecutive acestor forme maligne şi apar rareori în afară de ele. 20°/o 
din formele maligne fac septicemii dintre care 7 0  mortale, cu toate 
tratamentele Încercate. De remarcat nereuşita totală a  serurilor anti- 
streptococice, antitoxice sau antimicrobiene administrate în doză de 
500— 6 0 0  cmc. şi a preparatelor acridinice, prontoxil-rubiazol, râu 
tolerate de copiii mici şi absolut ineficace.

Abcesul de fixajie, în scop terapeutic sau accidental pare a 
influenfa favorabil evolufia septicemiei; şi chiar dacă n a r  însemna de 
cât o probă de prognostic, poate fi util în cazurile prelungite.

in rezumat, ceiace se desprinde din studiul scarlatinei în spitalul 
de boale contagioase din Ploeşti, este frecventa cazurilor maligne 1/5 
din totalul internaţilor, cu predominenfa formelor septice şi septicemice. 
Mortalitatea este în descreştere dela 7 7 % ' în 1 9 3 3  Ia 3 2 %  în 1937, 
prin tratamentul cu ser de convalescent şi antigangrenos.

In al doilea rând este de remarcat cele două perioade epidemice 
anuale determinate fiecare de o anumită populaţie: creşterea frecvenţii 
în primăvară şi vară prin cazurile de provenienţă rurală, cu totul 
particulară acestei regiuni şi acmeea epidemiei de toamnâ-iamâ, con
formă cu restul tării, determinată de cazurile de provenienţă urbană.

Un singur mijloc pentru combaterea gripei şi a  răcelii!

Aeite^horan
2 — 8 tablele pe zi.

In pneumonii, bronchopneumonli şi alte boli iniecţioase:

excitantul sistemului cardio-vascularaneM
soluţie — iiole pentru injeeţiuni — tablete 

[ Un preparat de digitală, pur, precis titrat, eiicacs, inofensiv şi netoxic.

Bucureşti, str. P lan telor 21



D-r COSTIN FULGA

Tefanosul, deşi esie o maladie pur accidentală care evoluiază 
ca o inioxicafie generală, ca o stricninizare, este considerat prin lege 
ca maladie contaginoasâ, împotriva căreia se aplică toate rigorile de- 
sinfecfiunii şi izolării. Pentru acest motiv se îngrijesc în serviciul de 
boale contagioase bolnavi de tetanos care ar putea fi ospitalizaji în 
orice serviciu de medicină generală. <

Astfel în spitalul de boale contagioase „Movila” din Ploeşti, 
am îngrijit dela 1934 , un număr de 2 0  bolnavi de tetanos, ceeace re
prezintă 7 % 0 din bolnavii ospitalizaji.

Raritatea relativă a acestei maladii este amplu compensată prin 
gravitatea ei excepjională, care depinde de factori multipli.

Fiind consecinţa unei inoculări specifice, fie chiar minimală, pro
vocată accidental, ar fi logic ca vârsta să nu aibă vre-o importanţă 
în etiologia tefanosului, totuşi este de remarcat că toţi bolnavii sunt 
mai tineri de 4 0  ani.

Punctul de inoculare este obicinuit o plagă la picior (13  din 
2 0  cazuri); înţepături 7, plăgi contuze 2 , hematom subungueal 2 . 
In două cazuri n ’am găsit nici un indiciu despre punctul de inoculare. 
Sediul leziunii pare a  influenţa evoluţia maladiei în raport invers cu 
apropierea Iui de sistemul nervos central, căci observăm 4 0 %  mor
talitate în tetanosul consecutiv plăgilor la picior şi numai 2 0 %  după 
cele (a cap sau braţ.

Considerând durata incubaţiei dela data accidentului, când a -  
ceasta se poate constata, până Ia apariţia primelor simptome, găsim 
date foarte variabile coprinse între minimum 6 zile şi maximum 60  
zile fără ca  această perioadă să aibă o valoare pronosticâ. Astfel după 
6 0  zile incubaţie un bolnav moare în 4 8  ore cu tetanos acut ca şi 
un altul a  cărui incubaţie n ’a  durat decât 6  zile.

La 6 cazuri am putut preciza durata perioadei prodromice de 
1— 3 zile, o singură dată 7 zile. Această perioadă este caracterizată, 
prin febră, cefalee, plaga devine dureroasă cu iradiaţii în membrul 
lezat iar alteori se produc dureri lancinante Ia distanţă, de ex. dureri 
în braţ sau în lombe după o plagă la picior.

Febra este un simptom obicinuit atingând uneori 41°,8 . Deo-

CONSIDERATIUNI ASUPRA 20 CAZURI DE TETANOS
de
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bicéi e  moderată şi în 4  cazuri evolufia a  fost complect afebrilă. Ea 
este un semn de gravitate prin intensitatea şi durata ei care se pre
lungeşte până Ia 3 0  zile în cazurile severe. In general febra scade 
în câteva zile când evoluţia este favorabilă. In cazurile mortale ea 
se ridică imediat cu 1 ,5 -2  grade pentru a scade în 2  ore sub nivelul 
inifial.

Mai constant încă decât febra am găsit transpiraţiile profuze
în raport cu intensitatea contracturilor şi frecvenfa convulsiunilor. In 
general fenomenele spastice dau tabloul clasic al tefanosului cu va- 
riatiuni de intensitate a contractiunilor. Trismusul este primul simptom 
care apare şi nu lipseşte decât înfr’un singur caz. Printre formele mai 
rare este cazul următor de fefanos cerebral d’emblée:

Bolnava Nr. 1486, de 6  ani, a tosi lovită cu o piatră in regiunea occipitală 
unde are plăgi atone neregulate, cu aproximativ 1— 2 luni inainte.

De 15 zile are febră şi dureri de cap, iar de 7  zile i s’a strâmbat
gura spre dreapta ca şi privirea, are tremurâturi şi spasme oculo-motorii. La 30
Iulie 1936, este internată in spital. Bolnava este inconştientă, in decubit dorsal, 
membrele superioare contracturate in flexiune cu pumnii strânşi, suni agitate de
tremurâturi rapide in salve. Membrele inferioare mai pufin intens contracturate 
în extensie, cu equinism, care se exagerează în mod evident, cu îndepărtarea de
getelor în evanfail, afund când încercăm să facem mişcări pasive ale membrelor 
superioare. Din când în când membrul inferior drept este finut în abducfie cu 
semiflexiunea gambei pe coapsă. Abdomenul uşor contractat. Ceafa este rigidă, 
semnul Brudzinski. şi Kernig negative, iar capul ca şi ochii pe jumătate deschişi sunt 
deviati la dreapta. Se observă trismus, contracţii donice neregulate ale maxilarului 
inferior şi tremurâturi ale limbii şi buzei inferoiare.

Punc)ia lombară făcută în mai multe rânduri, nu arată decât 3  Iimfocite 
pe mmc. fără modificări chimice sau serologice. Reflexele pupilare normale, cele 
tendinoase abolite, cele cutanate vii. Tachicardie 140.

Se face ser anlitetanic intravenos câte 100  cc. zilnic sub cloroform. La 3  
August febra 37 ,7° , contractura diminuâ mai ales la stânga, bolnava nu mai tine 
braţele flectate şi tremurâturile au dispărut. Mişcările pasive nu mai produc con
tracţii donice şi nu mai exagerează contractura membrelor inferioare.

La 6  August, bolnava în aceiaşi stare ca Ia început, foarte slăbită, geme 
continuu.

La 17 August, bolnava foarte slabă, după privire pare a  înţelege ce i 
se spune, dar nu răspunde decât printr’un plânset slab. Persistă tremurâturi şi 
oarecare redoare a  membrului inferior drept.

La 2 0  August, contracturile complect dispărute, apar mişcări active la mem
brul superior drept, limitate. Cel stâng inert cu tremurâturi. Bolnava nu se poate 
mentine in poziţie şezândâ, dar poate să execute mişcările de masticajiune.

La 31 August, pentru prima dată bolnava vorbeşte cu voce nazonatâ. Miş
cările active revin treptat.

La 10 Sept-, Ia părăsirea serviciului, bolnava cu starea generală bună şi 
plăgile aproape vindecate, are incâ tremurâturi ale membrului inferior stâng şi vocea 
nazonatâ.

Revăzută după câtva timp, este în perfectă stare de sănătate fără sequele.
A primit în total 8 2 0  cc. ser anitetanic intravenos cu 10 cloroformizârl 

şl 3 0 0  cc. subcutanat, dorai, bromur şi morfină.

In aceste cazuri diagnosticul poate oscila Ia început între o me
ningită, hemoragie meningee sau yn abces cerebral, cum a  arătat 
Paul Jaquef— Thieffry— Maury et Naftalis, care propun să fie numite 
tetanos cerebral d’emblée.

Evolufia boalei, în cazurile noastre, este în general destul de 
lungă 3— 6 săptămâni.



N
o.

 c
or

en
t 

I

N
o.

 o
bs

er
va

ţie
i 

j

V
âr

st
a 

1

SEDIUL LEZIUNEI

No. zilelor
T R A T A M E N T

O B S E R V A Ţ I U N I

început 
a ? zi delà

D
ur

at
a

Ser cc.

C
lo

ro
fo

rm
iz

ăr
i 

1

U
ro

fo
rm

in
ă

In
cu

ba
ţie

Pr
od

ro
m

e

ac
ci

de
nt

de
bu

tu
l

m
al

ad
ie

i » w ctf O is G c 2>

1 G «3
0O»Q0IÌÌ

1 G 
2 •o

iSocdQS To
ta

l

1 305 40 înţepat picior 7 10 3 55 1740 700 30 2470 4 da
2 416 17 6 1 — 100 — 100 — — 4- mort în câteva ore
3 555 31 Plagă mână 1 — 100 — 100 — — “f" » tt » >i
4 620 37 Plagă călcâi 23 28 5 26 940 310 — 1250 — da
5 805 9 Plagă vaccinală braţ 21 3 21 22 820 400 — 1220 — da
6 842 10 Plagă picior 7 12 5 45 2300 — 40 2340 12 da
7 972 14 Plagă contuză picior 25 2 30 3 46 250 3300 — 3550 3 —
8 1077 6 Eroziuni temporale. Afte? 7 17 360 — — 360 - —
0 1063 20 înţepat picior 8 15 7 29 2140 — — 2140 7 —

10 1407 7 Plăgi contuze picior 12 20 8 16 700 110 — 810 — da
11 1486 6 Plăgi occipitale 7 20-30 8 43 820 300 — 1120 10 da Tetanos cerebral
12 2042 27 înţepat picior 9 16 7 3 200 200 — 400 2 — +  mort în 3 zile
13 2079 15 ft » 42 45 3 1 100 — — 100 — — +  mort imediat (muribund)
14 2116 25 t J  t * 6 1 9 2 51 1480 290 — 1770 8 —
15 2143 15 Hematom subungueal picior 7 21 400 630 — 1030 ‘ 4 —
16 2175 21 nihil 2 1 70 — — 70 — — -ţ- mort în câteva ore
17 2194 16 nihil 2 2 24 1100 — — 1100 — —
18 2307 3'/, înţepat picior 13 14 1 1 75 80 — 155 — — “4“ f> » >* ”
19 2563 6 înţepat mână 14 15 1 33 1630 100 — 1730 11 — ■

20 2907 11 Plăgi picior şi hematom 60 1-2 6 2 200 — — 200 1 — +  mort a 2-a zi
subungueal
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Tratamentul aplicat constă în injecţii de ser antitetanic cu 800  
unitâfi pe cc ., făcute intravenos câte 100— 2 0 0  cc. în primele zile 
şi continuate, diminuând cantitatea până Ia dispariţia tuturor simpto- 
melor; cantitatea totală introdusă pe această cale a fost până Ia 
2 3 0 0  cc. In unele cazuri s’a  asociat injecţiile subcutanate, mai a -  
Ies acolo unde calea intravenoasâ era impracticabilă. Calea intra- 
rachidianâ a  fost utilizată în două cazuri. Experienţe anterioare a -  
cestui studiu mi-au arătat că această cale nu oferă nici un avantaj 
şi prezintă uneori inconveniente serioase prin excitaţie medulară care 
poate ajunge până Ia fenomenul „broaştei decapitate".

Cantitatea totală de ser introdus pe toate căile este defer-* 
minată de gravitatea cazului şi variază delà 3 6 0 — 35 0 0  cc.

In 10  cazuri sa u  făcut cloroformizâri zilnice sau Ia 2  zile, 
mergând până Ia 12  cloroformizâri. Deşi această metodă, intrată de 
mult în practica zilnică, nu oferă garanţiile unui succes asigurat, cum 
afirmă unii autori, este inofensivă şi constitue un avantaj important:

1. Diminuâ pentru un moment contracţiile, facbipneea, şi în 
aceîaş timp pun cordul în repaos diminuând tachiGardia.

2. Oferă o securitate pentru injecţia de ser intra-venos şi prin 
aceasta permite micşorarea cantităţii de ser.

3 . împiedică total sau parţial fenomenele de anafilaxie serică, 
altfel foarte violente în administrarea pe cale venoasâ.

Astfel, din 13 bolnavi trataţi până Ia vindecare, 8  au făcut ur- 
ficarie iar 2 au făcut un uşor colaps chiar în timpul injecţiei sub nar
coză, care a  dispărut în V2 oră. In general fenomenele anafilactice 
apar chiar în timpul injecţiei şi durează puţin timp.

De remarcat cazul Nr. 972  care primise cu 2  zile înainte 10 
cc. ser antiietanic sub cutanat abdominal şi care în timpul primei 
injecţii intravenoase sub narcoză face uşoară cyanozâ a  feţii, uriicarie 
şi un eritem intens în jurul punctelor de inoculare abdominală înfin- 
zându-se „en caleçon" cu edem al scrotului.

In orice caz avantagiile acestei metode care permite, în plus, a  
diminua doza de ser injectat (pe cale subcutanată fără narcoză este 
necesar 3— 4 0 0  cmc. pe zi şi 4— 5 0 0 0  cmc. în total) trec înaintea 
micilor neplăceri inerte seroferapiei şi care nu au fost niciodată grave.

In 6 cazuri am asociat Ia serul intravenos cu sau fără narcoză, 
injecţii intravenoase de uroforminâ şi uneori injecţii de sulfat de mag
neziu cu rezultate neconcludente.

Tot ca tratament ajutător am întrebuinţat sedative: luminai, mor
fină, bromur, clorai, care sunt uneori de real folos pentru diminuarea 
contracţiilor clonice.

In toate cazurile unde am găsit presupusa poartă de intrare a  
infecţiunii, am eliminat focarul prin termocauterizare largă, după ce 
în prealabil am făcut culturi anaerobe din plagă fără a  obţine bacili 
tetanici.

Eficacitatea unui tratament seroterapic intensiv, complectat prin 
narcoză doroformicâ este sancţionată prin reducerea mortalităţii. Din 
2 0  cazuri studiate, 7  au sucombat, ceeace reprezintă o mortalitate de 
3 5  °/o, cu mult inferioară cifrelor obicinuite dintre care voi cita statistica
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lui Bakay şi Klimki pe 1362  cazuri cu 61°/o mortalitate după tratament. 
Dar cifrele noastre trebuesc corijate câci din 7 cazuri mortale 5 au 
murit in primele ore delà internare.. In realitate numai două din cazu
rile mortale au primit un oare care tratament: unul cu 2 0 0  cmc. moare 
a  doua zi delà internare şi altul cu 4 0 0  cmc. ser moare după trei 
zile. In acest caz mortalitatea se reduce la 2  din 15 cazuri deci 
13 ,33  o/o.

In general mortalitatea în tetanosul tratat este mai scăzută la 
noi In ţară, unde oscilează după autorii şi metode între 3 5 % , 2 0 %  
şi chiar 1 0 %  (D -I Mironescu în teza Aurel Popescu 19 2 8 ) decât în 
alte ţâri unde se publică din când în când câte un caz vindecat, pre
zentat ca o raritate, câci statisticile cele mai favorabile arată o mor
talitate de peste 5 0 % . Această deosebire se datoreşte în primul rând 
seroterapiei masive care trebue aplicată cu perseverenjâ şi care este 
•ameliorată prin narcoza doroformicâ.

640 PARALDEHIDĂ

mmi Hipnotic eficace şi inofensiv
ü. D. Rledel-E. de Häen, Aktiengesellschaft, Berlin-Britz

•Reprsientant pentru Romdnia: Rudolf Forek, Bucure;tl III, Str. G-ral Eremia Grlgorescu 6.



Clinică Medicală din Cluj. Profesor D-r 1. Haţieganu 
Spitalul Epidemic din Cluj. Medic p rim a r: Conf. D-r / .  Gavrilă

SCARLATINA $1 AMIGDAMTA
de

Conf. D-r I. GAVRILA

In cadrul simptomatologie al scarlatinei amigdalita joacă un rol 
de importanţă primordială pentru diagnosticul şi prognosticul boalei.

Pentru diagnosticul precoce al scarlatinei amigdalita şi întreg e -  
nantemul buco-faringean au o importanţă deosebită, fiindcă acestea 
prezintă un aspect destul de caracteristic în aceste împrejurări. Mu
coasa istmului palafo-amigdalian este dela începutul scarlatinei de o 
culoare intens roşie. Amigdalele sunt uşor mărite, inflamate, foarte 
roşii, cu puncte purulente în cripte, este o amigdalitâ eritemato-pul- 
tacee. Mucoasa stâlpilor palatini încă este foarte roşie. Lueta este 
edemafiată, de o roşeafă foarte, vie, culoarea roşie apoi se termină 
destul de brusc Ia baza Iuetei, de aci încolo mucoasa are o nuanţă 
mai palidă, pe ea existând de obiceiu numeroase puncte roşii.

Limba Ia începutul scarlatinei are marginile roşii, faţa dorsală 
prezintă un depozit alb, apoi în 3— 4  zile se desevameazâ faţa dor
sală, papi Iele rămânând proeminente şi întreagă limba prezentând o 
culoare roşie, producându-se limba de smeurâ, tipică din scarlatinâ.

Enantemul buco-faringean şi amigdalita din scarlatinâ au apoi 
un rol foarte important în stabilirea gravităţii bolii. Intr’un caz dat 
prezenţa unei amigdalite eritemato-pultacee obişnuite, cu reacţie gan- 
glionarâ cervicală redusă, temperatură moderată, stare generală bună, 
indică o scarlatinâ uşoară, sau cel mult de gravitate mijlocie, cu un 
prognostic de obiceiu bun. In schimb prezenţa unei amigdalite, cu 
pseudo-membrane, cu necroze, cu ulceraţiuni, cu ganglioni cervicali 
foarte măriţi, cu stare generală rea, temperatură variabilă, indică o  
scarlatinâ gravă cu prognostic foarte rezervat.

Toţi autorii sunt de acord asupra importanţei acestui enantem 
buco-faringean şi a amigdalitei în diagnosticul scarlatinei prin faptul 
că  aspectul şi evoluţia Jor sunt foarte caracteristice şi mai ales prin 
constanţa lor. Intr'adevâr prezenţa amigdalitei şi a  enantemului buco-
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faringean în scarlaKnâ sunf mult mai constante decât chiar exanfe- 
mul. Apoi iarăşi foţi autorii sunt de acord că există scarlatine fără 
exantem, unde numai din prezenţa enantemului buco-faringean şi a 
amigdalitei se face diagnosticul de scarlatinâ.

întrebarea este când suntem noi îndreptăţiţi să vorbim de o scar
latinâ fără exantem? Până acum se vorbea de astfel de scarlatine, 
când în legătură imediată cu un bolnav de scarlatinâ tipică, apărea 
un caz, unde erau prezente numai amigdalita şi enantemul buco- 
faringean, însă lipsea exantemul. Fără a  avea o sursă de infecţie 
scarlatinoasâ nu se vorbea de scarlatinâ fără exantem.

Astfel de cazuri am avut şi noi ocaziunea să observăm în nu
măr destul de mare în familii cu scarlatinâ, iată câteva:

Intr’o familie. Ia 23 Sept. 1937, se îmbolnăveşte o fată de 16 ani, de 
o amigdalilă criptică fără exantem, după 3 zile o soră de 12 ani face o scar
latinâ tipică, după alte 4  zile mama, de 4 0  ani, care îngrijea pe fetita cu scar
latinâ, face o amigdalitâ eritemato-pultacee fără exantem scarlatinos. Vindecarea s'a 
făcut în toate 3  cazurile fără complicaţii, în cazul cu exantem s’a produs des- 
cuamajie.

In secreţia faringeanâ in toate trei cazurile se pun în evidentă streptococi 
emolitici (examinările de laborator au fost făcute la Institutul de Igienă şi la La
boratorul de igienă al Ministerului Sănătăţii, pentru care exprimăm mulţumirile 
noastre).

Deci in această familie o fetită face o scarlatinâ tipică, sora şi mama ei 
simplă amigdalitâ prezentând în acelaş timp şi un enantem buco-faringean, ceeace 
permite de a considera aceste două cazuri de scarlatine fără exantem, mai ales 
că s’a prezentat şi limba de smeurâ.

I. G. Fetită, de 9 ani, face la data de 3 0  Octomvrie 1936, o scarlatinâ 
clasică de gravitate mijlocie, Ia 3  zile după aceea o soră a  ei, de 11 ani, 
se îmbolnăveşte ila fel de scarlatinâ tipică, de gravitate mijlocie; 4  zile mai târziu 
un frate al lor, de 14 ani, face o amigdalitâ eritematoasâ, cu depozite purulente 
în criptele amigdaliene, enantem buco-faringean şi limbă ca în scarlatinâ, însă fără 
a prezenta exantem scarlatinos. Desigur că  acest ultim caz îl considerăm de scarla
tinâ fără exantem, însă este sigur că fără sursa de infecjie scarlatinoasâ l-am fi 
considerat de amigdalitâ simplă pultacee. In secrejia faringeanâ, în toate 3  cazurile 
s’au pus în evidentă streptococi emolitici.

Tot în cadrul acesfor fapte, de a se prezenta Ia un individ scar
latinâ, iar Ia altul amigdalitâ fără exantem trebue să considerăm ca
zurile noastre, unde internăm în spital împreună cu bolnavul de scar
latinâ şi un aparţinător, care însă ulterior aproape totdeauna se îm
bolnăveşte şi el, de cele mai dese ori de o amigdalitâ fără exantem.

Intr’adevâr în serviciile de boli contagioase (Spitalul epidemic, Secţia de 
boli infecjioase a Clinicei Medicale), lângă copiii bolnav] foarte adesea admitem 
la cerere, şi câte un aparţinător, cele mai adeseori mama copilului. Din 1931— 1938, 
au intrat în serviciile de boli contagioase, ca însoţitori de bolnavi, 75 de persoane 
adulte, aproape to)i aceştia spunând că ar fi suferit de scarlatinâ in copilărie,
toate aceste persoane însoţitoare Ia intrare au primit câte o injecţie intramus-
cularâ de ser de convalescent sau în lipsă de acesta, de ser antiscarlaiinos de
cal (1 0 — 15 cm c.), pentru a  Ie conferi astfel o oarecare imunitate pasivă. Dintre 
aceşti însoţitori s’au îmbolnăvit 5 de scarlatinâ tipică după- intrare Ia 4— 10 zile, 
două din aceste cazuri după afirma)iuni!e lor ar fi avut scarlatinâ în antece
dente, 3  n’ar fi avut. Vârsta acestora a fost 25 , 30 , 35 , 3 9 , 45  ani, toate
femei. In secrefia faringeanâ, atât la copii, cât şi la însoţitorii bolnavi, s’au
pus în evidentă streptococi emolitici.

Din restul de 70  de însoţitori 46  fac amigdalitâ in timpul, cât au stat 
lângă bolnavul de scarlatinâ. Aspectul acestor amigdalite a  variat foarte mult,
uneori amigdalite eritematoase, alteori pultacee, în două cazuri amigdalite fleg-
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monoase grave. In 12 cazuri amigdaliia, limba ţi întreg enaniemul buco-faringean 
îmbrâcau aspectul tipic celui din scarlatinâ. In cele mai multe cazuri aceste a -  
migdaljte s’au prezentat în primele 10 zile dela intrare, in 7  cazuri ele s au 
produs mai târziu in convalescenta bolnavului. însoţitorii tmboInâvi|i de amigdaliiâ 
aparţin tuturor vârstelor, dela 26— 6 8  de ani, persoanele mai in vârstâ îmbol- 
nâvindu-se in aceeaşi proporţie ca ţi cele mai tinere.

Scariatina în antecedente nu scuteşte de aceasta amigdalifă, do
vadă este faptul că  cei mai mulfi dintre însoţitori observaţi de noi spun 
că  în antecedente au avut scarlatinâ. In jumâtatea din cazurile cu 
amigdalitâ, s a  examinat secreţia faringeanâ consfatându-se în 78°/o 
a  cazurilor atât Ia copil, cât şi Ia însoţitoarea lui, streptococi e -  
molitici.

In consecinţă dintre 75 de însoţitori de bolnavi 5 fac scarlatinâ 
tipică, iar 4 6  amigdalitâ în timpul cât stau Iângâ bolnavul de scar
latinâ, deci însoţitorii de bolnavi se îmbolnâvesc într'o proporţie de 
6 ,6 °/o de scarlatinâ tipicâ şi de 6 1 ,4 %  de amigdalitâ. Totalizând scar- 
latinele şi amigdalitele constatăm 6 8 %  de îmbolnâviri Ia însoţitorii 
de scarlatinâ.

Se constatâ din aceste observaţiuni şi din ale altora (Gordon, 
Scbleissner, Tertani, Maurer, Burger, Mayer, Scbotlmiiller), câ între 
scarlatinâ şi amigdalitâ existâ o strânsâ legătură etiologică şi epi- 
demiologicâ.

In aceeaşi familie un copil face scarlatinâ tipicâ pe când altul 
face o amigdalitâ fârâ exantem sau invers.

Examinările bacteorologice a  secreţiei faringiene ne pot explica 
până la un punct această intimă legătură între scarlatinâ şi amigdalitâ. 
Intr’adevâr astăzi cei mai mulţi autori tind a  admite etiologia strep- 
tococică a  scarlafinei, fie câ agentul patogen a l boalei este însâşi strep
tococul hemofilic singur, fie în asociaţie cu un virus filtrant. In această 
privinţă cercetările noastre nu sunt prea extinse, totuşi în majoritatea 
cazurilor a  fost examinată bacfereologia&ecrefia faringeanâ, constatând 
du-se aproape în toate cazurileistrepiococi hemolifici atât în scarlatinele 
tipice cât şi în amigdalite.

Majoritatea autorilor admit astăzi un rol determinant streptoco
cului emolitic în etiologia şi patogenia scarlafinei. Argumentele în spri
jinul ipotezei sfreptococice a  scarlafinei sunt următoarele:

1. Streptococul Hemolitic se constată în mod aproape constant 
în faringele bolnavilor de scarlatinâ.

2 . S a  putut reproduce scarlatina în mod experimental Ia om 
cu ajutorul streptococilor emolifici, utilizaţi în gargarisme de către per
soane voluntare.

3. Streptococul hemolitic produce o toxină, cu o specificitate de
monstrată în scarlatinâ, comportându-se în mod analog ca toxina dif- 
terică în difterie.

4 . Streptococii hemolitici scarlatinoşi sunt aglutinaţi în mod spe
cific cu serul convalescenţilor de scarlatinâ.

5. Utilizând toxina sirepiococicâ ca  antigen s’a  reuşit de a  se 
prepara Ia animale (cai) un ser antiscarlatinos cu proprietâţi aniiioxice 
nete şi cu o valoare terapeutica inconiestabilâ.

In ce priveşte ipoteza strepfococicâ în etiologia scarlafinei, teo
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ria originală a soţilor Dick consideră că scarlatina este o boală infec- 
fioasă specifică, datorită unei varietăţi distincte de streptococi hemolitici, 
care diferă din punct de vedere imunologic şi prin caracterele sale cul
turale de către streptococii hemolitici din celelalte boli streptococice.

Insă astăzi cei mai mulţi autori cred că streptococul întâlnit în 
scarlatinâ, este identic cu toţi ceilalţi streptococi hemolitici din alte boli, 
şi cu nici-o metodă de laborator (comportarea pe medii de cultură, 
metode biochimice, reacfiuni de fermentafie) nu se poate diferenţia 
streptococul hemolitic din scarlatinâ, de cei din erizipel, febră puer- 
peralâ, amigdalitâ, etc. In special Gordon susţine această identitate a 
streptococilor din diferitele stări infecfioase.

Prin cercetări de laborator foarte minuţioase s ’a  reuşit a  se face 
câteva diferenţieri în marea familie a streptococilor hemolitici. Lan- 
cefield diferenţiază streptococii hemolitici înfâlnifi Ia om şi la animale 
cu ajutorul reacjiunei de precipitare în 9  grupe. Streptococii hemolitici 
întâlniţi în sindromele infecfioase dela om se grupează în una din a -  
ceste grupe, în grupa A. S 'a  determinat apoi multe tipuri imunologice 
de streptococi în cadrul grupului A, aproximativ vre-o 27 de tipuri 
(Lancefield, Griffiih), însă nu există vre-un timp de streptococ specific 
pentru scarlatinâ, ori care din cele 27 de tipuri serologice de streptococi 
hemolitici se pot întâlni în scarlatinâ, după cum ei se pot întâlni şi în 
celelalte boli streptococice (erizipel, amigdalite, febră puerperaiă etc.). 
Totuşi în unele epidemii de scarlatinâ predomină unele tipuri de strep
tococi. După cercetările Iui Gordon în România ar predomina tipul 
10  şi 27 .

Nici toxina streptococului hemolitic din scarlatinâ nu se bucură 
de o specificitate absolută, fiindcă proprietatea de a  produce toxină 
există şi Ia streptococii întâlnifi în afară de scarlatinâ. Chiar toxine 
provenite dela streptococii nescarlatinoşi pot fi neutralizate cu anfîtoxina 
scarlatinoasă şi invers aniitoxine preparate cu toxine nescarlatinoase 
neutralizează toxina scarlatinoasă, au un efect curativ în scarlatinâ, 
produc şi fenomenul de stingere.

In baza acestor fapte astăzi mulfi autori (OkeII şi Griffith, 
dar mai ales Gordon) susfin că scarlatina nu este o boală specifică în 
sensul celorlalte boli infecfioase specifice, ci este numai una din multi
plele manifestări ale infecfiunei cu streptococi emoIif:ci. Acelaşi strep
tococ hemolitic Ia o persoană produce angină simplă, Ia alta scarla- 
tină tipică cu exantem, Ia alfa febră puerperaiă, Ia alta erizipel. In 
aceeaşi familie o persoană sau două fac amigdalitâ simplă, Ia câteva 
zile alta face scarlatinâ cu exantem, sau alteori scarlatina este pre- 
mearsă Ia altă persoană de erizipel. Ceeace este important că la ana
liza bacteriologică în aceste împrejurări se poate găsi acelaş tip se- 
rologic de streptococ hemolitic.

C ă  un individ va face scarlatina cu exantem sau amigdalifă 
fără exantem sau că o lăuză va face o infecfie puerperaiă simplă sau 
o febră puerperaiă cu exantem scarlaiinos, (scarlatinâ puerperaiă), a -  
cesfe fapte după Gordon depind de starea de imunitate a  individului, 
şi de capacitatea toxigenă a  streptococului, pentru a  se produce scar
latinâ cu exantem se cere ca individul să fie Dick pozitiv şi streptococul
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sâ fie foxigen. Dacă o femee lăuză este Dick pozitivă şi prezintă o 
infecfie utetină cu streptococi hemolitici toxigeni, atunci va face o scar- 
latină puerperală. Cum însă la femeile adulte mai deseori reacţia 
Dick este negativă, apoi şi streptococii adesea sunt netoxigeni, se ex
plică foarte uşor dece în mod obişnuit Ia aceste femei se produce 
febră puerperală şi nu scarlatină puerperală.

O infecfie faringeană cu streptococi hemolitici toxigeni Ia o per
soană cu reacfia Dick negativă, va da de obiceiu o amigdalită fără 
exantem, pe când Ia o persoană cu reacfiunea D ick . pozitivă va da o 
scarlatină cu exantem. O persoană trecută prin scarlatină rămâne cu 
o imunitate (Dick negativ), însă numai fafă de toxină şi nu fafă de 
microbi, în fafa unei surse sfrepfococice, chiar toxigenă, nu va mai 
face o erupfie scarlaîinoasă cutanată, ci numai o amigdalită simplă 
sau altă infecfie sfreptococică.

Datele noastre confirmă cu o oarecare rezervă acest punct de 
vedere. Dintre însofiforii îmbolnăvifi Ia 1 8  s 'a  executat şi reacfia Dick, 
Ia 2 dintre cei cari au făcut scarlatină cu exantem şi Ia 16  Ia cei, 
cari au făcut amigdalită fără exantem. Reacfia Dick a fost pozitivă 
la cei doi cari au făcut scarlatină cu exantem şi negativă Ia ceilalfi 
cari s’au îmbolnăvit numai de amigdalită fără exantem. Bine’nfeles că 
datele noastre nu sunt complet concludente în această privinfă, în
trucât n au fost executate la tofi însofiforii îmbolnăvifi.

Se impune, după Gordon, din aceste date concluzia, că originea 
unei scarlatine poate fi înfr’o scarlatină anterioară, însă ea poate fţ 
şi în altă infecfie sfreptococică: amigdalită simplă, infecfiuni ale căilor 
respiratorii superioare, febra puerperală, erizipel, etc.

Concepând etiologia scarlatinei în acest fel, se pot explica pro
venienţa unor cazuri de scarlatină, unde pe lângă toată cercetarea 
minuţioasă nu găsim altă scarlatină ca sursă de infecfie. Cele mai 
deseori în aceste cazuri a  fost un adult, care a  făcut o amigdalită 
sfreptococică fără exantem (Dick negativ) şi un copil (Dick pozitiv) 
Ia frei-pafru zile face o scarlatină tipică cu exantem. Bine'nfeles că 
admiţând această concepţie asupra efio-pafogeniei scarlatinei profilaxia 
In această boală se complică şi mai mult, şi devine extrem de dificilă.

Drept concluzie se impune că ori de câte ori avem în fafa 
noastră o amigdalită Ia un adult sau Ia un copil, totdeauna s'o con
siderăm foarte serios, mai ales dacă are şi enantemul buco-faringean 
ca  în scarlatină şi trebue sâ ne gândim Ia posibilitatea că ea ar putea 
constitui o sursă de infecfie pentru o scarlatină tipică, în special dacă 
există copii în casă, cari sunt cei mai mulţi Dick pozitivi. In al 
doilea rând însoţitorii pe care îi primim lângă bolnavii scarlatinoşi îi 
vom face totdeauna afenji că s a r  putea întâmpla, ca şi ei să se 
îmbolnăvească, mai rar chiar de o scarlatină tipică, sau cel puţin 
de o amigdalită.

Conf. Dr. I. GAVRILÂ: Scarlatine ei angine.
On expose une série d'observations concernant le fait que des membres 

d’une même famille font une scarlatine régulière avec exanthème, tandisque 
les autres font seulement de l’exanthème bucco-pharingien et amigdalite sans 
exanthème.
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En se basant sur ces observations on discute la liaison étiologique et 
épidémiologique entre la scarlatine régulière d’un coté et entre l’amigdalite sans 
exanthème et les autres infections streptocociques (erysipèl, fièvre puerperale, 
etc.) de l’autre.

Une angine chez l'adulte aussi que chez l’enfant doit être considérée 
très serieusement et il faut envisager la possibilité qu’elle pourrait constituer 
une source d’infection pour une scarlatine régulière.

Conf. Dr. I. GAVRILA: Scharlach und Angina.
Es ergibt sich eine Serie von Beobachtungen und zwar, rufen einzelne 

Mitglieder einer Familie gewöhnliche Scharlach und Exanthem hervor- wo gegen 
andere Mitglieder gleichzeitig nur ein Mund- und Pharynschleimhaut Exanthem 
und Mandelentzündung ohne Exanthem.

Auf Basis dieser Beobachtungen werden über den äthiologischen und e -  
pidemiologischen Zusammenhang zwischen den gewöhnlichen Scarlach einerseits 
und zwischen der Mandelentzündung ohne Exantem und andere streptokokische 
Infektionen (Puerperalfieber, Erysipel, etc.) anderseits verhandeln.

Eine Mandelentzündung bei einem erwachsenen oder einem Kinde soll 
immer sehr ernst behandelt werden und soll die Möglichkeit stets vor Augen 
gehalten werden, dass dieselbe eine Infektion für tipischen Scarlach verursachen 
konnte.
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CONTRIBUTIUNI EXPERIMENTALE ROMÂNEŞTI 
LA STUDIUL MALADIEI NICOLAS-FAVRE

de
D-r SCARLAT LONGH1N

din Institutul Cantacuzino, Bucureşti

Studiul Iimfogranulomatozei inguinale benigne (boala lui Nicolas- 
Favre) a  evoluat în trei perioade ţi anume: o primă perioadă clinică 
şi bistologicâ, a  doua biologică, datorită introducerii reacfiunei Frei, şi 
a treia, perioada experimentală, prin care s’a  stabilit în mod precis 
natura ei.

In acest articol, mi-am propus să redau rezultatele experimentale 
asupra virusului Iimfogranulomatos obţinute de D-I Prof. lonescu- 
Mibăieşti împreună cu elevii săi, care prin originalitatea lucrărilor lor, 
au contribuit Ia complectarea cunoştinţelor asupra boalei lui Nicolas- 
Favre, punând pe deoparte o serie de probleme noi asupra rolului e -  
tiologic posibil într'o serie de manifestaţiuni nervoase, în special în 
□numite forme de tabes, şi pe de altă parte, reuşind prin metode 
biologice specifice de tratament să pună Ia îndemâna medicilor o 
metodă terapeutică eficace şi constantă. Aceste cercetări vor putea 
constitui o altă etapă în evoluţia cunoştinfelor noastre asupra limfogra- 
nulomatozei benigne.

In 191 3 , J .  Nicolas, M. Favre şi M. Durand, după cercetări 
amănunţite au reuşit să identifice din punct de vedere anatomo-cli- 
nic, o nouă afecţiune ganglionară, asemănătoare cu bubonul climatic, 
de origină veneriană, contagioasă şi pe care autorii lionezi o numesc 
limfogranulomatoză inguinală benignă. Astăzi, această adenopatie este 
cunoscută în majoritatea lucrărilor sub numele de boala Iui Nicolas- 
Favre. Această numire a  fost admisă în primul rând ca un omagiu 
adus autorilor cari au recunoscut această entitate morbidă, cât şi 
pentru înţelegerea mai uşoară a  diverselor manifesîaţiuni a  acestei 
boli care nu mai poate fi socotită ca o infecţie localizată.

Deşi această afecţiune este foarte bine descrisă din punct de 
vedere clinic şi histologie, totuşi lipsa unei probe biologice, face ca  
mult timp să fie contestată ca o boală nouă. Specificitatea limfogranu- 
lomatozei benigne nu este admisă decât în 192 5 , când Frei introduce 
pentru diagnostic, intradermoreacţiunea care-i poartă numele şi grafie
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căreia s’a  puiuţ extinde domeniul acestei boli, atribuindu-se unei ace
leiaşi cauze <0 serie de alte afecţiuni c a : stricturile rectului, estiomenul, 
sindromul genito-rectal a  lui Uersild, perimetrite, leziuni cutanate sau 
mucoase, nevrite, artrite, efc..

Natura exactă a Iimfogranulomatozei inguinale este cunoscută 
deabia în 1930, datorită faptelor experimentale obfinute de Sven H el- 
lerstrom şi Erik W assen1) . Aceşti autori au inoculat intracerebral pro
dusul de broiaj a l ganglionilor limfogranulomatoşi de Ia om Ia mai
muţă (Macaccus rhesus şi Cynomolgus), Prin această inoculare pro
voacă o meningo-encefalitâ subacutâ care este tronsmisibilâ prin tre
ceri. Inoculările făcute la maimufe pe cale intraprepu[ialâ cu material 
limfogranulomatos, determină o adenopatie inguinalâ identică cu aceea 
de la om. Virusul limfogranulomatos este neurofrop şi Iimfotrop. Este 
inconstant filtrabil.

Antigenele preparate cu creer şi lichid cefalo-rahidian de mai
muţă infectat cu virusul limfogranulomatos, dau intradermoreactiuni 
Frei pozitive Ia indivizii cu boala lui Nicolas-Favre.

Aceste experienfe sunt reluate' în Franţa de Levaditi, Ravaut,
P . Lepine şi D -ra Schoen2), cari în 1932  confirmă şi complecteazâ 
cunoştinţele asupra calităţii virusului. Au izolat mai multe surse cu 
activitate diferită. Din cercetările lor rezultă că  virusul limfogranulo- 
imatos trebue inoculai în creer, ganglioni limfatici sau dermul pre- 
pufului.

La noi în tară, în aceeaşi epocă şi în direcfie diferită de aceea 
a autorilor francezi, D-l Prof. lonescu-Mihâieşti şi elevii săi încep 
studiul virusului din boaja Iui Nicolas-Favre. Pe de o parte confirmă 
existenta virusului şi pe de altă parte, prin căi noi de inoculare, reuşesc 
sa Iargeasca cadrul boalei experimentale şi să introducă în terapeutica ^  
acestei afecfiuni o metodă biologică.

In 1933, D-I Prof. Ionescu-Mihăieşti, Prof. Tupa, Wisner, M es- Is V r ’v*’ ' ' ' i v ’ 
robeanu şi Badenski 3 4- ‘i )  publică rezultatele obţinute prin inoculare Ia ",
maimufe (în special Macaccus Rheusus şi Cynomolgus) a 29  surse de 
virus limfogranulomatos izolate în fără. Căile de inoculare întrebuin- 
fafe sunt calea cerebrală şi cea peritoneală, de cele mai adeseori a -  
mândouâ în acelaş timp.

Metoda de inoculare intraperitonealâ preconizată de autorii ro
mâni, are avantajul că pe de o parte întăreşte activitatea virusului ino
culat intracerebral sau dacă este întrebuinfată singură, permite o ob
servare mai uşoară a  diverselor faze de propagare a  virusului prin 
obfinerea a  mai multor forme de boală experimentală.

1) S. Helierstrâm et E. W assen: V lil-e Congrès international de derma
tologie et de syphiligraphie- Copenhague, 1930.

2) Levadiii, Ravaut P . Lépine et M-elle Schoen. (Ann. de l’Institut Pas
teur, 1932).

3 ) C . Ionesco-Mihaesti, B. Wisner, I. Mesrobeanu: Recherches expérimentales 
sur la lymphogranulomatose inguinale en Roumanie. (C . R. Soc. Biol. T. 113. 
1933, p. 481).

4 )  C . Ionesco-Mihaesti, A. Tupa, Wisner, Mesrobeanu, Badenski : Sur la lym
phogranulomatose inguinale du singe. (Bull. Acad, de Méd., 1933, T. 110, p. 88) .
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Aceste cercetări arată că virulenfa virusului diminuâ prin fil
trare, că activitatea Iui variază după surse şi pentru aceeaşi sursă 
după receptivitatea animalului. Au găsit surse foarte virulente şi alie 
avirulente.

Unele maimuţe fac o boală mortală între 9 — 163 zile în pro
porţie de 4 1 ,9 % , altele cu un procent de 3 5 ,5 %  prezintă fenomene 
clinice care cedează, iar restul de 2 2 ,6  %  nu prezintă nici manifesta- 
fiuni clinice, nici leziuni.

In limfogranulomaîoza experimentală, D-I Prof. Ionescu-Mihă- 
ieşti şi colaboratorii săi descriu 4  forme:

Prima formă, acută, septicemicâ, rapid mortală, cu exudat în 
pleură şi peritoneu, Hemoragii în viscere şi glandele endocrine, ca 
tiroida şi capsula suprarenală. In a  doua formă, subacutâ, animalul 
moare între 3 0 — 45 zile, cu slăbire care ajunge până la cachexie, 
parezie şi incoordonare motorie, peritonitâ Hiperplazicâ cu formajii gra- 
nulomatoase miliare. Hipertrofia vaselor limfatice mai ales la nivelul 
trunchilor vasculo-nervoşi abdominali, pleuritâ adesivâ. Forma cro
nică se instalează după o perioadă acută când totul pare că intră în 
ordine, însă animalele continuă să slăbească lent, ajungând la 
cachexie. Se observă şi aici turburâri nervoase. La autopsie se cons
tată disparijia fesuîului adiposo-grâsos, atrofii musculare, peritonitâ a -  
desivă cu Hipertrofia sistemului limfatic, lichid clar în cavitatea pe
ritoneală. A patra formă este caracterizată prin oprirea procesului in
flamator, după 15 zile. Acest fapt îl constată prin puncfii peritoneale. 
Animalele sacrificate prezintă procese peritoneale cicatriciale, fără 
forme evolutive.

Din aceste experienţe, se constată că virusul Iimfogranulomatos in
trodus pe cale peritoneală provoacă alteraţii profunde a  aparatului lim
fatic, a  sistemului reticulo-endotelial în general şi leziuni de nevrită 
ascendentă atrăgând uneori degenerescente intense în teritoriul măduvei.

In 1932  şi 1933, Prof. lonescu-Mihâieşti, Tupa, Wisner şi 
Badenski5- 6- 7)  descriu pentru prima cară la maimufele inoculate in
tracérébral şi intraperitoneal sau numai pe această din urmă cale, un 
sindrom acut pseudo-fabetic asemănător tabesului uman. La autopsia 
animalelor cari au prezentat acest sindrom, găsesc leziuni Histo-pato- 
logice care reamintesc acelea ale tabesului uman.

Inocularea maimuţelor o fac cu virus Iimfogranulomatos uman 
sau de pasaj. După o incubaţie de 7 — 35 zile, animalul prezintă 
iurburâri de echilibru, încoordonarea mişcărilor voluntare, parezii, a -  
poi tetraplegii spasmodice. Maimuţele se cachectizeazâ şi mor.

La examenul microscopic a  sistemului nervos central, constată

5) Ionesco-Mihaesti, Tupa, Wisner, Badenski i Syndrome pseudotabêtique à la 
suite de l'inoculation expérimentale du filtrat de lymphogranulome inguinal. (C. R. 
Acad. Sc., 1932, 195, p. 562 ).

6)  lonesco-Mihaesti et Badenski i Syndrome anatomo-clinique tabétique à ia 
suite des inoculations du virus lymphogranulomateux. (C . R. Acd. Sc., 1933, 196, 
P. 1551).

7 ) Ionesco-Mihaesti, Tupa, Badenski et Wisner ■ Sur les localisations nerveuses 
du virus lymphogranulomateux inoculé par voie péritonéale chez le singe. (Bull. 
Acad. Méd., 1933, 109, P. 652 ).
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meningele infiltrat cu celule plasmatice şi polinucleare, manşoane ce
lulare peri-vasculare. De-alungul axului cerebro-spinal se observă o de
generescentă a  tubilor nervoşi în cordoanele posterioare ale măduvei, 
mai ales Ia nivelul fasciculelor Iui Burdach şi Goli. Această degeneresi 
cenfă constă în dispariţia mielinei şi proliferarea nucleilor negroglici. In 
nervii periferici se constată un proces de nevritâ acută care se traduce 
prin peri —  şi endonevritâ cu demielinizarea tubilor nervoşi şi necroza 
cilindraxelor. Elementele celulare sunt acele caracteristice ale procesului 
Iimfogranulomatos: histiocite, poliblaşii, macrocite, celule plasmatice.

D-I Prof. Ionescu-Mihăieşti, bazat pe apariţia acestui sindrom 
pseudo-tabetic care reaminteşte cliniceşte tabesul uman ca şi leziunile 
de degenerescentă medulară limitată la cordoanele posterioare, leziuni 
hisfologice ca în tabes, emite ipoteza că virusul limfogranuloma- 
tos ar juca un rol probabil în anumite forme de tabes.

Această presupunere gâseşte confirmarea în o serie de fapte 
atât clinice, cât şi experimentale.

G . Marinescu şi Grigorescu8) comunică un caz de paraplegie 
flască survenită Ia un bolnav de Iimfogranulomatoză inguinală benignă, 
Acest accident pune pentru autori problema relaţiilor între boala Iui 
Nicolas-Favre şi unele sindroame radiculo-medulare.

In 1934, Prof. lonescu-Mihâieşii, Longhin, Wisner şi B a - 
denski9)  întreprind o anchetă pe 41 cazuri de tabes sau tabo-paralizii 
şi găsesc 11 cazuri în cari reacţia Frei este pozitivă, 2 din aceste 
cazuri aveau atât antecedentele cât şi reacţiile serologice negative pen
tru sifilis.

In aceeaşi ordine de idei, D -i Prof. Ionescu-Mihăieşti şi Lon
ghin 10 11)  comunică în 1935 la Budapesta rezultatele obţinute în 2 0  de 
cazuri de Iimfogranulomatoză inguinală asupra modificărilor lichidului 
cefalo-rachidian în cursul boalei lui Nicolas-Favre. Examenele prac
ticate au fost reacţia Iui Nonne-Apelf şi Pandy, cantitatea de albumine 
şi citologia. La 6 din bolnavi au găsit reacţiile Nonne-Apelf şi Pandy 
pozitive, Iimfocitele mărite Ia unul şi albumina (0 ,2 5 % o )  mărită în 
două cazuri. Au ofinuf pe indivizi cu Iimfogranulomatoză de 4  ori 
reac}ia Frei Ipozitivă cu lichidele patologice.

Aceste cercetări ca şi acelea a lui A. Midance şi Vercellino11)  
din 19 3 4  asupra lichidului cefalo-rahidian în Iimfogranulomatoză in- 
guinalâ, confirmă existenta virusului Iimfogranulomatos Ia un moment 
dat în lichidul cefalo-rahidian în cursul evoluţiei boalei lui Nicolas- 
Favre.

U) G . Marinesco et Grigorescot Soc. de Neurologie, Paris, 1935.
9 )  C . Ionesco-Mihaesti, Longhin, Wisner et Badenski: Sur la réaction de 

Frei dans le tabès. Office international d’Hyg. publique, 1935. (Note communiquée 
dans la session d’octobre 1934, par le Prof. Dnielopolu).

10) C . Ionesco-Mihaesti et Longhin: Sur la présence du virus lymphogra- 
nulomateux dans le I. c. r. chez les malades porteurs de lymphogranulomatose 
inguinale. Délibérations Congressus dermatologorum internationalis, IX— I, Budapest, 
1935).

11) A. Midance et L. Vercellinoi Soe. de dermat. et de Syphil., 
1934, p. 161.
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Transmisiunea virusului limfogranulomaios Ia şoarece a fosi rea- 
iizaiă de Levadili, Ravaul şi Schoen în 1932.

In 1936 , I. Mesrobeanu şi I. Bruckner12)  au comunicat rezul
tatele inoculării şoarecelui alb cu surse de virus izolate în România. 
Cercetările lor confirmă pe autorii francezi. Virusul limfogranuloma- 
tos provoacă Ia şoarece o meningo-encefalită transmisibilă în serie 
cu caractere patologice asemănătoare cu acelea a maimuţei. Nu
mărul trecerilor sau virulenţa variază după sursă. Numai cu unele 
surse observă păstrarea virulenţei după a 1 0 -a  trecere.

Valoarea anfigenică a creerului de şoarece infectat cu acest 
virus este fixată în nota făcută în 1937  de către I. Mesrobeanu şi I. 
Bruckner13) . Emulsia de creer conţine antigén pentru a da reacţii Frei 
pozitive, însă substanţa cerebrală de Ia şoareci normali poate provoca 
pseuo-reacfii. Aşa că citirea reacţiilor Frei cu acest antigén este mai 
dificilă, ceeace face să nu fie recomandabile aceste produse pentru 
înlocuirea anfigenului preparat din puroiul bolnavilor limfogranulo-i 
mafoşi.

încercările de inoculare a virusului Iimfogranulomatos Ia om au 
fost făcute de D-I Prof. Nicolau, D-r Banciu şi Blumenial14 15 16). Re
zultatele au fost negative şi au făcut obiectul unei comunicări Ia 
Budapesta în 1935.

Cultivarea virusului Iimfogranulomatos a  fost încercată de I. 
Bruckner, în 1937, cu 4  surse izolate de D-I Prof. Ionescu-Mihâieşti. 
Rezultatele sunt consemnate în teza sa din 193 7 , lucrare inspirată de 
D-I Prof. M. Ciucâ. întrebuinţează metoda lui Bűmet, care este o 
modificare a  tebnicei Iui Coodpasture et Woodruff de cultivare a  viru
surilor pe membrana chorio-alantoidâ. I. Bruckner constată că  virusul 
dispare după 3  treceri şi că leziunile histologice sunt de multe ori nes
pecifice. Aceste rezultate confirmă lucrările Iui Miyagawa şi colabora
torilor săi (1 9 3 5 ) cari ajung Ia fel Ia aceeaşi concluzie că această 
metodă este puţin favorabilă cultivării virusului Iimfogranulomatos.

Vaccinoterapia specifică este realizată de D-I Prof. lonescu- 
granulomatoză a  unei emulsii de organe (creer, ficat, epiploon, splină, 
ganglioni limfatici) de maimuţa care a  fost inoculată cu virus limfo- 
granulomatos în cavitatea peritoneală şi creer în acelaş timp. Emul
siile sunt filtrate pe tifon şi tindalizaţe Ia 5 6° timp de o oră, trei 
zile consecutive.

12) I. Mesrobenu et I. Bruckner, Contribution à l’étude du virus de la 
maladie de . Nicolas-Favre chez la  souris blanche. (C . R. Soc. Biol., T. 121, 
1936, p. 1111).

13) I. Mesrobeanu et I. Bruckner, Sur l'utilisation de l'antigène murin pour 
la réaction de Frei. (C . R. Soc. Biol., 1937, T. 124, p. 978).

14) A . Banciu et Blumenial: Essai d'inoculation de lymphogranulomatose 
(maladie de Nicolas-Favre) à  l’homme. (Congressus Dermatologorum intern. 1935).

15) C . lonesco-Mihaesti, Sc. Longhin et B. Wisner, Soc. rom. de dermat. 
f i  sifiligr., 1933.

16) C. Ionesco-Mihaiesii, S. Longhin et B. W isner, Vaccinothérapie spécifique 
dans la lymphogranulomatose inguinale et ses complications. (C . R. Soc. Biol., 
1934, T. 127, p. 291).
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In 1934, Prof. lonescu-Mihăieşti, Longhin şi Wisner, au comu
nicai Ia Societatea de Biologie 180  de cazuri trataţe şi vindecate nu
mai cu vaccin simian. Vaccinul ieste foarte bine suportat. Uneori poate 
da în afară de reacţii locale sau generale şi reacţii de focar. In a -  
ceste cazuri trebue continuate injecţiile, mărind doza. S ’a  obiectat că 
acest vaccin produce leziuni renale (albuminâ, cilindri, globule roşii). 
Or, făcând în o serie de cazuri examene prealabile de urină, am găsit 
deja alferafiile renale, care erau datorite foarte probabil virusului lim- 
fogranulomatos, deoarece apăruse înaintea tratamentului vaccinotera- 
pic şi au dispărut după administrarea unor doze mai mari de vaccin.

S ’a întâmplat să observ un bolnav care primea câte 2 cc. de 
2 ori pe săptămână pentru motivul că avea albuminâ şi cilindri hia- 
lini în urină. Turburările renale au dispărut, după ce am ajuns Ia 
6 cc. doză injectată Ia fiecare 48  ore. Chiar după 8 cc. nu am ob
servat leziuni renale.

S ’a  afirmat că vaccinul ar avea o acfiune rezolutivă netă însă 
în mod inconstant. Noi I’am întrebuinţat până astăzi în peste 4 0 0  de 
cazuri şi n’am avut nici un eşec. Este suficient să se urmărească stu
diul virusului limfogranulomatos pentru a  vedea că chiar cu aceeaşi 
sursă gravitatea infecţiei Ia maimuţă, variază după fiecare animal. In 
plus, pasagiile atenuează activitatea virusului. Instruiţi de aceste fapte 
şi neavând alt control decât verificarea vaccinului pe indivizii bol
navi, am mărit doza la fiecare două zile, de la 2 cc. până la 8  cc. 
oprindu-ne Ia acea doză care începea să scoboare febra şi să diminue 
ganglionii.

Acfiunea vaccinului este specifică, nefiind eficace în alte afec
ţiuni gănglionare, iar emulsiile de organe normale nu au nici o a c 
ţiune curativă. Este adevărat că în această boală se pot obţine vin
decări prin tratamentele cele mai diverse, însă cu nici unul rezulta
tele nu sunt într’un procent aşa de ridicat cum se constată cu acest 
vaccin. Singura condiţie este ca vaccinul să fie aşa cum a fost pre
conizat de autori.

In formele vechi, ca în stricturile ano-rectale17) , rezultatele sunt 
în raport invers cu procesul de scleroză.

Noi am tratat foarte pufine cazuri, însă concluzia Ia care a -  
jungem este de a fi înfrebuinfat cât mai precoce, întrucât scleroza este 
o piedică pentru pătrunderea oricărui anticorp sau subsfanfă chimică.

Controlul biologic a valorii vaccinoferapiei a fost făcut în 1935 
de Longhin18) şi D. Constantinescu19) prin studiul modificărilor san
guine. Am găsit uneori înainte de aplicarea tratamentului o anemie 
secundară, poikilociiozâ, policromatofilie. Hemoglobina diminuată. Leu- 
cocitoza variază între 10— 1 9 .0 0 0  globule albe. De obiceiu numărul 
polinuclearelor este mărit. Acest aspect hematologic se modifică trep-

17) S. Longhin t Stricturile rectului de origină Iimfogranulomatoasâ. (Revista 
Ştiinţelor Medicale, 1934, p. 1405).

18) S. Longhin şi D. Constantinescu t Modificările sanguine in cursul tra
tamentului vaccinoterapic in boala lui Nicolas-Favre. (Soc. Roum. de dermat, et 
syphil., 1935).

19) D. Constantinescu) Teză, 1935.
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taf sub influenţa tratamentului vaccinoferapeufic, peniru a  reveni Ia 
normal înainte de dispariţia blocurilor ganglionare, invers de ce se 
obţine prin tratamentele chirurgicale, chimice sau fizioterapice, unde 
modificările sanguine persistă după dispariţia adenopatiei (Ravaut).

Tot ca un control biologic în cursul evoluţiei boalei, S . Longhin 
şi lonescu-Stoian20)  au practicat formol-gelreacţia şi dozarea protei
nelor, după metoda arătată de R. William, A. Gutman şi C . Wise. 
Gelul obţinut în limfogranulomatoză este opac şi formarea Iui merge 
paralel cu mărirea proteinelor. Prin aceste metode, în afară de ser
viciul care poate să-I dea în diagnosticul formelor cronice, unde reacţia 
Frei este îndoelnică, se poate avea o probă biologică asupra activităţii 
virusului Iimfogranulomatos. Proteinele diminuă când bolnavul este pe 
cale de vindecare, iar gelul nu se mai formează, când proteinele au 
revenit Ia normal. Formol-gelreacţia negativă traduce vindecarea pro
cesului Iimfogranulomatos.

A doua metodă biologică de tratament specific este seroferapia 
antilimfogranulomatoasâ introdusă de D -l Prof. Ionescu-Mihăieşfi, Lon
ghin şi W isner21)..

Serul antilimfogranulomatos este obţinut prin inocularea berbe
cului sau calului cu antigen Iimfogranulomatos de origină simianâ. 
Serul este injectat pe cale subcutanată zilnic sau la două zile. Doza 
de injecţie variază de Ia 20— 100 cc. şi doza totală între 60— 320  
cc. Pentru a  împiedica reacţiile alergice care Ie provoacă acest ser, 
se adaugă Ia cantitatea de ser care trebue injectată tyh sâu 1 cc. şo- 
fuţie adrenalină 1 °/o0‘

încercările de seroferapie au fost făcute pe 15 bolnavi Iimfo- 
granulomafoşi şi care prezentau o stare generală serioasă (adenopatii 
voluminoase, febră 39— 40°). Rezultatele iau fost următoarele: 6 din 
bolnavi sa u  vindecat între 3— 6 zile, 3 bolnavi în 12 şi 18  zile şi 
ceilalţi 6  s’au ameliorat aşa fel că au putut continua un tratament am
bulatoriu.

Seroferapia are o acţiune curativă netă în limfogranulomatoză, 
aşa cum are şi vaccinul antilimfogranulomatos, cu avantOgiul că  se
roferapia necesită o perioadă mai scurtă pentru obţinerea vindecării.

In rezumat: Cercetările experimentale dela noi au condus Ia 
ipoteza rolului posibil al virusului Iimfogranulomatos în o serie de ma- 
nifestafiuni nervoase şi din punct de vedere practic Ia realizarea vaccino- 
şi seroferapiei specifice.

2 0 ) S. Langhin et P. lonesco-Sfoian s Nouvelles recherches sur la  formol- 
gélificaiion et l’hyperprotéinémie dans la maladie de Nicolas-Favre. (C . R. Soc. 
Biol., T. 127, 1939, p. 729 ).

21) C. lonesco-Mihäejii, S. Longhin 51 Wisner 1 Soc. Românâ de dermato. 
51 sifiligr., 1935.
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CONSIDERAŢIUNI ASUPRA MENINGITELOR CU PNEUMOCOCI 
Şl EPISOADELE MENINGEE IN PNEUMONII. 

nUn caz d e  meningită pneumocodcă parapneumonlcă“
de .

Medic C&p. D-r N1CULESCU M.

S ’a remarcat de mult timp, în special în cursul pneumoniei şi stărilor 
gripale la copii, simptome de meningită cari se vindecă (pseudo-menin
gite) şi cari au fost atribuite de Grisolle, Fernet, G h. de Mussy, oede- 
mului sau congestiei cerebrale.

Quincke a arătat că în aceste cazuri de pjsieiuido-ineningite se 
obţine prin puncfia lombară un lichid serosl. El je -a  denumit menine 
gite seroase.

Dupré a creiat termenul de „meningism”, prin analogie cu peri- 
tonismul izolat de Gubler, pentru a  desemna cazurile de sindron menin
gea! ce se observă în cursul diverselor stări infecţioase, cari se termină 
prin vindecare compieci ă. Alţii le-au denumit stări meningiene; în rea
litate sunt meningite atenuate. In faza de debut a  pneumoniei la copil, 
se observă în mod frecvent, reacţiuni encephalo-meningee : redoarea 
cefei, Kernig, convulsiuni, agitaţie, insomnie, etc. Aceste semne ner
voase realizează forma cerebrală a  pneumoniei (Rilliet şi Barthez), 
Aceste pneumonii cerebrale sunt adesea localizate la vârf şi sunt grave. 
Lichidul cephalo-rachidian prezintă modificări (Hypertensiuni, hyper- 
albuminoză, Iimfocitoză, polinucleoză), fără să se poată decela pneumo- 
cocul (Nobécourf şi Roger Voisin).

Există pe de altă parte leziuni ale celulelor scoarţei cerebrale 
(Laignei— Lavastine şi Roger Voisin). Aceste reacţiuni cerebro-meningee 
se pot observa în majoritatea maladiilor infecfioase (enterite infantile, 
gripă, otite, oreillon, tuberculoză, sifilis).

Meningitele seroase cari însoţesc aceste infecţiuni sunt meningite 
atenuate, caracterizate prin o slabă polinucleoză în lichidul cephalo- 
rachidian, şi sunt susceptibile de vindecare (lichidul este clar şi rar se 
găsesc microbi după inoculare). Fără puncţie lombară aceste reacţiuni 
meningeale atenuate nu pot fi cunoscute şi sunt clasate la rubrica „m e- 
ningisme”. Expresiunea lor simptomatică este incomplectâ, atenuată
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şi pasageră (delir, convulsii, cephalee, consfipaţie, redoarea cefei, semnul 
lui Kernig, manifestări oculare). Temperatura nu arată oscilaţiile me
ningitei. La adult reacfiunile meningee survin cu ocazia gripei, a unei 
pneumonii. Trebue să fim foarte rezervaţi în etichetarea acestor simptome 
de iritaţii cerebro-meningee sub numele de meningită seroasâ „menin- 
gism”, deoarece se întâmplă ca în meningita cerebrală supurată, puncţia 
rachidianâ cel puţin Ia început să dea un lichid clar.-

Constatări de acest fel sunt destul de dese şi trebue să le cu
noaştem bine, pentru a nu ne expune la greşeli de prognostic.

Meningita pneumococicâ nu îmbracă întotdeauna forma generali
zată cu marele sindrom meningitic şi purulenţa lichidului cephalo- 
rachidian.

Puncţia lombară trebue întotdeauna să fie făcută în caz de reacţie 
meningee. Este cel mai bun mijloc de diagnostic; ea ne dă posibilitatea 
de a  recunoaşte dintr'o singură privire, meningitele purulente, iar în 
cazurile de infecţiune a piei-mater, cu puncţia lombară normală, fapt 
ce  nu este excepţional, ea ne relevă inflamaţia meningee prin alteraţiu- 
nile următoare ale lichidului cephalo-rachidian: hyperfensiune, polinu- 
cleozâ, Iimfocitozâ, hyperalbuminozâ, hypoglicorachie şi prezenţa pneu- 
mococului în lichid.

Când semnele clinice de meningită se însoţesc de o puncţie 
lombară normală, se vorbeşte de „meningism” sau stare meningee, ter
minologie pe care Stéphen Chauvet o înlătură.

In realitate sa u  constatat leziuni inflamatorii microscopice şi chiar 
macroscopice ale meningelor într’un oarecare număr de aşa zise „me- 
ningisme” .

Schofmiiller descrie mici focare izolate cu germeni infecţioşi, în 
meningele indivizilor, cari au prezentat semne meningiene în timpul vieţii 
şi al căror lichid C .R . fusese normal şi steril. Oseki semnalează la fel 
focare izolate în pia-mater şi afirmă perfecta sterilitate a lichidului 
cephalo-rachidian, care se găsea în jurul acestor focare.

Din aceste cercetări se deduce că, reacfiunile meningee sunt în 
fond toate de natură identică; ele nu se disting decât prin intensita
tea lor.

Leziunile cari sunt pronunţate în meningitele purulente sunt mai 
atenuate în meningitele seroase, reducându-se cu totul în meningisme 
Ia focare inflamatorii izolate, circumscrise de mică întindere.

In prezenţa unui sindrom meningeal valoarea semeiologică a  L.C.R. 
nemodificat şi steril este deci considerabilă pentru prognostic; acest sin
drom corespunde în genere unei stări meningee cu leziuni minime, unei 
meningite discrete, ce evoluiază spre vindecare.

Există însă, şi faptele o dovedesc, meningite purulente în cari 
lichidul cephalo-rachidian nu traduce cu pimic reacţia meningee.

Sunt cazuri în cari simptomele clinice foarte grave şi intensitatea 
leziunilor anatomice, formează un contrast isbifor, faţă de rezultatele 
negative ale puncfiei lombare.

Există meningite purulente chiar unde prezenţa lichidului clar 
nemodificat şi steril nu constitue un criteriu suficient, pentru a exclude 
cu certitudine o supurafie meningee. Este absolut necesar de a  ţine
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seamq de aceste cazuri, pe deoparte pentru a evita erori grave de 
prognostic, iar pe de altă parte pentru a  cunoaşte diversele aspecte clinice 
ce poate lua o infecţiune pneumococică cu localizare meningiană. Doc
torul Pavel Corcan publică 3 cazuri de meningită purulentă pneumo- 
cocicâ, cu localizare exclusiv craniană, în cari puncfia lombară dă un 
lichid clar, limpede, fără reacfie cyto-albuminoasă, în cari nu se gă
sesc microbi. La autopsie se găsesc hemisferele cerebrale, acoperite de 
un strat de puroi gros şi aderent care umple spaţiile subarachooidiene 
bogat în fibrinâ şi pneumococi.

Achard şi Laubry publică prima observaţie de meningită craniană cu 
pneumococi. Puncţia lombară făcută pentru precizarea diagnosticului 
dă un lichid clar, fără reacţie Ieucocifară şi steril. Autopsia arată însă 
că este vorba de o meningită craniană.

Hoit CÎ 91 i )  publică un caz analog cu acelaş tablou anatomic, iar 
lichidul nemodificat şi steril în tot timpul maladiei. i

3 . Brady (1 9 1 3 ) publică o observaţie asemănătoare: este vorba 
de un copil în vârstă de un an având o broncho-pneumonie, cu o pleu- 
rezie purulentă cu pneumococi, stare de prosfafie gravă şi redoarea 
cefei. Lichidul clar, fără reacţii cyto-albuminoase, steril. Dat fiind 
frecvenţa stărilor de meningism în unele procese infecfioase, diagnosticul 
de meningită în urma acestei puncfii nu s a  putut face. Autopsia arată: 
convexifafea şi suprafaţa lobului frontal şi parietal erau acoperite de un 
exudat gros fibrino-purulent cu pneumococi.

Aceste observaţii consfituesc proba suficient demonstrată că  se 
poate observa Ia unul şi acelaş caz o stare de perfectă limpezire, nor- 
malitafe şi sterilitate a  lichidului obţinut prin puncţie şi în acelaş timp 
o stare de purulenţă a spaţiilor subarachnoidiene cerebrale.

Achard publică observaţia unui bolnav în vârstă de 29  ani, cu o con
gestie pulmonară acută tip „Woillez’’ şi care după 6 zile prezenta un sindrom 
hyperfensiv, 150 lymfocite pe mm.c., 0 ,30  albuminâ, 0 ,65  0/o zahăr.

Examenul bacteriologic negativ. După 3 zile semnele de meningită se aie  
nuiazâ, bolnavul iese din comă, persistând numai semnul lui Kemig, dispărând 
şi acesta după câteva zile. După 10 zile, bolnavul tace o pleurezie purulentă 
cu pneumococi; o nouă puncfie lombară arată un lichid normal cu 3  lymfocite 
pe mm.c. Bolnavul după 2 luni se vindecă complect.

Congestia pulmonară defa început a  avut drept cauză o infecţiune 
pneumococică; în cursul acesteia s a  produs o atingere meningiană 
uşoară, şi care s’a  rezorbit, în timp ce infecţiunea toracică râu stinsă 
s*a exacerbat şi a  dat Ioc unei pleurezii purulente. Aci avem deaface 
cu una din aceste reacţiuni meningeale, cari adesea au fost calificate de 
aseptice, şi câte odată puriforme. Achard consideră aceste reacţiuni me
ningeale, ca meningite uşoare în cari nu se poate evidenţia germenul 
patogene.

El conchide că cytoscopia dă indicaţii de ordin anatomic şi nu 
etiologic. Ea traduce calitatea unei reacţiuni anatomo-pafoiogice. Lim- 
focitoza, revelează o inflamafie moderată subacufă, în timp ce poli— 
nuceloza este datorită unei inflamaţii mai vie, acută cu tendinţă supu- 
rativă. Numai elementelor microbiene şi microbilor Ie atribuie o semni
ficaţie etiologică. In toate aceste forme ar putea fi vorba de menin
gite purulente blocate sau închistate, reţinute pe Ioc din cauza carac-
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ferului fibrinos al exudafului ce formează focare circumscrise neco- 
municanfe.

Exudafiunile fibrino-plastice ale meningitelor cu pneumococ pot 
forma largi suprafefe purulente, bogate în fibrină, nelicbefiate, aderând 
de convexitatea cerebrală; procesul rămâne astfel localizat la locul unde 
infecfiunea s’a desvolfat dela început. Nelichefierea exudafului este motiv 
suficient pentru a explica lipsa modificărilor patologice ale lichidului 
cephalo-rachidian.
EXPUNEREA CAZULUI CLINIC.

Copilul Gh. Dudu, in vârstă de 6  ani, este adus în serviciul medical la
9 Febr. 1939, pentru febră, cephalee, somnolenfă, stare de prostraţie, vărsături
şi tuse.

Antecedente heredo-eolaterale şi personale, fără importantă.
Istoric: Maladia actuală datează de 6 zile, a debutat în mod brusc cu 

frisson, febră şi dureri mari abdominale cu predominentă în fossa iliacă dreaptă. 
Văzut de medicul circumscripţiei a fost suspectat de apendicită şi trimis în ser
viciul chirurgical al spitalului, pentru a  fi operat. De aci este evacuat serviciului 
medical, cu diagnosticul de „pneumonie” .

Stare prezentă, febril, somnolent, stare de prostraţie accentuată; din când în
când scoate }ipete, tuşeşte, temperatură 37°,4 , puls 120. Membrele inferioare în
flecfiune, berpes, uşor strabism.

Examenul obiectiv, sistemul nervos, redoarea cefei, semnul Iui Kernig, semnul 
lui Brudzinski, byperesiezie cutanată, dâra meningitică se obţine cu uşurinţă, re
flexele normale.

Pulmonar: submatitatea la baza dreaptă, cu raluri crepitante. In restul pul- 
monilor raluri ronflante şi sibilante. Abdomenul normal. Urina nu conţine albuminâ.

Tratament. compresă toracică, expectorante, injecţii cu pulmosept, oleu cam-
phorat,

10 Febr. 1939. temperatură 38,2 , sindrom meningeal accentuat; stare ge
nerală gravă, semi-comatoasă, puls 140. Bănuind o meningită pneumococicâ secun
dară pneumopatiei cu pneumococ, se face o puncfie lombară, se extrag 5 cm. 
lichid clar, limpede şi se injectează intra-rachidian aceeaş cantitate de ser anti- 
pneumococic. Concomitent se injectează intra-muscular 30  cm. c. ser anti-pneu- 
mococic. In plus, abces de fixaţie, Lantol, Pulmosept, Alcamfetol.

In noaptea de 10-11 Febr, 1939, starea generală foarte gravă, delir, agi
tare , temperatură 40°.

11 Febr. 1939 . stare generală bună, temp. 36 ,2 , puls 110. Focarul pneu
monie dispărut, starea de prostraţie diminuată. Se menţin simptomele meningeale, 
însă cu uşoară îendinfă Ia atenuare. Ser antipneumococic intra-muscular 30  cm. c. 
Examenul de laborator al lichidului C. R .. cytologic. extrem de rare lymfocite, 
nealferate în sediment. Examenul bacteriologic negativ.

12 Febr. 193 9 . temp. 38 ,2 , puls 110, stare generală bună; este uşor agitat 
şi neliniştit, simptomele meningeale diminuate în intensitate. Abcesul de fixaţie nu 
se colectează, se remarcă însă un început de abces în locul unde s’a injectat 
oleul camphorat. Acelaş tratament.

13 Febr. 1 9 3 9 . temp. 37 ,8 , se alimentează, nu mai este agitat. Redoarea 
cefei încă se menţine.

14 Febr. 1939 . semnele meningeale dispărute. Se întrerupe administrarea 
de ser antipneumococic.

21 Febr. 1939 . copilul complect restabilit, este luat acasă de părinţii săi.

In cazul nostru infecfiunea pneumococicâ care a determinat pneu
monia, a determinat o meningită pneumococicâ benignă, o stare de 
pneumococie meningialâ curabilâ. Această vindecare credem că a fost 
influenfată în bine, într’o mare măsură, de sero-terapia anti-pneu- 
mococică intra-rachidiană şi intra-musculară, precum şi de abcesul de 
fixafie, injecfiunile de Lantol, Pulmosept şi Alcamphefol. Deşi lichidul
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cephalo-rachidian a fost clar, limpede, fără reacţie Ieucocifarâ accen
tuata şi steril, conduita noastră a  fost justificată de gravitatea stărei 
generale şi a sindromului meningeal accentuat.

Se desprinde din cele relatate că : meningita pneumococicâ nu îm
bracă întotdeauna forma generalizată cu marele sindrom meningitic şi 
purulenja lichidului cephalo-rachidian, aşa cum se obişnuieşte a  fi 
descrisă.

Tabloul clinic este dominat de starea de prostrajie sau de starea 
de agitaţie cu hypertonie musculară generalizată şi o accentuată re- 
doare a cefei.

In cazul nostru, din punct de vedere clinic, sindromul meningeal 
a fost aproape complect. In stările etichetate de meningism, stări me- 
ningee, cari nu sunt în realitate decât sindrome meningitice pauci- 
simptomatice şi atenuate, unde puncfia lombară dă un lichid limpede 
şi perfect normal în compoziţia sa, este totuşi cazul să ne gândim 
la posibilitatea unei meningite blocate.

Pentru a obţine un diagnostic precis, în cazul când ne vom gândi 
Ia asemenea focare blocate în spaţiul subarachnoidian cerebral, atunci 
s’ar putea încerca deblocarea acestor focare cu ajutorul injecjiunilor 
intra-rachidiene de ser. Este procedeul aplicat cu succes de Sainton 
şi Schulmann, în numeroase cazuri de meningită cerebro-spinală me- 
ningococică. Trebue de rejinut că puncjia lombară poate fi normală 
în meningita pneumococicâ purulentă şi că din această cauză s’ar putea 
ca  diagnosticul să fie imposibil de făcut în timpul vieţii.

MENINGITELE CU PNEUMOCOC.
Meningita cu pneumococ poate să apară în circumstanfe diferite:
1. Poate să fie secundară unei pneumopatii cu pneumococ, (pneu

monie, bronchopneumonie, congestie pulmonară). Ea este în acest caz 
o localizare meningee a unei pneumococii.

2 . Poate complica o otită, synusită, plagă a craniului, efc.
3 . Poate să fie primitivă în aparenfă, survenind în cursul unei 

stări infecfioase calificată de gripală.
PATO GEN IE: pneumococul poate atinge meningele pe 2 căi:
a ) Pe cale limfatică: infecţia plecând din. cavum, fossele nazale, 

sinus, efc.;
b) Pe cale sanguină: prezenţa pneumococului în circulajia gene

rală şi rolul septicemiei în diversele sale localizări fiind mai ales pro
bată de Doltrain.

Fracturile craniului au un rol capital în infecfia meningelui.
STUDIU CLIN IC: A) Meningita pneumococicâ secundară, sur

vine în cursul unei pneumopatii pneumococice în evolufie şi să fie 
parapneumonică, fie Ia câteva zile după defervescenfă (meningită me- 
tapneumonicâ).

In mod brusc anumite semne cerebrale ca : cephaleia, vărsă
turile, efc., atrag atenfia. Apoi se precizează un sindrom meningeal tipic. 
Evolufia acestei meningite este aproape întotdeauna acută şi rapid mor
tală. Este excepţional ca după o evoluţie sub acută să survinâ vin
decarea cu câteva sequele nervoase. Pot să fie mai mult sau mai puţin
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latente, caracterizate numai prin câteva semne clinice: céphalée, văr
sături şi rezultatele puncfiei lombare. Lichidul cephalo-rachidian este 
mai întotdeauna purulent; uneori chiar delà începutul maladiei, abia 
putem scoate o cantitate oarecare de lichid.

Măduva se găseşte înconjurată de un strat gros, fibrinos şi cloa- 
zonările sunt precoce. Cifologic se văd polinucleare alterate şi pneu- 
mococi.

B) Pneumococii meningee. Evolufia lor poate fi rapidă şi gravă.
1 . Forme grave: ele se prezintă clinic ca encéphalite. In mod 

brusc apare un delir acut cu agifafie sau comă. Din contră sindromul 
meningitic poate fi discret sau chiar absent. Evolufia este mai întot
deauna fatală, în 24— 36 de ore, însă au fost semnalate câteva ca
zuri de vindecare (Paisseau şi Alajouanine). In acest caz o comă pa
sageră şi turburările sensitive denotă o encephalo-meningifă tranzi
torie. Lichidul cephalo-rachidian în această formă este turbure şi opa
lescent. La examenul direct se constată pneumococi cari par a fi în 
cultură pură, deoarece reacfia celulară poate lipsi sau să fie foarte 
discretă; există o adevărată disociafie cito-bacteriologicâ.

Achard şi Ramond explică aceasta invocând o siderafie de a -  
părare organică. Un factor de ordin general, produce o lipsă de reacfie 
celulară şi înmulfirea germenilor în lichidul cephalo-rachidian.

2 . Forme benigne: ele au fost descrise sub numele de pneumo
cocii meningee curabile. Ele se prezintă de cele mai mult ori ca  epi
soade meningee acute, contemporane unei pneumonii. Lichidul cephalo- 
rachidian rămâne clar, reacfia sa citologică este discretă sau nulă. Din 
contră se poate decela prezenţa pneumococilor, mai ales în culturi sau 
Ia inoculări ale lichidului. Vindecarea este explicată în asemenea ca
zuri prin o infecfie foarte discretă.

Pneumocociile meningee curabile sunt superposabile episoadelor 
meningee descrise de Hutinel şi Roger Voisin. Ele pot lua Ia copil un 
tip eclampfic, delirant, somnolent sau chiar meningitic.

3 . Forme asociate: o meningită cu pneumococ putând să apară în 
decursul unei meningite cerebro-spinale (Netter).

PR O N O STIC : el este întotdeauna foarte grav. Meningitele se
cundare cu lichid nesupurat şi anumite pneumococii meningee sunt cu
rabile. S ’au semnalat şi cazuri de vindecare a meningitelor veritabile 
(purulente).

ANAT. PATO LOGICĂ: în meningitele veritabile creerul şi mă
duva sunt tapisate de un exudat purulent, galben, fibrinos, conţinând 
pneumococi. Nu se găseşte nici un exudat în pneumocociile meningee cu 
disociafie cito-bacteriologică. Aspectul este acela al unei meningo encé
phalite difuze. Microscopic pia mater este infiltrată de polinucleare cu 
vasele dilatate şi pneumococi. In episoadele meningee etichetate „m e- 
ningism” totul se limitează Ia o dilatafie vasculară cu o uşoară dia- 
pedezâ. Lichidul este clar, fără reacfie citologică, fără hyperalbuminozâ.

Tensiunea însă este crescută.
D IA G N O STIC : Dacă meningita este primitivă trebue să eliminăm 

tuberculoza, sifilisul, o meningită otitică sau cerebro-spinalâ. Dacă me
ningita este secundară unei localizări pulmonare trebue să recunoaştem 
o pneumonie tuberculoasă complicată de meningită şi dacă este vorba
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de o pneumococie să o deosebim de un „delirium tremens sau de o 
Hemoragie cerebrală.

In rezumat: când unul sau mai multe semne de meningită survin 
în cursul unei pneumonii, este probabil că dacă este meningită, agentul 
patogen este pneumococul, însă numai puncfia lombară poate stabili şi 
forma meningitei (seroase sau purulente), şi natura microbianâ.

TRATAMENT : tratamentul constă în injectarea intra-rachidiană 
de ser anti-pneumococic, Ia care se va asocia injecfiunile de ser anti- 
pneumococic pe cale intra-musculară şi un abces de fixaţie (Netter 
şi Cézari).

CO N CLUZIUN I: In cazul nostru infecjia pneumococică a provo
cat o (pneumonie şi în mod secundar o meningită pneumococică benignă, o 
stare de pneumococie meningeală curabilâ, cu sindrom meningeal com
plect, cu normalitatea şi sterilitatea lichidului cephalo-rachidian. Evo
luţia a fost influenţată în bine prin seroterapia intra-rachidiană şi infra- 
musculară de ser anti-pneumococic şi abcesul de fixaţie. In episoadele 
meningee etichetate „meningism” totul se limitează Ia o dilalaţie vas
culară cu uşoară diapedezâ, lichidul este clar, fără reacţie citologicâ, 
fără hyperalbuminozâ, însă cu tensiunea crescută.

In stările etichetate „meningism” sau stări meningee, cari nu 
sunt în realitate decât sindrome meningitice atenuate cu lichidul lim
pede şi normal în compoziţia sa, este totuşi cazul să ne gândim Ia po
sibilitatea unei meningite blocate.

Meningita pneumococică nu îmbracă întotdeauna forma generali
zată cu marele sindrom meningitic şi purulenţa lichidului cephalo-ra
chidian.

Puncfia lombară trebue să fie făcută în caz de reacţie menin
gee; este cel mai bun mijloc de diagnostic. In prezenţa unui sin
drom meningeal, valoarea semiologică a  lichidului cephalo-rachidian, 
nemodificat şi steril este considerabilă pentru prognostic. Acest sindrom 
corespunde unei stări meningee cu leziuni minime, unei meningite dis
crete, ce evoluiazâ spre vindecare.

Există meningite purulente, în cari lichidul nu traduce cu nimic 
reacţia meningee. Sunt cazuri în cari simptomele clinice foarte grave, 
şi intensitatea leziunilor anatomice, formează un contrast isbifor faţă de 
rezultatele negative ale puncţiei lombare. Trebue de reţinut, că puncfia 
lombară poate fi normală în meningita pneumococică purulentă şi că 
din această cauză s’ar putea ca diagnosticul să fie imposibil în tim
pul vieţii.

B I B L I O G R A F I E .

Fr. Achard: Septicémies. (Journal des Practiciens, 26 Avril 1930, No. 17). 
—  3 . Hutinel: Méningite à pneumocoques. (Pratique Médico-chirurgicale). —  
Stephen Chauvet: Méningite à pneumocoques. (Traité de Pathologie Médicale et 
de Thérapeutique appliquée. (Tome 1 ) . —  Pavel Corcant Meningitele craniene 
cu pneumococi 1a sugari. (Revista Şfiinfelor Medicale No. 8 , August 1930). —  
F. 3 . Collet: Précis de Pathologie interne. (Tome 1 ). —  P . Nobécouri: Précis 
de Médecine des enfants. —  Bezançon-Marcel Labbé: Pathologie Médicale. (Tome 
III. Tome I). —  State Drăgănescu şi Grigorescu: Lichidul cephalo-rachidian. —  
Hutinel: Des méningites à pneumocoques et des symptômes méningitiques dans 
les pneumonies. (Semaine Médicale, 1892). —  Mouriquand et P . Ravauli: Note 
sur le méningisme dans la pneumonie infantile. (Lyon Médical, t. C. XXXII,
1923, p. 3 ).



ASUPRA UNOR DETERMINĂRI SEROASE 51 VISCERALE 
PUŢIN CUNOSCUTE ALE GONOCOCCIEI

Determinările perltoneo-abdominale superioare 
9l pleurodlafragmatice in cursul anexitelor gonocodce.

Hepatita gonococică
de

D-r A. PAUNESCU PODEANU D .r MARCEL IONESCU
din Clinica Terapeutică Bucureşti din Spitalul Militar Craiova

D-r IOAN TOMESCU 
din Spitalul Militar «R. E.» Bucureşti

Cercetările anilor din urmă au pus în evidenţă unele manifes
tări noi ale gonococciei, necunoscute în patologia viscerală clasică, a  
acestei infecfiuni. Individualizarea acestor manifestări, până acum ne
cunoscute, provocate de gonococ, este importantă nu numai din punct 
de vedere dogmat.c, dar şi practic, cunoştiinfa lor impunând o anu
mită atitudine terapeutică.

Ne raportăm în studiul de faţă, la două din aceste categorii de 
manifestări a  căror realitate am avut putinţa a  o verifica şi a  căror 
cunoaştere ni se pare deosebit de importantă atât pentru venerolog, cât 
şi pentru internist, chirurg sau ginecolog. I.

I. Răsunetul pe care infecţiile genitale gonococice, Ia femee, pot 
sâ-l aibă asupra peritoneului pelvin, e  îndeajuns de cunoscut. Gono- 
coccia genitală a  femeii se însoţeşte frecvent de o  simptomatologie 
abdominală, ce  poate corespunde fie unei simple reacţiuni peritoneale 
de vecinătate, fie chiar unui veritabil proces peritonitic circumscris.

Mai este cunoscută şi peritonita gonococică generalizată, sur- 
venind mai des Ia fetiţe şi având un aspect particular. Asupra a -  
cestor manifestări cunoscute nu vom instita; menţionăm numai faptul 
—  de curând demonstrat —  că frecvenţa reacţiunilor peritoneale di
fuze, apărând în cursul genitopatiilor gonococice femenine, e  cu mult 
mai mare decât se cunoştea până azi. (Richard Smith, Fleyo Keen, 
Hillard Miile).

Laparotomizând un număr de femei, în cursul isbucnirilor de 
anexitâ gonococică, Hillard Miile a  găsit destul de des, un exudant
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peritoneal granular, destul de abundent, aglutinând ansele intestinale 
in jurul ombilicului. Faptul trece de obicei neobservat, pentrucâ aceste 
reacţiuni peritoneale ale anexitelor gonococice rămân mai totdeauna 
fără o expresiune clinică, mute.

Achizifia cea mai importantă din ultima vreme, în acest do
meniu, o constitue descoperirea faptului că gonococui poate condi
ţiona —  Ia femei cu anexite —  o  serie de determinări în etajul ab
dominal superior, mai ales în jurul ficatului şi colecistului (perihepatife, 
pericolecistite) precum şi unele determinări diafragmaiice şi pleurale 
(peritoneo-diafragmite şi pleurite), de o importantă deosebită pentru 
confusiile diagnostice şi terapeutice la care —  în mod obicinuit —  dau 
loc. Individualitatea acestor determinări pare astăzi destul de bine con
turată sub toate aspectele: clinic, anatomopatologic, terapeutic. Ea s’a 
înfiripat în decurs de câţiva ani şi Ia edificarea ei au participat o se
rie de cercetări, întreprinse aproape concomitent, în mai multe pârji 
ale globului.

In 1 9 3 0  şi 1932, Curtis din Chicago arată, fn două publicafiuni, 
că  a găsit în cursul laparotomiilor făcute Ia un număr de femei cari 
suferiseră anterior de diverse afecţiuni genitale gonococice, aderenţe pre- 
hepatice întinse, de un tip deosebit, asemănător unor corzi de. vioară 
(„violin string,,). EI Ie socoteşte ca fiind de natură gonococicâ şi sta
bileşte noţiunea de perihepatitâ gonococicâ cronică. Această perihepa- 
tită gonococicâ s ’ar produce, după Curtis, în  urma infecţiunei preala
bile gonococice a  vesiculei biliare, adică în urma unei colecistite go
nococice. Ea trebuie luată în consideraţie, în diagnosticul diferenţial al 
durerilor abdominale ale etajului superior, de lip colecistopatic, Ia femee.

Doi autori vienezi, Boiler şi Makrykosfas, din clinica profesorului 
Falia, izolează în 1934 , sprijiniţi pe studiul a 18 cazuri observate şi 
urmărite în decurs de 4  ani, —  dintre cari 2 cu examen anatomo
patologi —  pericolecistiia gonococicâ, ca o entitate anafomo-clinică. 
E vorba de femei purtătoare de diverse genitopatii gonococice, cari 1a 
un moment dat prezintă tabloul unei colecistite acute febrile, uneori cu 
o uşoară reacfiune peritoneală circumscrisă. Diagnosticul ce se face 
în mod curent, în asemenea cazuri, este acela de colecistită acută; iar 
ca etiologie, nu se face nici o legătură între această manifestare şi 
gonoooccia genitală, Fofosîndu-se amplu de laborator, de tubajul duo
denal şi colecistografie, autorii menţionaţi au înlăturat în toate ca 
zurile diagnosticul de colecistită, arătând că e vorba de pericolecistite. 
Cazurile în care s a  putut face autopsia, au întărit acest diagnostic. 
Etiologic ei atribuesc aceste pericolecistite gonococuluî.

Sprijiniţi pe un material clinic bogat, doi autori români C lau - 
dian şi Florian, au susţinut deasemeni existenţa acestor manifestări 
datorite gonococufui, pe care ei le-au etichetat, mai cuprinzător, sin
dromul abdominal superior (dat fiindcă au putut observa manifestări 
analoage şi în partea stângă). Urmărind strâns filiaţiunea manifestărilor 
clinice, în asemenea cazuri de gonococcie genitală cu expresiune abdo
minală superioară, aceşti autori au semnalat încă —  pentru prima 
oară —  posibilitatea existenţei unor determinări pleurale cu exudat

M. M. R. 5
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(dovedite categoric prin puncfie pleuralâ) precum şi unele manifestări 
trădând net o atingere diafragmaticâ. In felul acesta au stabilit ală
turi de nofiunea de sindrom abdominal superior, aceea de sindrom pleu- 
retic şi diafragmatic de origină gonococicâ.

Natura gonococicâ a  determinărilor abdominale superioare a fost 
fixată definitiv în ultimii ani de către Fifz Hugh junior. Intervenind în - 
tr’un caz de anexifă blenoragică, care făcuse manifestări dureroase 
şi inflamatorii în hipocondrul drept, manifestări diagnosticate „litiază 
biliară” , Frifz Hugh junior a găsit o perihepafiîă acută, cu un exudat 
gelatinos, în care a  putut pune în evidenfă gonococul. Această probă 
e  de natură să înlăture orice îndoială, a  oricărui sceptic, asupra Sub
stratului etiologic al acestor manifestări şi asupra determinismului lor 
organic. Ea nu a  rămas unică, căci foarte de curând Eugenio Mauro, 
de lă clinica chirurgicală şi ginecologică din Sao-Paolo (Brazilia) a 
raportat un nou caz, asemănător, în care a putut face verificarea bac
teriologică, prin operajie.

Sindromul abdominal superior drept, în cursul anexifelor gono- 
cocice (pe care Eugenio Mauro îl numeşte sindromul Iui Fitz Hugh ju
nior, numai pentru faptul că acest autor a făcut dovada definitivă a 
naturii Iui) apare azi, prin aceste verificări bacteriologice, definitiv fixat, 
ca substrat etiologic. Dovada bacteriologică pentru determinările pleu- 
rodiafragmatice lipseşte încă, dar îniănfuirea clinică e  aşa de logică, 
încât natura acestora e greu să mai poată fi pusă în discuţie.

Deşi dovada individualităţii acestor determinări a  fost făcută —  
după cum am văzut —  sub toate raporturile, ele au rămas încă, până 
azi, în bună parte şi pentru mulfi medici, necunoscute.

Aceste determinări gonococice peritoneo-pleurodiafragmatice se as
cund, de obiceiu, —  din punct de vedere clinic —  sub înfăţişarea u - 
nor afecţiuni viscerale banale (colecistite, pleurite) şi nu Iasă să li se 
întrevadă decât foarte rar substratul lor gonococic sau determinis
mul lor patologic real (colecistitâ, perihepatitâ, peritoneodia- 
fragmitâ). Nici măcar legătura lor cu anexita concomitentă nu apare 
des în evidenfă şi —  chiar când e  depistată —  multora nu Ie spune 
nimic. De aceea, când sunt întâlnite, ele trec şi astăzi încă de cele 
mai multe ori, sub eticheta unor visceropatii comune, menfionate deja 
(de cele mai deseori: pleuritâ, colecistitâ) şi sunt interpretate ca epi
fenomene incidentale de ordin banal, complicafii întâmplătoare fără le
gătură cauzală cu gonococcia, fără raport patogenic cu penitopatia 
concomitentă.

Pentru cei ce cunosc existenfa acestor determinări gonococice şi 
circumstanţele obicinuite de aparifie, punctul de plecare al diagnosticului 
îl constitue de obiceiu, concomitenta manifestărilor abdominale supe
rioare cu cele genitale şi filiaţia lor evolutivă. Iar rezultatele tratamen
tului gonococic instituit (din convingere, de probă sau din întâmplare) 
vin să verifice diagnosticul pe deoparte, să arate —  pe dealta —  că 
acesta este tratamentul cel mai rafional şi mai eficace.



Câfeva cazuri observate; studiate şi tratate de noi In clinica te
rapeutică (Prof. Dr. Dumitrescu-Mante) în clinica balneologică (Prof. 
D -r Băltăceanu) şi în Spitalul' Militar „Regina Elisabeta” din Bucu
reşti, tind să confirme şi să demonstreze —  după părerea noastră —  
prin argumentele de ordin clinic şi-terapeutic realitatea şi individualitatea 
acestor sindrome; apoi mai ilustrează încă, prin diversitatea înfăfişe- 
rilor clinice, câteva din aspectele pe care aceste determinări Ie pot lua.

OBSERV. I-a . —  Studenta M. ■ S„ de 21 ani, se internează in Spitalul 
Brâncovenesc (divizia l-a , Prof. M an te),-la -10 N-brie 1936, pentru o stare febrilă, 
dureri in fosa jliacă stângă, dureri în-hipocondrul drept, scurgere vaginalâ gălbuie 
abundentă.

Suferinţele incep cu 3 săptămâni înainte: bolnava care avusese până atunci 
menstruaţii regulate, durând 3— 4  zile, Jiedureroase, vede ultima menstruaţie prelun- 
gindu-se cu 12 zile,, cu pierderi mari de sânge. Din primele zile ale acestei men
struaţii prelungite se instalează o stare febrilă progresiv crescândă şi apar dureri 
in hipocondrul drept. Durerile sunt surde, aproape continui, iradiază in umărul 
drept, nu sunt influenţate de ritmul- meselor, sunt exagerate de mişcările corpului, 
de inspiraţiile profunde, de eforturile- de . tuse. La câteva zile încep dureri şi în 
fosa iliacâ stângă, cu aceleaş caractere, cu iridiatiuni in spate şi in sus spre
hipocondrui şi umărul corespunzător. Starea febrilă se menfine la ' 38— 39°, înso- 
tindu-se de mici fioruri. Pe nesimţite,' începând din primele zile de boală, o scur
gere albă vaginalâ, pe care pacienta -o . avea de multă vreme, se exagerează^ 
devine gălbuie, pătând lingeria. . . .

Examenul general şi somatic, ne arată Ia pacienta noastră, care e palidă, 
slabă, febrilă, ca elemente pozitive: clureri accentuate la apăsare tn hipocondrul 
drept, predominând tn punctul cistic, cu- manevra Murphy pozitivă şi dureri Ia
apăsare în ambele fose iliace interne,: dureri ce iradiază spre vulvă.

Bolnava are o . scurgere vaginalâ abundentă muco-purulentă, despre care
am mai vorbit. Febricitează, temperatura ridicându-se intre 38— 39°. ,

Nu sunt manifestări sau modificări demne de semnalat din partea apara-- 
tulul respirator, circulator, digestiv, urinar^ nervos. Ficatul, e in limite, normate, nu. 
există icter al tegumentelor sau conjunctivelor, urinele de colorajie normală, nu
prezintă nimic anormal nici la examenul sumar de laborator.

Fajâ de aceste fenomene, coroborate cu examenul genital, care aduce pre- 
ciziunea, se pune diagnosticul de metrilâ, perimetriiâ, anezilă dreaptă cu uşor exudat 
in Dougias (D -r Lâzârescu G r.) şi colecislită acută.

Examenul secreţiei vaginale ne -arată, în mijlocul unor mase de puroi, 
diplococi gram negativi şi extracelulari -(D -r Etingher V .).

Se [nstitue repaus, se aplică punga cu ghia}â pe abdomen, se administrează 
o pojiune calmantă, urotropinâ cu albastru de meiilen şi se face numaidecât o 
injec}ie de 1 cc. de vaccin Delbet. Avertizaţi de lucrările publicate anterior şi cu-; 
noscând existenta pericolecistitei gonococice a sindromului abdominal superior de 
nalurâ gonococicâ, în cursul anexitelor, reflectăm la posibilitatea existenţii unui 
asemenea sindrom cu tipul anatomoclinic al unei pericolecistite.

Evolufia imediată şi tardivă a  manifestărilor, precum şi răspunsul boalei iâ 
tratamentul antigonococic instituit, ne întăreşte tn ideea acestui diagnostic.

Timp de 3  zile dela internare, durerile abdominale superioare şi inferioare 
tind să scadă. Starea bolnavei se ameliorează mult. Febra scade progresiv ajun
gând sub 37° in a  3 -a  zi dela internare. A 4 -a  zi (13  N-brie), apare men
struala. Odată cu ea, atât durerile pelviene, cât şi durerea din hipocondrul drept 
suferă o exacerbare violentă. Punctul cistic devine din nou foarte sensibil; uşoară 
rezistentă musculară regională (în hipocondrul drept). Ficatul se păstrează în li
mite normale. Temperatura se ridică din nou la 38 ,8° , fără a se menfine insă de
cât 3 zile.

Odată cu încetarea menstruafiei, durerile abdominale superioare tind să dis
pară, odată cu cele pelviene. Se fac injecfiuni cu vaccin Delbet, iar dela 21 N-brie 
se adaugă vaccin antigonococic „Canfăcuzino" in doze progresive, făcute subcutanat.

La 22 D-brie, o nouă recrudescentă reproduce in mic, manifestările dela
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Început şi dela 1 3 -15  N-brie, subliniind Incâ odatâ conexiunea tntre manifestările 
hipocondrulu! drept şi fenomenele genitale: un nou puseu febril, cu revenirea con
comitenţii a durerilor pelviene şi a celor din hipocondrul drept.

Bolnava pârâseşte serviciul complet restabilita dupâ o luna de tratament.
E revăzută de mai multe ori ulterior; ne spune câ a mai avut in câteva 

rânduri dureri uşoare in bipocondrul drept, durând câteva zile. De fiecare dată ele 
au coincis cu o recrudescenta a durerilor pelvine, fie cu o epoca menstruala.

Mai se produc dureri In hipocondrul drept atunci când face un efort mare, 
o inspiraţie foarte profunda, dar mai ales se sdruncjnâ printr’o săritura. Aceeaşi 
senzaţie de jena tn hipocondrul drept o provoacă hiperextensia corpului cu flexiune 
dorsala, punând tn tensiune muşchii anteriori abdominali.

O  colecistografie, făcută tntre timp, nu a  arătat modificâri de permeabilitate 
sau de evacuare ale vesiculei.

In scurt, observaţia priveşte o  tânără, care face —  concomitent 
cu câteva puseuri de.anexitâ gonococică —  crize dureroase în hipocon
drul drept, cu febră, ce îmbrăca aspectul crizelor de colecisîiîâ acută 
şi care evoluiazâ paralel cu puseurile anexiale.

Ne oprim ia diagnosticul de sindrom abdominal superior go- 
nococic, sprijiniţi pe legătura mai mult decât evidentă, de aparifie şi 
de evoluţie a celor două grupe de manifestări şi pe efectul hotărâtor 
pe care îl are tratamentul antigonooocic instituit.

Faptul că lipsesc manifestările unei atingeri concomitente hepa
tice sau a  căilor biliare (clinic şi radiologie), faptul câ alimentaţia nu 
are nici o influenţă oarecare, că din contra sdruncinările, hiperextensia 
(semnul Iui Lardennois) izbucnirile anexiale şi epocile menstruale sunt 
cauzele şi momentele cari provoacă suferinţele, ne îndreptăţesc a  ne 
depărta de diagnosticul de colecistită şi a  interpreta substratul sindro
mului condiţionai de o pericolecistitâ.

OBSERV, II-a. —  Femeia A . B ., de 25  ani, e  internata tn divizia V -a  
a Spitalului Brâncovenesc (Prof. D -r Băltăceanu) la 5 Martie 1937 , eu dureri In 
etajul inferior abdominal, predominând in fosa iliacâ dreaptă şi dureri tn hipo- 
eondrul drept, iradiind in umărul de aceeaş parte.

Bolnava, care are o scurgere vaginalâ gâlbue datând de câteva luni, a  
început să sufere cu două săptămâni Înainte de internare de dureri difuze tn jumă
tatea inferioară a  abdomenului. Şi-a aplicat comperse reci, apoi o pungă cu ghiajâ, 
care nu au ameliorat-o decât relativ. In acest timp scurgerea vaginalâ persista, 
chiar mai abundentă ca deobicei şi bolnava a  început să urineze des; micjiunile 
au devenit dureroase.

Cu 6  zile înainte de data internării, bolnava e apucata de dureri intense cu 
caracter de junghiu, tn hipocondrul drept, dureri cari iradiază in umărul respectiv. 
Manifestările acestea se insojesc de o exacerbare netă a durerilor din fosa iliacă 
dreapta şi de sughiţuri.

Obiectiv, ceeace domină sunt durerile provocate prin apăsare tn ambele 
fose iliace, mai ales in cea dreaptă şi In hipocondrul drept. Apăsarea întâlneşte; 
la acest nivel iun uşor grad de rezistenfâ muscularâ. Punctul cistic e cu deosebire 
sensibil, iar manevra Murphy e  pozitivă. Ficatul se găseşte in limite normale. Restul 
organelor fârâ modificâri apreciabile. Bolnava e afebrilâ.

Examenul genital precizează că e . vorba de un uter antefleciat şi reiro- 
deviat, un Douglas sensibil, anexa dreaptă impâsiatd şi dureroasă, anexa stângâ 
sensibila uşor (D -r Gr. Lâzărescu). In scurgerea vaginalâ abundenta, purulentă, 
se pun în evidenfâ numeroşi diplococi gram  negativi —  Neisser —  (D -r V. 
Etingher).

Hemograma arată 9200  ieucocite pe rame. şi 3 .0 0 0 .0 0 0  hematii, cu uşoară 
polinucleoză neutrofilâ (D -r Baroncea). Ureea sanguină e  de 0  gr. 52% o (D -ra D -r 
Petrovan).
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Se pune diagnosticul de metroanexiiâ bilaterală, iar durerile din hipocondrul 
drept le interpretăm drept expresiunea urtul sindrom abdominal superior prin peri- 
coleeistitâ. Se aplică ghiafă pe abdomen, se administrează un antiseptic urinar (H el- 
mitol 0  gr, 30 , Benzoat de Na. 0  gr. 20, albastru de metilen 0  gr. 01 , 
p. un pachet 2 pe zi), injecţii cu electrargosol şi se (ac spălaturi vaginale.

La 3  zile dela internare (8  Martie 1937), se încep injecţiile cu vaccin an- 
tigonococic „D -r Cantacuzino” cari nu se tnsotesc de reactiune (ebrilâ. Durerile 
in hipocondrul drept se ameliorează net dela început, dispărând complet In trei 
zile, dela începutul tratamentului antigonococic, fără a mai face alt tratament. Per- 
sită Insă durerile In fosa iliacâ dreaptă.

La 11 Martie un examen radiologie (D -r N. Banu) arată că In fosa iliacă 
dreaptă, care e dureroasă, apendicele e segmentat, ascendent, dureros, cecul e 
fixat cu aderente întinse pericecale; iar unghiul hepatic al colonului el plicaturat, 
fixat.

Evoluţia ulterioară pune pe primul plan genitopatia, care continuă să evo- 
luieze şi după încetarea durerilor abdominale superioare. Durerile pelviene continuă. 
Se fac 4  injecţii cu vaccin Delbet la intervale de câteva zile şi treptat fenomenele 
scad. Intre timp se mai scoate, prin punefie, din fundul de sac vaginal drept, 8  
cc. de puroi şocolatiu. Progresiv durerile încetează definitiv şi bolnava iese la 20  
Aprilie mult ameliorată urmând a continua tratamentul ginecologic.

Şi aici, ca în cazul precedent, manifestările hipocondrului drept 
apar In strânsă legătură clinică şi desigur cauzală cu cele din sfera 
genitală. Ele apar sporadic, durează doar câteva zile, în plin puseu 
anexial cu predominenfă drept, şi trec repede, ia instituirea unui tra
tament antigonococic, fără alt tratament care să ie vizeze, îndrepfă- 
findu-ne astfel diagnosticul de sindrom abdominal superior gonococic. 
Nu se însofesc de manifestări trădând o atingere a  căilor biliare intra 
sau extra hepatice sau a  ficatului (icter sau subicter mai ales) dar se 
însofesc de fenomene trădând o excitaţie diafragmaticâ (sughiţuri) iar 
radiologia descoperă o serie de oderenfe periviscerale ce se întind din 
fosa iliacâ dreaptă până Ia unghiul colic superior drept (şi probabil şi 
mai departe). Faptele acestea fac mai mult decât probabilă interpretarea 
substratului ca  drept o reaefiune peritoneo-diafragmaiică dreaptă, peri- 
hepaticâ şi mai ales pericolecisticâ, de natură gonococicâ, diagnostic Ia 
care ne oprim.

OBSERV. III—a. —  Bolnava E.. M ., de 27  ani, muncitoare, se internează 
in Div. l-o medicală a Spitalului Brâncovenesc (Prof. D -r Mante) la 5 lan. 1937, 
pentru dureri in etajul inferior abdominal, cu iradieri in regiunile lombare, metro- 
ragii abundente, cefalee, grefuri, vărsături şi temperatură ridicată.

In antecedentele heredocolaterale nimic de seamă. In antecedentele personale, 
de semnalat o reacţie „Bordet-Wassermann” pozitivă in sânge acum doi ani, 
pentru care face mai multe serii de tratament specific, şi o scurgere vaginală albă, 
datând de câţiva ani, fără a  o supăra.

Boala incepe Ia 27  D-brie 1936, cu dureri in ambele fose iliace, iradieri in 
lombe, temperatură ridicată cu frisoane, cefalee, transpiraţii abundente. De-a doua 
zi dela apariţia acestor manifestări se produc metroragii abundente (menstruala
precedentă se sfârşise cu 2  săptămâni înainte). Durerile tind sâ difuzeze în tot 
abdomenul, starea generalâ se mentine rea, ba chiar se accentuează, apar greţuri, 
vârsâturi; medicul -jCe o vede o internează de urgentă in Spitalul nostru.

Ne aflăm —  Ia examenul obiectiv —  in fata unei bolnave, ce nu prezintă
nimic anormal din punct de vedere al morfologiei generale şi al straturilor exte
rioare (piele, mucoase, conjunctive, ţesuturile musculo-celulare) şi sistemului osos. 
Febricitează, temperatura ajungând la 39°, iar starea generalâ este relativ atinsă.

Examenul aparatului respirator, cu care începem in mod obişnuit, —  deşi



In cazul de fa|ă alen|ia ne e fixată asupra- aparatului genital —  ne relevă o sub- 
matitate a  bazei stângi pe un lat de palmă, luminându-se în bună parte in 
eforturile inspiratorii şi. o ploaie de raluri fine crepitante şi de frecături fine co
respunzând aceleaş zone. Bolnava nu tuşeşte totuşi, decât cu totul sporadic şi 
nu expectorează. • ••• •.-

Nimic din partea aparatului circulator, al ficatului, al splinei.
Abdomenul e dureros difuz la apăsarea profundă, dar cu deosebire in am

bele fose iliace.
Limba e saburalâ, bolnava e constipatâ. Iar aparatul urinar şi sistemul nervos 

apar indemne, clinic. •
- Examenul ginecologic, către care ne îndeamnă insistent anamneza şi înfă

ţişarea de ansamblu a  bolii şi pe care îl fâcem neîntârziat, ne precizează că bol
nava prezintă o anexitâ cronică stângă, uterul uşor mărit în anteflexiune, o ovaritâ 
sdero-kisticâ dreaptă (D -r Gr. Lâzârescu la 6  lan.). Secreţia recoltată de pe 
colul uterin conţine alături de numeroase polinucleare, hematii şi bacili gram po
zitivi, relativ rari diplococi gram negativi • —  Neisser —  (D -r Etingher).

Se mai constată în urină un nor - apreciabil de albumină şi foarte frec
vente polinucleare, frecvente epitelii ale -căilor urinare inferioare, frecvenţi oxalafi; 
iar seroreac{ia Bordet-Wasserman în sânge e găsită intens pozitivă.

Conchidem după toate acestea Ia diagnosticul de anexitâ stângă, metritâ cu 
ovaritâ sdero-kisticâ dreaptă, de natură gonococicâ, evoluând subacut. Ne surprinde 
descoperirea unui focar corticopleural al bazei stângi ce rămâne mut şi nu se ex
teriorizează decât prin manfiestârile obiective clasice şi tindem —  după cunoş
tinţele ce avem asupra complicaţiilor gonococice de acest fel —  sâ-l atribuim pu
seului anexial gonococic.

Evoluţia ulterioară a manifestărilor1 pleuro-pulmonare şi genitale este' pa
ralelă şi se supune tratamentului mixt genital şi pulmonar ce facem. Prin aceasta ne 
îndreptăţeşte să gândim mai departe la raportul de cauzalitate al acestor manifes
tări şi la substratul lor comun.

La 11 Ian., după 2  injecţii cu Delbet, tratament intens vaginal cu spâlâturi 
şi ovule, 4  injecţii zilnice cu Chinaeter Richter şi câte 2 pachete de aspirină şi 
chinină a 0  gr. 25, zilnic, pulmonar nu. se mai disting decât câteva frecături, 
discrete la baza axilei stângi, în timp ce —  la examenul genital, —  se constată 
că uterul şi-a revenit la dimensiuni normale iar fundurile de sac laterale, ce cu 
câteva zile înainte erau împâstate, sunt acum libere. Temperatura care a Oscilai 
între 36 ,5 — 37,5° s’a fixat definitiv sub 37° şi se mai ridică doar din când în
când Ia 37 ,5° pentru a  scădea definitiv sub linia roşie după cel de al 4-lea  
Delbet.

Observafia aceasta ne înfăfişează aşa dar o corficopleurită ba- 
zală stângă cu manifestări pur obiective, apărând Ia o bolnavă în cursul 
unui puseu anexial cu predominenfă stângă şi evoluând paralel cu a -  
cesta. Aceste din urmă fapte ne îndreptăfesc supozifia diagnostică a 
unui aceluiaş substrat şi a unei legături între ele, de strânsă cauzali
tate. Interpretăm —  cu alte cuvinte -— manifestările pleuro-pulmonare, 
drept un sindrom condijionat de anexita gonococică concomitentă şi 
având drept substrat gonococul, în felul acelora către care au atras a -  
fenfia Claudian şi Florian.

OBSERV. IV -a ni se pare mai inîeresanîâ. Ea cuprinde istoria clinică a  
unui caz, care —  pe lângă sindromul abdominal superior de tip colecistic —  pre
zenta semne nete de atingere parenhimală hepatică, dându-ne astfel prilejul unor 
considerafiuni noi.

Bolnava EL T., lucrătoare, de 2 4  ani, e  trimisă din serviciul Femei-Copii 
din Spitalul Militar „R. E.” la 2 2  Febr. 1938, în serviciul Ii Medical (Medic 
Maior D -r N. Mânu) cu diagnosticul de colecistită acută.
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La 10 Febr. 1938, dupâ un traumatism lombar, bolnava se simte râu, acu
zând fiori, temperaturâ, uşoare metroragii şi dureri In fosa iliacă stângă. Trecu
seră 2  sâptâmâni dela ultima menstruaţie.

In zilele următoare e  apucată de dureri in etajul superior abdominal, cu 
predominenfâ tn hipocondrul drept. Temperatura se ridică la 3 8 — 39°. Apare o scur
gere vaginală galbenâ-verzuie, pe care, dela câsâtorie, a mai observat-o în câteva 
rânduri.

Sojul a  fost bolnav de blenoragie.
La 17 Febr. e internată tn serviciul Pemei-Copii, unde Ia examenul ge

nital se constată o tngroşare dureroasă a anexei stângi, iar abdominal dureri su
perioare cu predominentâ în dreapta. Este consultat şi un distins internist din 
spital, care pune diagnosticul de colecistitâ acută, prescrie tratamentul adecvat şi 
socotind că boala e mai ales de domeniul medical, recomandă trecerea ei în serviciul 
II Medical. E transportată pe brancardâ.

Bolnava e normal desvolfată, febrilă 38 ,8°  cu subicter conjunctiva! şi cu 
dureri vii în hipocondrul drept.

La palpare întreg etajul abdominal superior e dureros, dar maximul du
rerii e în dreapta. Aci, apăsarea întâlneşte chiar - oarecare rezistentă musculară. 
Manevra Murphy pozitivă, percujia bazei toracelui, sguduind trunchiul, provoacă 
deasemeni dureri difuze. Fosele iliace interne sensibile Ia apăsarea profundă.

Bolnava tuşeşte uscat în sacade; tuşea îi exacarbeazâ durerile. Ascultător, 
fine frecături pleurale la baza hemitoracelui drept.

Genital: scurgere vaginală galbenâ-verzuie, fără picătură uretralâ. Col ute- 
rin îngroşat. Fundurile de sac laterale sensibile. Anexa stângâ împăstatâ, dureroasă.

Nimic deosebit la examenul visceral în rest.
Examenul bacteriologic al secreţiei recoltate din colul uterin (D -r Pârvu), 

dă rezultatul următor: numeroase celule epiteliale, rare polinudeare; floră micro- 
bianâ bogată, formată din diplococi gram negativi (Neisser), rari diplococi gram 
pozitivi şi baccili gram negativi.

Leucocitoza sanguină e de 9300.
Colesterina sanguină: 1 gr. 53% o.
Bilirubinemia (D -r Radvan) prin metoda Fouchet e  de 1 /3 5 .0 0 0 ; prin metoda 

Hymans v. d. Bergh, directă, e negativă; indirectă e normală.
Urobilinuria (D -r Radvan) e crescută uşor.
Pigmentii şi sărurile biliare în urină absente.
Ureea 0  gr. 44% „ în serul sanguin.
Reacţia Bordet-Wassermann, .Hecht şi floculajii în sânge negative.
Diastazuria (D -r Radvan) 64.
Examenul radiologie pulmonar (D -r Virgil Ionescu) aspect normal.

Imediat după facerea analizelor se institue un tratament cu vaccin Delbet, 
Uliron Bayer —  3  comprimate zilnic, —  spălaturi vaginale şi pungă cu ghia}â 
pe abdomen. N u i i 'a  administrat nici un alt medicament care să privească starea 
ficatului sau a căilor biliare.

Dupâ fiecare din primele 2  injecţii cu Delbet, bolnava are o intensificare 
a durerilor atât în pelvis, cât şi in etajul abdominal superior, pentru ca în inter
valul lor să observe o ameliorare extrem de marcată. Interesant de semnalai chiar 
că dela a  3 -a  zi a  acestui tratament, bolnava nu mai avea nevoie să fie tran
sportată cu brancarda. Tuşea, durerile abdominale superioare, —  întâi cele din 
hipocondrul stâng, apoi din cel drept —  cele din fosa iliacă, scurgerea vaginală, 
scad treptat, vizibil, pentru ca dupâ 10 zile bolnava să se afle apireticâ, com
plet lipsită de dureri şi cu scurgerea vaginală scăzută la minimum.

La 10 Martie părăseşte serviciul complet vindecată.

In ce priveşte sindromul abdominal superior întâlnit în această 
observaţie, el ne prezintă caracteristica extrem de importantă, capabilă 
a-i defini categoric substratul etiologic, a unei rapide retrocedări Ia tra
tamentul genital şi vaccinoterapie, paralel cu retrocedarea jenifopafiei 
(excluzând complet orice medicafie adresată ficatului sau căilor bi
liare).
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Observatiunile noastre ilustrează câteva din aspectele clinice sub 
care, determinările gonococice abdominale superioare şi pleuro-diafrag- 
matice se pot manifesta.

E vorba întotdeauna de o femee, purtătoare a  unei anexite gono
cocice, de cele mai multe ori în plină eflorescentă; ea .prezintă la un 
moment dat o serie de manifestări patologice, fixând atenţia asupra .e- 
tajului abdominal superior sau asupra pleurei, reproducând tabloul cli
nic a l unei colecistite acute, al unei pleurezii, al unei irifafiuni fre- 
nice. Durerea domina mai totdeauna acest tablou clinic; mai rare ori 
turburârile nu au decât o expresie pur obiectivă (obs. IIII).

De cele mai multe ori bolnava acuză o durere vie în hipocondrul 
drept, exagerată de mişcările respiratorii ample şi iradiată în umă
rul drept. Insofindu-se de febră, uneori de vărsături iar manevrele o - 
bicinuife obiectivând durerea mai ales în regiunea colecistului, diag
nosticul ce se face în aceste cazuri, curent, este acela de colecistită a -  
cută (obs. I, II, IV ). Un examen clinic mai atent poate arăta însă, 
că de cele mai deseori sensibilitatea locală e mai întinsă decât în co- 
lecistita acută sau în colica vesicularâ; adeseori se constată şi o îm- 
pâstare sau o rezistentă musculară regională, circumscrisă (obs. I, 
IV ). Analiza împinsă mai departe e capabilă încă să furnizeze şi alté 
elemente, cari să orienteze diagnosticul către acela de pericolecistitâ: 
absenfa manifestărilor trădând atingerea căilor biliare şi a ficatului 
(turburări dispeptice, ictere, manifestări hepatice în antecedente; icter, 
manifestări de insuficientă hepatică, concomitent, lipsa de răsunet, —  
ulterior —  a  libertăţilor şi exceselor alimentare), precum şi difuziunea 
suferinfii mai larg în etajul abdominal superior.

Uneori durerile cuprind, într'adevâr şi hipocondrul stâng (obs. 
IV, obs. I), iradiind chiar şi în umărul de aceeaşi parte (obs. I), ba 
s'au citat chiar cazuri în care durerile ocupau exclusiv hipocondrul 
stâng (Claudian şi Flórian).

Mai rareori determinările despre care vorbim, atingând diafrag- 
mul şi depăşindu-l în sus se pot manifesta prin sindrome toracice: ca  
o corticopleurită bazală, independentă de alte determinări, ba chiar 
lipsită de expresiune subiectivă (obs. III), ca o pleurifă uscată inde
pendentă (Claudian, Flórian) sau însofind manifestările abdominale 
(obs. IV ), sau în fine ca fenomene de iritafie frenică (sughifuri în obs. 
II—a noastră, dureri dealungul nervilor frenici în unele din observaţiile 
doctorilor Claudian şi Flórian).

In unele cazuri —  cele mai frecvente —  genitopatia se afirmă 
printr’o simptomatologie sgomotcasă: dureri în sfera genitală, febră, 
scurgeri purulente, metroragii. In aceste cazuri, legătura între manifes
tările superioare şi genitopatie e mai uşor de prins şi natura gonooo- 
cică a primelor e mai uşor sugerată, celor ce cunosc pufinfa acestor 
relafiuni cauzale, (obs. I, II, III).

In alte cazuri însă, domină manifestările abdominale sau pleu- 
rodiafragmatice, iar afecţiunea genitală rămâne fie pe al doilea plan, 
fie chiar ştearsă, mută. In aceste cazuri, afenfia fiind absorbită de a -  
ceste manifestări abdominale, posibilitatea de eroare în ce priveşte in-
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ferprefarea substratului etio-patogenic, este cu mult mai mare. Obser
vaţia IV -a a  noastră poate servi de exemplu, deşi se cunoştea totuş, 
anexita concomitentă.

Nu mai este nevoe —  credem —  să revenim prea mult asupra 
substratului anatomopatologic al acestor determnâiri abdomino-loracice 
ale gonococciei genitale femenine; am vorbit despre ele arătând, Ia în
ceputul lucrârei, evoluţia ideilor şi cunoştiintelor privind aceste deter
minări. Putem spune că pe această cale, puţin deturnată, a  individua
lizării, întâi anatopatologice apoi clinice, s’au făcut cunoscute aceste 
determinări.

E vorba de stări inflamatorii net caracterizate, realizând în e -  
tajul abdominal superior modificări putând fi etichetate pericolecisfite 
(Boiler şi Makrykostas) perihepatite (Curtis) iar deasupra diafragmului, 
pleurite uscate sau cu lichid (Claudicm şi Florian) cortico-pleurite (obs. 
noastră III).

Cercetările amintite, ale Iui Boiler şi Makrykostas, Curtis, Clau- 
dian şi Florian înlătură categoric ipoteza unei simple iradiatiuni du
reroase reflexe, cu punct de plecare genital, al unei dureri raportate, 
de tipul celor descrise de Head şi Makenzie.

, Intr’unul din cazurile noastre (obs. II), examenul radiologie a -  
răta un proces plastic peritoneal pericolic drept, fixând şi plicaturând 
unghiul colic drept, făcând deci diagnosticul de pericolecistitâ mai mult 
decât probabil. (Rist a  susfinuf în ultima vreme, că chiar semnul în
deajuns de cunoscut al Iui Lafont —  durerea în hipocondrul drept şi 
scapulohumerală în ruptura tu bară —  semn interpretat în "genere ca 
durere raportată, are în realitate un substrat organic, o revărsare sub- 
peritoneală, ridicându-se până Ia diafragm).

Strânsa legătură evolutivă a  acestor manifestări superioare cu 
anexita concomitentă găsită în toate observafiile noastre, dar în mod 
deosebit evidentă în obs. I), precum şi efectul categoric al terapiei vi
zând genitopafia şi gonococcia, înlătură deasemenea ideea unei simple 
coincidenfe întâmplătoare şi consfifue una din dovezile principale pen
tru a demonstra clinic, relafiunile etiologice a  acestor 2 categorii de 
manifestări. Pe asemenea argumente clinicoferapeutice ne-am sprijinit 
şi noi diagnosticul în cazurile noastre.

Insfârşit mai ştim că demansfrafia definitivă a  naturii etio-pafo- 
genice a acestor determinări a fost făcută de către Fr. Hugh junior, 
care înfr’un caz de perihepaiită survenită în condifii analoage şi laparo- 
tomizată (din eroare de diagnostic) a  putut pune în evidenfă gono- 
cocul, în exudatul perihepaîic; Eugenio Mauro a  confirmat, recent de 
tot, această achiziţie, printr’un nou caz.

Propagarea ascendentă a  procesului inflamator plecat dela a -  
nexe, s a r  face fie dealungul jghiaburilor paracolice, din aproape în a -  
proape, pe oaie direct peritoneală deci, fie pe calea limfaticelor re- 
troperitoneale (care după cum se ştie bine, dela lucrările Iui Descomps, 
Turnescu, Berceanu, se concentrează în carefourul digestiv superior, 
refropancreatic, de unde o difuziune subdiafragmatică este uşor de 
explicat). In obs. Il-a  a  noastră, examenul radiologie arătând o peri-
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tonită plastică pericolicâ dreaptă întinsă, face mai probabilă prima 
cale de propagare. Miile a mai adăugat încă, calea venei porte; a -  
ceasta ni se pare mai admisibilă, când e  vorba de a justifica atinge-1 
rile hepatice, decât în cazul atingerilor periviscerale (obs. IV). Este 
probabil —  aşa cum susţine şi Miile şi cum ar tinde să arate şi ob
servabile noastre citate (II şi IV ) ca dela caz Ia caz, în mod exclusiv 
sau predominent, alta să fie calea pe care o adoptă —  în propagarea 
ei ascendentă —  infecţia genitală.

In ce priveşte propagarea limfatică, sau prin jghiaburile paraco- 
fice, acestea ar fi favorizate de faptul —  constatat şi afirmat de 
Coffey —  că în decubit orizontal dorsal, punctul cel mai decliv al 
abdomenului corespunde regiunei abdominale superioare, diafragmatice; 
acest fapt ar înlesni drenajul spre etajele superioare a infecţiei pelviene, 
la femeile culcate.

II. Observaţia IV  înfăţişează încă, în cursul unui sindrom abdo
minal superior gonococic, semnele unei atingeri a  parenchimului hepa
tic (subicfer, urobi'inurie).

Posibilitatea existenţei unei hepatite gonococice este încă puţin 
cunoscută şi puţin admisă. Ideia, se pare totuş, capătă mereu par
tizani. Demonstraţiunea naturii gonococice a  unor manifestări hepatice 
se sprijină pe o serie de fapte, semnalate de diverşi autori. In 193 1 , 
Chwalia a  publicat observaţia unui icter grav, survenit în urma unei 
epididimite gonococice, cu deferentitâ şi a conchis —  în lipsa unui alt 
substrat perceptibil —  Ia natura gonooocică a acestui icter grav. In 1932 , 
Pavel, Radvan şi Ionescu, au publicat deasemenea observaţia unui 
caz de icter infecfios, survenit Ia un blenoragie cronic cu secreţie ma
tinală cu gonococi, icter care este manifest exacerbat şi agravat de a -  
parifia unei epididimite gonococice. Un caz analog au mai publicat, 
în 1934 , Vasiliu şi Aldan (din C lu j): un icter infecţios survenit Ia un 
individ alcoolic, cu ficat cirotic, în plină evoluţie a unei gonococcii; au
torii ajung Ia concluzia etiologiei gonococice în lipsa oricărui alt factor 
etiologic depisfabil, iar autopsia arată un proces de hepatită recentă 
peste procesul vechiu cirotic, fără a putea pune în evidenţă însă go- 
nococul.

In fine, în ultima vreme, Popper şi Wiedmann au publicat cer
cetările întreprinse de ei pe un număr de 1 .0 0 0  de cazuri de gonococcii, 
între cari au găsit 37  de cazuri de ictere diferite ca formă şi evoluţie. 
Concluzia lor este că, proporţia mare de cazuri de icter găsite Ia a -  
ceşti gonoreici, face ca  o legătură de cauzalitate a  acestor ictere cu 
gonococcia să apară mai mult decât probabilă. Majoritatea icterelor 
au apărut Ia gonorei de Iunngă durată şi complicate, iar unele au a -  
păruf favorizate —  pentru aceşti autori —  de tratamentul specific 
cu vaccin, care pare să mărească sensibilitatea celulei hepatice şi să 
deslânţue semne de infiamaţie seroasâ.

Pentru deplina stabilire a  noţiunii de hepatită gonococicâ lipseşte 
însă proba biologică. Identitatea ei se sprijină până acum pe bagajul 
de elemente clinice, de filiaţie sau statist.câ, înşirate mai sus, şi care
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sunt destui de elocvente. Acestui bagaj de fapte îi adăugăm şi noi 
observaţia noastră No. IV , în care atingerea parenchimului hepatic ni 
se pare demonstrată prin icterul şi urobilinuria connstatate şi a  cărei 
natură gonococicâ îrebue admisă dacă ne sprijinim pe mersul clinic 
al faptelor şi răsunetul terapeutic al tratării anexitei. Ea ar veni deci 
în sprijinul ideii unei hepatite gonococice. împingând mai departe in
terpretarea, credem că putem socoti aceste atingeri hepatice drept a -  
tingeri gonococice şi toxice în cursul unei infecjiuni difuzând microbi 
şi toxine în circulaţia generală şi portă.

In concluzie: Pot apare Ia femee, o serie de manifestări clinice 
peritoneo-abdominale superioare şi pleurodiafragmatice în legătură cu 
o anexitâ gonococicâ mai mult sau mai puţin manifestă. Durerea o - 
cupă în tabloul manifestărilor acestora, locul principal. Tipurile clinice 
realizate de obiceiu sunt.- acela al unei crize de colecistifâ acută, a 
unei pleurito uscate sau cu lichid, a l unei corticopleurite, al unei iri- 
tafiuni frenice.

Substratul manifestărilor abdominale superioare e  constituit de o 
inflamaţie peritoneală mai mult sau mai puţin limitată, realizând o pe- 
ricolecistitâ, o perihepatitâ şi a  fost dovedit de lucrările autorilor ame
ricani şi vienezi. Substratul manifestărilor pleurale e  clar inflamator şi 
depistarea acestora aparţine ia doi autori români, Claudian şi Florian. 
Punctul de plecare e  în anexifa concomitentă, iar agentul este gono- 
cocul. Fr. Hugh junior aa demonstrat indubitabil acest lucru. Propa
garea se face pe una din căile următoare: limfatică, venoasâ portă sau 
direct peritoneală, dealungul jghiaburilor paracolice.

Ar exista deasemeni o hepatită gonococicâ, ce reese din o serie 
de cazuri relatate de diverşi autori (Chwalla, Pavel, Radvan, Ionescu, 
Vasiliu, Aldan), şi care îşi sprijină fiinţa pe argumente diverse de or
din clinic.

Observaţiile noastre tind să aducă argumente pentru a  sprijini 
aceste noţiuni, a  contura individualitatea lor şi a demonstra interesul 
cunoaşterii lor. Ele mai înfăţişează încă câteva din aspectele lor, ară
tând polimorfismul loc clinic.

Consecinţa practică a  cunoaşterii acestor determinări gonococice, 
ni se pare apreciabilă. In faţa unor atari manifestări peritoneo-pleuro- 
diafragmatice sau hepatite, medicul nu trebue să se lase înşelat pen
tru a  pune un diagnostic de afecţiune incidentală, banală. Instituind un 
tratament care să privească în mod esenţial genifopafia şi infecţia gono
cocicâ va putea nu numai să-şi verifice diagnosticul ci să facă adevă
rata terapie raţionaliâ şi cea mai fertilă în rezultate.

(Lucrare făcută în clinica terapeutică —  Praf. D -r D. Mante 
—  în clinica balneologicâ şi dietetică —  Prof. D -r Bâltâceanu şi în 
Spit. Milit. „R . E.” din Bucureşti —  Med. Maior D -r Mânu — ).
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D -r A. PÄUNESCU-PODEANU, D-r MARCEL IONESCU et D -r I.
TOM ESCU: De quelques déterminations séreuses et viscérales —  peu connues —  
de gonococcie.

Les déterminations péritoneo-abdominales supérieures et pleuro-diaphragma- 
tiques, au cours des annexiles gonocociques. L'hepatite gonococique.

Il existe chez la femme des manifestations abdominales supérieures et tho
raciques qui ont des rélations indubitables avec une annexite gonococcique con
comitente, dont cette femme est sujette. Ces manifestations réalisent habituelle
ment le tableau clinique dune cholécystopathie aigue, d'une [Jeu ri te sèche ou 
à  epanchement sereux, enfin d’une cortocopleurite, et peuvent siéger indifférem
ment à droite ou a gauche (mois prédominant toutefois, à droite).

Elles sont conditionnées par l’inflamation du peritoné pericholecystique 
périhêpatique, sous diaphragmatique, et par l’inflammation pleurale. Ce fait est 
aujourd’hui parfaitement démontré par les recherches de Curtis, de Baller et M a- 
krycostas, de Claudian et Florian. Leur nature gonococcique est aussi irrevo-
cablément démontrée —  en ce qui concerne les déterminations périthépatiques 
—  par les recherches de Fitz Hugh Junior et de Eugenio Mauro.

Les déterminations lnflamatoires gonococciques ci-dessus, sont réalisées par 
la propagation ascendante de l’infection genitale, qui se fait soit par voie lym
phatique, soit par voie péritonéale au long des gouttières paracoliques.

Cliniquement ont doit penser toujours a ces déterminations, lorque'une femme, 
portant une annexite gonococcique, est sujette à des manifestations rappellant une 
cholécystopathie, ou à une iritation phrénique, à une pleurite, corticopleurite.

L'évolution parallèle â l’annexife des manifestations enumérées et l’effet 
impressionanf du traitement visant l’annexite et la gonococcie, sont les principaux 
tests qui vérifient le diagnostic de déterminations gonococciques.

Nous avons rapporté 4  cas, concernant de telles déterminations et mon
trant l'aspect clinique variable de celles-ci. L’épreuve de leur nature gonococcique, 
quoique non bactériologique, est faite par des arguments d’ordre clinique et thé
rapeutique tellement 'sésissants, que nous croyons ces caz assez démonstratifs.

D -r A. PÄUNESCU-PODEANU, D-r MARCEL IONESCU und D -r I. 
TOMESCU : Ueber wenig bekannte seröse und viscerale Lokalisierungen -der Go-
nokokukrankheii.

Inflamaiionische Manifestationen des Peritoneums am oberen Abdomen und 
Zwerkfell Pleura im Laufe gonokokischer Adnexitis. Gonokokische Hepatitis.

Die gonokokische Adnexitis bei der Frau kann gleichzeitig geben Distanz- 
reaktionen am Thorax und oberem Teil des Abdomens.
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Diese Krankheitserscheinungen geben gewöhnlich das klinische Bild einer 
akuten Cholecistiiis, einer trockenen, oder serofibrinösen Pleuritis; manchesmal 
kann sich auch als eine trügerische Corticopleuritis offenbaren. Diese Lokalisierungen 
können, gleichgültig, rechts oder links erscheinen (meistens aber rechts).

Die Ursache stammt aus einer Inflamation des Peritoneums das die Gallen
blase, Leber, unter Teil des Diaphragma bedeckt, so wie durch die Pleurainflamation.

Heutzutage ist diese Tatsache gänzlich aufgeklärt durch die Arbeiten von. 
Curtis, Boiler und Makrykostas, Claudian und Florian.

Die gonokokische Aethiologie ist durch die Arbeiten vom Fitz Hugh Junior 
und Eug. Mauro unwiderleglich bewiesen.

Die Pathogenie hat ihre Erkläring durch den Aufstieg der genitalen In
fektion auf lymphatischen und peritonealem Weg.

Die gleichzeitige Evolution der Adnexisiis und der obenerwähnten Krank
heitserscheinungen, wie auch das unstreibare Ergebniss der gonokoksiche genital- 
behandlung sind die wichtigsten Zeugen, welwche die Diagnose bestätigen.

Wir haben 4  Fälle berichtet.
Die Probe ihrer gonokokischen Natur ist durch klinische und theraupeu- 

tische Beweise gemacht, so klar, dass wir diese Fälle als genug bewiesen 
glauben.

SPASFIO-CIDAIGINI
„CI BA”

(Cibalgine +  Transentine)
in acelaşi timp SPASMOLITIC şi ANALGEZIC 

PENTRU TOATE ALGIILE SPASTICE

Dureri ale fraclului gastro-inteslinal 
Colici nefritice şl biliare 

M igrenă — Dism enoree — Nevralgii
Dosaj: bucali 1— 2 tablete dragefiate de 1— 3 ori pe zi 

rectali 1— 3 supozitor! pe zi (copii jumătatea!)

Tablete, flacon cu 20  bucăji Supozilori, cutie cu 5 bucâji

• Société pour l'Industrie Chimique à Bâle
Reprezentant pt. România: NICOLAE BARNA, farmacist

Bucureşti, Str. Romand 55 c.



Clinica medicală din Cluj 
Director: P r o f  luliu Haţieganu

CONSIDERAŢIUNI ASUPRA ANGINEI MONOCITARE 
IN LEGĂTURA CU DOUĂ CAZURI

de
PETRE RADU şi ION MACA VEI

Angina monocitară este o boală care apare sub forma 
epidemică sau sporadic şi afectează sistemul limfatic, pro
vocând modificări ale tabloului sanguin. Evoluează de obiceiu 
cu temperatură ridicată peste 38°, foarte rar sub 38°.

Simptomele principale sunt, temperatura, angina, adenopaiia, 
spleno şi hepalo-megalia. Unui sau mai multe din aceste 
simpiome poate să lipsească. Evoluţia durează câteva săptămâni 
(2  până la 4 ) , mai rar câteva luni de zile. Modificările he- 
metalogice pol să persiste timp îndelungat. Aceste modificări se 
traduc prin apariţia, în sânge, a  unei limfocitoze, monocitoze, 
sau limfo-monociioze, in dauna polinuclearelor. Elemente tinere 
se observă foarte rar.

Leziuni istologice caracteristice, in afară de o meiaplazie 
a  elementelor limfatice cu dispariţia limitelor dintre foliculi, 
nu se remarcă. Unii autori descriu procese de degenerescentă 

' celulară.
Diagnosticul se face pe baza simptomatologiei clinice, he

matologice fi a  reacfiunilor de sero-agluiinare (Hângânu}iu- 
Deischer).

In urma introducerii reac|iunei de seroaglulinare şi a  de
terminării tipului aglutininelor prin metoda absorbţiei aniige- 
nului prin anticorpul corespunzător, s’a ajuns să se limiteze ca
drul anginei monocilare şi să nu se confunde toate reaefiu- 
nile mononucleare întâlnite în cursul diferitelor boli cu afecţiu
nea însăşi.

Privită prin această prismă şi ca metodă de diagnostic, 
reactiunea Hângânul-Deicher ne apare ca foarte importantă.

Prognosticul este bun. Vindecarea sigură.

Incâ Ia sfârşitul secolului trecut (1 8 9 9 )  Pfeiffer a descris o a -  
feefiune caracterizată prin febră, anginâ şi tumefaefie ganglionară cer
vicală, pe care a numit-o febră ganglionară (Driisenfieber). De atunci 
şi până acum, mai ales în ultimele două decenii, diferifi autori au 
publicat cercetări şi încercări de puneri Ia punct asupra etiologiei, pa-
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iogeniei precum şi a modificărilor sanguine cari se întâlnesc în a -  
ceastâ boală.

Simptomatologia clinică, evolufia şi caracterele ei hematologice 
sunt bine cunoscute. Asupra etiologiei şi patogeniei nu suntem încă 
fixafi. Datorită reacfiunilor biologice de aglutinare însă suntem încli
naţi să credem în existenta a două grupuri de afecţiuni: un grup cu 
etiologia probabil specifică şi cu o sero-aglutinare pozitivă; celălalt 
grup cuprinzând sindrome cu etiologii multiple, cu aceleaşi caractere 
clinice şi hematologice, însă cu sero-aglutinarea negativă. (Vom vedea 
mai târziu în ce constă această reacfiune de aglutinare).

Numirile sub cari a fost descrisă această boală sunt foarte va
riate, denotând nesiguranţa autorilor de a o putea încadra înfr'o en
titate clinică şi fizio-patologicâ cu limite precse.

Descrisă pentru întâia dată de Pfeiffer sub numele de febră gan- 
glionarâ (1 8 9 9 ), Turle, câfiva ani mai târziu (1 9 0 7 ) descrie aceeaşi 
afeefiune ca o leucemie limfatică acută, fiind indus în eroare de evo
luţia şi simptomatologia acută a boalei.

Mai târziu, dela 1920  încoace, Schultz îi dă numele de anginâ 
monocitarâ; Sabrazes de anginâ limfo-monocitarâ Chevalier de poli 
adenifă-infeefioasă acută limfo-monocitarâ sau adeno-Iimfoidită acută 
benignă; Sprunt şi Ewans de mononucleoză infeefioasă.

Este greu să te hotărăşti pentru una sau alta din aceste numiri; 
fiecare confine o parte din caracteristicele simptomatologiei clinice dar 
nici una nu încadrează întreg tabloul morbid.

Germanii întrebuinţează mai des numirea de febră ganglionară 
(Drusenfieber), Scandinavii şi Americanii de mononucleoză infeefioasă 
iar Francezii de anginâ monocitarâ sau adeno-Iimfoidită acută benignă.

Intr'adevâr, considerând numai tabloul clinic, se impune după 
împrejurări preferarea uneia sau alteia dintre numiri. Intr’un caz cu 
reacfiune poliadenopaticâ, cu temperatură, fără anginâ, numirea de 
febră ganglionară sau adeno-Iimfoidită acută benignă este mai Ia lo
cul ei şi mai apropiată de simptomatologia clinică decât numirea de 
anginâ monocitarâ. Din contră, în forme pur anginoide sau cu reac- 
fiuni foarte slabe din partea sistemului ganglionar, este mai logică nu
mirea de anginâ mono sau Iimfocitarâ. Nu credem fericită inspirafia 
unora cari sub numele de anginâ monocitarâ publică cazuri cari pre
zintă reaefie Iimfocitarâ. In aceste cazuri am propune numele de an
ginâ Iimfocitarâ. Astfel am putea avea:

angine limfocitare pure,
angine monocitare pure şi
angine Iimfo-monocitare sau poliadenite acute limfo-monocitare 

(Sabrazes).

In literatura germană am întâlnit dealtfel cazuri publicate sub 
numele de febră ganglionară cu reacfiune limfatică (Siepp). Este bine 
să se specifice întotdeauna caracterul morfologic sanguin. De altfel a -  
ceastâ denumire de febră ganglionară, cu specificarea modificărilor san
guine, limfo sau monocitare, pare a fi cea apropiată tabloului clinic 
şi patologic al afeefiunii. Şi alfi autori ca Sabrazes, Sărit, consideră
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formele cu reacţie monocifară pura ca  foarte rari pentru toate cazuile 
şi denumirea de anginâ monocifară ca  prea restrânsă.

înainte de a trece Ia descrierea cazurilor noastre şi de a insista 
mai mult, Ia capitolul diagnosticului, asupra diagnosticului serologic şi 
a  etiologiei, precum şi asupra modificărilor întâlnite în examenele hema
tologice (hemogramă şi mielogramâ), vom aminti, fără ca  să ne ex
tindem prea mult, simptomatologia şi evoluţia clinică a acestei boli.

Apariţia febrei ganglionare se observă cu predilecţie în anotim
purile reci, de toamna târziu până primăvara, de obicei sub formă de 
mici epidemii, aşa că s'a discutat şi se discută mult posibilitatea unei 
contagiuni. Schitienhelm, a descris apariţia unei epidemii la o şcoală 
primară unde copiii s'au molipsit dela profesorul lor.

Se presupune existenţa unei perioade de incubaţiune, dela 8 — 10  
zile (după unii autori până la o lună), căreia sau îi urmează un de
but lent, insidios, caracterizat printr'o indispoziţie şi debilitate generală, 
prin pierderea poftei de mâncare, cefalee, dureri în extremităţi şi u - 
şoare ascensiuni febrile (întreg tabloul de mai sus, la care se mai 
adaugă splina mărită, leucopenia relativă cu limfocitozâ ne fac să 
bănuim febra tifoidă) sau avem un debut brusc, asemănător cu al unei 
gripe, temperatura 38— 39°, cefalee, dureri în gât, starea generală 
proastă. Se instalează apoi perioada de stare, când apare tumefacţia 
ganglionarâ, spleno şi hepatomegalia. Această perioadă este variabilă 
ca durată; în general însă nu depăşeşte 3— 4  săptămâni. Temperatura 
oscilează între 38— 39° timp de 10— 2 0  zile, revenirea Ia normal 
făcându-se treptat, de obiceiu în decurs de câteva zile. Există însă 
unele cazuri unde întâlnim temperatură mai ridicată, starea generală 
proastă, septică (cazul 1 ), cu o reacţiune limfatică foarte pronunţată 
şi altele unde temperatura nu se ridică peste 38°, unde şi reacţiunile 
ganglionare sunt mai reduse, întreaga evoluţie fiind mai benignă (ca 
zul 2 ) . Starea generală a bolnavului deci poate fi mai mult sau mai 
puţin alterată. Revenirea se face treptat dar destul de rapid, cu dis
pariţia febrei, a anginei, de obicei şi a adenopatiilor, cari însă îm
preună cu hepato şi splenomegalia pot persista câteva săptămâni 
după defervescenţâ. Modificările hematologice le găsim prezente săp
tămâni sau chiar luni de zile dearându! după vindecare, mai ales în 
formele recidivanfe, unde nu obţinem vindecarea complectă decât în 
cursul câtorva luni. Şi aceasta mai cu seamă Ia indivizi cu acea la
bilitate deosebită a sistemului limfatic.

Vindecarea este sigură, in perioada de convalescenţă bolnavii 
acuză uneori debilitate, astenie, sunt palizi şi se refac destul de greu, 
mai cu seamă în formele grave cu caracter septic. In mod obişnuit 
însă convalescenţa este de scurtă durată.

In ceeace priveşte tabloul clinic, s’a făcut o deosebire între febra 
ganglionarâ a lui Pfeiffer, considerată ca o formă epidemică întâlnită 
mai cu seamă în prima copilărie şi angina monocitarâ care survine 
sporadic şi este mai frecventă între 10— 2 5  de ani, putând însă sur
veni şi Ia copii (Konigsberger).

In tabloul clinic al acestei boli predomină cinci simptome ca
racteristice: temperatura, angina, adenopatiile, spleno şi hepatomegalia
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(unu) sau mai mulfe dintre aceste simptome poate insă să lipsească).
Temperatura consiitue simptomul de debut al boalei. Uneori în

cepe cu subfebrilitâţi şi se ridică progresiv, alteori este ridicată din 
primele zile şi este însorită de senzaţia de frig. Temperatura ajunge 
la maximum în 2— 3 zile şi este de obicei între 38,0°— 39,0°, mai 
rar peste 39 ,5°, foarte rar sub 38 ,0°. Poate fi însofifă de un exantem 
ce nu e  caracteristic şi se aseamănă până Ia un punct cu morbili, 
rubeola. Este continuă, mai rar remitentă; în cursul evoluţiei scade 
treptat până Ia deferveseenţa complectă. Temperatura cea mai ridicată 
o întâlnim In momentul în Gare reacţia limfatică este la punctul cul
minant. Pulsul şi respiraţia sunt şi ele frecvente, indicând starea gene
rală gravă a  bolnavului. Scăderea lor se face treptat cu revenirea 
temperaturii la normal.

Angina însoţeşte de obicei afecţiunea, excepţional lipseşte şi se 
instalează uneori insidios cu o jenă la deglutiţie şi o uşoară iperemiere 
a amigdalelor, alteori brusc, amigdalele fiind mărite, foarte dureroase, 
pultacee, cu false membrane sau necrotice, încât primul diagnostic pe 
care eşti îndemnat sâ-l faci este de anginâ diftericâ. Angina poate lua 
diferite forme, dela simpla reacţiune a  ţesutului limfoid buco-farin- 
gian, până la ulceraţiuni sau necroze gangrenoase a amigdalelor. Le
ziunile se pot extinde uneori la întreaga cavitate bucală, observându-se 
stomatite ulceroase ori aftoase. N a e g e l i  a descris uşoare sângerâri 
gingivale. Bolnavul prezintă o balenă fetidă.

După câteva zile dela începutul boalei apare adenopatia. Tu- 
mefierea ganglionilor se observă întâiu în regiunea cervicală posterioară 
(ganglionii cefei), apoi sunt prinşi ganglionii cervicali, supra şi sub 
claviculari, subaxilari şi inguinali. S ’a  bănuit că  apariţia în primul, 
rând a  adenopatiei cervicale este datorită agentului patogen, a  cărui 
poartă de intrare ar fi prin laringe.

Ganglionii sunt măriţi, elastici, de obiceiu nedureroşi sau pu
ţin dureroşi, nu confluează şi nu aderă de ţesuturile dimprejur. M ă
rimea lor este variabilă dela un bob de porumb, alună, până la mă
rimea unei nuci şi după vindecare retrocedează complect.

Poliadenopaîia apare de obiceiu precoce, din primele zile ale 
boalei (în ordinea arătată mai sus) şi dispare treptat, odafă cu evolu
ţia boalei; după defervescenţă nu rămân decât rareori ganglionii prinşi. 
Aceasta se întâmplă în cazurile unde adenopatia apare tardiv.

Splenomegalia este prezentă în toate cazurile. Splina este mă
rită, nu prea dură, puţin dureroasă Ia presiune. Gradul de reacţiune al 
splinei este variabil; în cazurile cu mers supra acut poate să depăşesească 
numai cu puţin rebordul costal; în cazurile cu evoluţie mai lentă, 
cronică, poate sâ se întindă până aproape de ombilic.

Hepatomegalia este foarte frecventă. Ficatul atinge mărimi va
riabile, deobiceiu e  dureros la presiune. Uneori apare şi un icter tre
cător care ar putea fi interpretat sau ca un icter mecanic, produs 
prin compresiunea ganglionilor din jurul hilului, sau ca o hepatită, o 
alterafiune toxică a  parenchimului hepatic. In acest sens ar pleda Ia 
bolnavele noastre reacţiile Takafa-Ara şi Weltmann, cari în ambele 
cazuri, au fost pozitive iar repetate după două luni dela vindecare, 
negative.

M. M. R. 6
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Am putea aminti unele complicaţiuni, foarte rare de altfel, cari 
survin în cursul anginei monocitare. Astfel este albuminuria în faza 
febrilă, şi extrem de rar, nefrita hemoragică. C a reacfiuni din partea 
tubului digestiv întâlnim dureri abdominale, vărsături, scaune dizen- 
teriforme (forma abdominală a  anginei). Foarte rar întâlnim tracheo- 
bronşitâ.

FORME CLINICE. — Există mai multe clasificări cari deosebesc 
diferite forme clinice. Astfel după Tidy avem:

1. Forma anginoidâ, care survine mai ales Ia adulţi; adeno- 
patia este tardivă şi prelungită. Aceasta este forma care dă cele mai 
frecvente recidive.

2 . Forma ganglionară, care apare mai ales fa copii şi Ia tineri 
şi pare a  fi epidemică.

3 . Forma febrilă, cu adenopatii cari pot perzista mai mult timp 
şi care prezintă o erupfiune maculo-papuloasâ pe torace şi pe frunte.

O  altă clasificare clinică bazată mai ales pe întinderea şi loca
lizarea procesului este următoarea:

1. Forma tipică complectă, care survine mai ales la copii.
2 . Forma tipică incomplectâ, cuprinde cazurile cu adenopatii şi 

mononucleoze fără anginâ, sau lipsa adenopatiilor şi prezenţa anginei 
cu reacţiunile mononucleare.

3. Forme cu localizări diferite. Chevalier descrie:
forme inguinale,
forme axilare,
forme abdominale,
forme tracheo-bronşice.

Unii autori au descris chiar şi reacţiuni meningeale, meningite seroase 
cu mononucleoză (W ulff Andersen, Hecht, Uohanssen), sau ictere in- 
fecţioase cari asociate cu adenopatia hilului hepatic ar .constitui forme 
viscerale (Morkey-Wochefiels, Naegeli).

4 . Forme cu reşute, în cari, după o vindecare aparentă de câ 
teva zile unde chiar şi tumefacţia ganglionară pare să cedeze, rea

pare din nou temperatura, mononucleoză şi adenopatia. Sabrazes şi 
Surit descria în aceste forme apariţia în sânge a celulelor anormale: 
limfoblaşti, prolimfociţi, celule Turle, plasmocite, monoblaşti, histiocite, 
celule reticulo-endoteliale.

5 . Forme oto-rino-Iaringologice, unde nu întâlnim altceva decât 
reacţiunea foarte pronunţată a  ţesutului limfatic din inelul Iui Waldeyer.

Impresia este însă că  s’a  dai o întindere prea mare cadrului în 
oare sunt cuprinse toate aceste forme, cari multe n’ar fi adevărata 
angine mono sau limfocitare cum se bănuia înainte, ci numai afec
ţiuni amigdaliene, cari evoluând pe un teren cu mielopoeza labilă (la 
bilitate congenitală sau câştigată) sau Iimfo-monocitogeneza iritabilă, 
ar putea declanşa boala. De altfel, după tendinţele mai noi se caută 
,>ă se limiteze cadrul acestei boli şi să nu se ia în considerare multa 
din stările morbide (infecţiuni, angine, adenopatii) caracterizate prin 
reacţiune monocitarâ pe cari, este adevărat, cu mijloacele pe care ni 
Ie pune la îndemână examenul clinic sau chiar hematologic, nu Ie 
putem deosebi decât destul de greu de adevăratele angine monocitare.
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Simptomele hematologice suni patognomice şi se traduc prin mă
rirea foarte mare a  numărului mononuclearelor cari predomină în câm
pul microscopic. Această modificare a tabloului sanguin se poate în
tâlni uneori numai într’o  anumită perioadă a  boalei, alteori în toi 
timpul stării febrile.

Leucocitoza variază şi ea la rândul ei, fie printr'o creştere pro
gresivă, fie printr’o creştere bruscă a globulelor albe. Având în vedere 
numai variafia leucocitozei în angina monocitară putem distinge două 
feluri de cazuri:

In unele cazuri, în aşa zisele forme protrabate se desvoltâ în 
afară de splenomegalia progresivă, o leucopenie, până Ia finele săp
tămânii a doua. Polinuclearele neutrofile scad în foarte mare măsură 
iar limfociioza devine relativă. Acest tablou împreună cu evolufia cli
nică (debilitate generală, indispoziţie, cefalee, dureri în extremităţi, u - 
şoare ascensiuni febrile, inapetentâ, efc:), se aseamănă foarte mult 
cu febra tifoidă.

Pe lângă o leucopenie de 4000— 5000 , limfocitoza este de 50—  
60 Ia sută şi se caracterizează prin elemente limfocitare mici, foarte 
rar întâlnindu-se elemente mai mari asemănătoare până la un punct 
limfoblaştilor. După aceia, în 2— 3 zile, tabloul sanguin se schimbă 
radical: febra este mai mare, ganglionii se tumefiazâ, amigdalele se 
iperirofiazâ şi se inflamează. Numărul leucocitelor se ridică brusc Ia 
20 .000— 3 5 .0 0 0 , uneori chiar mai mult iar în tabloul sanguin apar 
elemente mononucleare atipice. Aceste elemente pot să fie reprezen
tate în tabloul sanguin în proporfia de 8 0 — 90  Ia sută, cu o durată 
de 6— 8 zile, după care urmează defervescenfa cu regresiunea feno
menelor.

In alte cazuri tabloul leucemoid mononuclear poate fi dela în
ceput prezent şi constant timp de una, două săptămâni. In formele 
mai acute, unde întreg cortegiul simptomatic se desvoltâ în câteva zile 
şi reacfia mononuclearâ este foarte mare.

Elementele mononucleare nu sunt întotdeauna asemănătoare; u- 
neori sunt atât de variate ca  formă şi mărime încât nu Ie putem 
încadra în nici unul din sisteme (limfoid sau mieloid). Cu toate a -  
cestea putem presupune că  ar fi o irifafie atât a sistemului limfatic 
cât şi monocifar.

O  mică parte a  elemnefelor sunt polinucleare, cea mai mare 
parte fiind formată din mononucleare mari cu foarte multe caractere 
de ale elementelor tinere. Sunt unele celule cu o structură cromafi- 
niană fină, cu nucleol şi cu spongioplasma mai îngustă tahicromaticâ, 
cari ne fac să ne gândim Ia limfoblaşti (cazul I, vezi fig. 1 ). In 
schimb alte elemente sunt morfologic identice cu monocifii şi între a -  
cestea găsim unele cu protoplasma mai bazofilâ şi nucleul mai fin 
asemănătoare monoblaştilor (cazul II, vezi fig. 2 ).

Adeseori întâlnim celule mari cu protoplasmâ abundentă, colo
rată în albastru închis şi nucleul polimorf „Rieder” , mai rar celule 
plasmaiice şi foarte rar elemente în mitozâ. Reacfia plasmaticâ apare 
mai des Ia începutul boalei şi poate fi reprezentată printr’un procent 
de 5— 6 Ia sută cu multe elemente t.nere, mai târziu dominând ta
bloul cu elementele limfo-monocitare.
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Ca variante trebue sâ fie amintite cazurile unde găsim aproape 
numai elemente monocitare (angina monocitarâ) şi cazurile unde pre
domină limfocifii mici şi mari (angina Iimfocitarâ); mai rar întâlnim o 
creştere mare atât a  monocifilor cât şi a  Iimfocifilor (angina limfo- 
monocitară). Credem că această ultimă formă nu ar fi o a  treia
formă ci ar reprezenta numai un stadiu de evoluţie sau de regresiune 
a bolii.

In toate cazurile numărul polinuclearelor scade foarte mult, u - 
neori în proporţie aşa de mare cum întâlnim numai în agranulocitoze. 
Neutropenia se deplasează spre stânga; câteodată apar şi forme mie- 
locitare. Eusinofilele sunt foarte rare.

Hematiile nu prea variază ca număr. In unele cazuri dar mai
ales în convalescenţă se poate întâlni o uşoară anemie (până la trei
milioane), care reacţionează prompt la tratamentul cu fier. Anemiile 
mai pronunţate, cari nu reacţionează la fier pledează pentru leuce-
miile acute.

Numărul trombociţilor nu scade esenţial niciodată. De aceia în 
angina monocitarâ lipsesc diatezele hemoragipare, în cel mai râu caz 
observându-se uşoare sângerări gingivale (Naegeli). Această consta
tare ne serveşte ca un reper foarte important pentru diferenţierea a n - 
ginei mononucleare de leucemiile acute, unde trombociţii scad progre
siv în cursul evoluţiei.

Cheia diagnosticului dar mai ales a  diagnosticului diferenţial faţă 
de leucemii o dă puncţia stemală, introdusă în practica medicală în 
anul 1928  de Arinkine.

Prin puncfie se constată în ambele cazuri prezenţa elementelor; 
mă du vei, având în primul caz o limfocitozâ de 14  la sută iar în al 
doilea de 12 Ia sută; monocitoza este de 6  Ia sută.

Proporţia la sută a acestor elemente dată de diferiţi autori, este 
foarte variată. Astfel limfocifii se găsesc: după Arinkine între 7 ,3 -1 6 ,5 , 
Nordenson 7 ,5—  38, Rohr 11, Segerdahl 17, Emile Weil şi Perlés 
6— 9, Tempka şi Braun 2 ,6— 3,2 , Varela, Escudero, Schilling, Bentz- 
Ier, Damashek 0  Ia sută, iar monociţii după Weiner şi Kaznelson 6 ,5  
Arinkine 2 ,1— 9,3 , E. Weil şi Perlés 2— 3, Segerdahl 2, Rohr 1,5,  
Nordensohn 0— 5, Tempka şi Braun 0 ,5 — 0,7 , Schilling, Damashek, 
etc. etc. 0  Ia sută.

Proporţia găsită în cazurile noastre s a r  putea încadra deci în 
procentul Ia sută al elementelor normale. Deci nu există o reacţie me
dulară în această afecţiune. Cu toate acestea credem mai nimerit să 
presupunem că aceste elemente au difuzat în conţinutul medular din 
sângele periferic în momentul puncfiei sau că  am pătruns cu acul 
într'o zonă Iimfogenă (Aschhoff, Aschkenazy).

O importanţă deosebită ca mijloc de diagnostic se acordă reac- 
ţiunilor biologice de aglutinare a  hematiilor.

In 1924, Hăngănuf făcând controlul reacţiei Wassermann în la
boratorul clinicei medicale din Cluj, observă că serul indivizilor cari au 
primit ser de cal în scop terapeutic, aglutinează o suspensiune de glo
bule roşii de oaie (sau de cal, cobai, iepure, etc.). Se găsesc deci în 
acest ser hemaglufinine heterogenetice nespecifice. Hemaglutininele a -  
par în sânge din ziua 7— 11 după injecţie şi pot perzista timp înde
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lunga}. Globulele roşii de oaie suni aglufinafe şi de serul normal însă 
numai Ia un titru foarte mic Vt şi nu întotdeauna pe când după 
injecfii de ser de cal, aglutinarea se produce Ia un titru mai mare.

Aceiaşi constatare o face şi Deicher.
Reacţiunea aceasta este foarte caracteristică; Ia început cerce

tările au fost întreprinse numai în direcţia de mai sus, până când 
Paul şi Buneii descoperă că reacţia Hăngănuf-Deicher este pozitivă 
şi în cazuri de angină monocifară (unii o numesc reacţia Paul şi 
Buneii).

Pentru executarea reacţiei inactivăm serul de examinat timp de 
o jumătate de oră Ia 57° şi pe urmă facem diluţii în ser fiziologic 
la 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 efc. etc. In fiecare tub care conţine 
diluţia adăugăm 0 ,5  cc. dintr’o suspensie de 2°/o globule roşii de ber
bec complectând cu 1 cc. ser fiziologic.

Rezultatul în caz că aglutinarea se produce se poate citi după 
o oră de şedere Ia termosfat (Hăngănuţ). Unii autori îl citesc după 
2 ore de şedere Ia temperatura camerei (Durupt, Demanche), alţii după 
12 ore (Friedemann, Beer) iar alţii în sfârşit după 2 ore de şedere 
Ia termosfat şi 12 ore Ia ghiaţă (Wolf, LetuIIe).

Citirea se face de obiceiu cu ochii liberi. Unii însă întrebuinţează 
pentru aceasta microscopul punând o picătură din conţinutul fiecărui 
tub între o lamă şi lamelă, examinându-Ie apoi cu o slabă combinaţie 
optică. După Durupt cifra obţinută prin citirea cu ochii liberi este in
ferioară cu o diluţie celei obţinute prin citirea Ia microscop.

Lehndorff consideră aglutinarea dela fitul 1/32 în sus ca un 
semn patognomonic al febrei ganglionare. Wolf interpretează ca po
zitive numai aglutinările dela 1/64 în sus. Toate aceste interpretări de
pind de felul cum se fac diluţiile. Astfel după Friedemann şi Beer a -  
glutinarea dela diluţia 1/8 în sus trebue considerată ca pozitivă; după 
Durupt, în anginele monocitare, titrul este foarte ridicat atingând 
1/14336, reacţia fiind interpretată ca pozitivă dela diluţia 1/224 în sus.

Atunci când rezultatul examinărilor clinice şi hematologice este 
îndoelnic. Meijler şi Siemelink, din 4 0 0  de cazuri diferite, găsesc nu
mai într'un caz aglutinare Ia titrul de 1/32. Berstein a  găsit un titru 
uşor ridicat pentru grupa tificilor, B . suipestifer şi B. melitensis. 
Reacţia este hotărîtoare.

Intr’unul din cazurile noastre reacţia Hăngănuf-Deicher a  fost 
pozitivă iar în celalt negativă.

In timpul din urmă cercetările asupra acestei proprietăţi aglufi- 
nanfe a  serului bolnavilor de angină monocifară la diluţie mare s ’au 
extins. Anticorpii heterofili au proprietăţi speciale, cari permit sa  fie 
diferenţiaţi. Ei pot fi absorbiţi de antigenii heterofili, numiţi antigenii Iui 
Forssmann (rinichi de cobai, hematii de bou).

Davidsohn descoperă că aglufininele cari se desvoltâ în sângele 
bolnavilor cu angină monocitară nu sunt de aceiaşi natură ca cele din 
serul normai sau ca cele produse artificial prin injectarea de ser de 
cal —  ceiace se întâmplă foarte des, primul diagnostic fiind de multe 
ori de difterie (ser anfidifferic)— dacă găsim o aglutinare Ia un titru 
mai mare decât normal (injecţia de ser de cal având proprietatea de 
a mări puterea aglufinanfâ), pentru a  stabili cu precizie dacă este sau
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nu vorba de febra ganglionarâ, ne rămâne posibilitatea determinării 
naturii aglutininelor.

Această determinare se face prin metoda absorbţiei ant.corpului 
prin antigénül corespunzător. Vom întrebuinţa doi reactivi antigeni: o 
emulsie de rinichi de cobai şi o emulsie de globule roşii de bou. 
Facem apoi două serii de diluţii din serul de examinat cu fiecare din 
antigénül de mai sus şi adăugăm globule roşii de oaie. Citind rezultatul 
constatăm că aglutininele globulelor roşii de oaie au dispărut în parte 
sau în totalitate sub acţiunea antigenilor. Dacă nu găsim aglutinine în 
tubul întâiu, absorbţiunea a fost de sută la sută; dacă găsim în tu
burile următoare stabilim procentul de absorbţie de 3 0 , 4 0 , 50  la 
sută, etc.

Căutând tipul aglutininelor Ia indivizii sănătoşi, Davidsohn cons
tată că sunt în întregime absorbite prin rinichiul de cobai; globulele 
roşii de bou nu Ie absorb decât în proporţia de 3 5 % . La bolnavii de 
angină monociîară absorbţia prin hematiile de bou este complectă, prin 
rinichii de cobai se face numai în parte. La bolnavii cari au primit serul, 
aglutininele sunt absorbite atât de rinichii de cobai cât şi de hematiile 
de bou. Se prezintă deci aceste trei posibilităţi:

1 . absorbţia completă a aglutininelor prin ambii antigeni (este 
vorba de indivizi cari au primii ser de cal).

2 . absorbţia complectă prin rinichiul de cobai şi numai de 3 5 %  
prin hematiile de bou (este vorba de ser normal).

3 . absorbţia complectă prin hematiile de bou, şi parţială prin 
rinichiul de cobai (este vorba de angină monocitară).

Demanche stabileşte puterea, de absorbţie a  diferiţilor antigeni 
prin raportul dintre numărul unităţilor de aglutinine absorbite şi aceleaşi 
unităţi conţinute în serul pur.

In cercetările Iui Ia 1 4  cazuri oarecari absorbţia prin rinichiul de 
cobai s*a făcut în totalitate, prin globulele de bou numai în parte; 
în 4  cazuri de angină monocitară absorbţia prin globulele de bou s'a  
făcut sută Ia sută iar prin rinichiul de cobai numai într'un caz, în 
parte. In alte 4  cazuri cari, clinic şi hematologic fuseseră diagnosticate 
drept angine monocitare, aglutinarea s a  făcut Ia titru mic, absorbţia 
aglutininelor în totalitate numai prin rinichiul de cobai, iar prin glo
bulele de bou parţial sau de loc. Evoluţia ulterioară a  arătat că este 
vorba de afecţiuni cu totul streine de angina monocitară (unul dintre ca
zuri era tuberculoză iar altul o formă foarte uşoară de febră tifoidă).

Cazuri identice au mai fost publicate şi de alţi autori. WeilI şi 
Aschkenasy descriu doi bolnavi cu simptomatologia clinică şi hema
tologică asemănătoare anginei monocitare Ia cari, în urma sero-aglu- 
tinării, s a  văzut că  este vorba de angine monocitare simptomatice, 
consecutive unui impefigo al feţei, într’un caz, unei angine pseudo- 
membranoase în celălalt.

Reacţiuni mononucleare se descriu şi în anginele banale cu a -  
denopatie locală (Lavergne şi Pillard).

Am’ insistat poate cam mult asupra acestor reacţiuni biologice. 
Ţinem însă să scoatem în evidenţă valoarea lor ca probă de diagnostic 
şi mai ales importanţa şi utilitatea lor în fixarea unui cadru mai res
trâns pentru această boală şi în îndepărtarea a  o serie de boli cari
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au ca  reacfiune sanguină o mononucleoză, ceeace ne îndeamnă ca 
numai pe baza examinărilor clinice şi hematologice, să stobilim diagnos
ticul falş de angină monocitară.

De altfel foarte mulfi autori —  Spunt, Ewans, Tidy, Morlay, 
Lehndorf, WeilI —  sunt înclinaţi şi pe bună dreptate, să considere an- 
gina monocitară ca o afecţiune specifică, deosebit de sindromul ase
mănător, care poate avea etiologii diverse.

Vom considera şi noi angina monocitară ca  o afecfiune specifică, 
cu etiologia încă necunoscută.

DIAGNOSTICUL se face  fără prea mare greutate în  baza simp
tomatologiei clinice, a  examenului sanguin şi, după cum am văzut 
mai sus, utilizând reactiunile biologice.

DIAGNOSTICUL DIFERENŢIAL îl facem eliminând adenopatiile de 
altă natură (  (tuberculoză, sifilis). Un simplu examen clinic este de 
obiceiu suficient. Singure adenopatiile cervicale cari acompaniază o 
amigdalită pot să dea Ioc Ia unele dificultăţi de interpretare, fiindcă 
adeseori sunt însofite de mononucleoză.

In afară de acestea, dificultâfi de diagnostic poate să ne facă 
angina Iui Plaut-Vincent, mai ales că mulţi autori au găsit asociaţia 
fuzo-spirilară în angina monocitară. Zikowschi, Friedmann şi Elkeres 
bânuesc înrudirea acestor două afecţiuni prin aceiaşi cauză etiologică. 
Sub falsele membrane formate pe amigdale s ar găsi dacă am căuta 
Ia începutul bolii, fuzo-spirili în 85°/o din cazuri. De altfel şi din punct 
de vedere hematologic există o  identitate, reacţiile monocitare fiind foarte 
frecvente în cursul anginei Plaut-Vincent. Făcând însă abstracfie de 
aceste date, tabloul clinic însuşi poate să ne înşele. După părerile u - 
nor autori (Friedemann şi Beer) între ambele boli ar fi numai deo
sebiri de grad, interpretând angina monocitară ca o fuzo-spiriloză ge
neralizată cau ca o reacfie a  sistemului limfatic şi reticulo-endotelial 
faţă de această afecfiune.

In astfel de cazuri dubioase reacfiunile serologice sunt suverane.
Unele dintre cazurile atipice cu reacfie ganglionară localizată 

(inguinală) trebuesc deosebite de Nicolas-Favre, unde tabloul clinic 
şi hematologic este altul.

Mai trebuesc luate în considerare şi unele afecţiuni cari prezintă 
reacfiuni sanguine asemănătoare. Anumite sindrome agranulocitare dar 
mai ales leucemia Iimfoidă acută pot da Ioc Ia confuzii. Debutul, evo
luţia clinică a leucemiei, anemia ca şi apariţia limfocitelor mai tinere în 
sânge (Iimfoblast, celule Rieder, celule Türk), ne feresc să repetăm gre
şeala făcută de Türk în 1907 . De altfel în cazul unei dificultăţi ne 
putem adresa cu folos puncfiei stemale, când, chiar dacă găsim uneori 
o măduvă promielocitară, —  cum se întâlneşte de obiceiu în unele agra- 
nulocitoze beningne, —  repetând puncfia Ia două, trei zile, constatăm 
lipsa leziunilor medulare mai importante.

Istopatologia a  arătat că  modificări structurale specifice acestei 
boale nu se pot observa. Uneori se găsesc în foliculi foarte mari reac
fiuni Iimfoblastice cu producerea de forme tipice şi atipice cari fac să 
dispară limitele dintre foliculi.

Unii autori observă însă leziuni isfologice cari nu corespund des
cripţiilor clasice de mai sus. M a z e t  întâlneşte procese de degeneres-
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cenfâ, celule a  căror protoplasma se colorează foarte prost, cu nucleii 
absolut necolorabili; nu găseşte nici chiar resturi nucleare. Foliculii 
caşi cordoanele dintre foliculi sunt dispăruţi. In acest câmp se găsesc 
Iimfocite şi mai ales monocife. C h e v a l i e r  deasemenea semnalează 
prezenţa nucleilor picnotici, ceeace ar putea denota un prim stadiu 
de necroză.

ETIOLOGIA anginei monocitare consfifue un punct neclar. După 
cum spuneam Ia începutul acestei lucrări, cazurile de angină mono- 
citarâ sunt mai frecvente în anotimpurile reci şi se prezintă sub forma 
unor epidemii, fapte cari ne-ar îndreptăţi să bănuim existenţa unui a -  
gent infecţios. A. N y f e l d t  a  reuşit, în câteva cazuri, să izoleze 
prin hemoculturâ un microb analog cu cel care produce Ia iepurii tineri 
o afecţiune spontană cu Ieucocitozâ şi monocitozâ. „Bacterium mono- 
citogenes” , un fel de coccobacili cu lungimea de 1— 3 microni, aşe
zaţi d'e obiceiu în grupuri de câte doi, dând impresia unor diplobacili.

După cercetările Iui B l a n d s  ar fi un virus necunoscut trans
misibil Ia maimuţe.

O l e s e n  şi M a r t i n  presupun existenţa unei infecţiuni cu un 
virus specific cu timpul de incubaţie de aproximativ o lună.

D u B o i s  susţine că monocitozâ ar fi datorită descuamaţiunii 
şi trecerii directe în sânge a celulelor hiperplaziate din sistemul reticulo- 
endotelial.

M  a r c  h a I descrie, într’un caz, existenţa, într’un ganglion, a  
unor mici bacili cu capete patrate. Insfârşit M a z e t ,  fot într’un gan
glion cu aspect de degenerescenţă foarte pronunţată, descrie nişte mici 
bacili, de 2— 3 microni, în forma de baston, foarte numeroşi, cari 
se colorează în roşu prin hematoxilină, în albastru azur prin M ay- 
Griinwald şi sunt gram negativi.

Alături de aceşti bacili descrie existenţa unor formaţiuni spi- 
roide, cari se arată acido-rezistente. Fără ca să tragă concluziuni din 
această descoperire crede că dacă s a r  putea pune în evidenţă aceste 
formaţiuni (bacili şi spiroizi) prin puncţii din ganglioni, splină sau prin 
biopsii, ar putea fi incriminate ca agent provocator al anginei mo
nocitare.

PROGNOSTICUL este întotdeauna bun, toate cazurile duc Ia vin
decare. Complicafiunile pe cari le-am amintit sunt foarte rare şi fără 
urmări pentru organism.

TRATAMENTUL este îndreptat în contra infecţiei, tonic şi labo
rant. Local se tratează angina prin comprese, desifectante locale, etc.; 
în cazurile cu anemie se administrează fier.

CAZURILE: cele două cazuri pe cari Ie vom descrie ilustrează 
foarte bine toate cele spuse până acum în ceeace priveşte evoluţia cli
nică şi hematologia.

In observaţia l-a  este vorba de o bolnavă N. M., In vârstă de 24  ani, 
intrată în serviciul clinicei în ziua de 10 Aprilie 1937.

Antecedentele eredo-colaterale şi personale ţâră importantă.
Boala pentru care bolnava se prezintă în clinică datează de 10 zile. A de

butat brusc, cu temperatură ridicată de 38— 39°, jenă Ia deglutitie şi iperemierea 
amigdalelor. După câteva zile bolnava observă că încep să i se turhefieze gan
glionii cervicale şi subaxilari. Administrându-i-se un tratament cu antigripale, tem
peratura scade sub 38° —  pentru două zile —  după acest interval ridieându-se 
din nou la 39,5°. Starea generală a bolnavei devine din ce în ce mai alarmantă,
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durerile tn gât sunt foarte pronunjate, amigdalele mârite, se tumefiazâ şi ganglionii 
inguinali, spina ţi ficatul mârite, acesta din urmă dureros la presiune.

In aceastâ stare bolnava se prezintă în clinică.
La examenul obiectiv se constată următoarele: tegumentele sunt de culoare 

mai palidă, jesutul celulo-adipos ţi muscular păstrate, sistemul osos intact.
Ganglionii cervicali, subaxilari ţi inguinali măriţi, duri, nedureroţi ţi ne- 

aderenti de ţesuturile învecinate.
Ficatul mărit, dureros la presiune, depăşeşte rebordul costal cu patru degete.
Splina, mărită şi ea, se palpează sub falsele coaste pe o distantă de trei

degete.
Amigdalele sunt foarte tumefiate, iperemice, acoperite din Ioc în lac cu false 

membrane, moi şi uşor detaşabile.
Cord şi pulmon nimic deosebit; în urină albuminâ, puroi ţi zahăr negative.
Având astfel rezultatul acestor examinări se stabileşte diagnosicul de anginâ 

monocitarâ, care este confirmat şi prin reacţia Hângânuf (Deicher).
Bolnava a rămas sub tratament clinic numai 7 zile. In starea ei generalâ 

a survenit o uşoară ameliorare in urma tratamentului administrat, constând din in
jecţii de pfridiu, piramidon în doze mici de 0 ,0 5 — 0,10  gr., comprese şi badi- 
jonâri tn gât cu albastru de meiilen.

In acest interval de 7 zile ganglionii axilari ţi inguinali au revenit la nor
mal, amigdalele s’au redus şi ele puţin, ficatul ţi splina insă şi-au men}inut di
mensiunile dela început. Temperatura In primele patru zile dela internare s'a men
ţinut peste 39°, după aceia a scăzut la 3 8 ° ; leucocitele dela 12 .000 la 84000 . 
Bolnava a  părăsit clinica în această stare. După o evoluţie de încă două săptă
mâni, în care timp fenomenele de mai sus au cedat încetul cu încetul, a survenit 
vindecarea.

înainte de a părăsi clinica s'a procedat la provocarea unei spleno-contractii 
cu adrenalină. Proporţia elementelor figurate din sânge a  suferit o uşoară modifi
care după această probă. In lamele recoltate la. ,  10  şi 2 0  minute dela injecţie, 
s'a găsit următorul tablou:

La 10 minute: polinucleare 15 '
limfocite 76
monocite 8
cei. Rieder 1 la

La 20  minute: polinucleare 10
limfocite 86
monocite 3
bazofile 1 la

Deci o accentuare a  limfodtozei tn dauna polinudearelor ţi a  monocitelor; 
polinuclearele scad dela 19 la 1 0 % ,  iar monocitele dela 8  la 3 % .

Această constatare a fost făcută şi de Hafieganu şi Goia tot într'un caz 
de angină monocitarâ publicat în Société medicale des Hôpitaux, 1925, (una dintre 
primele publicaţii apărute în literatura franceză asupra acestui subiect, până atunci 
fiind cuonscute doar cazurile publicate in literatura germană, engleză ţi americană).

Al doilea caz este al unei bolnave K. C. în vârstă de 18 ani, care 
tn antecedente are amigdalite repetate, iar înainte cu urr an nefrită.

Boala actuală datează de 10 zile; a  debutat brusc, în plină sănătate bol
nava observând că i se tumefiazâ ganglionii retro-aurîculari, are dureri în gât ţi 
cefalee, iar amigdalele îi sunt mărite. In primele zile n'a avut temperatură. Treptat 
observă că sunt prinşi ganglionii cervicali, sub-axilari, inguinali; ficatul ţi splina 
se măresc, prezentând şi dureri în hipocondru! drept. După trei zile dela debutul 
boalei are ascensiuni febrile între 3 7 ,4 — 37 ,6  maximum 37 ,8 . Odată cu aparijia 
temperaturii, durerile de cap ţi de gât s’au pronunţat. Consultând un medic, acesta 
ti prescrie prontosil, după care se simte mai bine, ganglionii se reduc, ficatul şi 
splina Ia fel. Se menjine însă temperatura între 3 7 ,2 — 37,4.

Este adusă la clinică pentru precizarea diagnosticului.
La examenul obiectiv se constată o poliadenopatie; ganglionii retro-auriculari, 

cervicali, subaxilari şi inguinali sunt mâriji, duri ţi nedureroţi.
Ficatul depăşeşte falşele coaste cu trei degete ţi e dureros la presiune.
Splina, la fel mărită, depăşeşte rebordul costal cu un deget.
Amigdalele sunt uşor mârite şi iperemice.
Cord, pulmon, nimic patologic; în urină nimic deosebit.
Leucocite 8600 .
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Diagnosticul este de anginâ monocitarâ. Reacfiunea Hângânut-Deicher ne
gativă.

După două zile, bolnava părăseşte clinica afebrilâ. Revenită la control 
peste o săptămână, subiectiv acuză o uşoară debilitate şi dureri de cap. Obiectiv, 
in regiunea retro-auricularâ stângă şi in regiunea occipitală se mai găsesc câţiva 
ganglioni de mărimea unor boabe de porumb; ficatul abia se mai palpează, splina 
depăşeşte numai foarte puţin rebordul costal. La examenul hematologic:

hematii 3 .800 .000 . Leucocito 7800. Tablou sanguin: polinucleare 42  
Hb. (Şahii) 5 8 °/o . limfocite 42
val. glob. 0 ,9 5 . monocite 14

. cel. endoteliale 1 °/o
Observăm deci apariţia unei Iimfocitoze, scăderea numărului monocitilor şi 

înmulţirea polinuclearelor.
După alte 10 zile Iimfocitoza este şi mai accentuată:

polinucleare 30
limfocife 58
monociie 38
cel. endoteliale 10/0

Toate aceste modificări hematologice survin odată cu regresiunea ultimelor 
simptome cilnice ale boalei. Mai găsim doar câţiva ganglioni retro-auriculari 
foarte mici.

După alte zece zile (6  săptămâni dela debutul boalei), proporţia elementelor 
figurate pare sâ se restabilească tntr’o formă apropiată tabloului sanguin normal: 

polinudeare 52
limfocite 38
monocite 8  ®/o

In rezumai, în amândouă cazurile se vede o asemănare în debut 
şi în evolufia progresivă a simptomelor. Debutul a  fost brusc, cu tem
peratură, cefalee, jenă Ia deglutijie, dureri în gât, iperemia amigda- 
Ielor, adinamie, poliadenopatie, hepato-splenomegalie, Ieucocitozâ iar în 
tabloul sanguin într’un caz Iimfocitoză, iar în celalalt monociiozâ. Reac
ţia Hăngănuf-Deicher în primul caz pozitivă, iar în al doilea negativă. 
In urma acestor simptome şi a reacţiilor biologice, precum şi al mer
sului benign al afecţiunii, stabilim diagnosticul de anginâ monocitarâ.

Pe cât de simplu şi obişnuit ne apare cazul prim, pe atât de 
curios este cel de al doilea. Ceace este mai neobişnuit e  în primul rând 
trecerea bruscă, în 7— 8 zile, dela monocifoză Ia Iimfocitoză iar în 
al doilea rând extrem de rara sa benignitafe. De altfel nici reacfia se- 
rologîcă Hăngănuf-Deicher nu a  fost pozitivă, putând astfel bănui 
că nu ar fi vorba de o anginâ monocitarâ pură ci numai de una
simptomatică. N am putut însă găsi un focar de infecfie căruia să-i
fi atribuit existenţa întâiu a monocifozei apoi a Iimfocitozei. Din a -  
cest motiv nu putem preciza cauza atipiei. Credem mai curând că ar 
putea fi vorba de o formă mai atenuată. Adenopafîei generalizate, în
soţită de hepato-splenomegalie, nu i-am putut da o altă interpretare.

Având în vedere apariţia acestor cazuri în acelaş timp, existând 
încă în afară de clinică cazuri identice cari nu ne-au parvenit, ne
putem gândi Ia o formă epidemică, cu unele cazuri mai grave iar
altele cu evolufia mai benignă.
CONCLUZII:

1. Anginâ monocitarâ este o entitate clinică cu etiologia necu
noscută, probabil infecţioasâ.
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2 . Simptomele clinice şi hematologice suni în funcţiune de alfe- 
raţiunile sistemului limfatic.

3 . Evoluţia este benigna, prognosticul bun.
4 . Diagnosticul se pune în baza tabloului clinic, a examenului 

hematologic (periferic şi medular), şi a  reacţiunilor de sero-aglutinare.
5 . Puncţia sfernala se impune în cazurile dubioase, uşurându-ne 

diferenţierea faţă de agranulocitoze şi Ieucemiile limfatice acute.
6 . Reacţia de sero -  aglutinare (Hăngănuf -  Deicher) şi determi

narea tipului aglutininelor limitează cadrul bolii, excluzând o serie de 
alte afecţiuni care se acompaniază de mononucleoză şi cari nu pot 
fi diagnosticate numai pe baza modificărilor hematologice.
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Bandă de coagulare norm ală
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Bandă de coagulare alungită

REACŢIA LUI WELTMANN IN SCARLATINA
de

THEODOR STANESCU
Medic secundar Spitalul «Movila» Ploeşti

Reacfia Iui Weltmann, măsoară coagularea termică a serului 
în prezenta ionilor de calciu în concentrafii crescânde, permiţând să  
se determine o bandă de coagulare.

Această bandă se poate găsi mărită sau scurtată în diverse 
stări patologice.

Se găseşte a -  
Iungită în genere, 
în afecţiunile în 
care predomină un 
proces fibros, şi 
scurtaafă în afec
ţiunile în c a r e  
predomină un pro
ces inflamator. * 1

Această reacţie 
de serocoagulare a  
fost cercetată atât 
în străinătate cât 
şi Ia noi în fard 
în diverse afec
ţiuni acute s a u  
cronice.

La noi în fard
Prof. Ureche, 3. Mantea şi D-r Bumbăcescu au studiat-o în bolile 
sistemului nervos. Lucrările au făcut obiectul comunicărilor din 3 Mar
ti e şi 5 Mai 1936, Ia Academia de Medicină din Bucureşti. Autorii 
ajung Ia concluziile următoare:

1. Aspectele anormale ale bandei de coagulare se datoresc insu
ficientei hepatice sau tuberculozei pulmonare, iar nu boalei nervoase.

2 . Reacţia Iui Weltmann este în raport cu ionizarea serului. Se
rurile cu conduciibilitate mărită produc o banda alungită, iar cele cu 
conducfibilitate micşorată, produc o bandă scurtată.
clinică şi de vârstă, banda de coagulare în primele zile de boală se 
prezenta mult scurtată. Acest fapt de observafiune concordă întocmai 
cu rezultatele Iui Kretz şi O . Kudlac (Zeitschrift fur Klinische Medi- 
zin 193 4 ), care în 3 4  cazuri de scarlatină în diverse faze găsesc o 
banda normală, şi numai la 4  din cazuri Ia care reacjiunea a fost

0,01®/oo . . . . . . .  o,05»/w

Bandă de coagulare scurtată

0,01»/,„........................ .... 0,05®/o 1V.0
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cercetată în perioada de plina erupfie, banda a  fosf gâsifâ în mod 
evident scurtată.

Mai departe cercetările noastre ne permit sa afirmam ca  pe 
măsură ce fenomenele inifiale din perioada eruptivă se ameliorau şi 
bolnavii intrau în perioada de convalescentă, banda de coagulare se 
apropia de aspectul ei normal.

Krefz şi O . Kudlac pretind că banda de coagulare a  fost gă
sită scurtată Ia 35  de cazuri de glomerulo-nefrită scarlatinoasâ şi că 
această bandă tinde spre normal pe măsură ce fenomenele renale se 
ameliorau.

La 17  din bolnavii noştri Ia un momuent dat au apărut semne 
de complicaţie renală (oligurie, albuminurie, hematii şi cilindri). Aceste 
complicaţii renale nu au fost precedate de nici o modificare a  bandei 
de coagulare şi nici în cursul evolufiei nefritei, nu a  prezentat vre-a 
caracteristică. Acelaş lucru lam  observat şi în cursul complicaţiilor otice 
sau ganglionare cu toate că unele dintre ele erau însoţite şi de febră.

In concluzie reacfia de coagulare a  Iui Weltmann este r.econ- 
cludentâ şi nu are nici o  valoare diagnostică sau prognosticâ în scar- 
latinâ şi nici în complicaţiile atât de numeroase şi frecvente ale acestei 
boale infecto contagioase.

In Franţa, Cariere, P. Martin şi A. Dufosse (Press. med. 1 9 3 4 ) 
au experimentat reacţia Iui Weltmann în afecţiuni pulmonare, he
patice, cardiace şi altele.

Ei au ajuns Ia concluzia că serocoagularea nu este în funcţiune de 
curba temperaturii şi nu are nici o specificitate în tuberculoza pulmonară. 
Deasemeni în afecţiunile hepatice, în care Weltmann pretindea că alun- 
girea bandei este un argument interesant în favoarea atingerii hepa
tice; autorii francezi nu reuşesc să stabilească nici o relafiune între in
suficienta hepatică şi modificările aspectului bandei de coagulare.

Scarlafina, boala infecto contagioasă, cu caracter general, pro
duce în mod constant o insuficientă hepatică prin lezarea celului he
patice, înfr’un grad mai mare sau mai mic.

Cunoscând acest fapt ne-am propus să cercetăm aspectul ban
dei de coagulare în scarîafină. Am studiat reacfia Iui Weltmann în 
50 de cazuri practicând reacfia din momentul infernărei bolnavilor, 
timp de 10 zile zi de zi.

După aceste prime cercetări serul bolnavilor era examinat în 
mod regulat din 10  în 10 zile, până Ia părăsirea serviciului. Cazurile 
au fosf alese dintre cele mai typice, cu febră, angină şi erupfie e -  
videnfă.

Technica utilizată de noi a fost cea clasică. In zece tuburi per
fect curate am pus câte 5 cc. din solufiile de clorură de calciu, începând 
cu 0,01 gr. Ia mie, sfârşind în ultimul tub cu 1 gr. Ia mie. Apoi 
se adăuga câte 0,01 cc. din serul de cercetat care trebue să fie 
perfect limpede. Se fierbea 1 0  minute Ia bain-marie iar după răcire 
se proceda Ia citirea reacfiunei.

In modul acesta am putut constata că în toate cazurile de scar- 
latina Ia care am practicat reacfiunea, indiferent de febră, de forma



CONSIDERAŢIUNI EPIDEMIOLOGICE IN LEGĂTURĂ 
CU 2 CAZURI DE SCARLATINA CARE A IZBUCNIT 

INTR'O COLONIE DE VARA
de

D-r THEODOR STANESCU
Medic secundar Spitalul «Movila» PIoeşti

In cursul lunei August 1937 în calitate de Medic Şef al Dis
pensarului şcolar „D -r I. Negruzi" din PIoeşti am fost însărcinat cu 
supravegherea sănătăţii copiilor trimeşi în colonie într’o regiune mun
toasă a  jud. Prahova.

La 8  August făcând o inspecţie medicală am examinat indivi
dual pe fiecare din cei 2 1 9  copii care se aflau în căminul coloniei.

Un număr de 7 elevi au fost găsiţi cu angine eritematoase şi 
pultacee şi au fost imediat izolaţi în infermerie pentru a  fi trataţi şi 
supraveghiafi.

După câteva zile unul din aceşti copii a  prezentat pe corp o 
erupţie net scarlafinoasă şi a fost de urgenţă internat în spitalul 
Movila din PIoeşti. In aceeaşi zi au fost examinaţi din nou foţi copii 
coloniei şi cu această ocazie am găsit printre ei un alt elev cu angină 
eritematoasă şi erupţie scarlafinoasă.

Ştiind că  din numărul de 2 1 9  copii, 120 erau vaccinaţi contra 
scarlatinei încă din anul 1935 iar 9  suferiseră anterior de scarlatinâ, 
instifuesc ca măsuri de profilaxie, izolarea în cămin, dezinfecţia dor
mitoarelor cu sol. fenicatâ 2 % , gargarisme, instilafii nazale cu sol. 
colargol şi control medical zilnic.

Până Ia sfârşitul coloniei Ia 1 Septembrie în această colecti
vitate închisă nu s’a  mai produs nici un caz de scarlatinâ.

Ceiace găsesc important în această observaţiune şi ţin să scot 
în evidenţă sunt următoarele fapte:

1. Dintre cei 7  copii cu amigdalitâ, 6 erau vaccinaţi contra scar
latinei şi nici unul dintre ei cu tot contactul direct şi permanent cu un 
bolnav de scarlatinâ timp de câteva zile, nu s ’a  îmbolnăvit.

2. Unul dintre cei 2  copii care s’au îmbolnăvit de scarlatinâ 
fusese vaccinat în anul 1935. La acesta am remarcat o formă ate
nuată de scarlatinâ cu erupţie fugace, spre deosebire de celălalt care 
a făcut o formă severă hiperfermică şi cu erupţie intensă.

Pe viitor noi observafiuni, mai complete vor veni în sprijinul 
convingerii mele că vaccinaţia anfiscarlatinoasă atunci când nu reu
şeşte să confere o imunitate desăvârşită celui vaccinat totuşi îi modi
fică organismul de aşa natură în cât atunci când contractă scarlatină 
face o formă uşoară care nu-i pune viaţa în pericol.



CONSIDERATIUNI ASUPRA UNUI CAZ DE GONOCOCCEMIE 
CU LOCALIZĂRI MULTIPLE

de
D-r AUREL STOIANOVICI

medic primar Spitalul Abrud ^

Complicaţiile blenoragiei, se văd zilnic. Cele mai dese sunt cele 
genitale şi din cele exiragenitale, oftalmia purulentă, mai ales a noi
lor născufi.

Infecţia generală prin gonococ —  gonococcemia —  este extrem 
de rară, fafă de numărul foarte mare de blenoragiei.

E mai des întâlnită Ia bărbaţi şi mai ales Ia cei tineri.
Se observă mai des, după o blenoragie activă şi mai cu seamă 

după o formă ascendentă: prostaîiiâ, orhiepididimitâ, metritâ, salpingitâ.
Punctul de plecare spre generalizare sangbinâ, ar fi tromboza 

şi endovascularita capilarelor şi a  venulelor sub-mucoasei uretrale.
Gonococcemia, e mai degrabă o infecţie metastaticâ, asemă

nătoare cu stafilococcemia, decât o septicemie propriu zisă. Gono- 
cocul trece numai prin sânge, pentru a se localiza în articulaţii, pe 
seroase, pe endocard.

Sunt două forme de gonococcemii: 1. Septicemia transiforie, 
unde nu se observă decât manifestări articulare, descrise sub numele 
de reumaiism blenoragie şi 2 . forma de maladie generală, cu localizări 
multiple.

Aceasta din urmă, e  de o gravitate excepţională şi se observă 
extrem de rar.

Un asemenea caz, de maladie generală cu localizări multiple, 
am tratat în serviciul nostru.

Iată observaţia clinică:
Bolnavul Alexandru C ., de 18 ani, calfă de croitor, intră tn serviciu ia 

11 Octomvrie 1938, prezentând o orhiepididimitâ stângă, ce datează de o săptă
mână, urmând unei blenoragii de 3  săptămâni.

La internare, nu se constată nimic anormal Ia celelalte organe, iar local se 
observă o tumefactie în masă a testicolului şi a  epididimului stâng, ce cuprinde şi 
canalul deferent. La nivelul epididimului pielea scoiului e roşie vânătă şi aderă de 
testicol. întreaga regiune e foarte dureroasă. Din uretrâ nu se scurge nimic.

Chiar a 2 -a  zi se începe un tratament cu vaccinul antigonococic „Arihigon- 
Schering", iar local, pungă cu ghiafă şi, după reducerea fenomonelor acute, po- 
madă cu ihtio!.
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După cele 6  injecţii, făcute Ia 2 'zile, inflamata cedează, blenoragia reapare, 
iar Ia 19 Octombrie se constată in secreţie numeroşi gonococi intra şi extracelulari.

In plin tratament local şi in plină stare generală bună, cu blenoragia tn 
descreştere, bolnavul face Ia 7  Noembrie (o lună după tratament), febră de 39,5°, 
precedată de fiori şi urmată de dureri generalizate articulare.

Chiar în acea zi i se dă Tripaflavin 2°/o  —  5 cmc. —  intravenos şi se 
reîncepe vaccinoterapia cu „Arthigon extra-starck”  —  intramuscular —  tot 6  in
jecţii, date Ia 2  zile.

A doua zi, în 8  Noembrie, are un sindrom meningeu caracteristic: cefalee, 
constipatie, vărsături, redoarea cefei, semnul lui Kernig, semnele lui Brudzinski, u- 
şoară fotofobie, abdomen scobit, dungă meningitică, temperatura 39,5°.

Lichidul c. r. e turbure şi vine cu presiune mare. Se scot 20  cc. In 
frotiu se găsesc numeroase polinudeare şi diplococi reniformi, gram-negativi.

Se adaogă la tratamentul anterior: Urotropină intravenos, gluconat de calciu 
intravenos şi electrargosol intramuscular.

La 9  Noembrie, mai dăm o infuzie de digitală 1 /2 0 0 , de luat în 5 zile 
şi administrăm ser antimeningococic 2 0  cc. în ser fiziologic intravenos şi 4 0  cc. 
intramuscular.

Continuăm seroterapia —  cu aceiaşi doză —  până Ia 14  Noembrie inel.
Febra se menţine între 38,5— 39,5° în zilele următoare.
In 10 Noembrie, se extrag 15- cmc. de lichid c. r. care e foarte uşor

turbure.
La 14 Noembrie, bolnavul face maladia serului, dar sub o formă uşoară,

căci am 1 administrat serul după procedeul strict al Iui Besredka. Tratăm acest 
accident cu adrenalină, clorură de calciu, ser glucozat ipertonie, 4 0  cmc. pe zi.

La 15 Noembrie, face o hidartroză a cotului stâng. Punc|ia dâ un lichid
fibrinos gălbui.

La 16 Noembrie, lichidul c . r. e limpede, clar, dar sub tensiune mare. 
Se mai scot 15 cmc. Sindromul meningeu e aproape dispărut.

La 19  Noembrie, bolnavul face o artrită radio-carpiană stângă şi articu
laţia genunchiului drept se umflă uşor şi devine dureroasă. Febra se menţine între 
3 7 — 38°.

La 21 Noembrie, bolnavul se simte rău, e slăbit, neliniştit. Febra se urcă 
Ia 39°. La inimă, sgomotele devin surde, iar ritmul, fetal. Tens. art. cu —  V -L  
=  11,5 —  7 . Apar pete roz-palide pe abdomen, forace şi membre superioare.

Se dau bolnavului: O  porţiune de cafeinâ şi un tonic general pe gură, iar 
tn injecţii, oleu camforat cu eter şi sparteină, ouabaină 1/4  de mmgr. pe zi, ser 
glucozat ipertonie în doze mari de 8 0  cmc. pe zi, Rubiazol 5 cmc. pe zi.

Dela 25 Noembrie, febra scade în lysis, ritmul fetal dispare, exsudatele 
articulare se reduc, articulaţiile devin normale. La inimă apare un suflu sistolic mitral.

Dela 28  Noembrie, bolnavul e afebril. E menţinut sub observaţie încă 10  
zile, în care timp urina e normală, ureea în sânge 0 ,50°/0o, tens. art. 14— 8, iar 
Ia 9 Decembrie 1938, bolnavul părăseşte spitalul complet refăcut, persistând la 
inimă un voalat suflu sistolic. Astăzi şi-a - reluat ocupaţia.

Consîderaţiuni:

Din descrierea cazului de mai sus, reies următoarele:
E vorba de un tânăr, nu prea viguros, de falie mică, palid, care 

face o orbiepididimifâ gonococicâ virulentă, cu tendinfa spre abscedare, 
care de-abia a  fost împiedecată prin vaccinoferapie.

La o lună după această complicaţie ascendentă, apar brusc du
reri articulare generalizate, însofife de fiori de frig şi urmate de febră 
înaltă.

Sunt aci adunate, toate elementele necesare, pentru afirmarea, 
—  în mod netăgăduit —  a diagnosticului de gonococcemie secundară.

După 2 4  ore de la instalarea acestei infeefiuni generale apare un 
sindrom meningeu complet, cu nimic deosebit de cel al meningitei 
meningococice.



97

Frotiul din lichidul c . r., nu poate diferenţia gonococul de m e- 
ningococ. Ambele meningite au simptome clinice comune.

Bezançon şi Philibert, afirma că  gonococcemiile nu se înto
vărăşesc de meningită.

V . Hutinel şi Roger Voisin, spun că  asemănarea clinică între 
cefe două forme de meningită, precum şi asemănarea dintre gonococ şi 
meningococ din punct de vedere bacteriologic, împiedică recunoaşterea 
naturii acestor meningite, fără să nege existenţa meningitei gonococice.

Numai œrcetarea deviaţiei complementului şi reacţia de aglu
tinare, pot determina natura infecţiei.

Tourné şi Noël Deschamps, în tratatul lor, vorbesc dease- 
menea, de asemănarea clinică a  celor două meningite.

O  gonococcie evolutivă —  zic ei —  nu exclude posibilitatea 
unei infecţiuni meningee prin gonococ, pronosticul fiind subordonat vi
rulenţei neaşteptate a  gonococului şi intensităţii atingerii meningee.

De altă parte, aceiaşi autori, nu exclud, ca  în timpul unei 
gonococcemii â  apară o meningită meningccocicâ, prin slăbirea re
zistenţei şi a capacităţii de imunitate a  bolnavullui.

Cercetând literatura medicală, am mai găsit următoarele date:
P . Emile-Weil, Duchon şi Bertrand, comunică la Societatea 

medicală a spitalelor din Paris o observaţiune asupra unui caz de me
ningită primitivă sero-purulenlâ gonococicâ, identificată prin caracte
rele morfologice şi chimice ale culturilor şi feluritele reacţiuni biologice 
ale umorilor. Vindecarea după 2 luni de evoluţie s’a  obţinut printr’un 
aufolizaf-vaccin, din germenul rahidian.

La discuţia cazului, Cosies, Rivalier şi Layani au observat că 
au avut un caz asemănător, vindecat prin injecţii intra-rahidiene şi 
intra-musculare a proteinelor meningococice. Netter afirmă că a  tratat 
artrite gonococice cu succes prin serul aniimeningococic, subliniind a -  
finitatea între cei 2 microbi şi fericita acţiune a  proteinelor meningo
cocice, iar Weil arată că Ia bolnava sa serul anfigonococic şi tripafla- 
vina n ’au dat rezultat.

R. Crosnier, înfr'un articol intitulat „Meningitele gonococice 
primitive sau fa lse", arată că cele primitive, adevărate, sunt foarte rare.

In general, apare un sindrom meningeu, cu reacţie limfocitarâ 
a lichidului c. r., cu examen direct şi cultură negativă, când după câ
teva zile, se iveşte o scurgere urefrală blenoragică. Se poate presupune 
că a fost Ia început o septicemie, apoi o localizare meningee şi ulte
rior fixarea pe uretră a  boalei.

Sunt meningite aparent primitive, Ia indivizi cu o scurgere neob
servată, atât poate fi de neînsemnată şi trecătoare. Tot astfel, se pot 
ivi fa bolnavi vechi blenoragiei, aparent vindecaţi.

Deci, Ia ori-ce meningită trebue căutat ori-ce antecedent go- 
nococic.

Trecând Ia mijloacele de laborator pentru identificarea germe
nilor, spune că  fermentarea izolată a  gelozei, cu excluderea celorlalte 
zaharuri, precum şi seroaglutinarea au o valoare negativă, fiind-câ 
nu elimină de Ioc ipoteza unui pseudo-meningococ.

Numai seroaglutinarea cu serum-gonococic şi fixarea complemen-

M. M. R. 7
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hilui cu ântigeni ai proteinelor microbiene, obfinutte prin zdrobirea mi
crobilor uscafi, dau rezultat pozitiv.

Nicoloff, într’un studiu despre „Meningită cu gonococ” scrie, 
câ  focalizarea gonococului pe meninge este extrem de rară în cursul 
blenoragiei. Meningita gonococicâ, nu are o simptomatologie specială. 
Putem avea un sindrom meningeu subacuf, uneori tip comatos, a l
teori delirant, câteodată convulsiv.

Meningita gonococicâ se individualizează după alte semne co
existente ale unei infecfiuni gonococice şi după cercetări de laborator.

Din 1 0  cazuri personale, a  avut 7  vindecări şi 3 morţi.
Sindromul meningeu dispărut, infecţia gonococicâ poate să-şi con

tinue evoluţia şi acesteia —  în general —  se daîoreşte moartea.
Meningita se poate vindeca şi prin simplu tratament simptoma

tic, dar se pare că serul antigonococic, aufolizat-vaccinul sau endo- 
proteina gonococicâ, duc mai repede Ia vindecare.

Noi, neputând folosi mijloacele de laborator, şi bazându-ne pe 
felul cum a  evoluat de Ia început până Ia sfârşit afecţiunea bolnavului 
nostru, am înclinat să considerăm cazul nostru drept o gonococcemie, 
cu localizare meningee.

Cu toate acestea, pentru a  nu elimina nici probabilitatea unei 
meningite meningococice, nici posibilitatea de a  folosi un mijloc te
rapeutic, administrăm —  chiar din prima zi a meningitei —  serul a n -  
timeningococic, în dozele şi în timpul arătat, fără să avem cunoştinţă 
în acel moment, că acest tratament a mai fost încercat.

După 2 zile, începe o limpezire a lichidului, iar după 6 zile, 
lichidul e complet clar şi sindromul meningeu a  dispărut.

După dispariţia meningitei, au urmat artritele exsudative, aşa 
de des întâlnite în gonooocemii, şi miocardita, pe care n'o descrie nici 
un autor, ca  complicaţie după meningita meningococicâ. Toţi autorii 
sunt de acord asupra localizării pe endocard, sub formă vegetantâ a  
gonococului.

Suflul sistolic mitral, apărut la bolnavul nostru, credem câ s’a  
datorit mai degrabă unei dilatafii a  inimei, constatată şi radiologie, de
cât unei endocardite. De altfel, către sfârşit, acest suflu aproape a  
dispărut.

M ai accentuăm câ deşi ne-am găsit în prezenta unei gonococ- 
cemii virulente, tratamentul complex, pe care l-am aplicat, a modi
ficat şi transformat aspectul clinic şi clasic al gonococcemiei, care fine 
uneori şi luni, a  jugulat meningita şi a  modificat evoluţia infeefiei, 
care după fofi autorii e  mai severă decât meningococemia şi se ter
mină des cu moartea.

Nu ne putem opri de a  sublinia marea valoare terapeutica a  
„Arthigonului” , sub cele 2  forme, normal şi „extrasfarck” , care dă 
rezultate aproape constante, în toate complicaţiile blenoragiei, şi mal 
cu deosebire în cele articulare.

M ai credem câ, oridecâteori ne vom găsi în fafa unei menin
gite, care apare în timpul unei gonococcemii, e  bine să aplicăm şi 
serul anf.meningococic, care e  Ia îndemâna tuturor.
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D -r AUREL STOIANOVICI: Considérations sur un cas de gonococcémie, 
avec localisations multiples.

La gonococcémie est une complication rare. La localisation sur les méninges 
est encore plus rare.

L'auteur expose un cas de gonococcémie, avec localisation méningée, qui a  
suivi à  une prchlépididimite blenorragique.

Les simpfômes cliniques de la méningite gonococcique ne diffèrent de celles 
de la méningite mêningococcique.

Seulement les recherches de laboratoire et surtout la séro-agglufination par 
le serum-gonococcique et la fixation du complément donnent un résultat positif.

L'auteur, se basant sur l’évolution clinique de son cas, est convaincu que la 
méningite en question a été de nature gonococcique.

A défaut de sérum antigonococcique et s’étayant sur la parenté de ces 
deux germes pathogènes, il a essayé le traitement par le sérum antiméningococcique, 
qui a  produit, avec le traitement général et symptomatique de la gonococcémie, la 
modification de l’évolution de la maladie et la guérison du malade.

On souligne la valeur thérapeutique du vaccin antigonococcique „Arthigon- 
Schering”, dans les complications blenorragiques et on croit qu'on peut essayer 
le traitement par le sérum antiméningococcique, toutes les fois qu’on se trouvera 
en présence d’une méningite qui survient au cours d’une gonococcémie.

D -r AUREL STOIANOVICI:. Beirachlungen aber einen Fall von Gono— 
kokkensepsis mit multiplen Localisalionen.

Die Gonokokkensepsis ist eine seltene Komplikation.
Die Localisation an den Meningen ist noch seltener.
Der Autor beschreibt einen Fall von Gonokokkensepsis mit meningealer 

Localisation, als Folge einer Orchiepididymitis gonorhoica.
Die klinischen Erscheinungen einer Gonokokken-Meningiiis sind dieselben, 

vie die einer Meningokken-Meningitis.
Nür die Untersuchungen im Laborator u. z. die Serumaglutination mit 

Gonokokken-Serum und die Komplement-Fixation mit den Antigénén der Mikroben 
Eiweise, geben positive Resultate.

Der Autor, gestützt auf den klinischen Lauf seines Falles ist überzeugt,, 
dass es eine Gonokokken-Meningitis var.

Da er kein Antigonokokken-serum besass, versuchte er die Bechandlung 
mit Antimeningokoken-Serum, in sofern beide Krankheitserreger nahe verwandt sind, 
und erziehlte dadurch, zusammen mit der allgemeinen und simptomatischen G o- 
norrhée Behandlung, eine Verkürzung des Verlaufes der Krankheit, und ein» 
Heilung des Kranken.

Er unterstreicht den terapeutischen Wert des Anfigonokokken Vakzins: 
„Arthlgon’’-Schering in den Komplikationen den Gonorrh&e. Auch glaubt er, dass, 
man die Behandlung, se oft wir uns vor einen solchen Fall befinden, mit Anti- 
meningokokken-Serum versuchen kann.



OBSERVAŢIUNI CLINICE ASUPRA SCARLATINEI
de

A. STROE, VIRGIL ANGHELESCU, ELENA LAZARESCU-BACALOGLR

In ţara noastră scarlatina prezintă unele aspecte care merită să 
fie remarcate. In curs de 10  ani, 1928— 1938 , în serviciul de boli 
contagioase, copii s'au perindat 10 .198  cazuri de scarlatina. însemnă
tatea faptului nu stă numai în valoarea Iui numerică dar şi în aceea 
că acest material ne-a permis să ne fixăm asupra cadrului clinic al 
diferitelor varietăţi de scarlatina, pentru care s’a  adoptat o clasificare, 
în care să intre unele forme de scarlatina neîncadrate în tratatele cla
sice: scarlatina hiperpireticâ şi scarlatina asociată cu angina ulcero- 
necroiicâ sau ulcero-gangrenoasâ de Ia începutul boalei.

La noi în fără scarlatina îmbracă unele caractere particulare.
Frecuenţa mare a scarlafinei cu anginâ ulcero-necroticâ ne-a 

permis să studiem intervenţiunea microbilor anaerobi în tabloul morbid 
a l acestei forme de scarlatinâ şi în acelaş timp ne-a sugerat orientări 
noui din punct de vedere terapeutic. Introducerea serului antigangrenos 
în tratamentul scarlatinei asociate cu anginâ ulcero-necroticâ sau ulcero- 
gangrenoasâ i-a  modificat în parte pronosticul.

In legătură cu formele clinice de scarlatinâ observaţiile făcute 
asupra bolnavilor care în prealabil au fost vaccinaţi cu toxină sau a -  
natoxină, au arătat efectul favorabil pe care îl are vaccinaţia asupra 
formei de scarlatinâ pe care o prezintă această categorie specială de 
bolnavi.

Experienţa căpătată şi observaţiunile făcute au permis studierea 
a  numeroase probleme colaterale: fenomenul de stingere, fenomenul de 
reaprindere Ia locul unei vaccinaţiuni anterioare, studiul sângelui şi sta
bilirea unui tablou sanguin care să caracterizeze diversele forme de 
scarlatinâ, cuti-reacţiunile Ia tuberculină şi variafiunile lor în cursul 
scarlatinei, modificările glandelor cu secreţie internă, leziunile sistemu
lui nervos în general şi în special ale sistemului nervos vegetativ, 
formele atipice eruptive şi un studiu special al scarlatinei în prima co
pilărie. Ne-am ocupat şi de studiul humorilor, în special al choles- 
terinemiei şi de studiul insuficienţei suprarenale.
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Complicajiunile în scalatina hiperpirefică ating un număr mare 
de bolnavii în unele epidemii ele se găsesc Ia 50°/o din bolnavi, în 
medie însă Ia 38°/o.

In ordineaa frecvenfei avem:
Adenopalli cervicale . . 1 5 %
Nefrite 150/0
O l U e ............................................................................................... 13,50/0
Reumatism scarlafinos 1,7 0/o

Tratamentul scarlatinei hiperpireiice este higieno-dietetic şi se- 
roferapic.

Serul Dick-Dochez injectat în primele zile de boală are efectul 
bun pe care l-am descris, în 80°/o din cazuri.

Mortalitatea scarlatinei hiperpireiice atinge cifre asemănătoare cu 
ale scarlatinei uşoare.

Scarlatina malignă.
Scarlaiina asociată cu anginâ ulcero-necrotică sau ulcero-gan-

grenoasă de lâ începutul boalei.

Scarlatina asociată cu anginâ ulcero-necrotică sau ulcero-gan-
grenoasâ de la începutul boalei prezintă o frecuenfă variabilă, după e- 
pidemii. Pe o statistică de 5782  cazuri de scarlatinâ în general pro
venite din anii cu epidemii serioase am găsit această formă în 1 3 %  
din cazuri pentru copii peste 2  ani şi în 2 6 %  pentru cei sub această 
vârstă. Peste vârsta de 15 ani scarlatina cu anginâ necroticâ devine 
foarte rară. ( 0 ,3 % ) .  Am îngrijit 821 cazuri cu această formă de 
scarlatinâ. Tabloul clinic al acestei forme de scarlatinâ de la începutul 
său prezintă un aspect absolut caracteristic, in câteva ore bolnavul pare 
siderat, prezintă o intoxica,Me mai mult sau mai pujin profundă. Febra 
este de 39°— 40°, vărsături violente, fafa palidă, ochii sticloşi cu 
privirea rătăcită; dacă este vorba de un copil mic imediat se insta
lează o stare de somnolenfă întretăiată de agitajie, bolnavul geme nu 
recunoaşte pe nimeni, refuză alimentajia, deseori are convulsii. Copii 
mai mari prezintă agitajie, delir; unii se plâng de dureri de cap şi 
de jenă în deglutijie.

Pulsul este rapid, hipotensiune arterială marcată; bolnavii au 
o dispnee toxică accentuată, extremitâjile cianozate.

Uneori din primele 2 4  ore se instalează o rinită purulentă cu 
abundentă secrefie purulentă şi sanguinolentă, secrejie care produce ex- 
coriafii Ia pragul nărilor şi la comisurile gurei, ganglionii cervicali sunt 
sediul unei inflamajii uneori enorme, bilaterale; aspectul de gât pro- 
consular este obicinuit în formele grave.

Examenul buco-faringian ne arată o hiperemie intensă a  mu
coasei şi amigdale mult mărite de volum. Pe suprafaja mucoasei găsim 
zone cu luciu normal dispărut, insule cenuşii şi mucoasa cu aspect 
nitratat, zone negricioase în formele gangrenoase.

Primele zone necrotice apar pe amigdale. Ia baza luetei sau 
uneori în rino-faringe. De aci ele se întind în pata de uleiu, confluiazâ 
cu altele formate în diferite regiuni ale mucoasei buco-faringiene. La 
un moment dat găsim vaste placarde pe amigdale, stâlpii palatini,
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rezultate: cearceafuri reci repetate, băi calde de 25°— 26° cu o durată 
de 10 minute repetate de 3 ori pe zi, chinină în doze mari 0 ,5 0  
ctg.— 1 gr, mijloace care coboară febra producând o dispari fie tre
cătoare a  tuturor fenomenelor nervoase.

Această formă prezintă o deosebită importanţă deoarece este con
fundată de mulţi autori cu formele maligne iar pe de altă parte este 
singura formă în care serul) Dick dă rezultate foarte bune, rezultate care 
se observă imediat după injecţie.

După o injecţie de ser Dick 60— 100 cc. se produce o scădere 
bruscă a temperaîurei de 2°— 2°,5 , apoi scarlatina evoluiazâ ca o formă 
uşoară, fără a  mai fi însoţită de fenomenele nervoase descrise.

Dintr’un lot de 5 8  cazuri de scarlafinâ hiperpirefică, la 56 serul 
Dick a  determinat o  scădere bruscă a temperaîurei în 12 ore de Ia 
40°, ta mai puţin de 38°. Numai în 2 cazuri temperatura a scoborât 
sub 37°, în celelalte după oscilaţii de 6— 12 zile între 38°— 3 7 6 a 
ajuns sub 37°.

Dintr'alt lot de 341 bolnavi trataţi cu ser Dick am obţinut urmă
toarele rezultate: sub influenţa acestui ser temperatura a  coborât sub 
38° în 8 2 ,6 6 °  din cazuri după 2 4  ore, în 1 4 ,9 5 %  după 36  ore, în 
0 ,2 9 %  după 3 zile. Numai în 2 ,1 0 %  temperatura nu a  fost influenţată 
de acest ser.

Odată cu scăderea temperaîurei se produce o ameliorare apre
ciabilă a  stărei generale, dispar: anorexia, insomnia, agitaţia, iar ta - 
chicardia diminuâ.

Uneori serul Dick păleşte şi exantemul chiar de a  2 -a  zi de Ia 
injecţie. Angina este mai puţin influenţată de acest ser.

Din cele expuse reese că serul Dick transformă o formă hi- 
perpireticâ într’o formă uşoară. Repetarea injecţiilor este ineficace, ele 
nu coboară temperatura definitiv şi nici nu pot preveni complicaţiunile.

In cazurile netratate cu ser Dick temperatura se menţine cam o 
săptămână. In tot acest timp persistă exantemul intens, insomnia, a -  
norexia, durerile de cap, starea de râu.

După o săptămână, temperatura coboară în Iisis şi odată cu a -  
ceastâ coborâre dispar şi celelalte simptome.

Fenomenul de stingere în scarlatina hiperpireticâ este pozitiv în 
4 6 %  din cazuri cu ser de convalescent şi în 5 0 %  cu ser Dick. In 
cazurile cu exentem de 24— 36  ore poate fi pozitiv în 8 0 % .

Examenul sângelui în scarlatina hiperpireticâ arată următoarele:
Leucocitoza în majoritatea cazurilor ( 6 4 % )  este între 16— 2 0 .000 , 

în 3 6 %  din cazuri atinge 2 0 — 3 0 .0 0 0  pe mmc:, revine Ia cifre nor
male în săptămâna 3 -a .

Neutrofilia este între 8 0 — 9 5 % ,  în majoritatea cazurilor, evo
luţia ei este paralelă cu leucocitoza.

Eosinofilele sunt prezente în majoritatea cazurilor între 3— 8 % , 
începutul boalei.

In a  doua săptămână nu lipsesc niciodată (5 — 1 0 % ).
In 1 0 %  din cazuri se găseşte reacţie mieloidă: mielocite şi me- 

tamielocite până Ia 5 % .
Cholesterinemia în scarlatina hiperpireticâ este uşor coborâtă, gli

cemia prezintă aceleaşi. variaţii ca şi în scarlatina uşoară.
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Febra durează cu oscilaţii cam 5 zile apoi coboară in Iizis, a -  
jungând deobiceiu sub 3 7° după o săptămână.

In 3°/o din cazurile de scarlatina uşoară febra este foarte redusă, 
ea atinge maximum 3 7 7 redai, fenomenele generale sunt foarte puţin 
marcate. In aceste cazuri vorbim de o  varietate a scarlatinei uşoare: 
scarlatina apireticâ.

Fenomennuf de stingere, în scarlatina uşoară este pozitiv în 
6 0 — 8 0 %  din cazuri aiât cu ser de convalescent cât şi cu ser Dick.

Examenul sângelui în scarlatina uşoară arată următoarele:
Leucocitoza crescută în majoritatea cazurilor, în prioada exan- 

temafică; găsim obicinuit cifre de 11— 16000 pe mmc. In  cazurile 
fără complicafii leucocitoza ajunge Ia normal după 7 — 15 zile.

Neutrofilia, în majoritatea cazurilor este de 7 0 — 8 0 % , rareori 
atinge chiar 9 5 % .

Eosinofilele nu lipsesc niciodată; se găsesc în proporfie de 3— 8 %  
în prima săptămână după dispariţia erupţiei ele ating 8— 1 2 % , rareori 
17— 180/0.

Cholesterinemia în scarlatina uşoară este normală.
Glicemia este uşor crescută în primele zile de boală, revine re

pede (a normal.
Complicafiunile scarlatinei uşoare sunt variate. Frecvenţa lor ge

nerală şi relativă variază după epidemii. In general 2 2 %  din bol
navi au făcut complicaţiuni.

Dăm procentajele complicaţiunilor mai importante.
Adenopatii c e r v i c a l e ............................................. 1 2 ,5 %
N e f r i t e ...........................................................................1 2 %
Otite s u p u r a t e ............................ .......  . . 1 0 %
Reumatism scarlatinos  ..................................... 1 ,3 % .
Tratamentul scarlafinnei uşoare se rezumă Ia îngrijiri higieno- 

dietetice. Seroteraapia cu ser Dick-Dochez nu dă nici un rezultat; 
starea febrilă nu este redusă, complicaţiunile nu pot fi prevenite.

Acestea sunt tratate fiecare după varietatea lor.
Mortalitatea scarlatinei uşoare este redusă; după epidemii va

riază între 0 ,3 5 % — 3 % .
Scarlatina hiperpiretică se întâlneşte în 1 6 %  din cazurile de 

scarlatină benignă.
Cliniceşte această formă de scarlalinâ se caracterizează prin fe

nomene de debut mai violente, febră 40°, fenomene nervoase: agi
taţie, insomnie, delir. Enantemul este intens, angina deobiceiu erite- 
mefoasă, uneori pulfacee.

Erupţia apare după 2 4  ore, este intensă, de coloare roşie aprinsă.
Cu toate aceste fenomene starea generală a bolnavului este 

bună, pulsul accelerat dar bine bătut, tensiunea arterială puţin co
borâtă.

Reflexele osteo-fendinoase sunt prezente, uneori găsim fenomene 
meningee,- puncfiaa lombară ne arată un lichid cefalo-rachidian hi
pertensiv dar fără nici o reacţie patologică.

Deşi tabloul morbid este alarmant ne dăm uşor seama că toate 
simptomele cu aspect grav fin de febră; metoda defervescenfei dă bune
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Clasificajia formelor clinice de scarlatină.

O  nouă clasificafie a  formelor clinice de scarlatină nu esfe inu
tila. Este vorba în primul rând, sâ se fixeze în cadrul general al scar- 
latinei diversele sale forme clinice, şi în al doilea rând clasificajia să 
servească drept criteriu unei terapeutice juste.
In numeroasele lucrări efectuate în serviciul de boli contagioase copii 
s’a  folosit următoarea clasificafie:

( Forma frustă
Forma comună, uşoară.

Forma hiperpireticâ.
f  Forma asociată cu anginâ ulcero-necrotică sau 

Scarlatlna malignă <. ulcero-gangrenoasâ, dela începutul boalei.
V Forma bipertoxicâ.

Formele clinice de scarlatină.

Scarlafina frustă. Trousseau a descris sub numele de scarlatină 
frustă, scarlatina în care simptomele principale sunt aşa de atenuate 
încât boala poate să treacă neobservată. Autorul citează cazuri care 
prezentau numai angină, febră fără exantem. Totuş majoritatea auto
rilor cred că  chiar în aceste cazuri exanfemul esfe prezent dar de 
scurtă durată. Acest fapt pare sâ fie veridic deoarece noi pe un număr 
atât de mare de cazuri nu am întâlnit scarlafina fără erupfie; esfe 
adevărat că ne-am obicinuit să recunoaştem şi diferitele erupfii atipice 
şi parfiale pe care scarlafina Ie poate prezenta uneori.

Scarlatina comună uşoară. Această formă de scarlatină se în
tâlneşte foarte frecuent, la noi în fără. După epidemii, am găsit-o în 
proporfii variind între 73°/o— 9 3 %  din cazuri.

Debutul acestei forme de scarlatină se face cu simptomele cu
noscute însă de intensitate variabilă. In ce priveşte perioada de invazie, 
am putut observa, contrariu de ceia ce se susfine în mod clasic, se 
pot observa perioade de invazie care depăşesc 24— 48  ore, fapt pe 
care l-am întâlnit Ia personalul medical unde a  putut fi controlat ri
guros. In cazurile a  doi interni din serviciu, unul a făcut o invaziune 
de 4  zile şi celălalt de 5 zile, în timpul căreia au prezentat febră ri
dicată şi o  anginâ intensă cu fenomene marcate de disfagie.

In ce priveşte contagiunea personalului medical, am observat că 
deseori cei ce fac sgsrlatină nu se contaminează imediat ce vin în 
contact cu bolnavii ci după perioade de timp variabile; un intern a 
contractat o scarlatină gravă mortală după 8 luni de serviciu în de
partamentul de scarlafinoşi.

Scarlatina comună declarată se caracterizează prin febră între 
38°— 3 8 5, stare generală bună. Exanfemul esfe tipic, angina deobi- 
ceiu erifematoasâ, rareori pultacee. Vărsăturile şi neliniştea din perioada 
de invazie încetează odată cu aparifia erupfiei. Aceasta are aspectul 
bine cunoscut, este de intensitate variabilă însă niciodată hemoragicâ.

Pulsul esfe accelerat, bine bătut, tensiunea arterială uneori uşor 
coborâtă.

Reflexele osfeo-tendinoase sunt prezente, lipsesc fenomenele 
meningee.
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limbă, mucoasa jugalâ. Rapid, uneori In câteva ore necrozele încep să 
se elimine lăsând în locul lor ulceraţii de întindere şi adâncime va- 
variabilâ, cu margini anfractuoase şi fundul neregulat acoperit de de
pozite cenuşii, sanguinolente sau negricioase. Mucoasa vecină este de 
coloare roşie, închisă, presărată de mici puncte hemoragice. In ca
zurile cu evoluţie favorabilă, mai ales Ia copii mari, Ia un moment 
dat ulceraţiunile se limitează, se înconjoară de un chenar proeminent, 
roşu viu şi se acoperă de o falsă membrană de fibrinâ sub care în
cepe cicatrizarea. In cazurile grave ulcerajiunile sapă în profunzime, 
perforează vălul palatului, stâlpii, amputează amigdalele, ating chiar 
vase mari producând hemoragii mortale. Respirafia bolnavilor este fe
tidă sau gangrenoasâ.

Evolujia leziunilor necrotice poate dura 10— 2 0  zile dacă bol
navul supraviefueşte.

Febra ridicată de Ia începutul boalei se menţine tot acest timp 
cu uşoare remisiuni, starea generală este foarte alterată, fenomenele 
nervoase persistă, tensiunea arterială este coborâtă, ficatul mărit şi 
dureros; Ia membrele inferioare se observă deseori pedeme.

Erupţia scarlatinei cu anginâ ulcero-necrotică poate fi intensă, 
purpuricâ sau este parţială în placarde livide.

Fenomenul de stingere este pozitiv, în erupfiunile intense în 4 6 %  
din cazuri cu ser de convalescent şi în 6 8 %  cu serul Dick.

Examenul sistemului nervos arată în primele zile de boală dis
pariţia reflexelor orbito-palpebrale şi a  celor osteo-tendinoase la mem
brele superioare. Pe măsură ce procesul necrofic sau gangrenos şi fe
nomenele toxice se întind, dispar progresiv şi reflexele de Ia mem
brele inferioare. Uneori a  6 -a  sau 7 -a  zi nu se mai produce decât 
slab şi inconstant câte un reflex rotuliari sau achilian.

Cu ameliorarea procesului ulcero-gangrenos şi a stărei generale 
survine şi reapariţia reflexelor osteo-tendinoase.

In ceia ce priveşte examenul sângelui Ieucociioza este foarte 
ridicată între 16— 4 2 .0 0 0  pe mmc. în 6 0 %  din cazuri; ea este uşor 
ridicată în 3 0 %  din cazuri şi în jurul cifrelor normale în 1 0 %  din 
cazuri. Leucocitoza se menţine ridicată 2— 3 săpt. paralel cu evolujia 
gâtului şi a febrei.

Formula leucocilară arată o neutrofilie de 8 0 — 9 5 % , în 6 0 %  
din cazuri, în 3 0 %  din cazuri ea este de 70— 8 0 %  şi în fine în 
1 0 %  din cazuri este între 50— 7 5 % .

Eosinofilele sunt absente în prima săptămână de boală în 6 9 %  
din cazuri, ele reapar în formulă în a doua săptămână în 4 5 %  din 
cazuri.

Ca elemente anormale ale sângelui se pot găsi plasmocite care 
ating câteodată 1 0 %  în formulă, leucocite cu granulaţii toxice şi va- 
cuole, mielocite şi mefamielocite în proporţie de 5— 1 4 % . Aceste e - 
lemente se găsesc în 3 0 %  din cazuri, mai ales în Il-a  şi 111-a săp
tămână de boală.

Pronosticul scarlatinei cu anginâ ulcero-necrotică sau ulcero-gan- 
grenoasă depinde de întinderea şi evolufia necroselor buco-faringiene 
şi de starea toxică. După gradul de intensitate al acestora putem în-
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îâlni mai mulfe varietăţi: cazuri de gravitate extremă cu ulceraţii şi 
gangrene întinse, intoxicaţie masivă, adenopatii enorme, cazuri în care 
complicafiunile apar foarte precoce; din prima săptămână de boală strep
tococul hemolitic pătrunde în sânge. Aceste cazuri sunt totdeauna mor
tale. La copii mai mari prezentând aceste forme grave, dacă diag
nosticul este precoce şi intervenim Ia timp, trecerea streptococului în 
sânge nu este fatală; pronosticul se menfine serios dar putem obfine 
vindecarea. Am avut şi cazuri în care hemoculfurile au devenit po
zitive după 10 zile de boală; un tratament activ, uneori, în aceste 
cazuri ne-a fost de folos. In general, oricât de serios ar fi tabloul 
clinic atât timp cât hemoculturile in serie rămân sterile putem obfine 
vindecări.

Am avut şi alte cazuri în care leziunile buco-faringiene sunt 
mai reduse, starea de intoxicaţie mai puf in marcată; în aceste cazuri 
avem timp să intervenim, pronosticul lor este mai bun. In fine, am 
avut bolnavi cu ulcerafiuni importante dar cu stare generală bună 
cazuri care au reacţionat favorabil Ia tratamentul nostru.

In general, cu cât copilul este mai mic şi tratamentul mai tardiv 
cu atât pronost.cul este mai rezervat.

Complicafiunile în scarlatina cu anginâ ulcero-necroticâ sau ul- 
cero-gangrenoasă sunt frecuente şi precoce. După vârsta bolnavilor şi 
după epidemii, ele se întâlnesc într’o proporfie de 5 3 ,7 % — 8 2 % . In 
cazurile de gravitate medie, am întâlnit următoarele complicajiuni, în 
ordinea frecvenţei:

Adenopatii cervicale . 51,70/0
Otite medii supurate . 27,50/0
Nefrite . . . . . 210/0
Adenoflegmoane cervicale 170/0
Artrite . . . . . IOO/0
Broncho-pneumonii . 8,550/o

Complicafiunile în această formă de scarlatinâ au 0 e
gravă şi prelungită. Prin vastele suprafeţe ulcerate şi din diferite focare 
septice izolate (focare de ordinul (I, Liebermeister) streptococul pătrunde 
în sânge dând septicemii sau septico-piohemii. Stările sepiicemice, în 
cazurile complicate, se găsesc într’o proporţie de 2 2 ,6 6 % ; ele pot 
fi precoce şi atunci apar în prima săptămână de boală, cele mai de
seori grave numărul complicaţiunilor este mare şi gravitatea lor ex
tremă. Dăm mai jos procentajul acestor complicajiuni survenite Ia 1 9 0  
cazuri mortale :

Adenopatii cervicale supurate 
Otite medii supurate 
Nefrite
Artrite supurate 
Broncfio-pneumonii 
Colaps cardio-vascular 
Sindrom hemoragie 
Pleurezii purulente 
Peritonite purulente 
Paroiidite purulente 
Noma
Ulcere ale corneei

41o/o
23%
23o/o

20.5O/O
17%
14o/o
12o/o
4o/o
5o/o
3o/o
30/0
30/0
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Necroza stâncei ...........................................................  30/o
Meningită purulentă ........................................................... 2,5o/o
Abces pulmonar 1.50/0
Pericanlitâ purulentă ....................................................................1,50/0
Septicemii ...........................................................  720/o
In asemenea cazuri bolnavii fac multiple complicajiuni a căror

gravitate se suprapune peste starea toxicâ iniţială sau ele apar mai 
târziu după ce leziunile buco-faringiene şi intoxicaţia iniţială dis
păruseră.

Cercetările humorale în scarlatina cu anginâ ulcero-necrotică şi 
ulcero-gangrenoasâ ne-au dat următoarele rezultate:

In cazurile cu intoxicaţie uşoară cholesferinemia este de 1,4—  
1 .5 % o . în cele cu intoxicaţie medie cholesterinemia este sub 1 gr. 
iar în cele foarte grave poate ajunge sub 0 ,8 0  sau chiar până 
la 0,'47°/oo-

Când evolutiunea se face favorabil cholesterinemia creşte şi re
vine la normal, în celelalte ea rămâne scăzută indicând un pronostic 
râu. In rare cazuri cholesterinemia care prezenta o  tendinfâ netă la 
revenire Ia normal dintr’o dată coboară, în timp ce febra se reaprinde 
indicând apariţia unei complicatiuni; această încrucişare de curbe este 
de pronosf.c rezervat.

Glicemia â jeun în scarlatina cu anginâ ulcero-necrotică este 
mult crescută ajungând până la 2,36°/oo şi se menţine paralel cu 
evoluţia boalei.

TRATAMENT.

In imensa majoritate a  cazurilor cercetările bacteriologice fă
cute pe frotiuri directe, cu coloraţie Gram şi Giemsa, ne-au arătat o 
floră microbianâ formată din coci şi bacili de diferite forme din care 
marea majoritate nu creşteau pe mediile obicinuite de laborator. Prin 
culturi anaerobe sa u  putut cultiva bac. perfringens, oedematiens, vi- 
brion septic, coco-bacil Gram negativ strict anaerob, stafilococi şi 
■streptococi hemolitici şi anaerobi precum şi fuziformi.

In cazurile foarte grave, sa u  putut izola din sânge, din gan
glioni şi alte localizări unii din aceşti anaerobi, identificaţi şi alţii
care se desvoltâ în simbioazâ şi care n ’au putut fi izolaţi.

Aceste cercetări bacteriologice ca şi datele clinice ne-au în
dreptăţii să adăugăm în această formă de scarlatinâ pe lângă tra
tamentul anfiscarlatinos şi serul antigangrenos preparat de Inst. C an- 
tacuzino după formula Weinberg.

Injectăm cât mai precoce posibil ser Dick-Dochez 60— 1 0 0  cc., 
după vârsta bolnavului şi ser antigangrenos în aceleaş cantităţi. Con
tinuăm serul antigangrenos încă 3 — 4  zile până când starea generală 
a  copilului se ameliorează, fenomenele toxice dispărând cele dintâiu. 
Tratamentul se continuă până ce şi leziunile faringiene se delimitează 
şi prezintă fendinfâ Ia vindecare. Âm avut oazuri în care am injectat 
până Ia 8 0 0  cc. ser antigangrenos.

De obiceiu în cazurile grave am adăugat ser de convalescent 
pe cât a fost posibil provenit de Ia cazuri asemănătoare sau transfuzii 
de sânge normal.
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Rezultatele obfinufe cu serul antigangrenos înlătură în unele ca 
zuri pronosticul fatal; aceste rezultate depind de epidemie, de preco
citatea tratamentului, de vârsta bolnavului.

In orice caz pronosticul rămâne serios dar nu fatal atât timp 
cât hemoculturile în serie nu ne arată pătrunderea în sânge a strepto
cocului bemolitic sau a  unui agent anaerob.

Mortalitatea scarlatinei cu angină ulcero-necrotică este dată fie 
de toxicitate, fie de diferitele complicatiuni. Cifra morfalifăfei în medie 
este de 6 2 % .

Scarlatina hiperioxică.

Această formă malignă de scarlatinâ cu aspectul ei de gravitate 
extremă se întâlneşte în 2 %  din cazuri. Mortalitatea sa se menţine 
în unele epidemii 1 0 0 % .

Credem că Ia noi în {ară uneori scarlatina hipertoxicâ este fot 
o scarlatina asociată cu angină necroticâ dar cu o evolufie extrem de 
rapidă aşa fel că leziunile faringiene macroscopice nu au timp să se 
constituiascâ. In sprijinul acestei păreri avem faptele următoare: am 
îngrijit în serviciu o bolnavă care a  sucombat repede cu scarlatinâ hi
pertoxicâ, după 7  zile mama ei a făcut o scarlatinâ cu angină ulcero- 
necrotică gravă, acelaş lucru I-am putut observa şi în alte cazuri 
de contagiune familiară.

Scarlatina Ia vaccinaţi.

La vaccinajii antiscarlatinos cu toxină sau anatoxinâ boala pre
zintă unele particularităţi importante mai ales din punct de vedere 
practic. >

Infr’o lucrare recentă (Bul. mens. O ff. Inf. Hyg. 1937) am 
prezentat observajiunile comparate survenite Ia 776  copii nevaccinafi şi 
229  copii vaccinafi antiscarlatinos. Din cei 7 7 6  copii nevaccinafi care 
au făcut scarlatinâ 7 2 ,9 %  au făcut scarlatinâ uşoară cu o mortalitate 
de 2 ,2  % , 1 1 ,5 %  au făcut scarlatinâ hiperpireticâ cu mortalitate 
de 2 ,2 % .

Scarlatina cu angină ulcero-necrotică a  fost reprezentată Ia a -  
ceşfi copii înfr'o proporfie de 1 3 ,8 %  cu mortalitate de 4 0 % , scarla
tina hipertoxicâ cu 2 ,2 %  cu mortalitate de 1 0 0 % .

Din cele 226  cazuri de scarlatinâ survenite Ia copii vaccinafî 
8 7 ,7 %  au făcut scarlafină uşoară cu mortalitate nulă, 8 ,7 %  scar
latinâ hiperpireticâ cu mortalitate nulă, 3,1 %  scarlatina cu angina 
necroticâ fot fără mortalitate. Scarlatina hipertoxicâ s’a  întâlnit în un 
singur caz mortal.

Din ana’iza datelor expuse mai sus reese concluzia netă: (a copii 
vaccinafi anti-scariaiinos numărul acelora care fac forme uşoare de 
scarlatinâ este foarte mare, scăderea numărului de forme grave este 
simfitoare.

In legătură cu scaarlafina Ia vaccinafi am avut ocaziunea să 
observăm o serie de fenomene interesante survenite Ia această categorie 
specială de bolnavi.

Intr’o primă categorie de fapte s’a  observat că încă din faza
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ide jnvaziune a scarlatinei Ia locul unde s'a făcut reacţia Dick sau 
injecţia cu ana toxină, aparifiunea unei zone erifemafoase de întindere 
variabilă şi care precede erupţia de scarlatinâ.

Uneori diametrul acestui placard eritematos este de 3— 7 cm. 
alte ori el cuprinde întregul braţ sau antebraţ —  în cazul copiilor 
vaccinaţi cu anatoxinâ.

Mai târziu, odată cu apariţiunea erupţiei şi generalizarea ei 
placardul devine palid contrastând cu erupţia. Se produce astfel un fe
nomen de „Stingere activă" fenomen care îşi are importanţa sa din 
punct de vedere al corelaţiei dintre toxina Dick şi toxina scarlatinoasâ.

In altă ordine de idei tot Ia cei vaccinaţi antiscarlatinos s’au 
constatat aţipii a le  erupţiei scarlatinoase. Aceste anomalii de erupţie 
se raportează Ia intensitatea şi durata ei, tipul eruptiv şi topografia e -  
rupţiei în general. In unele cazuri erupţia ia dispoziţia de placarde 
localizate mai ales în jurul plicilor de flexiune, regiunea lombo-fesierâ, 
in jurul articulaţiilor sau pe dosul mâinilor şi al picioarelor. Câteodată 
aceste placarde se pot generaliza alteori. rămân localizate. In orice 
caz elementul eruptiv este tipic de scarlatinâ şi stingerea la acest nivel 
este totdeauna pozitivă.

Mai rar se întâmplă ca fondul erupţiei să fie şters sau absent 
micropapulele reprezentând singure erupţia; ele pot avea dimensiunile 
obicinuite, sau pot fi mult mai mari, cum se observă în jurul pla- 
cardelor de reaprindere.

Fenomenul de stingere practicat în zonele acoperite de papule 
este negativ.

In aceste cazuri deşi starea generală este foarte bună, febra 
redusă, erupţia atipică, evoluţia scarlatinei este cea obicinuită.

Scarlatina Ia copii sub 2 ani.
In cursul ultimilor 1 0  ani, s’au făcut unele observafiuni privi

toare ia scarlatina sub 2 ani (Bul. Mens. O ff. Int. Hyg. 1938). 
De Ia 1 9 3 0 — 1937  în serviciul de boale contagioase copii, au fost 
îngrijite 534  cazuri de scarlatinâ survenite Ia copii sub 2 ani.

In linii generale s ’a  constatat că, contrariu datelor clasice, Ia 
noi în ţară scarlatina sub 2 ani este frucuentâ, ea prezentând un pro
cent de 9 %  din totalul cazurilor de scarlatinâ (1 ,4 %  copii dela 
0— 1 an şi 7 ,6 %  copii între 1— 2 ani).

Datele comparative arată că Ia copii mici scarlatina asociată cu 
angină ulcer-necrotică este mult mai frecuentă ( 2 6 % )  decât Ia cei 
mari 1 3 % .

Această formă de scarlatină Ia copii sub 2 ani dă o mortali
tate de 8 2 % .

Mortalitatea scarlatinei în general la copii mici este deaseme- 
nea mai mare 2 9 %  faţă de mortalitatea de 1 2 ,7 %  pentru copii 
mari (1 3 % ) .

In linii generale tratamentul seroteiapic Ia copii mici dă rezul
tate neînsemnate. Având în vedere rezultatele bune pe care vaccinafia 
antiscarlatinoasă Ie-a dat Ia copiii mari, credem că  s’ar putea ame
liora pronosticul general al scarlatinei Ia copiii mici practicând această 
vaccinafiune începând Ia vârsta de 1 an.



Studiul experimental şi clinic al principiului activ cristalizat 
Extras din Cynara Scolymus

(Artichaut-cultivé, anghlnara) 
de: RENÉ PICART

Teză Paris 1935. Ed. «Les Presses Multiples», Paris.

Teza pe care René Picart o consacré studiului principiului activ al Cy-
narei Scolymus (CHOPHYTOL CRISTALIZAT IN JECTABIL, G . EDGARD-ROSA),
constitue o lucrare remarcabilă de ansamblu şi de detaliu asupra unui subiect 
situat pe primul plan al actualităţii terapeutice.

Se disting aci, două părfi mari: Cea dintâiu consacrată experimentării pe 
animal. Cea de a doua, studiului clinic al proprietăţilor CH OPH YTOLULUI 
şi indicatiunilor sale terapeutice.

Studiul ac(iunii diuretice a CHOPHYTOLULU1 Ia iepure a  fost practicat 
cu o preciziune şi cu un ascuţit spirit de critică de care autorul nu se des
parte nici un moment In cursul expunerii sale. Diureza Chopbytolică a dat astfel 
loc la o întreagă serie de experimentări pe animalele supuse la regimuri va
riate şi realitatea sa a fost confirmată In toate cazurile.

Ac(iunea cboleretică şi cholagogă a CHOPHYTOLULUI bine stabilită şi 
unanim admisă de mai mulţi ani n'a făcut obiectul unor investigatiuni noi spe
ciale. Din contra, influenfa principiului activ cristalizat asupra metabolismului 
cbolesterolului şi mai ales, proprietatea sa anti-sclerozantâ, au fost studiate în 
mod special.

Insuficienta simplei dozări a  cholesterinei, necesitatea măsurării puterii 
cholesferolitice a serului sunt neted afirmate de către autor. Mobilizarea cho-
lesterolului fixat în surplus in ^suturi,- fericita modificare a  puterii disolvante a 
serului animalelor supuse la CHOPHYTOL injectabil, sunt larg explicate şi
înscrise pe grafice care uşurează considerabil citirea fenomenelor şi nu lasă nici 
o îndoială asupra proprietăţilor produsului întrebuinţat.

Intr’o altă serie de experienfe autorul determină o arterio-scleroză expe
rimentală a iepurelui prin injec|iuni de adrenalină, apoi demonstrează puterea 
anti-sclerozantă a  CHOPHYTOLULUI prin injectiuni simultane de adrenalină 
şi de principiu cristalizat injectabil. EI profită de altfel, de acest lucru pentru 
a  practica un nou studiu al fenomenelor de mobilizare cholesterolicâ. Şi aci, 
căteva grafice ilustrează o expunere de un interes susţinut.

Ultimul capitol al acestui studiu experimental al principiului' cristalizat de 
cynara este consacrat acţiunii sale asupra rinichiului. Diureza de origină strict
renală, fenomenele de hyper-eliminare ureică şi recuperare funcţională a  rini
chilor de iepuri anterior intoxicaţi cu nitrat de uran, obţinute de autor, care a 
supus aceste animale la CHOPHYTOL injectabil, complecfeazâ o experimentare 
remarcabilă din toate punctele de vedere.

Partea clinică a  lucrării lui René Picart aduce cu cele trei zeci de ob- 
servafiuni ale sale, o enormă contribuite Ia studiul proprietăţilor biologice şi 
terapeutice ale CHOPH YTOLULUI injectabil. Unele din observatiunile sale sunt 
impecabile. Istoricul maladiei, examenele în serie ale bolnavilor, atăt în ceeace 
priveşte manifesta|iuni!e clinice cât şi examenele de laborator, permit să urmărim 
fără dificultate evoluţia diverselor cazuri studiate. Rezultatele experimentării gă
sesc o confirmajie deplină.

Ac|iunea constantă a  Chophytolului în syndromele de insuficientă hepatică: 
ictere catarale, ficat mare al pletoricilor, ficat colonial, ficat etilic; influenta să 
asupra turburârilor legate de o supra încărcare cholesterolicâ a ţesuturilor; efi
cacitatea sa în arterio-scleroză, în oliguriile ori care le -ar fi etiologia şi în 
sfârşit, In manifesta|iunile micei azotemii şi a  impermeabilităţii renale, găsesc în 
concluziunile observafiunilor sale o demonstraţie definitivă.

Este o teză originală, un memoriu bogat cu o remarcabilă documentare 
experimentală şi clinică, care consacră valoarea reală a  unei terapii noui.



II.
Noutăţi terapeutice,

TETANOSUL NOUILOR NĂSCUŢI*)

D. prof. dr. Th. G . M ironescu, titularul catedrei de boli infecto
contagioase dela facultatea de medicină din Bucureşti, a ţinut de curând 
o conferinţă, vorbind despre „Tetanosul nouilor născuţi*.

începând conferinţa, d-sa arată că lupta pentru combaterea mor
talităţii infantile constitue problema cea mai de căpetenie, dela desle- 
garea căreia depinde in mare parte viitorul neamului nostru.

Boala, care constitue subiectul conferinţei d-sale, seceră viaţa fra
gedă a nouilor născuţi; ea totuşi s’ar putea evita cu uşurinţă şi nu 
numai prin măsuri generale de higienă, care reclamă timp pentru edu
carea poporului, ci şi printr’o m etodă sim plă  d e  v a ccin a re, care pune 
noul născut în afară de pericolul acestei boli.

,Mult timp nu s’a cunoscut cui se datoieşte aceasta boală. Până acum 60 
de ani tetanosul nouilor născuţi era considerat ca o boală reumatică. De alţii se 
bănuia că boala vine din cauză că noul născut ar li fost îmbăiat imediat după 
naştere intr'o baie fierbinte. Şi nimeni nu s'a gândit în acest timp că din rana 
dela buric ia naştere această îngrozitoare boală la noii născuţi cu atât mai mult 
că tetanosul poate să apară şi după ce s’a cicatrizat plaga dela ombilic, nouii 
născuţi pot căpăta tetanosul şi prin plăgi în alte regiuni ale corpului, dacă se 
întâmplă să le aibă.

Tetanosul nouilor născuţi este o boală ce tinde să dispară în Europa,, 
graţie higienei generale şi curăţeniei. Este însă foarte răspândită în colonii, unde 
25% din copii mor de această boală.

Boala apare la 2-3 zile după naştere, uneori şi mai târziu şi puţini sunt. 
copiii cari să 6cape cu viaţă. După statisticile din ţara noastră, am avea până la. 
10 cazuri mortale pe lună Ia oraşe şi 30-40 la ţară, de unde se deduce că higiena, 
generală şi curăţenia sunt mai bune la oraşe.

Bacilii de tetanos se găsesc in pământ sau in gunoi. Plăgile infectate cu. 
pământ sau cu gunoi sunt cele mai periculoase; se întâlnesc totuşi bacili de 
tetanos şi in alte locuri; pe frunze de iarbă, pe zarzavat şi mai ales in praf,, 
chiar cel adus în casă de vânt sau de încălţăminte. Aşa se explică dece se poate 
ca o plagă produsă în casă, pe podea, să fie urmată totuşi de tetanos. Din feri
cire, această nenorocire se întâmplă foarte rar. Totuşi, trebue să arătăm multă, 
recunoştinţă gospodinelor cari curăţă cu îngrijire praful din casă.

*) Dupe «Darea de seamă» a unei «Conferinţe» a D-lul Prof. D-r Th. Mironescu.
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Dacă statisticile ne arată că tetanosul nouilor născuţi e rar la noi în ţară, 
unele împrejurări fac a crede că numărul cazurilor este mai mare,

Simptomele acestei boli seamănă, până la un punct, cu cele cari apar după 
intoxicaţia cu stricnină şi din cauza aceasta a fost considerat multă vreme ca o 
intoxicaţie. Mai târziu, la 1884, s’a stabilit că tetanosul este de origine iniecţioasă.

Iar descoperirea toxinei tetanosului, această otravă violentă pe care o pro
duce bacilul tetanosului, a fost baza sero-terapiei în genere şi a seroterapiei în 
tetanos, în particular.

Cu anatoxina descoperită de către Ramon, făcându-se cercetări la insti
tutul Pasteur, s’a ajuns la rezultate surprinzătoare.

Dacă. cu tre i luni înainte de naştere se  fa ce  fem ee i însărcinate în tâ i o  
in jecţie  subcutan tă  de 1 cm . cub din această  anatoxină, ia r  după o lună dela  
in jecţie se  repetă  fem ee i o a doua injecţie to t în ace lea şi condiţiuni ş i  in urm ă  
după 10 z i le  se  m a i fa ce  o a tre ia  injecţie de an a tox in ă  in  d o ză  d e  2  cm . 
cubi, — mama este până în momentul naşterii vaccinată contra tetanosului 
şi prin sângele mamei, noul născut devine şi el rezistent contra tetanosului timp 
de 2 luni dela naştere, timp arhisuficient pentru a-1 păzi să capete tetanos din 
plaga ombilicală.

Scopul conferinţei mele a fost de a atrage atenţia asupra acestei metode, 
care nu este vătămătoare nici pentru mamă nici pentru copil, este uşor aplicabilă 
şi salvează viaţa copilului. Cum e posibil să existe multe cazuri de tetanos ne
cunoscute, cred necesar ca această vaccinaţiune să înceapă mai ales în localită
ţile unde din statistici avem o mortalitate infantilă mare pentru prima lună dela 
naştere“.

încheind, d. pro!, dr. Mironescu se adresează medicilor în genere 
şi celor de circumscripţie în particular, ca să sfătuiască mamele să se 
vaccineze. u  m  i?

Siropul NEURO TONIC GHEOROHIU
TONICUL NERVILOR ;i  a i  MUŞCHILOR

Aprobat de Ministerul Sănătăţii

Apreciat de D-nii Medici Neurologi şi Internişti
tn cazurile:

Surmenaj intelectual, fizic şi moral.
— Anemie. — Convalescenţă.— Exte* 
nuare. — Melancolie. — Nevrostenie.
— Nervi sensoriali. — Insuficienţă 
sexuală. — Timiditate. — Tic Nervos,

etc., etc.Marca preparatului

Reconfortan t Reconstitnant. Tonic. Aperitiv.

POSOLOGIE: Adulţi: 2—4 linguriţe zilnic înaintea meselor.
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Lecfie inangurală * )

Obiectul studiului boaielor contagioase
de

Pro!. D-r TEODOR M1RONESCU

Am crezut potrivit ca lecfiunea inaugurala la catedra de boli contagioase
sâ aibâ drept subiect obiectul studiului maladiilor contagioase.

După ce voi defini subiectul voi arăta importanta sa, voi face un scurt 
istoric arătând rolul bolilor contagioase tn viata oamenilor, trecând apoi la cau
zele acestor boli, voi arăta raportul dintre aceste cauze şi boală, voi trata
despre conditiunile ce favorizează desvoltarea bolii, arătând curentele noui in
tratamentul lor şi voi termina prin a arăta importanta boolilor contagioase pen
tru tara noastră.

Omul tncă dela naştere este expus influentei a diferite cauze ce pot sâ
fie dăunătoare sânâtâtii Iui. Unii dintre agenţii răufăcători omului sunt de na
tură mecanică, alţii de natură fizică, alţii de natură chimică, mai sunt incă 
printre agenţii periculoşi pentru om şi fiinţe vii printre care unele abea vi
zibile cu microscopul şi se numesc microbi iar altele nici cu microscopul nu se 
pot vedea şi se numesc virusuri.

Obiectul studiului bolilor contagioase este studiul boaielor cauzale de vi
rusuri şi microbi.

Unele din aceste boli trec cu uşurinţă dela omul bolnav la cel sănătos, 
având un mijloc natural de transmisiune dela om la om, direct, altele se trans
mit intr’un mod indirect dela purtătorul de microbi sau conservatorul de virus 
cum se mai numeşte şi rezervorul de virus către omul sănătos. Luând de exemplu 
tifosul exantematic istoric, această boală reputată ca foarte contagioasă, nu se 
ia direct dela omul bolnav Ia cel sănătos, ci numai cu ajutorul păduchilor. Un
om bolnav lipsit de păduchi, deşi are tifos exantematic nu este de loc contagios. 
Alte boli mai ales când rezervorul de virus nu este o fiinţă vie, este de exemplu 
pământul cum e  Ia tetanos, atunci boala se capătă numai accidental, totuşi şi
aceste boli se pot inocula experimental şi deci sunt din acest punct de vedere
şi ele contagioase. Odată cu descoperirea microbilor deosebirea dintre bolile con
tagioase şi cele care se numeau in vechime infecjioase pentru câ se credeau a  
fi datorite numai acjiunii aerului infect sau conrupt dispare deoarece s’a constatat 
şi aceste boli sunt datorite influentei microbilor sau virusului. Domeniul bolilor 
cauzat de virusuri sau microbi este foarte vast pentru câ chiar vătămările organis
mului omului produse de agenji fizici, chimici sau mecanici pot fi atacate ulterior 
de microbi şi devin pe această cale Ia rândul lor boli contagioase. Un om se
loveşte cu un corp ascuţit şi capătă o plagă care apoi se poate infecta şi omul 
se poate îmbolnăvi astfel de erisipel. Pe de altă parte, bolile contagioase joacă 
un rol capital în viafa fiecărui individ şi în alt mod.

După trecerea unei boli contagioase organismul rămâne uneori cu mici al-  
tera(iuni tn diferite organe astfel câ cea mai mare parte a bolilor, zise boli 
interne, adică a  bolilor de rinichi, inimă, ficat, etc. sunt consecinţa unor boli 
infectioase incomplect vindecate sau râu îngrijite. Aceste considera(iuni au făcut

*) Din tbecţia  in augurală» a  D-lui D -r Th. Mironescu, noul Profesor de bolî Infecto
contagioase al fac. de medicină din Bucureşti — ţinută tn ziua de 26 Noembrie 1938, tn Amfi
teatrul Făcui lăţei de Medicină.

M. M. R. 8
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pe unii să vadă in bolile contagioase chiar in cele mai uşoare, prin care a  
trecut omul in cursul vieţii lui drept una din cauzele principale care să aducă
bătrâneţe timpurie.

Dacă acuma am dori să facem un studiu istoric asupra bolilor contagioase 
vom vedea că ne lovim de foarte mari dificultăţi. Cunoştinţele clinice asupra
acestor boli transmise din vechime până la noi, deşi pline de observatiuni inte
resante nu ne permit totuşi a face o disiinc|iune lămurită intre diferitele boli
contagioase din vechime, pentru a fi comparate cu cele ce cunoaştem astăzi. 
Simptomele celor mai multe dintre bolile contagioase sunt adesea foarte asemă
nătoare, ceeace permite a se face uşor o confuzie intre ele. Această confuziune
o întâlnim mai ales în timpurile vechi când mijloacele fechnice de examen a 
bolnavului erau foarte reduse faţă cu cele ce dispunem actualmente

Pe de altă parte in vechime din cauza lipsei mijloacelor de studiu când 
un mare numâr de bolnavi aveau sjmptome asemănătoare, boala se considera ca 
o boală contagioasă. Aşa scorbutul se considera In vechime ca o boală contagi
oasă foarte gravă, pe când noi ştim astăzi că nu este datorită unui microb 
ci lipsei vitaminei C din alimentajie.

Mai avem şi confuzjuni de nume. Aşa se numea pestă orice boală ce
avea o mortalitate mare şi mai târziu s'a rezervat numele de pestă Ia anume 
boală. Unele boli ce le diferenjiem astăzi erau confundate intre ele înainte. E 
numai 100 de ani de când deosebim pojarul de scarlatinâ. Chiar numai in 
timpul războiului din urmă am început a deosebi encefalita letargică de gripă.

Această confuziune ne împiedică pe de altă parte să stabilim faptul dacă
unele din boli ce Ie avem astăzi prezentau aceleaşi simptome şi in vechime sau 
dacă simptomatologia lor nu a evoluat în timp de secole cum pare a se constata 
la unele din aceste boli, datorit schimbării modului de viată sau a alimenta|iunei.

Dintre bolile contagioase au fost mai uşor cunoscute in vechime aceiea
care fac manifestaţiuni evidente pe piele, cum sunt lepra sau pesta bubonicâ.

In vechime se luau măsuri de izolare contra acestor boli cu secole înainte 
de cunoaşterea faptului că aceste boli se propagă prin microbi. In biblie apare 
lepra ca o boală contagioasă. In legiuiri din acele timpuri se găsesc uneori mă
suri de izolare contra leprei, măsuri care in anume împrejurări au dat rezultate 
bune cu privire la împiedicarea contagiunei. Şi mai târziu, totuşi cu secole înainte 
de descoperirea bacteriologiei, în timpul unei epidemii de ciumă de acum 4 0 0
ani Sco}ia a fost păzită de ciumă ce bântuia în Anglia prin închiderea severă
a graniţelor către această din urmă fără. Acum mai bine de 300 ani ciuma 
care bântuia grozav în Europa începuse să apară în Bavaria şi locuitorii dintr’un 
sat izolat în Bavaria Oberammergau au pus strajă armată ce înconjură sătul 
din toate părţile ca să nu lase sub nici un motiv pe nimeni să se apropie de 
sat. Această măsură a făcut ca satul păzit să fie scăpat de ciumă timp de 
2 ani. Este drept că după acest timp un argat care lucra în alt sat contaminat 
de ciumă înşelând vigilenţa sfrăjerilor vine în sat şi aduce cu el infecţiunea,
aşa apare ciuma în sat, iar locuitorii înspăimântaţi de marea mortalitâte merg 
în biserică şi fac jurământul solemn că dacă scapă de ciumă, în fiecare 10 ani 
se vor reprezenta drept recunoştinţă patimile mântuitorului. Acesta este istoricul 
aşa ziselor Passionspiele din Oberammergau.

In istoria omenirii bolile contagioase au jucat un rol important. Sunt pre
supuneri că aceste boli au fost cauza care a  adus la dispariţiunea de populaţii
întregi în unele regiuni din perioada preistorică. Numai împrejurarea că oamenii 
trăiau izolaţi, deoarece mijloacele de comunicare erau grele, a făcut că nu s'a  
produs dezastre mari. Cu mult mai târziu bolile infecţioase au jucat un rol ase
mănător. Când variola a fost introdusă în Mexic în 1545 au murit 8 0 0  de
mii de indigeni, câţiva ani mai târziii' o altă epidemie de variolă a secerat mili
oane şi aşa a dus la dispariţia aproape complectă a  indigenilor.

Bolile contagioase mai joacă şi un astfel de rol în istoria omenirii, con
tribuind la prefaceri sociale importante.

Din istoria războiului Peloponez aflăm că atunci când spartanii înconju
raseră Atena şi Atena era ocupată în întregime de către ţăranii din satele din 
jurul oraşului, isbucni o epidemie groaznică între aceşti ţărani ce se îngrămădi
seră de frica spartanilor în oraş, aducând . tot ce se putea cu ei şi ocupând
toate pieţele până şi localurile sfinte. Spartanii aflând de grozăviile din oraş des- 
presoarâ Atena şi se retrag. In Atena epidemia ia un caracter atât de îngrozitor
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încât in îngrămădeala de oameni, morţii zâceau in toate părţile, bolnavii răspân
diţi peste morţi, mormintele oamenilor bogaţi erau sechestrate de săraci pentru 
a-şi pune morţii lor, avutul şi viaţa numai erau garantate, desnădejdea cuprinsese 
intreaga populaţiune, nici o lege şi nici frica de Dumnezeu nu mai exista căci
nimeni nu ştia cât timp ar mai stăpâni avutul său. Pericles pierde o parte din
familia lui şi la urmă descurajat moare şi dânsul. După încetarea epidemiei Atena 
râmase o ruină, aproape jumătate din populaţia oraşului dispăruse în timp de 2
ani. Intre cei dispăruţi erau chiar aceia pe cari oraşul putea să se sprijine. Şi
astfel această epidemie a fost începutul decâderei Atenei. Multe secole mai târziu 
in timpul secolului al XlV-Iea ciuma a fost în Europa un element important care 
a contribuit la producerea reformelor sociale ale renaşterei. In timpul acelei epi
demii de ciumă s’a evaluat că au murit în Europa aproximativ 30  milioane 
oameni. Abia poate cineva să-şi închipue la ce transformări sociale a dus atâta
mortalitate. Sate întregi dispăruseră, numeroase averi rămâneau fără stăpâni sau
treceau prin moştenire repede din mână în mână, unii acumulând averi fabuloase 
in foarte scurt timp. Dacă adăugăm la aceasta scăderea moralităţii poporului 
care deveni şi crud şi fără de lege înţelegem mal bine efectele unui afară fla
gel. Poporul a mai văzut, cum persoane bisericeşti au murit şi ele de ciumă şi
pe această cale s’a preparat terenul reformei religioase. înainte de descoperirea 
vaccinului contra variolei in 1703 s'a încercai războiul, numit astăzi mierobian, 
într’o revoluţie contra indigenilor. Făcând să parvie la indigen) cuverturi cu care
se învelesc bolnavi de variolă, revoluţia a  fost stinsă căci după spusele unui 
misionar cuverturile au dat rezultatul dorit. Chiar în timpurile noastre în dife
rite părţi ale globului, bolile contagioase sunt o piedică în pâlrunderea civiliza- 
ţiunei. Timpul nu ne permite a ne întinde asupra istoriei bolilor contagioase.
Un rol social important al bolilor contahgioase este că ele pun în evidenţă le
gătura de solidaritate între oameni. Nu putem fi liniştiţi chiar în interesul nostru 
propriu atât timp cât în apropierea noastră s’ar afla un alt bolnav de o boală 
contagioasă. îngrijirea lui va constitui în primul rând paza noastră şi acest fapt
a fost punctul de plecare a atâtor măsuri salutare pentru omenire. Unele boli
contagioase pot schimba cu totul caracterul persoanelor ce au trecut prin boală.
Aşa avem boala cunoscută sub numele de encefalită, care are forme foarte
variate, iar după vindecarea ei produce câteodată o schimbare fundamentală a 
caracterului celui care a fost bonlav. Oameni ce înainte nu au minţit niciodată, 
nu au furat, aveau un moral foarte ridicat, după trecerea prin boală devin nişte
criminali de rând. Bolile contagioase au fost asemănate cu focul ce se întinde
prin răspândirea unei scântei la substanţele inflamabile. Ele au mai fost asemă
nate cu procesul fermentaţiunei, când printr’un ferment adaus Ia un produs ca
pabil a fermenta suntem în stare să producem o fermentaţie. Nu este numai 
o coincidenţă faptul că Pasfeur dela studiul fermentaţiunei a trecut la studiul 
bolilor infecţioase. Pasteur cu geniul lui a văzut importanţa acestor fiinţe vii 
microscopice, văzute şi de alţii înanitea Iui, însă fără a ll se recunoaşte valoărea.

Numai dânsul a înţeles rolul lor, a stabilit un fapt de o importanţă ca
pitală şi anume că fiecare fel de fermentafiune este datorită unui fel special de
microb. Găsi astfel levura de bere in fermentaţiunea alcoolică, micoderma aceti 
în fermentaţiunea acetică, fermentul lactic în fermentaţia lactică şi aşa mai de
parte. A pus cu alte cuvinte bazele specificitâţei microbilor, atât de rodnice la
începutul cercetărilor bacteriologici. Fiecare maladei contagioasă trebuia să aibă 
microbul ei, lege care s’a văzut mai târziu că are nevoie de interpretare dar 
care a dus Ia descoperirea cauzei multor maladii mcirobiene. Intre agenţii ce 
produc bolile infecţioase, avem unii din regnul animal, cei mai mulţi din regnul 
vegetal.

Cu toată munca depusă pentru găsirea microbilor ce produc diferitele ma
ladii, a rămas un număr important de maladii la care nu s’a găsit nici un microb. 
Prestigiul bacteriologici, această ştiinţă pe atunci nouă, a  fost dela început atât 
de măre, încât s’a zis că şi acele maladii au desigur un microb, însă nu se 
poate vedea, este invizibil.

Un microb nu se poate vedea, fie că e prea mic, sau şi din cauză că nu 
sa ' găsit metoda ce ne pune în poziţie de a-I distruge în mediul în care trăeşte. 
Aşa după zeci de ani de. cercetare abia s’a' descoperit spirochefa sifilisului, ma
ladie cunoscută de mult drept contagioasă şi care e datorită unui microb uşor 
vizibil prin metodele speciale de coloraţie. S’a observat însă cu unele produse,
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cum ar fi saliva dela animale bolnave de febră aftoasâ, boală ce se poate 
transmite şi la om, a cărui microb nu se vede cu microscopul, rămâne incâ in 
stare de a  transmile boala chiar după filtrare. Aceşti microbi zişi impropriu in
vizibili, au fost numi|i deci filtrabili- Ori filtrarea nu poate nici ea fie luată 
drept caracter definitiv pentru a caracteriza natura agentului ce transmite ma
ladia. Condifiunile care fac ca un microb să filtreze sau nu sunt multiple. Pen
tru aceasta s'a adoptat numirea de virusuri la aceşti agen|i invizibili ce trec 
prin filtru.

In anii din urmă în ultrafiltrajiune s’a  găsit un mijloc de a caracteriza 
mai bine aceste virusuri şi a se stabili chiar cu oarecare preciziune şi dimen
siunea lor. Prin aceste mijloace s’a  putut stabili că dimensiunea unora din aceşti 
agen|i ce produc bolile contagioase abia este mai mare decât molecula de albuminâ.

La aceasta se adaugă descoperirea bateriofagului, acel agent ce produce 
o maladie curioasă a microbilor care au pus în discuţie origina agenţilor invizi
bili şi natura lor B.aieroifagu] este prin multe din caracterele sale aproape de 
visuri, are şi avantajul că-1 putem cultiva şi chiar vedea prin acţiunea ce o 
produce asupra microbului ce topeşte. Mulţi se indoesc că bacteriofagul ar fi o 
fiinţă vie ci ar fi un ferment şi pe această cale se pune tn discuţie şi natura 
unora dintre virusuri. Ba mai mult se repune într’o formă nouă chestiunea gene
raţiei spontane, ce se credea definitiv înlăturată prin descoperirea lui Pasieur.

Aceleaşi maladii produse de către virusuri se întâlnesc nu numai la om 
sau la animale ci şi la plante. Pentru priceperea naturei virusurilor in genere s’a 
studiat mai cu atenfiune şi aceste virusuri ale plantelor. Mai ales la foile de 
tutun se întâlnesc boli contagioase ce au fost obiectul unor studii interesante din 
acest punct de vedere. O  boală zisă maladia mosaicului a  acestor foi ce constă 
tn pete particulare pe foi şi cari la microscop prezintă sub forma de granulajiuni 
şi uneori drept cristale a dus la rezultate surprinzătoare. Autori americani între
buinţând mii de kgr. de astfel de foi de tutun bolnav, au fost tn stare să ob
ţină o substanţă de natură albuminoasâ, care in stare pură cristalizează. Cu 
aceste cristale au putut da boala la foi sănătoase şi a  o transmite tn serie.

Ne găsim astfel in situaţiunea dificilă de a  produce o maladie infecţioasă 
cu o stofă cristalină. Ori o substanţă cristalizată nu poate fi după teoriile exis
tente o fiinjă vie. Această problemă încă în discuţie este interesantă căci pune 
tn discu|iune însuşi origina vieţe).

Aceşti agenji ce produc bolile infecţioase sunt elemente atât de mici încât 
marele chimist suedez Arrhcnius a bănuit că fiind atât de uşoare ar putea ft
purtate pe undele luminoase şi s’ar putea să se constifue poşta interplanetară ce 
să ducă cu alte cuvinte viafa dela o planetă la alta.

Din această expunere se vede deci că bolile infecjioase tşi au origina lor 
tn agenţi de natură foarte variată cari merg dela microbi, agenţi relativi mari cu 
dimensiune, până Ia aceste virusuri eu o dimensiune atât de mică ce constifue 
un studiu precelular al vieţei.

Odată făcând cunoştinfă în mod sumar cu cauzele maladiilor contagioase 
trebuia să vedem ce raport există între aceşti agenji şi boală.

Cu mii de ani, multe boli se numeau infecţioase nentrucă se credea ca fiind 
datorite aerului stricat sau cum se mai numea infect. Cu descoperirea lui Pasteur 
şi a agenfilor microbieni s’a crezut că această idee a rolului aerului infect era
cu fotul eronată şi că numai microbilor singuri Ie revine rolul de cauză al boa-
lelor infecjioase sau contagioase. In anii din urmă unii savanfi au stabilit anume
fapte care permit a atribui şi un rol important conrupţiei aerului tn producerea 
maladiilor. S’a constatat pe de o parte că atunci când gradul higromefic al
aerului este ridicat, microbii din aer pot condensa vapori de apă in jurul fie
căruia din ei, înconjurându-se astfel fiecare microb cu o peliculă umedă foarte 
fină, luând astfel microbul înfăfişarea unor picături de apă, abea imaginabil de 
mici şi cu o tensiune superficială mare. Astfel de picături infime pătrund uşor 
în organism pe căile respiratorii. Experienţele P e cobai au arătat că numai durata 
unui minut într’o atmosferă cu germenii infecjioşl umezi, permite acestor ger
meni să ajungă până tn profunzimea cea mai adâncă a pulmonului. Din contră 
o durată de 15 minute a respiraţiei într’o atmosferă lipsită de umiditate, în
cărcată cu aceiaşi microbi, nu permite pătrunderea microbilor tn profunzime. Ceva 
mai mult, când aerul umed este incârcaf cu emanajiuni, ce se degajă prin pre
zenţa oamenilor sau animalelor, gazele degajate în astfel de atmosferă se di-
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solvă in pelicula de apă fină, ce înconjoară microbul de care vorbim mai sus,
;i creşte mult virulenta microbului. S'a făcut următoarea experienţă: s’au luat 
trei vase egale bine .închise, unul cu aer sec, altul cu aer curat săturat insă 
cu vapori de apă şi al treilea saturat cu vapori şi încărcat cu emanatiuni dela 
om. După ce se pulverizează o egală cantitate de microbi virulenţi în fiecare
din aceste vase, se introduc şoareci şi găini în fiecare din aceste vase. Şoarecii
şi gâinele ce au stat o oră în primul recipient (acela ce conţinea aer uscat plus 
microbi) rămân sănătoşi. In acelaş interval de timp animalele introduse în al
2-lea recipient (adică aeda ce conţinea aerul umed plus microbi) s’au infectat 
şi au murit în proporţie de 20— 6 0 % .  Iar în al treilea recipient adică acela ce 
conţinea aer umed şi emanatiuni de om sau animal au avut o mortalitate de 8 0 %  
sau 100 %  după ce au stat in recipient acelaş interval de timp. Aceste expe
rienţe arată că impuritatea aerului, aşa cum o credeau cei vechi când vorbeau
de aerul conrupt sau infect are o importantă destul de mare. Scăderea presiunei 
barometrice s’a văzut că poate in anume conditiuni, produce degajarea gazelor
din pământ sau din apele murdare dela suprafaţa pământului şi deci avea un 
rol asemănător emanajiunilor din experienţele de mai sus.

Vântul poate aduce adesea infime picături la distantă şi aşa se bânueşte 
că holera în 1908 a fost adusă prin aceste mijloace dela un mal la altul al 
Bosforului.

Această digresiune terminată să vedem cum se produce şi ce esle infecjiunea.
Pentru ca o boală contagioasă să ia naştere trebuie să se producă ceia ce

se numeşte infectiune cu microb sau virus.
Noi vorbim de infecjiune numai atunci când microbul ce a venit în con

tact cu organismul sensibil se înmulţeşte pătrunzând în organism. Se poate insă 
ca organismul să distrugă uşor microbul fără nici o manifestatiune clinică, aceasta 
se întâmplă când organismul are o imunitate naturală sau cum s’a zis încă
rezistentă naturală, fenomen ce se petrece zilnic Ia suprafaţa corpului şi a  pielei
sau a  mucoaselor.

Omul vine neapărat adesea în contact cu microbul însă cele mai de multe 
ori aceşti microbi nu au nici o putere de a  influenta organismul nici nu pă
trund în organism. Când un om ia cu mâna de exemplu organele unui animal 
bolnav de o maladie infeetioasâ capătă pe mână la suprafaţa pielei microbii 
boalei respective, de cele mai multe ori nu este insă infectat ,e$te suficient a 
se spăla şi microbii au dispărut.

Este un fapt cunoscut de altfel că în perioada de incubaţie microbii sau 
virusurile se găsesc deja în sânge.

Avem dovezi multe pentru aceasta. Se citează de exemplu că fiind nevoie 
a se face transfuziune de sânge la un bolnav s’a luat sânge dela un om ce părea 
complect sănătos. După o zi apar simptome de pojar în perioada prodromică la
dătătorul de sânge şi apoi la timp a apărut pojarul şi Ia bolnavul cel ce primise
transfuziunea. In sângele dătătorului se găsea deci virusul pojarului când omul 
părea complect sănătos şi se găsea în perioada de incubaţie. Să mai cităm un 
alt caz. La o persoană bolnavă de anemie pernicioasă se face o transfuzie de
sânge şi o oră jumătate după transfuzie bolnava capătă un frison foarte intens! 
cu urmări grave. Se face atunci examenul bacteriologic al sângelui la omul ce
a dat sângele şi se găsesc streptococi hemolitici în sângele lui, iar după două zile 
acesta capătă o amigdalită streptococicâ cu streptococ hemolitic.

Aceşti microbi erau deci în sângele bolnavului în perioada de incubaţie a  
amigdalitei când i  s’a luat sânge pentru transfuzie.

Dacă urmăm zilnic a observa fenomenele la inoculafia făcută cu vaccin 
eu ocazia primei vaccinatiuni contra variolei la un copil, vedem că pe locul unde 
s’a făcut scarificatia cu vaccin apare o roşeajă datorită acfiunei mecanice ce 
dispare însă Ia o oră sau două. Timp de patru zile nu se mai vede nimic 
local. In schimb prin cercetări experimentale s’a constatat că copilul prezintă 
virus vaccinai pe amigdale, a treia zi dela scarificare, câte odată chiar şi â 
patra zi, însă a cincea zi dispare complect virusul de pe amigdale. In acel timp 
de linişte locală virusul deci în sângele copilului a circulat normal şi a  ajuns
şi pe amigdale, iar a cincea zi odată cu aparifia maladiei vâccinului, adică â  
reacfiunei generale el a dispărut din sânge rămânând localizat la pustula vaccinalâ.

In adevăr copilul prezintă a cincea zi de multe ori un frison cu febră,
iar în locul inoculajiunei apare o reacjiune inflamatorie mai intensă.
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La maladia ce rezultă pe urma infectiunei se disting mai multe faze ca
racteristice ce au dat posibilitatea ca aceste boli să fie deosebite de alte boli 
încă înainte de descoperirea microbilor.

Aceste faze bine precizate mai ales la maladiile numite febre eruptive sunt 
următoarele: O perioadă de incubaţie, în urmă o perioadă de invazie apoi o 
perioadă de erupţie şi în fine a patra perioadă numită de descuamajie.

Această ultimă perioadă este urmată mai întotdeauna de o perioadă de 
imunitate a cărei durată variază după boală.

Este necesar să atragem atenţiunea că există o maladie care are caracte
rele unei maladii infeefioase, care poartă numele de maladia serului, şi nu e 
datorită unei infectiuni.

Dacă se injectează de exemplu o doză de ser antitetanic unui om care a 
suferit un accident se poate întâmpla ca a opta zi dela injecţie să apară o 
maladie cu caracter foarte grav cu febră, furburări de tensiune arterială, erup- 
tiune, etc. Avem deci o boală ce nu e cauzată de un microb şi care are totuşi 
simptomele unei maladii asemănătoare celor produse de microb sau virusuri.

Microbul nu joacă rolul principal în producerea simptomelor maladiei in- 
fectioase, ci numai in fenomenul ce numim noi infectiune, care de multe ori nu
prezintă nici un simptom clinic.

Unele constatări făcute mai târziu au arătat un alt aspect particular în 
evolufîa bolilor datorite microbului sau virusului.

Dacă facem o inoculajie cu vaccin contra variolei la brajul unui copil,
ce nu a  fost vaccinat, evoluţia pustula vaccinată urmează totdeauna o fază ca
racteristică de care am vorbit mai sus. După ce am lăsat 5— 6 zile dela mo
mentul inoculatiunei vaccinului şi facem o nouă inoculafiune la braţul celălalt, 
vom vedea că această a doua pustulâ evoluiazâ mult mai repede de cât cea 
dintâiu şi a 8 -a  zi a atins maximum, odată cu cealaltă făcută cu 6  zile 
înainte.

Inoculăm la un cobai care este foarte sensibil la tuberculosa omului un
produs tuberculos şi după câtva timp, când încă tuberculoza inoculată de noi 
evoluiazâ în organismul cobaiului, facem aceluiaşi cobai o inoculajie subcutanâ cu 
acelaş produs tuberculos, vom vedea că, pe când tuberculoza următoare inoculatei 
vechi evoluiazâ, această a doua inoculajie nu progresează. In câteva zile, întoc
mai ca o infectiune banală, se face un abces apoi se de deschide şi se vin
decă. Faptul acesta ne arată că în timpul unei infectiuni şi chiar uneori a unei
boli infecjioase în evoluţie, organismul infectat din nou se comportă în altfel
ca acel virgin cu privire la aceiaş infectiune. Acest fenomen a fost numit 
alergie şi joacă un rol important în evulufia bolilor infec{ioase. El poate să ne
explice pentru ce uneori aceiaşi boală infec|ioasâ se comportă diferit la un 
bolnav fajâ de altul. Vedem deci că, în modul de apariţie a simptomelor unei 
maladii contagioase intervin împrejurări, care dau un anume caracter acestor 
maladii.

Pentru ca o maladie contagioasă să ia naştere trebue ca în afară de mi
crobi sau virus să mai fie şi ceeace se cheamă o predispozi|iune din partea 
organismului infectat. Pasteur, studiind o maladie contagioasă a viermelor de 
mătase, a arătat că nu e suficient ca microbul să intre în organism, penîruca 
să se producă boala. El indică o serie de circumstanţe care trebue că conlucreze 
pentru ca boala să ia naştere la viermii de mătase. Multi din discipolii şi ur
maşii lui Pasteur au neglijat aceste toate cunoştinţe şi reduceau boala aproape 
numai Ia prezenfa microbului. Este drept că adesea s’a vorbit de predispozifiuni
însă întotdeauna a fost greu a se defini în ce constă această predispOzifiune.
Unele cercetări experimentale au arătat că în genere celulele organismului sunt 
mai vulnerabile în timpul diviziunii celulare. Pe de altă parte s’a stabilit şi o
influentă netăgăduită a stării de excitabilitate a sistemului nervos pentru înles
nirea desvotării unei maladii contagioase.

Corpul omenesc sub influenfa agenfilor morbizi întrebuinţează oarecare 
mijloace de apărare contra râului ce-i produc aceşti agenţi, mijloace ce se mani
festă prin diferite fenomene cum e creşterea temperaturii, aglomerarea dé célúié 
şi exudat în regiunea atacată, etc. Aceste fenomene se produc fără influenta 
voinţă omului sunt dirijate în mod automat de sistemul nervos pe cale aşa
zisă reflexă. Reflexele acestea modifică foarte profund organismul chiar în ce 
priveşte şi compoziţia sângelui. Aşa dacă la un caz grav de scarlatină facem
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o numărătoare de globule albe din sânge după metoda obişnuită prin puncfiunea 
la deget vom găsi un număr mare de globule uneori 4 0 .000  globule pe mili
metru cub de sânge. S’a crezut mult timp că această proporjie se referă la 
totalitatea sângelui. Ori cercetările noastre au arătat că , făcând numerotări com
parative a sângelui din piele cu cele din vinele dela îndoitura cotului, că nu 
e  vorba in realitate, de cât de o modificare in distribuţia globulelor albe in 
sânge. Pe când globulele albe sunt foarte numeroase in capilarele pielei, ele 
sunt foarte puţin numeroase in capilarele organelor profunde şi acest fenomen 
este datorit influenţii sistemului nervos ce execută această acţiune pe cale re
flexă fără voinţa omului.

S'au făcut următoarele experienţe in legătură cu studiul reflexelor in ma
ladii microbiene. Ştim că injectându-se produse microbiene la animale se constată 
că pe cale reflexă sub influenta acestor produse microbiene injectate se desvoltâ 
anticorpi ce au tendin)a de a  neutraliza acţiunea vătămătoare a  acestor produse 
microbiene. Aceşti anticorpi se pot doza foarte exact in mod biologic in sângele 
animalului. Dacă experimentând pe epure, injectâm un produs microbien şi facem 
ca injectiunea cu acest produs să fie urmată de exemplu de o uşoară scârpi- 
nâturâ la urechea iepurelui, se poate constata prin dozarea anticorpilor in sânge 
că injectiunea este urmată de creşterea acestor anticorpuri. Repetând de mai 
multe ori această injectiune şi făcând animalului întotdeauna după injectiune a -  
ceiaş scărpjnâturd la ureche, se ajunge după mai- multe astfel de repetări că 
putem obţine în sângele animalului creştere de anticorpi fără să mai repetăm 
şi injecţia cu substanţe microbiene şi numai producând acea uşoară scârpinâturâ 
la urechea iepurelui.

Producerea de anticorpi în astfel de condifiuni s’a numit producere prin 
reflex condiţionai. Făcând aceiaşi experienţă, însă în locul scârpinăturii uşoare 
de care vorbim mai sus, facem o înţepătură dureroasă, atunci producjiunea de 
anticorpi nu numai că nu creşte dar poate să scadă şi să înceteze complect.

Aceste experienţe ne pot îndreptăţi a  explica rolul depresiunei nervoase in 
evoluţia maladiilor contagioase. Prin depresiunea nervoasă s’ar opri deci des- 
voltarea anticorpilor şi ar împiedica vindecarea maladiei. O  excitabilitate nervoâsâ 
crescută poate şi ea influenta evoluţia maladiilor. Un medic german celebru ci
tează un caz in care un om tn|epat cu o peniţă la mână auzind cu groază 
de efectele posibile ale acestei înţepături, vine la dânsul şi-l roagă sâ-i taie 
bra}ul pentru a scăpa de septicemie. Medicul exaimnând bolnavul, neconstatând 
nimic serios, s'a opus operaţiunii. Bolnavul însă a murit curând fără să aibe 
nici o septicemie, cum s'a constatat la autopsie. Se citează însă cazuri de moarte 
de frică tn timpul unor astfel de epidemii, cum insă cele mai multe cazuri se 
referă la holeră aceste mărfi pot fi datorite şi unei intoxicări fulgerătoare cu
otrava microbului de holeră înainte de a fi căpătat boala o desvoltâ re vizibilă. 
In epidemiile înspăimântătoare trec uşor prin infecfiune cei cu moralul ridicat.
Nu era deci lipsit cu totul de valoare, acele nopţi florentine de care vorbeşte 
Boccacio în timpul grozavei epidemii de ciumă din Florenţa.

Observând cu atenţiune modul de reacfiune a  organismului în timpul ma
ladiilor contagioase vedem câ el variază în proporjiuni foarte limitate. Cu cât 
studiul clinic al acestor maladii a progresat, cu atât s'a văzut că cu o re
gularitate aproape constantă anume sptome apar la agravarea maladiilor. Aceste 
simptome sunt comune la cele mai multe dintre ele. Printre aceste simptome 
se întâlnesc mai des. scăderea presiune) arteriale cu o stare mai mult sau mai 
pufin apropiată de colaps, adinamie modificări în compozifia şi coagulabilitatea
sângelui, etc. Aceste hirburâri au atras dela început atenfiunea asupra faptului
câ maladiile contagioase mai ales în formele lor cele mai grave prezintă o in
suficientă a unor organe anumite, în special a  capsulei supranele, a ficatului, 
etc. Aceste organe sunt dintre cele bogate în tesut aşa zis reticuloendotelial şi 
tot aceste organe sunt cele mai bogate în substanţele ce joacă rolul principal 
în fenomenelle de oxidafiune şi de reducere în organism, care fenomene ăonsti- 
tuesc prin excelenfâ manifesta{iunile generale ale viefii. Era natural ca .clinicienii 
să se gândească dacă nu ar fi posibil ca, reparând insuficienta acestor organe, 
să se ajute bolnavul aşa fel ca să se vindece de boală.

Această cale are să ducă la rezultate surprinzătoare, ea ne arată câ nu
este imposibil ca tratamentul aşa zis specific să poată fi înlocuit cu succes prin
mijloace nespecifice. Prin cercetări experiemntale s'a văzut câ fabricarea de anti
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corpi, care să neutralizeze efectele produselor patoolgice tn unele maladii tnfec- 
jioase, se face prin aceia câ organismul consumă aceste substanţe de care vorbim 
mai sus şi dacă nu se are în vedere ca să se dea organismului hrană suficientă 
bogată în vitaminele necesare din care organismul să fabrice acele substanţe, re
zistenta animalului este diminuată foarte mult.

Experienjele pe animale au arătat cu această ocaziune câ unele din aceste 
substanţe cum e acidul ascorbic este în stare să vindece copmlect o intoxicaţie 
cu toxine differică la cobai şi deci este nădejde urmând această cale a se 
vindeca difleria fără ser antidifterjc. Rezultatul încercărilor la om în această di
recţiune sunt şi ele pline de speranţe.

Cunoaşterea bolilor infecfiaase din punct de vedere clinic este absolut ne
cesară şi din alte consideraţii. S'a zis cu drept cuvânt câ Pasteur prin geniul 
lui şi al urmaşilor săi au făcut descoperiri din care una singură poate vindeca 
mii de oameni, pe când un clinician nu vindecă decât pacienţi izolaţi care nu 
pot în nici un caz însuma rezultatele descoperirilor (ui Pasteur. Faptul pare ade
vărat numai la prima vedere. Cercetările clinice pot duce şi ele la descoperiri 
toi aşa de mari ca şi cele bacteriologice. Ele ne arată mijloacele ce întrebuin
ţează natura când se apără de atacul unei infecîiuni şi ne pune astfel în po
ziţie de a  înlesni apărarea organismului în timpul bolii şi chiar a preveni ma
ladia. Dacă ne gândim însă, ce s’ar fi ales din descoperirile lui Pasteur aplicaie 
la un diagnostic clinic greşit? Care ar fi fost rezultatul când serul antidifieric 
s’ar fi aplicat de exemplu la meningită sau invers? atunci înţelegem mai bine 
rostul cercetărilor clinice. Noi intilnim chiar astăzi cazuri în care aplicatiuni te
rapeutice excelente nu dau rezultatul dorit, din cauza aplicării lor la un bolnav 
al cărui diagnostic a fost falş.

Din Berlin în timpul din urmă a  început tendinţa de a  face din studiul 
bolilor infectioase un studiu de domeniu cilnic, lăsând cercetărilor bacteriologice 
studierea numai a  cauzelor infectiunii. Intr’o lucrare recentă vedem câ se spune 
între altele câ dacă bacteriologia a  avut succes aproape ca nici altă ştiinţă, a  
entuziasmat savanţii din toată lumea şi poate entuziasmează şi astăzi cu totul
enormul sprijin material şi moral ce-l are, nu a  răspuns speranţelor puse în- 
tr’însa. Rezultatele obţinute sunt cu mult mai mici decât s’ar fi aşteptat şi a -
ceasta vine din cauză câ bacteriologia a luai un simptom drept boala însuşi. 
Microbii nu constitue maladia infecfioasâ, ci numai cauza ei.

Adresându-ne studenţilor clinicei de boli contagioase ti sfâtuesc să fie cât 
mai atenti Ia aceste boale; ei vor avea ocaziunea să vadă tocmai bolile cu care 
se întâlnesc mai des la începutul carierei lor, care sunt mai grele şi asigură 
reputa|ia începătorului, aducând în acelaşi timp şl mari foloase societăţii.

O  latură importantă încă a  acestui studiu este şi faptul câ ele măresc
încrederea medicului în puterile sale şi entuziasmul pentru meseria sa, deoarece 
acestea sunt aproape singurele maladii care se vindecă foarte des tn mod com
plect, când sunt bine îngrijite.

Tributul plătit de noi în ultimul război pentru întregirea neamului ne arată '
cât de necesar este ca studiul bolilor contagioase să pătrundă cât mai adânc în
corpul medical. Ţara noastră prin situaţia ei geografică nu se poate asemăna din 
punct de vedere al acestor boli cu fările civilizate din Apus.

S’a  pus chestiunea unui război microbian în viitor. El nu pare cu desă
vârşire exclus şi regretatul Nicolle, cel mai celebru dintre medicii şi savanţi) fran
cezi moderni, spune câ  nu este imposibil, cu toate protestările, câ în secretul
unui laborator să nu fie preparat un atare război.

Programul nostru este ca, fără a neglija cercetările bacteriologice, să stu
diem cât mal profund maladiile contagioase din punct de vedere patogenic, clinic 
şi terapeutic, păstrând ce e de folos din cunoştinţele vechi şi căutând a ne
familiariza şi a cerceta metodele noi, încercând pe cât posibil a Ie perfecţiona. 
Mai căutând încă a răspândi aceste cunoştinţe cât mai profund la întreg corpul 
medical din jarâ.

Noi va trebui să studiem atât bolile din tara noastră cât şi cele din ţâri 
îndepărtate care accidental sau intenjionat. ar putea fi aduse Ia noi.


