
CRONICA DE MEDICINĂ SOCIALĂ

PROTECŢIA MATERNO-INFANTILA

Unul dintre aspectele cele mai importante ale medicinei so
ciale, este Proiecţia mamei şi copilului. Care când se întinde la 
familie, considerată ca unitate biologică a naţiunei, devine problemă 
naţională. La rezolvirea acesteia trebue să contribue toţi factorii 
ţării, de ordin sanitar, economico-financiar, legislativ şi educativ.-

Până acum, la noi, au fost luaţi în considerare în primul rând 
copilul, mai puţin mama, deloc familia. Dar şi aceia, niciodată e- 
fectiv şi integral, ci teoretic şi parţial; nu social, ci numai me
dical; şi atunci mai mult curativ, prea puţin preventiv.

In aceste direcţii s’au făcut câte-va legiferări, cari n-au fost 
puse în practică, încât nu s’a simţit nevoia de regulamente. Alte-ori 
s’au făcut regulamente, fără bază legală corespunzătoare. Iar când 
s’au făcut şi unele şi altele, nimeni nu le-a respectat, dar organele 
conducătoare cari s’au succedat le-au modificat, fără să le complec- 
teze necum să le întregească.

Dispoziţiunile legale amintite mai sus se cuprind în câte-va 
articole ale unor legi existente, precum" legea sanitară, articole cari 
uneori se mărginesc la simple enunţări şi aluzii platonice. Un re
gulament pentru ocrotirea Mamei şi Copilului, dar nu Regulamentul 
unei legi pentru ocrotirea Mamei şi Copilului, pentru-că legea nu a 
luat prefiinţă, există din anul 1937. Acest regulament care s'ă servească 
nu de îndreptar ci ea instrument de justificare al unor măsuri ce 
aveau de luat conducerile Centrelor de protecţie a copiilor din Ar
deal, îşi are istoricul lui. ■

In ultimul timp, sub presiunea necesităţilor, a exemplelor din 
alte ţări, a inovaţiilor, sau pentru a se singulariza, conducerile cari 
s au perindat în capul Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, 
au început în grabă să adune material, să-l ceară organelor de 
specialitate. Dacă nu erau schimbate la timp, ami fi avut până azi 
nn asemenea proect de lege nu numai votat dar şi modificat.

Actuală conducere sanitară a ţării de sub direcţia D-lui Prof. 
D-r A. Hortotomei, care şi-a început cariera'la ţară în calitate de 
medic de circumscripţie sanitară rurală, prin Secretarul său general,

M. M. r ' *
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D-l D-r I. Nicolau, Profesor de pediatrie la Facultatea de medicină 
din Iaşi, a  luat asupră-şi rezolvarea protecţiei materno-infantile 
la noi, aşezând-o în cadrul problemelor de stat. Asumată astfel de 
oameni de competinţă şi considerată ca act de guvernământ, pro
blema protecţiei mamei şi copilului în cadrul familiei va putea fi 
rezolvată în mod fericit. Seriozitatea cu care este tratatiă reese 
din graba înceată care a fost pusă în legiferare, textul legei o- 
dată închegat, fiind trimis pentru aviz Academiei de medicină, care 
n’a întârziat a şi-l da, şi altor organe.

Vom expune în trăsături generale dispoziţiunile principale 
ale acestui Proecl de Lege penlru Ocrotirea Familiei, Mamei şi Co
pilului :
PARTEA I.

CAP. I. Dispoziţiuni generale.
• CAP. II. Ocrotirea fam iliei. — Avortul.

CAP. III. Ocrotirea mamei. Dispoziţiuni generale. — Ocrotirea şi asis
tenţa mamei în instituţiuni. — Educaţia mamelor.

CAP. IV. Ocrotirea copilului. — Dispoziţiuni generale. — Ocrotirea 
copilului mic. — Ocrotirea copilului preşcolar.

CAP. V. Copilul de vârstă şcolară.
CAP. VI. Asistenţa copiilor dependenţi sociali.
CAP. VII. Asistenţa copiilor defectivi, fizici şi psichici.

. CAP. VIII. Spitalele de copii.
CAP. IX. Apărarea hunelor moravuri. — Ocrotirea morală a copiilor.
CA P. X. Institute de puericultură.

PA RTEA  Il-a . — Organizarea. —
' CAP. I. Personal.

CAP. II. Comitetul central. Comitete ţinutale, judeţene şi comunale. 
PARTEA IlI-a . Fonduri. — Aplicarea sancţiunilor.

CAP. I. Fondul pentru ocrotirea familiei, mamei şi copilului. — Pre
vederi bugetare la  ţinuturi, comune şi la fondurile eforiilor sanitare.

CAP. II. Aplicarea pedepselor şi căile de atac.
PARTEA IV-a cuprinde câteva dispoziţiuni finale.

In „Anexa la  Proeetnl de lege pentru Ocrotirea familiei, mamei şi 
copilului”  se cuprind extrase din codurile şi legile la cari s<e referă unele 
articole din proect în ceeace priveşte înfiinţarea de taxe asupra unor -venituri, 
scutiri, sancţiuni, constatarea contravenienţilor. — Abandonul familial. — 
Avortul. — Obligaţiile ce isvoresc din căsătorie. — Tutelă. — Adop
ţiune. — Paternitate nelegitimă. — Desfacerea căsătoriei. — Lovirea şi 
vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii. Infracţiuni contra bu
nelor moravuri.

întocmirea unui proect de lege pentru ocrotirea familiei, mamei 
şi copilului este o operă foarte grea. Prin multiplele feţe ce pre
zintă. Mai cu seamă pentru mijloacele de finanţare, ce trebue să i  
se asigure. Dispoziţiunile trebue să fie suple. Aplicarea să fie 
pracţică. Formele biurocratice înlăturate sau reduse în largă măsură.

Prezentul proect ţine seamă de toate aceste consideraţiuni de 
ordin medico-social, legislativ şi economic?

Le vom analiza într’una din Cronicele viitoare.
Reproducem pentru moment avizul pe care l-a dat Academia 

de medicină la solicitarea adresată de Ministerul Sănătăţii.
Gomisiunea de eugenie, protecţia mamei şi copilului a Aca

demiei de medicină, alegând ca raportor pe D-l D-r O. Burileanu,
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raportul D-s|ale a fost pus în discuţiunea diviziunei de organizare, în 
care s’a  votat următorul aviz:

Proectul de lege prezintă o deosebită importantă socială şi naţională;
Academia de medicină speră că acest proect va f i  grabnic legiferat, 

producându-se fondurile necesare pentru a asigura viitorul neamului, prote- 
guindu-se mama şi copilul. Academia de medicină propune ca diferitele dis- 
pozitiuni legale să fie metodic şi judicios seriate şi să se .fixeze etapele suc
cesive de executare. In primul rând se va aplica măgurile în mediul rural, unde 
nevoile sunt mai mari. Este nevoie să. se creeze în câţiva ani minimum 6000 
posturi de moaşe şi 5000 de surori de ocrotire. Academia de medicină ins,istă 
asupra conditiunilor ce trebue să îndeplinească pregătirea serioasă a acestora, 
care va fi făcută după programe analitice unitare.

Academia de medicină este de părere că prin comitetele de conducere 
prevăzute de proectul de lege să se caute a sie ridica standardul de viată a 
populaţiei româneşti.

In avizul academiei se exprimă încă următoarele deziderate:
Degrevarea fiscală progresivă în raport cu numărul copiilor şi cu 

veniturile, sau prime de natalitate, sau împrumuturile matrimoniale; asigu
rarea unei participări la cheltueli a Casei asigurărilor Spciale, a Casei Muncii 
C. P. R .; federalizarea institutiunilor particulare de protecţie a mamei şi co
pilului.

In avizul său, Academia de medicină este de părere a ge aduce unele 
modificări la 18 articole.

La legiferarea aceasta a principiilor, cari stau la baza pro
tecţiei materno-infantile la noi, au contribuit fără îndoială con
cepţiile puse în practică întinsă în alte ţări, în aplicare redusă la 
noi sau expuse de autori români.

Intre personalităţile române cari şi-au închinat toată activi
tatea lor, priceperea lor şi puterea lor de muncă, problemelor in
fantile, este D-l D-r I. Nentoianu, Directorul Centrului de Ocrotire 
al copiilor din Temişoara. De după răsboiu D-sa activează numai 
pe acest teren. Nu şi-a schimbat specialitatea şi nici nu şi-a va- 
riat-o cu alte îndeletnicirii. Nu s’a mişcat din loc, putând astfel să 
facă observaţii de durată în timp, şi să tragă concluzii valabile din 
rezultatele obţinute personal. A observat şi îngrijit copii la ei acasă, 
la ţară, la oraş, în dispensar, în azil, în instituţii spitaliceşti; in
dividual şi în cadrul familiei. In Temişoara, şi în satele româneşti, 
din Banat. De ce se face în alte ţări a luat cunoştinţă nu în sânul 
congreselor internaţionale, ci vizitând pe îndelete şi controlând pe 
teren măsurile luate. A  practicat copilul nu pentru alţii, depe cate
dră sau din demnităţi vremelnice; ci pentru copil, familia lui şi 
neamul românesc care se despopulează în Banat. Nu şi-a făcut 
instrucţia din cărţi, competinţa din situaţii universitare, reputaţia din 
misiuni oficiale. A observat, a studiat şi a consemnat în nenumărate 
memorii şi rapoarte.

O parte> dintre acestea le amintim numai în cadrul acestei) 
cronici, pentru-că âu legătură directă cu problemele materno-in- 
fantile şi au condus la elaborarea unei expuneri de concepţii cuprinse 
intr un Ante-proecf de lege pentru protecţia matemo-înfantilă, cerut şi 
înaintat M-terului Sănătăţii în Aprilie 1939.

In acest ante-proect, care începe cu o Expunere de jnotive, 
autorul, D-l D,-r I. Nemoianu, prezintă în:
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CAP. I  şi II. Date statistice edificatoare.
CAP. III. Scopul unei legi de protecţie materno-infantilă.
CAP. IV. Mijloacele de îndreptare, cari trebue să fie cuprinse in die- 

poziţiuni legale activând pe toate terenurile: bisericesc, civil, penal, fiscal, 
administrativ, sanitar; coordonând toate instituţiile de stat şi particulare, 
cari. se ocupă de ocrotirea mamei şi a copilului ; făcând inventarul mijloacelor 
financiare disponibile sau posibile.

CAP. V. Institu ţiile  necesare de ocrotire.
CAP. VI. Dispozitiunile trebue să çfi cuprindă în 2 părţi: una privi

toare la  Organizarea protecţiei matemo-infantile ; cealaltă să cuprindă dispo- 
ziţinnile generale.

CAP. V II. O ciornă pentru un Ante-proect.
CAP. VIII. Pentru executarea acestui program minimal, este nevoe a se 

oreia o direcţie a  protecţiei materno-infantile încadrată în Ministerul Sănătăţii 
şi Asistentei Sociale.

Vom reveni asupra ideilor cuprinse în acest „Ante-proect de 
lege’’ a unei protecţii materno-infantile.

In : Les cenlres de protection pour Ies enfants en Roumanie, 19 3 8 , 
se expune organizaţia acestor centre din Ardeal, precum şi concepţia 
autorului asupra ce trebue să fie aceste Centre de protecţie a co
piilor, a căror atribuţii şi autoritate trebuesc extinse, iar unele dintre 
ele să fie ridicate la rangul unui Institut, precum' cel delà Temişoara, 
pentru care Ţinutul pune la dispoziţie şi mijloacele necesare.

In: Din activitatea de puericultura în mediul rural, t937-
La propagande de Ia puériculture dans Ie milieu rural —  Les con

sultations d’enfants, permanentes et ambulantes, dans les régions rurales —  
Développement de Î’higièlne infantile dans les régions rurales en Roumanie, 
rapoarte prezentate la al II-lea Congres balcanic al protecţiei co
pilăriei ţinut la Belgrad 1938.

Raport despre activitatea echipei „B" de puericultura a Centrului 
pentru ocrotirea copiilor din Temişoara, 1939, autorul expune acti
vitatea sa în mediul rural al Banatului, prezentând statistici extrem 
de éloquente şi mai cu seamă metoda de lucru adoptată, şi care 
trebue să servească ca exemplu pentru atare activitate în mediul 
rural. 1

Activitatea multiplă desfăşurată în Centrul său de D-l D-r
I. Nemoianu, posibilităţile noi ce se creiază şi necesităţile cărora 
au a face faţă aceste Centre, justifică pe deplin importanţa ce trebue 
să li se acorde în protecţia materno-infantilă şi ridicarea lor la 
rangul de Institute de Ţinut, aşa cum cere D-l D-r Nemoianu.

Câmpul lor de activitate nu trebue însă să se mărginească 
numai la copii dependenţi, cari sunt câteva zeci de mii, ci să se 
întindă la toţi copii din ţara românească, cari însumează milioane, 
Centrele fiind instituţiile regionale prin care să' se exercite protecţia 
infantilă. In aceste Camere să nu se facă numai opera preventivă, ci 
în acelaş timp curativă, copilul bolnav depistat trebuind să fie în
grijit în instituţii adhoc şi urmărit. •

Asupra acestei concepţii vom reveni. Ea este în opoziţie for
mală cu aceia a fostei conduceri sanitare de sub D-l General N. Ma- 
rinescu, care voia desfinţarea acestor Centre.

*
Dacă în 'mediul rural ocrotirea şi îngrijirea copiilor a fost i- 

nexistentă, s ’a exercitat ea efectiv sau mai cu folos la oraşe?
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La oraşe, îngrijirea copiilor se exercită numai curativ, cea de 
ordin preventiv este quasi inexistentă, activitatea filialelor „Prin
cipele Mircea” fiind foarte limitată, extrem de redusă şi neexerci- 
tându-se în condiţiile tecnice necesare; preşcolarii scăpând de orice 
control; şcoalele neputând avea la dispoziţie aţâţi medici câţi le 
trebue.

Puţini se duc la medicii practicieni; se duc târziu; şi nu 
cât timp trebue. Toţi medicii fac de toate, până şi puericultura. 
Nu medicii de copii, puţinii cari există şi pe unde există, fac cei 
mai piuiţi copii; la ei se adresează părinţii atunci când au trecut 
prin ceilalţi. Nu toate spitalele au secţii de copii, şi cele cari le au, 
îi împart pe unii, iar pe ceilalţi copii, împreună cu adulţi, îi atrag 
dispensarele, în cari medicii de circumscripţie urbană îşi exerci- 
tează cea mai mare parte din activitate, dând consultaţii curative, 
în loc să facă inspecţii şi operă preventivă pe teren.

Astfel fiind situaţia, o activitate ca aceea pe care o vedem 
desfăşurată în Activitatea Oficiului de Ocrotire al Municipiului Cluj, 
pe anii 1933— 1936, efectuată de către D-l D-r Fior ian Popo viciu, 
medic igienist, director al acelui oficiu, este un reconfortant exem
plu de iniţiativă şi pricepere.

Ea a avut la bază activitatea pe teren; de ordin curativ şi pre
ventiv cari nu se pot disocia; se adresează tutulor membrilor unei 
familii, medicul şi surorile de ocrotire netrebuind să despartă pe 
unii de alţii; s’a exercitat prin organe de specializare şi într’un 
spirit de coordonare care trebue să existe la baza tutulor acţiu
nilor medico-sociale.

I. Unicul în ţară Oficiu de Ocrotire organizat pe secţii, după eum 
prevede Legea Sanitară şi de Ocrotire din 1930, la art. 136—148, pentru 
toate capitalele de judeţ, este acesta dela Cluj, înfiinţat în anul 1933.

II. Organizare şi plan de muncă sistematică. Oficiul de ocrotire la oraşe 
reprezintă o instituţie urbană, specific românească, legiferată de D -l Prof. 
Moldovanu autorul legei, ca şi Casa de. ocrotire şi Plasa sanitară în mediul 
rural — 3 instituţii noi în cari activează personal tecnic de specialitate, 
compus din medic higienist, soră de ocrotire şi asistentă socială; — instituţii 
create ca să activeze în acelaş timp în scop curativ şi preventiv; — cari 
aibă în vedere întreaga populaţie, în primul rând generaţia tânără; — cari 
lucrează pe teren şi tine evidenta tutulor faptelor înregistrate; — cari inte
resează iniţiativa publică şi particulară coordonând toate aceste activităţi; — 
cari nu mai lucrează în sens formalist şi biurocratic, ci atrăgând toate Socie
tăţile particulare şi Instituţiile publice comunale şi de stat într’o muncă co
mună, le repartizează problemele dându-le tot sprijinul moral şi tecnic, ca şi 
pe cel material de care sunt capabile.

Oficiul a fost organizat pe 3 secţii:
a) Secţia Ocrotirii,
b) Secţia Asistentei Sociale,
c) Secţia Administrativă.
Conducerea unitară, autoritară şi competentă a fost asigurată de un 

medic higienist, D -l D-r Florian Popovici, directorul Oficiului.
In oraşele în cari nu va fi un medic higienist anume însărcinat cu 

acest Oficiu, el va putea f i  condus de către medicul şef al oraşului *).,
III. Activitatea secţiilor. Activând după un program precis stabilit, 

meticulos conceput, conţinu supraveghiat şi coordonat, secţiile au putut în 4 
ani să des volte această activitate tradusă în cifre:

*) In  prezent d-l doctor Florian Popovici funcţionează in calitate de medic şef al 
Municipiului Craiova, in care va f i  dator să reia experienţa fericită dela Cluj.
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A) Secţia Oerotirii, condusă de o soră de ocrotire, şefă; prin cele 9—J.0 
sori de ocrotire, activând fiecare într’o circumscripţie teritorială de circa 
10.000 de locuitori; câte 7 ore pe z i ; la sediu în biurou, în familie, în şcoală
— a putut înregistra: între anii 1933—1936, 96.859 vizite făcute la domi
ciliu (numai pentru sugaci 56.782); a ocrotit 1018 gravide, dintre cari 982 
au născut copii vii, dintre cari sub un an au murit numai 77 adică 7,80/o; 
a ocrotit anual câte 255 din 1560 mame; a ocrotit din-câţi născuţi localnici au 
fost anual între 56,10/o (în 1933) şi 67,4 0/o (în 1936), reducând mortalitatea 
generală la  copii sub un an la cifra de 7,0 0/o în 1933, şi 10,6 0/o în 1936,
— în timp ce copii neocrotiti mureau sub un an între 16,7 0/o în 1933 şi
23,50/o în 1936, — aşa că Oficiul a putut să înregistreze după 4 ani de 
activitate, că ! * ! 1 L-r:l .1 1

dintre 3861 copii ocrotiţi, au murit sub un an 362, adică 9,4 0/q.
dintre 2378 copii neocrotiti, au murit Sub un an 442, adică 18,5 0/q.
Secţia Ocrotirii a mai făcut în intervalul acestor 4 ani pentru preşcolari

şi şcolari 24.949 vizite la domiciliu; a făcut pentru boli sociale la adulţi
5550 vizite; la  tuberculoşi 3551 vizite; au cântărit şi măsurat 24.706 elevi; 
medicii şcolari au examinat 17,956 elevi; la ambulatorul policlinic s’au făcut 
12.906 examene radioscopice la  elevi.

Controlul activităţii surorilor de ocrotire s’a- făcut prin raportul zilnic 
întocmit pe baza de fişe familiară, fişe individuală, supraveghere şi control 
pe tereD.

îndrumarea activităţii secţiei de ocrotire s’a făcut pe bază de raport 
lunar, în şedinţe cari au avut loc Sâmbătă în prezenta întregului personal 
al oficiului prin conferinţe tinute de directorul oficiului şi şefii de secţie.

B) Secţia Asistentei Sociale a activat tot aşa de intens,, efectiv nu
sentimental sau biurocratic, coordonând activitatea numeroaselor Societăţi de 
binefacere într’o Centrală a societăţilor de asistenţă socială, cu sediul la  
Oficiul de ocrotire, întocmind un Fişier central.

S’a putut ocupa astfel de prevenirea cerşetoriei minorilor, a dat aju
toare de sezon la  săraci, a ocrotit şi îndrumat pe dependenţii spciali, a ocupat 
pe şomeuri, făcând în anul 1934 primăriei o economie de 700.000 lei ş. a.

C) Secţia adm inistrativă a înregistrat şi finanţat asistenta economică, a- 
sistenta socială, cheltuelile cu azilele primăriei, căreia i-a redus sumele 
afectate pentru asistenta dependinţelor ei în valoare de 4.293.604 lei pe 
anii 1932—1936, dela 42,10/0 în 1933, la 13.9 0/0 în 1936.

/ * "
* *

In faţa activităţii efective a M-terului care a elaborat în 
scurt timp un text de lege pentru Ocrotirea Familiei', Mamei şi Co
pilului, dupe ce a legiferat organizaţia Colegiului Medicilor. —  In 

■ faţa exemplului de muncă neîntreruptă, competentă şi pilduitoare 
a  D-lui Doctor I. Nemoianu de la Temişoara. — In faţa experienţei! 
fericite de la Cluj a D-lui Doctor Florian Popovici, punem:

CAMPANIA SANITARĂ IN IMAGINI
din , j

CIRCUMSCRIPIIA PERESECINA-ORHEI

Campania sanitară desfăşurată în acest sector face parte din 
Ofensiva Sanitara întreprinsă din iniţiativa şi sub conducerea D-lui 
General Doctor Nicolas Marines'cu, în anul 1938— 39.

Campania a fost fixată într’o serie de fotografii, a  căror le
gende prezentăm după autor, D-l D-r Lipioschin Nicotae, medicul 
circumscripţiei sanitare respective:
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Colaboratorii noştri: autorităţile şi intelectualii satului Peresecina.
A început ofensiva sanitară! prin conferinţe publice anunţăm populaţiei 

evenimentul cu programa şi metodele Ministerului Sănătăţii.
La Ţeleşeu... tin o conferinţă publică sătenilor, vestind zorile unei vieţi 

mai bune şi mai sănătoase pentru ţărănime, izvorîtă din grija, voinţa şi s,ufletul 
Suveranului şi pregătită de guvernul tării. Explic semnificaţia şi scopul ofen
sivei sanitare ordonată de d-l Ministru al Sănătăţii.

Un „parlam ent”  în Samanancă, oare a decis construirea în s|a|t a unei băi 
populare. Mă simt fericit de rezultatul „desbaterilor” şi ne fotografiem în fata 
şcoalei.

Prcm ilita rii!! Nădejdea noastră de mâine, viitorii gospodari în Româ
nia Nouă. „Care vor trăi altfel” (!) decât părinţii lor. Grija mea este să le 
sădesc adânc învăţămintele igienei. Flăcăii din minunatul s,ubcentru P. P. 
Peresecina, cu comandantul lor vrednic, ascultă atenti conferinţa mea.

Şi acum — Pe teren înainte!! înainte! Purtători ai unei chemări mă
reţe, să cutreierăm şi să rospolim satele, să le  chemăm spre vieata cea nouă.

La Paşcani, pe prispa unei cocioabe, am găsit pe sărmanul Vierul Chirică 
de 28 ani, cu o pleurezie masiva (dispn.ee, junghiuri, febră, mare epansament 
pleural drept).

La o cadă de gospodar din Micleşti, după ce am răscolit toată casa şi pe 
locatarii ei 11 '

După alergătura din zi, iată-mă în casa gospodarului Luca Negrei, 
1* o zeamă de puiu cn măm ălignţă din care am ospătat cu o poftă de ne- 
descris. Serviciul de masă- nu este chiar aşa de fin ca ’n marile restaurante 
însă spiritul ospitalier al moldoveanului Luca Negrei şi cuvântul cald îl fac 
să ne apară de arginti

La 11 şi 12 August ne-au sos,it şi 5 echipe sanitare. In toate; satele 
fumegă etuvele „Iţasarabia”. Sunt zile de extraordinară fierbere în satele 
noastre. O „revoluţie”  binefăcătoare!

Cuptorul fix  de deparazitare din curtea dispensarului, a intrat şi el 
în funcţiune.

Fântânile sunt degradate!! Un mijloe de constrângere simplu şi de mare 
efect: soot şi sechestrez ciutura şi reparaţia începe după câteva ore cu con
cursul întregei mahalale respective. Amenzile sanitare în acest an greu ar 
deprima şi demoraliza cu totul pe bieţii săteni. Am preferat acest mijloc.

In Ivancea o ţărancă ne face o demonstraţie cum îşi „zoleşte” dum
neaei rufele în clasicul „ştiubei”. Este o metodă foarte bună, însă necesită 
să fie niţel raţionalizată.

O încruntare din sprâncene! Şi un ordin scurt din partea d-lui Prefect 
al jud. Orhei, Lt. Col. V. Mironescu — şi acest loc viran dini mijlocul sa
tului se preface în  câteva zile într’o grădiniţă cu flori şi iarbă, schimbând 
aspectul locului.

. Cel mai ieftin şi mai bun dezinfectant din mediul rural „varul”. Pri
măria din Peresecina a procurat varul necesar des,infectării fântânilor. Iată 
Şi operaţiunea lui de stingere într’un mare uluc de piatră.

Toate cojoacele şi blănurile din Râşcova stau acum într’o atmosferă groasă 
de anhidridă sulfuroasă sub paza guarzilor comunali.

învăţătorii şi alţi slujbaşi din Ivancea, primesc instrucţiunile noastre 
tehnice.

O nădejde şi O pildă! Vrednicii gospodari din Samananca, în frunte 
cu neobositul lor învăţător Aurel Merişanu, au alcătuit sub directivele mele 
un comitet de construcţie pen tru  o baie populară. Realizarea ei este sigură, din 
cauza energiei excepţionale a înv. Merişanu şi concursului nelimitat al d-lui 
Medic Primar ţ)-r M. V. Coteanu.

In sfârşit începe repararea fântânilor! Slavă Domnului! şi... Doamne
Ajută!
, Priviţi fântâna din clişeul de sus, reparată gata şi curăţită. Priviţi 
tăbliţă cu interzicerea adăpatului vitelor!

Priviţi şi fântâna Nr. 146 în plină reparaţie sub supravegehrea noastră.
Este fântâna Nr. 146 din clişeul do sus, reparată, curăţită, văruită şi 

cu căldare fixă.
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O altă muncă istovitoare dar rodnică, consultaţiile de P ueneu ltu ră  din 
fiecare Joi: 300 sugaci înregistraţi, dintre cari 150—200 vin în fiecare Joi. 
Rezultatul: o scădere vertiginoasă a m ortalită ţii infantile. Dintre cei .prezenţi 
1/4  suferă vara de enterită şi sunt vindecaţi în 12 ore. In fiecare Joi dis
tribuim pentru cei săraci: zahăr, orez şi gris din subvenţia Ministerului.

Intr’o Joi, 25 copilaşi au primit eămeşuici şi pelinci. Iată copilaşii 
îmbrăcaţi cu darurile Ministerului; în eămeşuici, sub soarele zâmbitor. Toate 
mamele tiu în mână pachete cu zahăr şi orez.

„Primăul” — O dram ă a satelor basarabene. Ruina morală şi economică; 
Degenerarea copiilor Neamului. — Toţi au câte o viişoară de hibrizi, o recol
tează şi beau apoi neîntrerupt câteva luni de zile trăind în continuă bezi’e. 
Copii sunt concepuţi în stare de ebrietate şi se nasc debili mintali. învăţă
torii se tânguesc, arătându-mi copii care stau câte 2 ani în clasa 1 şi nu 
pot număra până la  10.

Altă scenă: Vaccinez copiii , din Râşcova cu Anatoxina Ramon (I-a 
inoculare).

Dn nou aspect al inoculărilor antidifterice. Instantaneiu: atitudinea 
mamelor. . . . .  .

Copiii satului asupra cărora se îndreaptă grija şi atenţia medicului, 
generaţia de mâine care trebue Să crească în noţiuni de igienă şi deplină să
nătate, nădejdea noastră în ziua de mâine, într’un sat mai sănătos şi mai 
viguos.

O şcoală clădită acum 10 ani. In spatele ei se zăreşte cupola unui splendid 
local nou ridicat de vrednicul înv. A. Merişanu. Şcoala aceasta veche (mate
rialul ei lemnos, uşi, ferestre) vor Ji întrebuinţate la construcţia băii populare 
din sat (Samananca).

La vizita medieală se face examenul complet-clinic al urechilor, gurii, 
a nasului, a ochilor (conjunctivelor) a aparatelor şi sistemelor.

Intr’un sat impaludat cercetez. şi Splenomegalia (indicele splenic).
Terminând inspecţia sanitară, o form alitate necesară este încheierea pro- 

cesului-verbal de inspecţie în condica speciala a Primăriei, m care după expu- , 
nerea activităţii, a stării civile, a salubrităţii satului trec detailat: consta
tări şi măsuri sanitare (Stetcani).

Poezie în proză, flori de stil, vorbe, exhibiţionism, grabă — 
puse în slujba nouăi metode, de ordin grafic, a asanării sanitare 
a ţării.

Nu se îngraşe porcul la Crăciun 1 spune românul. -
Şi nici primăvara nu se face cu o floare —  ca să întrebuinţăm 

limbagiul înflorit al floarei de medic dela Circ. Peresecina din 
jud. Orhei, pe care îl vedem fotografiat în timpul desbaterilor în 
Parlamentul din Samanca şi când termină inspecţia sanitară cu for
malitatea necesară a încheerei Procesului-verbal de inspecţie în con
dica specială a Primăriei din Steţcani.

Sinistra condică şi faimosul proces-verbal de inspecţie, cari 
încă închee şi fac dovada raitei lunare-a medicilor noştri sanitari.

Până acum le cunoşteau autorităţile; de azi înainte le va vedea 
şi publicul.

Această ,.Campanie sanitară în 32 imagini“ şi câte cuvinte 
am reprodus mai sus, de sub fiecare fotografie în format 8— io 
ctm., figurează în Voi. I, pag- 577— 594, din „Probleme şi reali
zări“, monumentala operă în 4 volume tipărită de M-terul Să
nătăţii şi Asistenţei Sociale în Imprimeriile Statului care începe cu 
„Programul Ministerului“ şi „Realizări în Domeniul Sănătăţii Pu
blice” de D-l Medic General D-r Nicolae Marinescu.

M. CÂNCIULESCU.
Membru al Academiei de Medicină
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PREVENIREA SINCOPEI ADRENALINO'CLOROFORMICE 
PRIN PARALIZIA SIMPATICULUI

de
D-r ANTONESCU V. CA1US

Asistent universitar

Autorul, în cercetările făcute asupra mecanismului de pro
ducere al sincopei adrenaiino-cloroformice, a  obfinui împede- 
carea sincopei, paralizând simpaticul prin injecţia alcaloizilor 
secare! cornute sub formă de Ergotina Merck, doza alcaloi
zilor fiind de 3 ori mai mare decât aceea' a adrenalinéi 
care este de 0,01 mgr. pe kgr, de animal.

Cercetările începute încă din 1934 de către V. Papilian-C. V. 
Anlonescu-I. G. Russu; V. Papilian-V. Preda-T. Spătaru; C. V. An- 
tonescu-I. Vinfi, în baza rezultatelor obfinuîe au- impus concluzia că, 
sincopa adrenalino-cloroformică este o stare de instabilitate a  inimei 
vecină cu fibrilafia (V. Papilian), că rolul sistemului nervos vegetativ 
in sincopa adrenalino-cloroformică se manifestă prin predominenfa sim- 
paticujui în favorul produceri sincopei şi predominenfa vagului în favoruF 
împiedecării sincopei. Pentru a  dovedi acest fapt, autorii au recurs Ia 
aiterite^ metode cari au condus pe de o parte Ia o stare de predo- 
mmenfă vagală fie prin subsfanfe parasimpaficomimetice (pilocarpină, 
clorură de carbaminoilcHoIină), fie prin diminuarea cantitativă a  fi- 
| re 0I-\s’l?Pa ^ce (extirparea simpaticului abdominal, a ganglionilor semi- 
unari) fie prin diminuarea tonusului simpatic fiziologic (prin extirparea 

capsulelor suprarenale), iar Sanlenois, VidacovifcH, M erk len  şi Grand- 
Pierre au utilizat vagotonina.

Pe de altă parte se cunoaşte fenomenul sincopei, cardiace clo- 
[° orn?’ce pure, care este datorită excifafiunei puternice a vagului în 

cloroformizării prin inhalafiune massivă. Astfel Malmejak şi 
co oborcfoni săi, provoacă o sincopă cloroformică pură prin inhalafiune 
masiva de cloroform, apoi recurg Ia injecfiuni de adrenalină, masaj 
cardiac, respirafie artificială, reuşind să reanimeze inima. După datele

M. M. R. 1
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autorilor, în 9/io din cazuri reanimarea cardiaca a fost definitivă, dar 
prin o nouă cloroformizare se producea o sincopă cardiacă de această; 
dată' definitivă, fiind o sincopă adrenalino-cloroformică. Autorii în
cearcă să explice acest fenomen prin faptul că la animalul în depre
siune, difuziunea adrenalinéi se face foarte încet şi nu poate atinge
cantitatea în care ea devine nocivă aparatului neuro-cardiac. Dar net 
găsind suficientă această explicafiune, mai ales în ceeace priveşte
faptul că această stare refractară persistă un timp destul de îndelungat, 
după care circulafiunea şi respirafiunea îşi reiau funcjiunile normale, 
autorii caută să dea altă explicafiune, enunfând ipoteza că „cloro
formul afectează iritabilitatea inimei şi a sistemului nervos după propor
ţia în care a fost fixat pe organ” , 1— iîn doze mici şi mijlocii ar exagera 
iritabilitatea favorizând aparifia fibrilafiunei ventriculare, în doze mari 
(maximale) ar reduce iritabilitatea opunându-se fibrilafiunei, —  ajun
gând la concluzia că „sincopa cloroformică pură realizează astfel un 
fel de protecfiune contra sincopei adrenalino-cloroformice -

In cursul experienţelor prezente am recurs la paralizia simpati
cului cu ajutorul alcaloizilor secalei cornute (ergot) sub forma Ergoti- 
nei Merck.

Şi de data aceasta rezultatele obţinute au confirmat ipoteza noastrâ, (ie 
oarece nici un animal sub narcoza cloroformică şi injectat în prealabil cu Ergotin, 
nu a  făcut sincopă în momentul administrârei adrenalinéi, deci .sincopa adre
nalino-cloroformică a  fost împiedecată.

Această protecţie este dată de Ergotin chiar în doze mici, 0,6 cc. pentru 
un animal de 22 kgr. (Fig. 1), ceeace înseamnă că am utilizat 0,03 mgr. ai- 
caloizi de ergot pentru 1 kgr. greutate animală “).

Este explicabil acest fenomen prin faptul că ergotina, ergofamina 
şi ergotoxina paralizează simpaticul, deci diminuă eficacitatea exci- 
tafoare a adrenalinéi. Ori, nici într’unul din cazurile experimentate şi 
anterior, excitarea parasimpaticului sau predominenfa parasimpaficului 
prin diminuarea tonusului simpaticului, nu a provocat sincopă, nici n a  
favorizat-o, ci din contră, a  împiedecat sincopa adrenalino-clorofor
mică şi în cazurile unde animalele au fost puse într o stare priel
nică sincopei.

*) 1 cc. Ergotin Merck =  extract din ,1 gr. plantă, confinând 1,2 mgr. 
alcaloizi (ergotină, ergotamină, ergotoxina), purificată de toate bazele aminate.

/ ' ■ * .'
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In baza ipotezei noasfre, care enunfă predominenfa vagului 
în fenomenul de împiedecare a sincopei adrenalino-cloroformice, ere-, 
dem că şi fenomenul proiector contra sincopei adrenalino-cloroformice 
realizat de o sincopă cloroformică pură anterioară, se explică tot prin 
parasimpaticofonismul creat de doza masivă a  cloroformului, deoarece 
imediat ce se va proceda Ia o nouă cloroformizare sincopa adrenalino- 
cloroformică se va produce, de data aceasta întâlnind ;un tonus sim
patic ridicat în urma adrenalinizării anterioare şi un vag mai pufin 
ex^ifat din cauza diminuării titrului cloroformului din circulafie, dato
rită manevrelor de reanimare a inimei.

De altfel în sprijinul ipotezei noastre sunt şi experienfele ante
rioare ale Iui V. Papilian-G. V. Antonescu şi ,1. G . Russu, în cari 
paralizarea vagului (prin atropină) Ia un animal pus în stare de re
zistentă fafă de sincopa adrenalino-cloroformică, a favorizat produ
cerea ei.

BIBLIOGRAFIE.
. Antonescu ■ Contribu|iuni la studiul sincopei adrenalino-cloroformice.

(Teză, 1935). V. Papìlian, I. G. Russu şi C. V. Antonescu. Simpaticul şi 
sincopa  ̂ adrenalino-cloroformică. (C. R. Biol. T. CXV1II, 5, 471, 1935). — 
V. Papilian, I. G. Russu şi C. V. Anfonescui Sincopa adrenalino-cloroformică şi 
plexul lombar. (Corn. Soc. Biol., Cluj, 30, I, 1935). —  V. Papilian, I. G. 
Russu şi C. V. Antonescu. Noi cercetări asupra mecanismului sincopei adrenalino- 
cloroformice. (Clujul Medical, 4, 181, 1935). — C. V. Antonescu şi I. Vinfi. 
Sincopa adrenalino-cloroformică şi vagul. (Clujul Medical 8, 515, 1936). — V. 
Papilian şi C. V. Antonescu i Noi cercetări în studiu! sincopei adrenalino-cloroformice. 
(Clujul Medical, 6, 357, 1937). — V. Papilian t Sincopa adrenalino-cloroformică, 
(Sibiul Medical 5, 255, 1934). — Malmejak I., Tournade A. şi Djourno A .. Syncope 
adrénalino-cloroformique et syncope clorofoirmique. (C. R. Biol. T. CX, 540, 1932).

Sanfenois D., Merkten L., Grandpierre R. şi Vidacovith M .i Vagotonine et 
syncope adrénalino-cloroformique. (C. R. Biol. T: CXV, 612, 1934).

C . V . ANTONESCU . La prévention de la syncope adrénalino- 
cloroformique par paralysie du sympathique.

L’auteur dans ses recherches sur la mécanisme de la syncope adrénalino- 
cloroformique, obtient l’empêchement de cette syncope en paralysant le sympat- 
hique, par 1 injection des alcaloïdes d’ergot de segale sous la forme d’Ergotine-Merck.

L’empêchement a été obtenu aussi avec une dose des alcaloïdes seulement 
triple aux doses d’adrenaline utilisée (0,01 mgr. adrénaline par kgr. animal).

C . V . ANTONESCU: I l  preveniménto della sincope adrenalino- 
cloroformlca mediante la paràlisi del simpatico.

L’autore nel decorso delle sue indagini sul meccanismo della sincope 
adrenalino-cloroformica ottiene l’impedimento di questa sincope paralisando il sim- 
patico coll’aiuto degli alcaloidi del ségale cornuto (ergot) sotto la forma AeWEr- 
go tm a  Merck. ' '

Quest’impedimento è stato anche , ottenuto con una dosi di alcaloidi sola
mente tre volte più grande di quella di 'adrenalina ultilizzata (0,01 mgr. adrena
lina per Kg. di animale).

C. V . ANTONESCU: Die Vorbeugung der adrenalino-chlotojor- 
Wischer Synkope, durch die Lähm ung des Sympathikus.

Der Autor, während seiner Untersuchungen über das Mechanismus der 
aarenalinischen-cloroformischen Synkope, erhielt die Vorbeugung dieser Synkope 
nurch die Lähmung des Sympathikus, durch die Verwändung der Alkaloiden des 
Mutterkornes (Ergot) unter der Form der Ergotin-Merck.
,  7 „ Diese Vorbeugung wurde erhalten mit einer Dosis der Alkaloiden, nur 
, grösser als die verwendte Dosis der Adrenalin (0,01 mgr. Adrenalin per!• Kg. Tier).



CONSIDERAŢIUNI ASUPRA PATOGENIEI 
$1 TRATAMENTULUI CONJUNCTIVITEI PRIMĂVĂRATECE 

(CONJUNCTIVITA VERNALA)
de

Docent D>r V* CERCHEZ

Conjunctivita primăvăratică este datorită unui dezechilibru 
al aparatului nervos* organo-vegetaliv, sub in(!uen|a razelor 
solare, poate fi considerată ca o boală vago-tonică cu predo- 
minenjă oculară.

Conjundivita primăvăratică apare între 5—20 ani, nl- 
• ciodatâ înainte de 5 ani, foarte rar după 20 ani. .

Nu poate fi considerată ca un stigmat al sifilisului, ereditar.
Nu poate fi considerată ca o reac|iune anafilactică cu 

atât mai mull tuberculoasă.
Tratamentul prin injecţii subconjundivale cu solu(ie adre

nalină, îl cred până acuma tratamentul ce dă cele mai bune 
rezultate în un timp foarte scurt şi deci ar fi tratamentul de 
alegere în conjunctivita primăvăratică.

Această afecţiune oculară deşi benignă şi puţin frecventă, 
totuşi din cauza patogeniei necunoscute, neavând un tratament 
specific, este de lungă durată şi numai faptul că fenomenele, in
flamatorii alarmante apar mai mult primăvara şi vara, fac pe 
bolnavi să o suporte mai uşor. Totuşi la această afecţiune oculară 
fenomenele funcţionale subiective ca lăcrămarea, fotofobia şi mân- 
cărimea pleoapelor sunt foarte irascibile şi alarmante pentru bolnavi.

Mulţi autori au descris această afecţiune şi fiecare au cău
tat să o atribue diferitelor cauze. Prof. Axenfeld prin raportul său 
asupra „catar primăvăratec” din 1907, făcut la Societatea Fran
ceză de oftalmologie —  pare să fie lucrarea cea mai complectă, —  
a adus contribuţiuni importante şi a pus multe lucruri la punct 
în ce priveşte simptomatologia şi histologia patologică, cari au 
fost apoi confirmate de majoritatea autorilor. Insă patogenia a.- 
cestei afecţiuni tot ne pusă la punct a rămas" şi din această cauză 
tratamentul ce se face acestei afecţiuni este simptomatic şi durează
mulţi ani. . . . .

Pentru clarificarea patogeniei acestei boli, multe ipoteze s au 
pus. încercările făcute pentru a preciza cauza directă care in
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fluenţează conjunctiva, au îndreptat cercetările mai întâiu în a 
depista cauza generală care predispune organismul faţă de această 
afecţiune. La persoanele bolnave de această afecţiune de ochimi, 
se pare că doi factori diferiţi s’au unit pentru a da naştere a- 
cestei boli: a) un factor care predispune bolnavul la o sensibi
litate patologică particulară a conjunctivei, şi b) o excitaţie externă 
capabilă de a provoca alteraţiuni conjunctivale caracteristice boalei-

Şi atunci pentru aflarea acestor factori diferiţi, s’au emis 
foarte multe ipoteze şi dintre toate cele care pot fi demonstrate 
şi susţinute în momentul de faţă că pot fi cauze ale conjunctivitei 
primăvăratice sunt în număr de trei:

1. —  Conjunctivita primăvâratică ar fi o boală alergică.
2. —  Conjunctivita primăvâratică ar fi o boală constituţională.
j .  —  Conjunctivita ■ primăvăratecă ar fi o boală datorită

luminei.
1 ) Conjunctivita primăvâratică ar fi o boală alergică; a- 

ceastă teorie susţinută mai întâiu de autorii americani între cari 
Woods Mane şi apoi de autori francezi Lagrange şi 5 . Delihil 
şi Fort arată că conjunctivita primăvâratică ar fi o maladie a 
a polenului, polenul plantelor ar fi antigenul animal. Persoanee 
bolnave de această boală sunt foarte sensibile la polenurile di
feritelor plante, deci agenţii exteriori ar fi cauza acestei boli, însă 
persoanele acestea trebuesc să prezinte unele caractere constitu
ţionale: în primul, rând ereditatea care ar juca un rol important 
şiunele fenomene alergice, ca: accese de migrene, urticariă, astmul, 
cari la aceste persoane apar brusc şl dispar iarăşi repede fără 
să lase vre-o urmă. Deci conjunctivita primăvăratică ar fi o alergie 
neinfecţioasă.

Pascheff susţine că conjunctivita primăvăratică ar fi o aler
gie infecţioasă şi deci toţi cei bolnavi de această boală sunt lim
fatici, prezintă adenopatii tracheo-bronşice şi în genere tubercu
loza latentă ar fi cauza conjunctivitei primăvăratice- sprijinindu-se 
pentru susţinerea acesteia pe examenul histologic al unor noduli 
luaţi dintre vegetaţiile de pe conjunctiva palpebrală.

Pascheff face chiar o corelaţie între conjunctivita primă- 
vâratică şi tuberculoza latentă aşa după cum există corelaţia 
intre tuberculoză latentă şi conjunctivita flictenulară şi emite ipo
teza că nodulii conjunctivitei primăvăratice ar fi analogi cu flic- 
tenele conjunctivitei flictenulară, însă s’ar manifesta numai pri
măvara şi vara.

2) Conjunctivita primăvâratică ar fi o boală constituţională: 
J- W o o d  arată că muulte persoane bolnave de această 'afec

ţiune oculară au calciul diminuat în sânge. O r e  s t  e incriminează 
sifilisul ereditar, cauza conjunctivitei primăvăratice. H. L a g r a n g e  
o pune pe socoteala distrofiei glandelor cu secreţie internă. Şcoala 
italiană cu P. G u e r r a arată că în conjunctivita primăvăratică 
ar fi o hipofuncţie a  glandelor genitale şi suprarenale şi ar da 
o hipertonie a nervului vag.

3 ) Conjunctivita primăvăratică ar fi datorită luminei: C o 
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l o m b o  susţine că lumina este pauza determinantă a boalei, iar 
B a y e r  susţine că aerul joacă un rol în desvoltarea acestei a- 
fecţiuni oculare.

După cum se vede din enumărarpa celor mai însemnate teorii, 
după L. G e n e t  patogenia conjunctivitei primăvăratice departe 
de a fi elucidată, este tot neprecisă; în schimb simptomatologia 
este foarte netă şi bine pusă la punct. Leziunile caracteristice 
pe care le provoacă această afecţiune se pot localiza fie: a) Numai 
pe conjunctiva tarsiană a pleoapei superioare, forma palpebrală; 
b) Numai pe conjunctiva bulbară la limbul sclero-comean, forma 
bulbară; c) Manifestându-se şi pe conjunctiva palpebrală şi con
junctiva bulbară, forma mixtă.

a) Forma palpebrală este forma cea mai frecventă şi pre
zintă leziuni foarte caracteristice după care se face diagnosticul 
diferenţial. La examen se văd vegetaţii cu suprafaţa plană în for
maţiuni strânse ca papilele dela baza limbii sau ca un pavaj de 
culoare pallăptos şi se găsesc numai pe conjunctiva tarsiană a 
pleoapei superioare, nu se găsesc pe cea a conjunctivitei pleoapei 
inferioare şi nici în fundurile de sac conjunctival.

b) Forma bulbară, formă mai rară prezintă la limbul sclero- 
comean conjunctiva îngroşată formând o ridicătură neregulată de 
mai mulţi milimetri deasupra corneei de culoare alb-gris, aspect 
de gelatină. Aceste îngroşări pot ocupa jur împrejurul limbului, 
însă mai des sunt în partea internă şi externă. P a s c h e f f  descrie 
cazuri când toată corneea .este acoperită de acest ţesut hiperplazic.

c) Forma mixtă este mult mai rară şi afecţiunea se manifestă 
în acelaşi timp şi pe conjunctiva palpebrală şi pe conjunctiva bul
bară în regiunea limbului sclero-cornean.

Toate aceste leziuni descrise mai sus nu jenează pe bolnav 
toamna şi iama însă de îndată ce apare primăvara şi vara, apar şi 
simptomele * funcţionale subiective foarte alarmante care  ̂determină 
pe bolnav să se prezinte medicului. Tulburarea funcţională^ su
biectivă cea mai supărătoare şi caracteristică este mâncărimea 
ce o simt bolnavii atât cei cu forma palpebrală cât şi cei eu forma 
bulbară sau mixtă, apoi o fotofobie şi lăcrămare foarte pronun
ţată. Şi aceste tulburări funcţionale sunt foarte accentuate in 
timpul primăverii şi verii; odată cu venirea timpului rece, toamna 
şi iarna toate simptomele funcţionale dispar de multe ori fără nici 
un tratament şi dispărând aceste simptome, pacientul se crede vin
decat cu toate că vegetaţiile de pe conjunctiva palpebrală nu 
dispar. Timpul rece poate să le atenueze puţin, dar ele nu dispar 
complect, căci odată cu venirea primăverei reapare tot cortegiul 
de tulburări funcţionale, de multe ori cu o intensitate) şi mai mare.

S o e m i s  eh arată că revenirea acestor tulburări se repetă 
numai de 4— 5 ori adică 4— 5 primăveri şi apoi se vindecă com
plect, de multe ori fără nici un tratament. Timpul necesar pen
tru evoluţia -acestei boli ca să se vindece nu poate fi precizat, 
depinde de felul tratamentului, dar cred că în orice caz mult mai 
mare decât acel precizat de S o e m i s c h ,  dacă cazurile au fost
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tratate după vechile metode, căci aproape majoritatea cazurilor 
văzute şi tratate de mine după vechile metode se vindecaseră după 
un timp mai mare de 4— 5 ani.

Din cele 42 cazuri de conjunctivită primăvăratică examinate 
şi tratate voiu cita trei cazuri foarte caracteristice atât în ce pri
veşte evoluţia şi durata afecţiunei, atât în ce. priveşte tulburările
ce le provoacă în stare generală cât şi în ce priveşte trata
mentul. De remarcat sunt turburările in starea generală şi care
le prezintă acei bolnavi cu această, afecţiune oculară şi faţă de 
cari trebuesc îndreptate toată\ atenţia şi care ne dau în o oarecare 
măsură indicaţii asupra patogeniei acestei maladii oculare.

' OBSERV. I-a. — Copila P. M., de 5 ani, din Bucium (Iaşi), se prezintă
la consuifafii pe ziua de 12 Mai 1930, cu conjunctivită primăvăratică, formă
palpebrală, cu vegetafii mari acoperind toată suprafafa conjunctivei palpebrale far- 
siană cu simptome subiective lăcrămare, fotofobia şi mâncărime foarte pronun|afă.

Examen generali culoarea fetei şi a pielei in general palidă, prezintă gan
glioni limfatici cervicali hipertrofiaţi, transpiră foarte uşor, ne spune mama sa;
prezintă extremităţile manilor şi picioarelor reci, are crize dese de constipafie şi 
dispepsie, sufere foarte des de urticarie. Prezintă dermografism de al doilea tip. 
Având în vedere vârsta am indicat un tratament medicamentosi local cu sol. adre
nalină şi ung. xeroformat, iar ca tratament general calciu. Revăzută după câtva
timp după acest tratament, se observă o ameliorare notabilă a  simptomelor subiec
tive şi acest fapt încurajează pe părinţi ca sâ-i facă tratamentul indicat mai de
parte şi pleacă cu fetita la plajă de mare. O  revăd in luna Septembrie acelaş 
an, copila nu mai simte nimic, se simte complect sănătoasă. Controlând vegeta
ţiile conjunctive palpebrale, am constatat că ele n’au dispărut ci sunt mai şterse 
şi mai palide nu aşa proeminente ca Ia prezentare. Recomand să i se dea iarna 
untură de peşte şi atrag atenjia ca imediat ce va începe primăvara să se prezinte 
din nou fiindcă boala nu este vindecată şi va reveni cu venirea timpului cald. 
In adevăr, în primăvara următoare se prezintă exact cu aceleaşi fenomene ca prima 
dată; părinjii sunt foarte alarmaţi şi la toate sfaturile date se arată foarte scep
tici. In adevăr, nu mai urmează la tratament, dar în primăvara anului 1936, 
deci după cinci ani se prezintă din nou la consultaţii tot cu simptome funcţionale 
subiective, însă nu aşa alarmate, iar Ia întoarcerea pleoapelor pe conjunctiva 
tarsiană se observă regiuni de cicatrici albe şi regiuni cu vegetafii pufin distruse, 
fiindcă între timp fetita fusese operată de câteva ori prin curetaj şi câteva cre
ionări cu sulfat de cupru. Deci un tratament de cinci ani medicamentos şi chirur
gical» dar cu rezultate foarte pufin îmbucurătoare. Obţin aprobarea părinţilor 
de a face tratamentul lui Tessier Giulio, prin injecţii subconjuncfivale cu sol. adre
nalină 2 la mie. încep să-i fac injecfii cu 1/10 din cmc. din sol. adrenalină
1/2000 la marginea posterioară a torsului, a  treia zi îi fac 1/9 din cmc.
aceiaşi soluţie de adrenalină şi repet dini 3 în 3 zile aceste injecfii, mărind doza 
Pună ajung Ia 1 /4  cmc. şi apoi soăzând doza ajung Iarăşi la 1/10 din cmc.
tăcându-i în total 14 injecfii de fiecare ochiu. La început am făcut injecfiai 
numai Ia un singur ochi şi văzând că nu se întâmplă nici o reacfiune locală sau 
generală am făcut aceste injecfii deodată la ambii ochi. Ameliorarea am recu
noscut-o chiar după câteva injecfii, atât în ce priveşte fenomenele inflamatorii
subiective cât şi în ce priveşte vegetaţiile conjunctivale. După aceste injecţii, fe
nomenele inflamatorii subiective au dispărut, iar vegetaţiile conjunctivale care mai 
erau sau  rezorbit, iar conjunctiva şi-a recăpătat aproape culoarea şi aspectul nor- 
mal. Copila poate fi considerată vindecată, fiindcă după tratamentul acesta n’a 
nrni suferit în primăvara şi vara următoare de acele simptome chinuitoare şi a
rost apoi revăzută trei ani consecutivi şi n'a mai prezentat nici cea mai mică jenă 
la ochi.

OBSERV. II-a. —Tânărul Z. I., de 12 ani, din Iaşi, str. Eternitate,
5® Prezintă la consultare la 24 Mai 1932, cu conjunctivită ;primăvăratecă cu
tormă mixtă. Vegetaţiile ocupă toată suprafaţa conjunctivei tarsiene, iar Ia limbul
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sclero cornean în dreptul orelor 9 şi 3 un ţesut boselat ca o gelatină formând 
o ridicâturâ care se ridică deasupra corneei cu 1—2 mm. Ia ambii ochi. Fe
nomene inflamatorii subiective foarte pronunţate.

Examen generali Foarte palid, apatic, ganglionii limfatici cervicali hiper- 
trofiaji, transpira foarte uşor, extermitâjile manilor cianozate, deci o circulaţie 
periferică defectă, Ia oboseală criză de dispnee. Dermografism' de tipul al doilea, 
deci o istare de instabilitate circulatorie şi o ştaret de lenevire a  tunicilor micilor 
vase sanguine. Instabilitate cardeo-vasculară şi tensiunea arterială scoboritâ. B. W. 
şi Meinicke a sângelui negativ, formula leucocţfară eusinofilie 30/o.

I se recomandă ca tratament local comprese călduţe cu soluţ. oxicianură 
1/4000 picături de sol. adrenalină 1 la mie şi ung. eroformat 3 %  şi din când 
în când creionări cu sulfat de cupru, iar ca tratament general vara calciu şi plajă 
Ia mare, iar iarna untură de peşte. După un tratament de câteva luni, simptomele 
subiective se ameliorează, urmează mai departe tratamentul acesta timp de doi 
ani şi pacientul nu se mai prezintă, cu toate că nu era vindecat. Insă în primăvara 
pnu.ui 1938, se prezintă din nou Ia consultaţie şi examinat prezintă aceleaşi
fenomene inflamatorii subiective ca Ia plecarea dela tratament. Când am întors 
pleoapa superioară pe toată suprafaţa conjunctivei tarsiene, insule de ţesut cicafri- 
cial şi insule cu vegetaţii şterse, iar pleoapa foartei groasă. In timpul cât lipsise 
dela tratamentul meu i se făcuse două curetaje şi foarte multe creionări cu 
sulfat de cupru. Ii aplic, tratamentul Iui Tessief injecţii sub-conjunctivale şi în ţe
sutul dela limbul sdero-comean din sol. adrenalină 1 la mie. Încep ca şl în cazul 
precedent cu 1/10 cmc. şi la fiecare 3 zile mărindu-i doza până la 1 /4  din 
cmc. şi apoi o scad din nou până ajung iar Ia 1/10 cmc. în total câte
14 injecţii Ia fiecare ochi. In adevăr după aceste injecţii pe lângă că dispar
complect fenomenele inflamatorii, dar toate zonele cu vegetaţii s’au rezorbif, con
junctiva căpătând o culoare roză normală, deosebindu-se puţin de conjunctiva 
cu cicatrici care persistă sa fie mai albă; pleoapa devenise mult mal subţire, 
perduse din ' îngroşarea care desigur era urmarea curetajelor şi a  creionărilor 
foarte numeroase; deasemenea şi ţesutul gelatinos dela limbul sclerocomean erp 
aproape rezorbit. Este revăzut doi ani consecutiv şi bolnavul n a mai avut nici
cea mai mică jenă oculară, iar suprafaţa conjunctivei tarsiene este vascularîzatâ 
normal, este socotit vindecat.

OBSERV. IlI-a. —  Elevul A. I . , ' de 14 ani, d . IV, Lic. Bârlad, se
prezintă în luna Mai 1936, la consultaţii cu conjunctivită primăvăratecă formă 
palpebrală, ambii ochi, cu fenomene subiective inflamatorii nu prea alarmante.

Examen generali palid, apatic, toată faţa acoperită de acnee, ganglionii
sub maxilâri hipertrofiaţi, o mică cicatrice sub maxilarul stâng; transpiră foarte 
uşor, mâinile cianozate şi reci. Sufere de constipaţie şi indigestie, urticarea foarte 
des; dermografism de primul tip. B. W. şi Meinicke negativ, formula leuco
citară euzinofilie 2,5 0/o. Reflexul oculo-cardiac pozitiv.

Îmi exprim pârerea câ cel mai indicai tratament care l-ar putea da vin-
decare ar fi injecţiile subconjunctivale cu soluţie adrenalină. Mama sa care era
doctoriţă, acceptă foarte entuziastă însă aoesf tratament să-I facă după ce termină 
examenul de sfârşit de an. In adevăr Ia sfârşitul Iunei Iunie încep tratamentul 
prin injecţii subconjunctivale din sol. adrenalină 1 la mie cu 1/10 din cmc. Ia fie
care 3 zile mărindu-i doza până Ia 1 /4  din cmc. şi apoi scad până ajung la 
1/10 din cmc. Ii fac în total câte 14 injecţii Ia fiecare ochiu. După acest tra
tament controlez vegetaţiile de pe conjunctivă şi constat că aproape toate s au 
resorbit şi conjunctiva începe să-şi reia culoarea naturală. Pleacă acasă şi este 
revăzut în luna Septembrie acelaşi an, când se constată că nici că se cunoaşte 
că conjunctiva a  fost acoperită de vegetaţie. Este revăzut în fiecare primăvară 
timp de trei ani consecutiv şi niciodată nu s 'a  observat vre-o recidivă. Este con
siderat vindecat. v

Din cauza diversităţii de concepţiuni patogenice au făcut 
pe diverşi autori să conceapă diverse tratamente. Această chestiune 
a tratamentului conjunctivitei primăvăratice m’a preocupat de mult 

, timp şi .când am avut posibilitatea să urmăresc cazurile şi să le 
pot face diverse analize, le-am încercat şi diverse tratamente.
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La ambulatoriii de ocbi din Iaşi din 1928— 1940, în 12 ani, din 26.614 
persoane prezentate Ia consultaţii şl examinate Ia ochi, au fost 42 de cazuri de 
conjunctivită primâvâraticâ, un procent 0,150/o, un procent destul da mic fată do 
celelalte afecţiuni oculare. Din aceste 42 de cazuri, 35 de persoane au urmat 
regulat tratamentul, iar 7 persoane s’au prezentat odată sau de câteva ori ;i apoi 
n'au mai urmat tratamentul până Ia sfârşit.

După cazurile prezentate şi observate, conjunctivita primă- 
văratică apare numai la vârsta de 5— 20 ani, nu apare mai de 
vreme de 5 ani, iar după 20 ani sunt cazuri extrem de rare. 
Frecvenţa acestei boli după vârstă este între 8— 16 ani şi după
sex este la sexul masculin. După H o r n e r  ar fi 900/0 cazuri din 
sexul masculin.

Din 42 de persoane 32 sex masculin şi 10 sex femeninj după vârstă, 
cazurile se repartizează astfel: 1 caz de 5 ani, 1 caz de 6 ani, 1 caz de 7
ani, 2 cazuri de 8 anî, 3 cazuri de 9 ani, 5 cazuri de 10 ani, 6 cazuri del
11 ani, 4  cazuri de 12 ani, 3 cazuri de 13 ani, 5 cazuri de 14 ani, 3 
cazuri de 15 ani, 3 cazuri de 16 ani, 2 cazuri de 17 ani, 1 caz de 18 
ani^ 1 caz de 20 ani şi unul de, 25 ani. Din aceste 42 de cazuri cele mai 
numeroase în număr de 26 au fost cu forma clinică care afectează numai 
conjunctiva tarsianâ cu vegetaţia abundentă. Restul de 16 persoane au avut 
forma mixtă, forma clinică care interesează şi conjunctiva tarsianâ şi limbul
sclero-cornean. Din aceste 42 de cazuri, la 31 cazuri li s'a făcut B. W. şi 
Meinicke, a  sângelui şi numai la 3 capii a  fost pozitivă, unul de 8 ani, unul 
de 14 ani şi altul de 17 ani. La cei doi dintâiu examinaţi somatic, n’au prezentat 
nici un stigmat specific, în schimb părinţii erau vechi specifici şi cari urmau 
tratamentul, iar al treilea caz prezenta stigmate specifice.

Tot Ia aceste 31 de persoane la examenul făcut formulei Ieucocitare Ii s a 
găsit eusinofilia sângelui mărită.

La 32 persoane Ii s’a  găsit vegetaţii naso-faringene, ganglionii submaxi-
larl hipertrofiaţi, iar o parte dintre aoestea, avea şi cicatrici ganglionare. Tofi
prezentau pe lângă hipertrofia ţesutului Iimfoid şi amigdalele măritei şi supuşi la 
puseuri de angină.

V. M i c h e l  spune că „catarul primăvăratic ar fi o maladie 
a întreg sistem ganglionar” .

Toţi cei 42 persoane cu conjunctivită primăvăratică erau ane
mici, palizi, cu pielea rece, palidă, adesea cu acnee pe faţă şi ex
tremităţile reci. Toţi aveau dermografism de al doilea tip mai 
frecvent decât primul tip. Toţi aveau o aptitudine de a transpira 
şi sudorile apărea totdeauna brusc, mai ales la extremităţii şi în
axile. Aproape toţi aveau un caracter trist, păreau obosiţii, însă 
toţi aveau tendinţă la îngrăşat.

\  începând din anul 1935, din aceşti 42 bolnavi cu conjunctivită primă
văratică, 18 au fost trataji cu injecfii subconjunctivale cu solufie de adrenalină aşa 
cum am descris mai sus, şi dintre aceştia 12 s’au vindecat complect, 6 amelioraji, 
cred că aceştia nu s’au vindecat fiindcă n’au făcut decât 3—4 injecfii, neurmând 
tratamentul complect. Mulfi părinfi se înspăimântă când Ii se spune că trebue 
sâ facă injecfii la ochi.

16 cazuri din aceste 18 nu mai făcuse nici un tratament anterior, iar
2 mai urmase diverse tratamente dar fără să se vindece.

Restul de 24 bolnavi anteriori anului 1936 şi-au făcut diverse tratamente
Şi mulfi ani ca: spâlâturi cu cianură de mercur, coiiruri cu sulfat de zinc, adre
nalină, unguent xeroformat, curetaje, creionări cu sulfat de cupru, plajă Ia mare, 
injecfii cu calciu cu vitamine şi alte diverse tratamente. Tofi acei 18 bolnavi cu 
conjunctivită primăvăratică trafafi prin injecfii cu adrenalină erau bine conformafi 
fiziceşte, cu tendinfâ Ia îngrăşat, insă palizi, păreau obosiţi şi trişti irascibili; 
tofi aveau vegetafii naso-faringene cu ganglionii submaxilari hipertrofiaţi şi unii cu
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cicatrici ganglionare. To(i aveau tendinţa Ia transpirat cu extremităţile reci. Tofi 
prezentau dermografism de al doilea tip, tofi aveau B. W. negativ în sânge ţi 
la toti formula leucocitarâ cu euzinofilia sângelui mâritâ. Tot* aveau reflexul oculo- 
cardiac pozitiv. Din cei 18, 11 aveau conjunctivită primăvăratecă, forma clinică 
ce afectează numai conjunctiva tarsianâ ţi 7 erau cu forma mixtă.

Efectele terapeutice foarte mulţumitoare căpătate prin tra
tamentul lui T e s s i e r ,  injecţii cu adrenalină, cred că ne dau oa- 
recari indicaţiuni şi asupra patogeniei conjunctivitei primăvăratice. 
Unii autori după ani de cercetări, negăsind agentul patogen, au 
cercetat şi au căutat că din studierea stării generalei a persoanei 
bolnave de această afecţiune oculară să găsească diferite turburări 
morbide care să predomine în diferite organe. Dacă turburările 
predomină în anumite organe s’a văzut că bolnavii ce au con
junctivita primăvăratică prezintă sindroame de vagotonie cu di
verse manifestaţiuni în diverse organe, ca: tulburări circulatorii, 
digestive şi chiar pulmonare.

A n g e l u c c i ,  a ajutat că persoanele bolnave de această afec
ţiune, prezintă tulburări ale sisemului nervos organic de tipul vago- 
tonic. Am văzut mai sus că aproape majoritatea bolnavilor, de con
junctivită primăvăratică examinaţi, prezentau tulburări ale sistemului 
nervos organic de tipul vagotonie. La început am1 arătat că pare 
să fie doi factori diferiţi ce dau naştere acestei afecţiuni:

a) Un factor care predispune conjunctiva pacientului la o 
sensibilitate patologică specială, care factor aici cred că ar fi 
tulburarea sistemului nervos organic, o vagotonie vazomotrice cu 
predominenţă oculară.

b) Al 'doilea factor ar fi o . excitaţie externă care să pro
voace această sensibilitate a conjunctivei şi să dea alteraţiunile 
cunoscute ale conjunctivitei primăvăratice, şi cred că această ac
ţiune locală excitantă o au razele solare şi căldura din timpul 
primăverii şi verii.

Iar un fapt ce trebue menţionat, relativ la excitaţia locală a 
.razelor solare, am văzut că factorul care provoacă sensibilitatea 
conjunctivei şi să dea apoi naştere la alteraţiuni caracteristice 
conjunctivitei primăvăratice o au razele solare şi căldura din timpul 
primăverii şi verii. Ori, ştim că climatoterapia şl helioterapia' dau 
bune rezultate la vagotonici şi puţine rezultate şi chiar contrain
dicat la simpaticotonici. Iar faptul că foarte mulţi bolnavi au con
junctivită primăvăratică se simt amelioraţi sau chiar vindecaţi cu 
acest tratament, cred ca toţi aceştia sunt vagotonici.

Trebue de relevat părerea lui D e d i m o s ,  care spune că 
„par,asimpaticul cranian dă fibre vazodilatatoare la conjunctivă, 
de unde sub influenţa razelor solare se produce o hiperplazie a 
ţesutului conectiv”, sub formă de vegetaţiuni şi, că „datorită a- 
cestor tulburări locale ale sistemului nervos organic se datoresc 
acea senzaţie chinuitoare de mâncărime pe care o au toţi acei ce 
sunt bolnavi de conjunctivită primăvăratică şi care s’ar asemăna 
cu mâncărimea pe care o au acei cu herpes: Zoster oftalmie .

De aceea cred că toate tulburările aparatului nervos organo-
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vegetativ çare se află în conjunctivita primăvăratică influenţează 
în aşa manieră asupra individului că îi determină un caracter bol
năvicios şi mai ales având în vedere că această afecţiune se ma
nifestă la copii şi la adolescenţi, deci în prima perioadă a vieţii, 
desigur pe un teren foarte propice manifestărilor acestor stări 
morbide şi simptomele afecţiunii sunt mult mai caracteristice. Con
statarea unei stări de vagotonie trebue să ne ducă; cu gândul că 
avem deaface cu un organism în dezechilibru care dă naştere la 
multe sindroame nervoase, organovegetative şi pe care le-am vă
zut în cazurile noastre.

CONCLUZII: " ■ '
1) Conjunctivita primăvăratică este datorită unui dezechi

libru al aparatului nervos, organo-vegetativ, sub influenţa razelor 
solare, poate fi considerată, ca o boală vago-tonică cu predomi- 
nenţă oculară.

2) Conjunctivita primăvăratică apare între 5— 20 ani nicio
dată înainte de 5 ani, foarte rar după 20 ani.

3) Nu poate fi  considerată ca un stigmat al sifilisului e- 
reditar.

4) Nu poate fi  considerată ca o reacţiune anafitactică cu 
atât mai mult tuberculoasă.

5) Tratamentul prin injecţii subconjunctivale cu soluţie adre
nalină, îl cred până acunta tratamentul ce dă cele mai bune rezul
tate în un timp foarte scurt şi deci ar fi tratamentul de alegere 
în conjunctivita primăvăratică.

V  CERCHEZ: Considérations sur lap'athogénie et sur le trai
tement de la conjonctivite printanière, (conjonctivitis vernalis).

Cette affection oculaire a été étudiée par l’auteur pendant 12 années sur 
42 cas de conjonctivite printanière parais les 26614 personnes qui s’étaient pré
sentées à la consultation de l’ambulatorium pour les maladies des yeux.

L’auteur relève le lait que dans cette affection il faut premierèment- à exa
miner l’état général du malade, car il a observé que presque toutes les 42 per
sonnes malades du conjonctivite printanière présentaient des troubles dans le 
système nerveux organo-végétatif et qui prédisposent la conjonctive à une sen
sibilité pathologique spéciale. Le farteur qui produit cette sensibilité de la con
jonctive serait les rayons solaires et la chaleur du printemps et de l’été.

L’au teu r aboutit aux conclusions suivantes: ■ _
1) La conjonctivite printanière est due à un déséquilibre de l’appareil ner

veux organo-végétatif sous l’influence des rayons solaires et peut être considérée 
comme une maladie vago-tonique avec une prédominence oculaire.

2) La conjonctivite printanière apparait chez des individus âgés de 5 — à 
20 ans, jamais sous 5 ans et très rare après 20 ans. -

3) On ne peut la considérer comme un stigmat du syphilis héréditaire.
4) Elle ne peut être considérée comme une réaction anaphilactique et pas

davantage tuberculeuse. ■ ■ ,
5) Je crois que jusqu’aujourd’hui le traitement qui donne les _ meilleurs ré

sultats dans un temps très court, c’est celui par injéctions sous-conjonctivales de 
sol. adrénalinée, ce serait donc le traitement de choix dans la conjonctivite 
Printanière.

V . C e r c h e z : Betrachtungen über der Pathogenese und  Be
handlung des Frühjahrs-Conjunctivitis.

_ Diese Augenkrankheit wurde in der Zeit von 12 Jahren aus 42 Fällen von 
irühjahrs-Conjunctivitis von den 26614 bei den Konsultationen des Augenambu
latoriums Iassy, präsentierten Personen verfolgt /
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Der Verfasser hebt den Umstand hervor dass man in dieser Krankheit in 
erster Linie den Allgemeinen Zustand des Kranken prüfen muss, da bemerkt wurde 
dass beinahe alle 42 erkrankten Personen an Frühjahrs-Conjunctivitis, Storungen 
im organo-vegetativen Nervensystem aufwiesen, welche Störungen die Conjunctivitis 
2u einer speziellen pathologischen Empfindlichkeit veranlagen und als Ursache 
welche diese Empfindlichkeit der Conjunctivitis hervoruven, waren die Sonnen
strahlen und Wärme des Frühjahr und des Sommers. .

1) Die Frühjahrs- Conjunctivitis ist durch eine Störung des organo-vegeta- 
tiven Nervensystems unter dem Einflüsse der Sonnestrahlen bedingt und kann als 
vagotonische Augenkrankheit mit okularis Bevorfügung betrachtet werden. ^

2) Die Frühjahrs-Conjunctivitis erscheint zwischen 5-20 Jahren, niemals unter
5 Tahren. Sehr selten nach 20 Jahren. . . .3) Sie kann nicht als ein Ereditär-syphilitisches Stigmat betrachtet werden.

4) Ebenso auch nicht als anafilaktische oder tuberkulöse Erscheinung.
5) Der Verfasser glaubt dass eine Adrenalin-Injektion erstens' wegen der 

kurzen Behandlungsdauer und zweitens wegen der Wahl der Behandlung die 
besten Rezultate gezeigt haben.

V. CERCHEZ: Considerazioni su patogenia é il trattamento della
congiuntivite primaverile. .

Quest’affetto oculare è stato esaminato d’antore nel tempo di 12 anni su 42 
casi di congiuntivite primaverile, fra 26614 persone che fùrono presentate per 
consultatione allo ambulatorio di occhi di Ia$i. . :

L’autore rilevo il fatto che in quest affetto in primo luago è necessario di 
esaminare la situazione generale del malato, dato che ha asservato che quasi 
tute le 42 persone melete di congiuntivite primaverile, presentavano pertubazioni 
del sistemo nervoso organicovegetativo. Queste perturbazioni predispongano la 
congiuntivite a una sensibilità patologico speciale; ì fattore ì quali provocano la 
sensibilità della congiuntiva sareberro i saggi solori ed il calore del tempo di 
primavera e d’estate.

1) La congiuntivite primaverile è consota dal un desequilibrio del sistema 
nervoso organico-vegetativo sotto l’influenza dei vaggi solon e può essese consi
derata com’una malattia vago-tonica con predominazione oculare.

2) La congiuntivite primaverile appare ai quell di 5-20 anni mai piu sotto
5 anni e molto raramente dopo 20 anni. _

3) Non può essere considerata com una stimmata della sifilide.
. 4) Non si può considerata com’un reazione anafilactica, mena;

5) Io credo che fino adesso, il trattamento il quale dà ì piu buoni nsultat. 
nelbrevissino tempo è quello per le iniezioni sottoconginutivale conia sol. adre
nalina; Quindi questo sareble il tratamento di sulta nella congiuntivite primaverile.
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CORDUL Şl APARATUL CIRCULATOR 
IN BOALA BASEDOW

de
D-r T. FARCAŞ

Boala Basedow este o entitate morbidă care în primul rând a -  
fectează cordul şi aparatul circulator. Starea aparatului cardio-vascular 
în maladia Basedow va putea arăta totdeauna gravitatea bolii, pre
cum şi determină atitudinea medicului.

Dela început trebue să atragem atenfia că există cazuri de
Basedow când fenomenele cardiace sunt foarte discrete sau aproape 
inexistente. In aceste cazuri deobiceiu domină fenomenele gasfro-in-
testinale. Aceşti bolnavi slăbesc, pierd din greutate din ce în ce mai 
mult până Ia emaciere complectă, au diarei incoercibile, apar feno
mene de entero-colită cronică. In aceste cazuri deseori facem greşeli 
grave dacă sunt prezente şi celelalte simptome ale Basedowului.

Insă în marea majoritate a cazurilor domină fenomenele cardio
vasculare. Multeori fenomenele Basedowului abia se manifestă, iar ' 
acuzele cardiace sunt foarte pronunfate. Natural cazurile sunt mult mai 
grave dacă sunt prezent şi celelalte simptome ale Basedowului. '

Astfel de multeori vin Ia consulfafiile noastre femei mai ales de 
vârstă mijlocie, având, acuze cardiace multiple, aşa încât noi facem 
diagnosticul de neurosă cardiacă. Aceste femei au o stare de nelinişte, 
o senzafie -de presiune precardiacă, palpitafiuni, pulsafiuni în gât, 
o uşoară dispnee de efort, o senzafie că nu au aer îndeajuns în timpul 
respirajiei (Fenomenul de „Durchatmen" al nemfilor). In aceste cazuri 
trebue să avem grija Ia diagnostic.

Nu de mult am avut un astfel de caz internat Ia spitalul „D. 
Sebestyen” din Cluj, medic primar —  D-r Emeric Farcaş,, cu acuzele 
de "mai sus cu metabolism basal de plus 12. Femeia de vârstă de . 
38 ani, s’a reîntors peste câteva luni cu un metabolism de plus 34. 
Insă, astfel de cazuri survin destul de des.

Simptomele subiective în mare majoritate a cazurilor sunt destul 
de caracteristice şi deobiceiu ne atrag atenfia asupra Basedowului. 
Bolnavii au presiune precardiacă, parcă ar avea ceva greutate deasupra 
acestei regiuni, au palpitafii penibile, pulsafiuni în diferite părfi ale
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corpului moi ales în gât, simt câ nu au destul aer in timpul respi
raţiei „Durchatmen” , observă şi simt o stare de nelinişte in piept.
O  alta bolnavă a  spitalului a  observat cum danseaza o batista aşezata 
pe regiunea precardiacă şi cum acest dans se micşorează din zi  ̂ in zi 
cu ameliorarea bolii. Alteori acuză un fel de junghiu continuu in re
giunea vârfului inimii, simptom pe care găsim foarte des ia temei cu 
fenomene de neuroză cardiacă. Fenomene de angina pectorala tip'ca nu 
survin. Zohdek descrie caz când tahicardia este aşa de pronunţata 
încât bolnavii îşi pierd conştiinfa şi se instalează un fel de stare de

La examenul obiectiv simptomul cel mai evident este starea de 
continuă agitafie a cordului. Bătăile cardiace sunt extrem de puternice, 
chiar violente, şocul apexian este puternic chiar „en dome .

La percujie în cazuri mai grave putem avea maţifatea mă
rită în toate sensurile. La ascullajie auzim zgomote cardiace, putem 
spune „sui generis” , cari sunt caracteristice cordului Basedowic. Zgo
motele cardiace sunt puternice, ritmice sau de foarte multeon aritmice 
cu sufluri multiple. Aceste sufluri sunt funcţionale, de cel mai deseori 
sistolice, auzindu-se Ia toate focarele, dar mai ales Ia focarul pul
monar .Zgomotul al 2-lea pulmonar este deobiceiu accentuat. Mai rareori 
se aude un scurt suflu presistolic Ia vâr care cu zgomotul I, la vart 
deobiceiu accentuat poate da simpfome de stenoza mitrala. Alteori tot 
mai rar auzim suflu cu timbru muzical şi mai ales in inspiraţie la 
focarul aortic având asemănare mare cu suflul muzical, auzit in in
suficienta aortică traumatică. La palpare, de multeon avem clacment pul
monar care s a r  explica prin închiderea bruscă a  valvulelor s.gmoide. 
Suflurile se explică prin viteza mărită a  sângelui din cord.

Pulsul deasemenea de multeori este caracteristic, are amplitudine 
mare celer" cum zic Germanii sau „bondisanf după Francezi ca şi 
rT nsuficienta aortică. Aici e  locul să atragem atenfia asuprc.unu, - 
simptom de importantă foarte mare şi care nu este destul de bine cu 
^ “ i a n u L  J ,  vorbe de divorgento Dor
aproape constant în aproape toate cazurile exprimate d e B a s e d o w D a r  
mai mult această divergentă este chiar oarecum ,n raport cu gravitatea 
bolii. Deobiceiu tensiunea diastoică este scăzută de mulleor‘ ch'a 
până Ia 0 (Vaquez-Laubry). Mult mai rar tensiunea sistolica este mai 
ridicată. Mai nou autorii francezi dau importanta mai mare aceste, 
divergente de tensiune. După ei creşterea tens.unei d.astol.« denrf 
ameliorarea pe care trebue să o aşteptam ca sa putem opera Base 
doiwcii. De altfel tensiunea arterială descreşte dela centru la penferi . 
arteriolele şi capilarele sunt atonice şi dilatate.

D ^ b L io  domino tobico-dio co r. i u f  cum n .  orota an.Sza 
electrocardiogralică « Io  deobiceiu sinusală C orf» Cu somn
racteristice ale Basedowului se descrie unda T şi 1" mai 
S m p te le  ventriculare mai ales undele R relativ ma. mic,, In*,, 
în realitate aceste semne electrocardiografioe sunt de^ r^  j e a f, COn 
stante. Astfel în cazuri nu prea grave, simptomul cel mai' £
caracteristic este tahicardia oare este simpla s.nuşala fara semne d 
S S o  o miocordoloi. In cazon moi grav. do col mo, dosoon cordul
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Fig. 1.
Tahicardie sinusald, 120 de contracţiuni pe »linul. (51X1938) 

T. şi P. relativ mari. Metabol. basal -f 35.

devine aritmie sau mai bine zis tahiaritmic. La baza acestor aritmii de 
cel mai aeseori este o fibrilafie auriculară, declanşând aritmia numită 
încă şi perpetuă după terminologia veche (curba Il-a). Insă spre deo-

HÜ

Anum e perpetuă, fibrilafie auriculară tipică. 
Metabolism basal +  90.

Fig. 2. B.
Fibrilafie auriculară, tahiaritmie 

160 pe minut. 
Metabolism b a s a l 90.

se ire de fibrilafia auriculară survenită în alte cazuri din cauza stării 
e ^supra excitabilitate a cordului tahicardia se menfine, cordul devine 

astrel tahiaritmic. In cadrul acestui articol nu este locul de a analiza 
mecanismul fibrilafiei auriculare, însă trebue să amintim că, în cazuri
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excesiv de grave, conductibilitafea cordului este foarte mare, aşa încât 
şi ventricolele ajung Ia o frecvenfă foarte mare. In aceste cazuri cir- 
culafia sanghină este mult îngreunată şi se instalează starea de comă 
prin anemie cerebrală (Zondek). In alte cazuri mai vechi curba e- 
lectrocardiografică arată semne de leziuni miocardice, disparifia sau ne- 
gativitatea undei T şi alte semne (curba IlI-a).

Fig. 4. (27. IV. 939).
Fig. 3. Flutterus auricular intr’un caz de Basedow

Caz grav de Basedow, metabolism basal 4" 80. grav cu fenomene cardiace grave, însă 
T. negativ în toate derivaţiile, semne de leziuni mio- metabolismul basal abia ridicat +  20. 

cardice. Fibrilaţie auriculară aritmie perpetuă Exoftalmie pronunţată.

Infr’un caz de aritmie perpetuă Ia un Basedowic, în Ioc de fi- 
brilajie auriculară, electrocardiograma a arătat flutter auricular cu bloc 
auricuulo-ventricular variabil, ceeace este o raritate (curba IV-a şi a

''%wp ’■? - < T i  ’11 4  j {, j  |

'• • 3 »  f
V”  W * * V * » , .  „  .  . .

Î S T Ţ T j  i r -  -Jy 
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t*r ta«

3  i  J ;  >  3  !

ţi. 3  ' J '3 c  :Ji 
? m > p

i ii J *  î ..y ■■■ J 
%

^  . . . . . .  .  ,  .

\ V '3 j f  w >  $ 4  ’i i;

Fig 5. (1. IV. 939).
Acelaş cas cu câteva sile mai tărsiu. Blocusul 
atrio-ventricular variabil 2 :1 , 3 :1 , 4:1,
producând aritmie. (Unda P  denotă contrac
ţia atriului, Q R S contracţia ventricului, se 
observă că după 2 sau 3 sau 4 unde P  ur
mează o conlracfie ventriculară; acest fenomen 
constitue flutterusul cu bloc variabil).

Fig. 6 (10. V. 939).
După 2 săptămâni flutterusul se transformă 
cu încetul in fibrilafie auriculară. (In loc de 
unde P  regulate vedem alte ondulatium nere
gulate mici corespunzând contracfiumlor auri
culare foarte neregulate, aritmia se pronunţă). 
Bolnava nu suportă intervenţia şi sucombă 
după o stare comatoasă.
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folia. ,n CaZUrÍ 9raVe’ COrduI deWne insufidenf S«' se insfalează asis- 

Fenomenele Roenfgenologice deasemenea nu sunf caracferisfice 

sensurile ^  9l° bu,° S prin mârirea cordu,ui Î" foafé

„sss
Dupa * ■  “ ™ ° -

B o s J l L f M f ' - “ ;1 ° S-te l“ ul sá '"M m  in diScu|fa pnlngnnnz.i 
In I w j  N , lnfT eSeaZa nu71aÍ Sfarea apciratului cardio vascular.
L ,  j í é r . T r 9 ".«rite. D en s ,m e„„

márt, .  ,n , e °  Sí ng,lui r J -  ™ ri,a- Debilul cardiac « ia  mult
o,? m Ş‘ Canf,fafea san9e jui circulant în unitate de timp este de 10— 12
exfmaeriimare mod non?aL Insâ această mărire nu este datorită
fîaT  etó V6‘ San?hme dîn ° ^ ane,e, filologice depozitare splina,
vitătîî PV ' Cl, pnn (T,nr|ţea Vitezei circulafiei sanghine datorite acti-
zolvof 9 6 \  C°rduíUÍ- P? ad  rezu,fâ 0 probIemâ greu de re
c i f e  sauQk me Ul n  datore5fe intoxicafiei firoidice spe-
cu ator ^ f . h,r T  afn C° rdu U,‘- ° Upâ Zondek mârirea debitului d r- cutator este foarte precoce, mult înaintea ridicării metabolismului basal, 
ceeace este un mijloc prefios de diagnostic precoce.
burărilor r  câfeva cuvinte despre tratament. Natural tratamentul fur-
e Î Z i c  al S ° VaR Û  °  BaSeC,0VVU,r  s,6 T h n d ă  cu » ^ m e n tü l
M .,09'!  ! 7°, Repaos’ re9im' cură de altitudine, röngenoferapie, etc.
tratament adminisfreazâ cu mai multă prudenfă, mai mult cd

marnent pregătitor pentru radioterapie sau infervenfie operatorie. Asu-
l e r L ă  * ° -  |CardiaC!  QU efeCt bun chinina bromică, bromul cu v a . 
Dună f -Ca- sedaflv neurovegefafiv, mai nou ginergen vitamina A. 
i  ce e ffe fab ica rd ien u  are nici un rost să administrăm

o £ a  se t n  dâm digifa,a împreunâ cu cbinina îndafâ ce 
gicale si fmkta ea—  P upa acesf aUtor foafe acesfe cazuri sunf chirur- 
bine cond. s n  ‘Y X ™  neapâiat dupâ un frafc>ment preoperafor 
până ce fen<=; upa j Ufor,j. fiancezi frebue sâ mai aşteptăm cu infervenfia 

nsiunea diasfolica se ridică aproape Ia nivelul normal.

a« p r e f e r 1r a n g X w a tes c a s ^ ?  R raP®reil cardi°-^sculaire qui s’altère 
des cas où p rév a len t^  t ? [es phénomènes card-vasc. prédominent et
de M. B. sont à nüî „*x!; ? b s.de metabolisme basal. Dans les cas où les troubles 
cardiaque. peu près lnexistents, nous rencontrons les phénomènes de neurose

Şations ău^ou^^dans*le^memhT’ee u»*11 t,"i Pres.sion,Précardiaque, palpitations, pul- 
U Perte de conscience f  S  5e il S e de >'Durchatmen“ etc. Rarement Les a cause de la tachicardie excessive.
choc en dôme leYXnfffb,e<a lVes sont caractéristiques: état d’agitation du coeur
moufles fonctiónUls multînllds X n s d ° a titrèsf0rtS’, rytmiques0u arrytmiques avec’ soufle aortique a vm  ' r í n u ? * '  . n? d autres cas claquement au foyer pulmonaire
»« "» »"'> * i  p«?»«
est divergentei h X * a maj.orité des cas et spécialement dans les formes graves 
Laubri), ,a tension s j q l e ^ e “  °  (Vaque-

M. M. R.
2
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Habituellement domine U tahicardie ^ nf̂ f at̂ eauCricUuiake^ c o m te H .'f t  
cas graves surviennent des a.^ tm'.es diaue(courbe III) Rarement survientII. a) et dans d’autre cas avec altéraUonmyowrd q C s’installe l’asystolie.
16 S n l S «  et t t o i p a t h o l o w e s  ne sont pas

CaraCt DaSnsq iee B. le débit circulatoire est augmenté par l'activité exagerée du 
C0CUr-L e  traitement est étiologique, symptomatique et dans les cas graves chi
rurgical.

In Basdowischen Krankheit wird in
chfidigt. In B. eben Krankheit sind Fotmen Grundumsatzstörungen dominieren.

' “ “ " 'ru b te S ™  S to p » » « ,  . i to  ; « p a n . *
an den Gliedern, Durchatmen, Stechen am Herzspitze, seltener u

chen Manchmahl musikalischer •ysto,J ^ 5Æ e^®SSS.Ĉ ie  în  Mitralstenoze.

Z  S Ä Ä ' i Ä Ä Ä M S
Ä  I .  » b w .» n  W o  k „ « » . ».
Kreislaufinsuficienz. . Paini «irische Merkmale sind nicht carakeristisch.

g l S l S Ä Ä Ä ä S i ^ ä c I .  ” to  Phin.re icto.cb.

Nel morbo di Basedow F ia » .1 d J-.P.- Gnomoni cardici e t.
Ci sono delle forme di Basedow nd le  q P  ̂ basale. Nei casi quando le turbe:

cardiaca. subj tivi sono: .'a f pr®^g°“  ^urchatm en.^dolorT S Ìa pùnta
pulsazioni ai collo e alle membre .1 »  «“ “^ “  della coscienza
ael cuore. Nei rari casi ‘isH c ista to  d ig ita z io n e  del cuore, «chocI simtomi obiettivi sono earatteristic . _____ ar:,mjcj e con soffi lonzionali
' n Ì " .i .e V,l.Ì .“™ ,f i r.» .C» „ ™ ! 0ó»lo.onairi. soiiio sistolico «orto« eoo . t o t »

e la tensione sist. resta normale. iJeue voue va) Nei casi piu graviAbitualmente domino la tachicardia smusale il curva) « o ^ a  £ Ueţ 0lte
aviena l’aritmia con basi di d ì rado abiamo «flutter» auricolare
con alterazioni miocardice şrrave illl-actxrv^ sett°mane in fibrillazione au-

eCr  ^ i n s t a u r o  la i-f ic ie n z a

CÌrCUll | ^ K S f  n = t ^ S r a U  atti-
vita cardiaca^ eiiologico e sifflptomatico. Nei casi gravi l’intervenzione operatoria.



CONTRIBUŢIUNI LA TRATAMENTUL PLEUREZIILOR 
PURULENTE PNEUMOCOCICE LA COPII

de
D-r ALPHONSE FRUCHTER D-r A. DORTHEIMER

Medic secundar Intern
D-r JACQUES SINGER

Pe un număr de şapte cazuri de pleurezii purulente pneu- 
mococice la copii, din cari unele foarie grave, am încercai 
efectele terapeutice ale preparatului para-amino-fenil-sulfa- 
mido-piridina (Dagenan). Din evolufia clinică a bolnavilor, 
ne credem îndrepfofifi să tragem concluzii favorabile, mai 
ales că din observabile noastre reese buna tolerantă a  co
piilor pentru sulfamide. Spre a  observa eventualele efecte 
nocive ale preparatului asupra sângelui, am făcut bolnavilor 
noştri, myelograme în serie, înainte' şi după administrarea 
medicamentului — şi aceste rezultate — expuse cu toată 
rezerva — permit concluzii favorabile cu privire la admi
nistrarea para-amino-fenil-sulfomidei în pleureziile purulente 
la copil.

Dinfre ţoale pleureziile purulente ale copilului, pleurezia pu
rulenta pneumococică este cea mai -frecventa, reprezentând un pro- 
ce_nţ de cea. 80%  din numărul total al epanşamenfelor purulente cu 
etiologii diverse. Frecvenfa lor, ca şi gravitatea lor, este desigur în 
runefiune de o serie întreagă de factori (anotimp, geniu epidemic, 
«pidemii coexistente, constitufie) asupra cărora nu vom insista. Dar 
ln majoritatea cazurilor e vorba de o afeefiune gravă, care pune în 
primejdie viafa bolnavului. Fie că ni se prezintă un caz de pleurezie 
pneumococică primitivă sau, ceeace este mai frecvent, un caz de 
pleurezie purulentă para sau mefapneumonică, liniile mari ale trata
mentului rămân aceleaşi. _ Există două directive terapeutice, fiecare 
găsind susfinăfori printre pediatrii de marcă. Procedeul conservator 
rec°mcmdă punejii repetate şi uneori injeefii intra-pleurale de subsfanfe 
modificatoare. Procedeul chirurgical recomandă pleurotomia cu sau
rara reseefie de coastă — , argumentând că majoritatea cazurilor 
tratate medical ajung până Ia sfârşit Ia infervenfie.

Lucrare făcută în serviciul boli de copii al Spitalului CARITAS-Bucu- 
reşti. Media Şefi: D-r Cajal şi D-r Milian.
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Ambele metode numără succese şi insuccese. Insuccese, deoarece 
toleurezia purulentă, după aforismul în aparenfă paradoxal ai lui 
Laségue, nu este o maladie a pleurei. Ea este numai o reacfiuné 
intensă a  pleurei ce trădează aproape totdeauna existenfa unui 
proces morbid pulmonar. Un tratament spre a  fi eficace trebue sa fie 
etiologic şi să se adreseze tuturor manifestărilor morbide, nu numai
simptomului princeps. , i . . •

Rostul prezentului articol nu este acela de a interveni cu ar
gumente pro şi contra fafă de cele două atitudini terapeutice pomenite 
mai sus. Acest articol dorim să fie o contribuée obiectivă la tratamentul 
pleureziilor purulente pneumococice, cu ajutorul unui nou preparat pin 
grupul sulfamidelor, para-amino-fenil-sulfamido-piridina (DagénanJ.

Lucrările şi experienţele lui Domagk, urmate de acelea a  soţilor 
Tréfauel, Nitti şi Bovet, au situat pe primul plan al atenfiei şi preocu
părilor medicale, diversele preparate de sulfamide, colorate şi necoloraţe. 
Nenumeroase publicaţii au făcut cunoscute rezultatele remarcabile, 
obţinute cu aceste noi preparate în streptococii, stafilococii, colibaciloze 
şi gonococii. Continuându-se cercetările cu privire la compuşii sul- 
famidafi s’a  ajuns la obţinerea Dagénan-ului (693) care diferende p. 
amino-fenil-sulfamide (1162 F) prin prezenta nucleului pindic in 
moleculă şi care, din punct de vedere clinic, are o acţiune aproape 

electivă” asupra pneumococului şi gonococului. ,
Cunoscând rezultatele frumoase obţinute cu acest produs in 

pneumonii, ne-am propus să studiem efectul său în P^reziile Pu
rulente pneumococice. Am fost favorizafi de faptul ca ni s au prezentat 
în serviciu, aproape în serie, un număr mai important de pleurezu 
purulente pneumococice, a căror observafie o vom reda rezumativ,

^Dar în cercetările noastre, am căutat să facem ceva nwu mult. 
Dorind să cunoaştem efectul real al medicamentului asupra sângelui 
spre a  seziza din vreme orice modificare patologica, a m u r m a r . t m  
serie mielogramele, făcute înainte, în timpul şi dupa administrarea 
Dagénanului. Examinarea mielogramelor permite o sene de concluzii, 
pe cari le vom expune într'un capitol separat. Pentru o interpretare 
mai justă a modificărilor mieloice, am făcut paralel aceleaşi examene, 
unui copil sănătos, căruia i-am administrat aceleaşi doze de sulfamide.

Observaţia I-a. —  Virgil T., 3 ani, prezintă o bronchopneumonie cu nu- 
fnrara si o pleurezie purulentă pneumococică. Stare alarmanta, febra

SÔzT Æ  Infensâ U U l  p . U i .  P"'"

" c r i — ” i i s A f ' î » “ -  *  t a —

ÈSS Ï T S J f A  SE—
în marea cavitate dreaptă. Puncfia evacu.ază cca. 400 cc de serozita e j  ..
arătând tn frotiu şi în cultură numeroş. pneumococi. Pronosticul extrem

ierVaK La 17 Februarie începem cura de Dagénan, administrând copilului câte Va
comprimat la 3 ore. Acelaş tratament se continuă ş i m ziua u™0 “ C on tinuă  să 
cât şi noaptea. La 19 Februarie temperatura scade brusc la i i . l  şi continua
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mnl!eZn |SUl> 38°' Pf ra|leI “  defervesce?fa- starea generală a copilului se ameliorează 
^  T ® ?™ '6’ însâ modera,e- Repetăm toranceieza inziua de 21 Febr adică după 4  zile de. tratament cu Dagenan, şi obţinem dificil

cuP c r iz ă T rd  ă ° - CiC'J de £er02ifaj  purul*n,â; Nu poate fi vorba.de o pneumonie u criză tardivă, mei de o coincidenfă, deoarece bolnavul mai prezintă în zilele

,«4 ™»,. “ fc“ -  ■“ " *  *
, j  fimpul ac,minisfrărei de Dagenan, n’am dat niciun antifermic; ne-am 

limitat de a prescrie revulzii sinapizafe, tonicardiace şi inhalafii de oxigen. 
Ltagenanul, administrat timp de 5 zile, a  fost bine suportat.

aravă l1*“ '.  ~  .E,ei ?  ,Ivan’ 1 2 luni- esfe internată în stare? in serviciu, în ziua de 22 Ianuarie 1939, prezentând toate semnele clinice
{ ra,° r j a l "6' Pteurezii purulente pneumococică o marei cavifăfi drepte, 

insofind focare de bronehopneumonie diseminate în ambii pulmoni.
. . . ° areCe frat°mentul conservator nu dă rezultate apreciabile, transferăm’ 
bolnava in ziua de 7 Februarie în serviciul chirurgical, unde se procedează Ia o 
^eurotom'e dreaptă cu drenaj închis, după rezeefie de coastă. După operaţie, starea 
d is tra tă  COntinuând sâ 50 °3raveze, este readusă în serviciul nostru într’o stare

. „ Exam|naiă, constatăm şi de partea stângă o pleurezie purulentă'pneumococică 
colan*’ 1°  7 '°re cavitâfi- Starea bolnavei e din cele mai grave; dispnee extremă, 
colaps circulator, erupjie purpurică pe membrele inferioare şi abdomen.
_ In fa fa acestui tablou clinic şi în imposibilitatea de a face o nouă in-
n n,,en Ch'rUr9,Calâ' n® i’otârî,m ?? »"cercăm o ultimă şansă, administrând Da- 

doza r S7 rin  0  nSf ^ J 2 tabletâ ,a 4 ore> fcră întrerupere, până la
mellore x° â| d% / ’5°  9J  , Dupâ 36 ore- femperatura scade, starea generală se a- 
meuorează La 24 ore dela suprimarea Dagenanului, temperatura reapare, oscilând 
roarie variabil, dar starea generală se menţine satisfăcătoare. In ziua de 22 Martie 
nI?,SCrl?m ■ i doi ea °,taC de P a3®nan, identic cu primul. Temperatura scade din 
nou, puroiul se resoarbe complect. Intre timpi i s’au făcut câteva punefii pleurale, 
evacuandu-se 20—40 cc. puroi. ’
.i j. ln zlua de 4 ^ a i ,  copilul esfe controlat şi constatăm vindecarea clinică 
51 radiologică complectă.

te m  Observafia IlI-a. — Copila Anefa Velicu, în vârstă de 1 an, este in
ternata in serviciu în ziua de 8 Martie 1939, cu febră, tuse, dispnee.

_0«U Intrlrfti In «ortalÂ /“DI$9

stângă I u  l  6 C ‘n,C!. ™‘,io!2?ice ne °rafă o P ^ re z ie  purulentă masivă
petafe ^ i  SDât h ? rea I med,'ast,nuluJ- .De°arece tratamentul conservator cu punefii re-
co n t^ ân d  °i ™ ® 1 ^  d<S RWan°}’ nu se dâ « « » M e .  febra«and ş, puroiul refacandu-se, începem o cură de Dageiran; în ziua de 27
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H *  Prescrim > / . » « . » , »  “ I V ™ ’ «»"™  « t  “ » ÿ  
timp de 5 zile, 7,50 gr. e 9 siarea generală se ameliorează. In ziua de

r C i k V i v « »  .p i» '“ 1'  “ ” Pw

OW ™ |» IV-o- -  Sta» H„t„. 41/2 «
de 10 Martie 1939, prezentând pneumon.a johuhu în ziua de 1S
reacţie meningealâ. Febra şi s ^ e l e  punctia ne dă un lichid puraleni,
t î l r r i r o t ^ S  pneumococi. Radioscopie, pleurezie masivă a mare,

“ '"•"■ s. » . J -  « r f  l“ S “BESu

.is s - - ir  a s#  sL’u r î  SJ-t t
»  p ..» t

~1„ oce!i timp sau  fc c u ^ u m e ra a ^  hem o^m e
vorbi în alt capitol. Dupa acest al do .lea .a ta^  ^  restab,lllâ J

RadiografitT T  conlroMa 22c M ţ, , a^ mP*G'Stodî!a 3 v f S ™ '‘este internat în ser-

«  W  i-WŞ S «re* £2 jSSfiŞ
A T T »  K  C S  —  P— ■

, ,. . „ 26 Martie, administrăm bolnavului Dagenan, în
începând din ziua de /O ™<i , urmaW de câte o pauza de

doze de atac de 15 gr.; repartizate 1 . otacuri, copilul ingerând
.  * # * * * . a» s ™  i  ™ S ™ » r  x ,  p«i“> *  “ .i«i

K.mtalp.1» H ">“»'»■ «P » ta

*■ " sta  p~ * .  i» fi«“» « ta --» »  t  a ş i  B i r ' v s s

a - s & s u f t » ? » « «  s..*»•» «* -



167

sistând o pachipleurită stângă. Controlat săptămânal, vindecarea persista. In timpul 
Ingerârii de Dagenan, am continuat puncfiile evacuatoare şi spălâturi pleurale cu 
sol. Rivanol l%o*

Observajia VI-a. — Copilul Tudor M., In vârstâ de 4 ani, este internat tn 
serviciul nostru In ziua de 15 Mai 1939, pentru febră ridicată, tuse, dispnee 
Intensă cu cianozâ şi stare generală foarte gravă. Atât. din anamneză cât şi. din 
examenul clinic şi radiologie, vedem că prezintă o pleurezie purulentă meta-

pneumonică masivă a marei cavitâfi stângi, cu devierea considerabilă a medias- 
tinului. Se face de urgenfă o paracenteză, scofându-se 500 cc. puroi verde« 
seros. In frotiu: frecvente Ieucocite alterate, rare mononucleare, numeroşi pneu- 
mococi. Cu toată starea gravă şi indioafia urgentă a unei pleurotomiî, ne decidem 
să încercăm totuşi tratamentul cu Dagenan. începem administrarea medicamentului 
în 16 Mai, continuând timp de 5 zile, cu 3 gr. pe zl.

In 22 Mai, febra a cedat complect, starea generală mult ameliorată, puls 
108, bine bătut, apetitul complect revenit. Radioscopie, o cantitate mică de lichid 
la baza stângâ (piopneumotorax) mediastinul şî-a revenit. După al doilea atac 
Dagenan, copilul umblă şi se joacă. A luat în greutate stare generală foarte 
bună. Părăseşte serviciul în ziua de 19 Iunie şi revine spre a fi controlat 
săptămânal.

In timpul internării i sau  mai repetat puncfiile evacuatoare.
Observajia VH-a. —  Copilul Anduta Gh. în vârstă de 3V2 ani este 

văzut la dispensar în ziua de 10 Iulie 1939, pentru febră ridicată (39°) dispnee, tuse, 
vărsături. Cu 8 zile înainte a fost în plină erupţie de rugeolă« Febra a scăzut 
»2 zile spre a se ridica din nou şi a  se menfine ridicată, cu mici oscilaţii.. 
In acelaş timp starea generală a copilului s’a agravat mult. Examenul clinic şi 
radiologie ne relevă o pleurezie tnasivâ stângă, a  marei cavităfi. Prin punefie pleu -̂ 
raia ^obfinem uşor 60 cc. puroi, gros. In frotiu numeroase polinucleare intacte şi 
alterate, frecvenfi pneumococi.

In imposibilitate de a interna copilul înfr'un serviciu, ne decidem să-I tra
tăm ambulator, sub permanentă observaţie. Pe lângă revulsive şi îonicardiace, pre
ferim copilului Dagenan, Ia 4  ore I/2 pastilă O Y 2 9r* P® 2‘)  ^P *  °e ® 2"e* 
in total 9 grame Dagenan. După primele două zile, febra scade, starea ge
nerală se ameliorează mult. — Local, 18 Iulie 1939, persistă submatitate şl murmurul 
vezicular diminuat. Deoarece în zilele de 20^ şi 21 febra mai oscilează, se ad
ministrează a doua serie Dagenan, de asfădată numai de 5 zile.

Revăzut Copilul în 30 Iulie, este complect vindecat.

Am redat rezumativ, istoria clinică a  şapte cazuri de pleurezii 
purulente pneumococice, para şi meta-pneumonice, tratate medical cu
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deplin succes, prin adminisirarea per os a para-amino-fenil-sulfamido- 
piridinei.

In unele cazuri paralel cu Jngerarea aceshii preparat, am con
tinuat şi punciiile evacuatoare pe cari Ie repetăm Ia 3 4 zile. Am
notat în toate cazurile o acfiune manifestă a  preparatului asupra 
febrei şi stării generale. Avem certitudinea, că acest preparat ne-a 
ajutat să transformăm o maladie gravă şi cu evoluţie lungă, înt ro 
maladie relativ benignă, ce poate fi tratată şi vindecată în marea ma
joritate a  cazurilor fără intervenţie chirurgicală. - -

Am spus Ia începutul acestui articol, că preocupaţi de efectele 
nocive pe cari le-ar putea avea dozele mari de Dagenan asupra sân
gelui, am făcut în serie bolnavilor internaţi, în afară de numărătoarea 
de globule albe şi roşii precum şi formula Ieucocitară şi mielograme 
înainte şi după administrarea Dagenanului.

In ce priveşte examenul hematie, nu am constatat nici un caz de 
agranulocitoză şi nici schimbări importante în formula sau diminuarea
accentuată a numărului granulocitelor. ...

In ce priveşte seria roşie, am constatat uneori (în două cazuri;
o diminuarea trasitorie a numărului hematiilor. ^

In ce priveşte mielogramele, spafiul nu ne-ar permite să redăm 
absolut toate examenele făcute. Dar spre o mai bună înţelegere a  unor 
din consideraţiile noastre vom reda totuşi câteva.

Astfel Ia bolnava dela Observaţia 3-a.
Puncfia sternală făcutâ 
Poiinucleare neutrofiie 
Stabkeringe 
Polieozinofile 
Metamielocife 
Mielociie neutrofile 

„ eozinofile
„ în kariokinezâ

Promielocite,
Mieloblast
Lîmfociîe
Plasmazellene
Monocite
Reticuio-endoteliale
Ferratazellen

înainte de Dagenan:
160/o 

7o/o 
1,060/0 

13o/o 
120/o 
10/o 
0,05 o/o 
8°/o 
0,60 «/o

19,020/o
10/o

43,700/o

j  20,20O/o

l,200/o \ 
2,200/o } 50/o 
l,600/o |

Umbre nucleare 
Megaloblast
Macroblast
Normoblasî
Proeriioblast

3,50 %
0,200/o
1 °/0 |
8,040/o } I1,040/o 
20/o |

Dupâ DagSnanr
21,750/o

30/o
l,250/o
6,750/o

130/o
20/o
0,750/o
4,500/o
1o/o

320/o

l11o/o°/0 ) 12,050/0
2,500/o 1 
7,50o/o } 130/o 
3,000/o |
8,750/o
0,500/q

9,500/o } 11,500/0 
OO/o )

Observajia 4.
Redăm deasemenea comparativ, două mielograme (sa u  făcut 

în total 6) prima este făcută Ia începutul celui de al doilea atac cu 
Dagenan, iar a  doua, Ia câteva zile după terminare:
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i I
Pollnucleare neutrofile 

„ eozinofile
„ bazofile

Stabkeringe 
Metamielocite 
Mielocite neutrofile 

„ bazofile
„ eozinofife

Promielocife 
Mieloblasti
Celule retlcuIo-en<f.
Ferratazellen
Monocite
Limfocite
Plasmocite
Normoblasf
Macroblast
Proeritobfast
Megafcariocit

II-
2lo/o 270/o

1,200/o 0,500/o
Oo/o t 0,50o/o

14,080/0 10 o/o
16,20o/o 130/o
17,600/o 10 o/o

Oo/o Oo/o
Oo/o 0,50o/o
2o/o 3o/o •
0,400/o 0,500/o
0,600/o \ 4,000/o
0,600/o \ 2,08O/o 2,50o/o
1,600/o | 3,500/o

120/° , 12o/o
0,40o/o 0,500/o
9,600/0 8,50o/o
1 o/o 1,50o/o
1 O/o 2o/o
00/o 0,500/o

1%

Observaţia !
Deasemenea 

Dagenan, cu rezultate asemănătoare. 
Redăm doar două dintre ele:

s a u  făcut 8 mielograme, înainte şi după cura de

5. IV. 1939. 11. IV. 1939.
Pollnucleare neutrofile 190/o 26,50 0/0

„ eozinofile 0,50°/o 
Stabkeringe 8 0/o

1,250/o
1,750/o

Metamielocite 8 o/o 50/o
Miefocite neutrofile 7,50o/o • 8,25o/o

„ 1 eozinofile 0,75o/o ' '  0,75o/o
Promielocife 00/o 0,500/o
Mieloblasti 0,500/o Oo/o
Celule reticuio-end. 4,50o/o 1 .90/0 )
Ferratazellen 2 ojo } 10 o/o’ 2,25o/o 1
Monocite 3,500/0 1 . 3,750/0 J
Limfocite 13 o/o 9,50o/o
Plasmocite 40/0 2o/o
Normoblasf 21,500/o 25,750/o
Macroblast 6,50o/o 2,75o/o
Proeritroblast O,250/o 1 0/0 •

Miejograma din 5.IV.39 e făcută Ia câteva zile după

15o/o

priimul
— L /U U V U U Ili

Spre a termina cu reproducerea mielogramelor vom reda rezultatele 
obţinute Ia o bolnavă, căreia i-am administrat Dageman spre a  obţine 
hemograme şi mielograme martore, 
formula leucocifară făcute înainte

Astfel, dăm mai jos Ieucocifoza 
şi Ia sfârşitul curei cu Dagenan:

16. IV.
Globule albe 6500 p 
Poli. neutrofile 

,, eosinofile 
„ bazofile 

Stabkeringe 
Limfocite 
Monocite

?39. 21. IV. 1939.
mc. 6500 pe mc.
5? 0/0 ■ 470/o

3o/o 0,500/o
l , 0 0 o/o 0,500/o
4o/o Oo/o

29o/o 19,50o/o
80/0 26,500/o
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Iar în ce priveşte mielogramele, în ziua de 16.IV.1939. găsim: 
Celule reticulo-end. 2,50 °/o \
Ferrafazellen j 6«/o
Monocite 2,250/0

Pe când în ziua de 21. IV. 1939, găsim:
Celule reticulo-end. 5 %  I „  .
Ferratazellen 3<>/o ) 12.75 0/o
Monocite 4,7 5 0/0
Ce concluzii trebue să tragem din examinarea tuturor mielogra- 

melor, după administrarea de Dagenan? _
1. Măduva oasoasă prezintă aspect hiperplazic..
2. Elementul mieloic rămâne în limite normale sau crescut,

niciodată diminuat. ,
3. Elementul roşu este foarte puţin moditicat. .
4. Se constată o netă hiperplazie a  elementului Teticulo-endotelial.
Mulfi autori au considerat sulfamidele capabile să producă un

tablou de aplazie medulară —  Lamele de măduvă, în cazurile noastre, 
ne-au arătat un tablou invers. Niciodată nu am găsit un aspect de 
inhibiţie ci totdeauna un aspect de activitate medulară. Corespunzător 
tabloului medular, hemogramele ne arată prezenta de metamielociti şi 
mielocifi încă o dovadă că acest element mieloic nu este inhibat. In 
unele lame am constatat prezenfa unor vacuolizări şi granulajium 
toxice în mielocite, lucru de care vom fine seamă. Ceeace am socotit 
interesant, putând arunca eventual o lumina precisa asupra modu ui 
de acţiune a  sulfamidelor a  fost creşterea considerabila a elemen ului 
reticuIo-endotelial în măduvă. Aceste elemente cari în mod normal nu 
trec de 3°/o, ajung în cazurile noastre la o proporfie de 11 — IZ şi

Un60ri Mielogramele, destul de demonstrative obfinufe dela martora 
ce nu prezenta niciun fel de infecţie acută, ne arată ca numărul, crescut 
al elementelor reticulo-endoteliale nu poate fi atribuit pneumococului, 
ci foarte probabil acţiunii Dagenanului. u

Desigur, studiul mielogramelor comporta încă o sene întreaga 
de considerafiuni, ce nu-şi găsesc locul în cadrul acestui artico. 
Deasemenea am redat consideraţiile noastre provizorii făcute pe mar
ginea acestor mielograme, Însofindu-Ie de rezerva ce trebuie sa înso
ţească totdeauna interpretarea unor asemenea examene, can se 
continuate şi multiplicate, până Ia o concluzie certă şi definitiva

Ceeace se impune însă, este efectul bun de netăgăduit al para- 
amino-fenil-sulfamidei-piridină în pleureziile purulente pneumococice. 
Poate că în largă măsură, acest efect se datoreşte acfiunn medicamen- 
tulu asupra p^cesului pulmonar subacut, după cum e  5 « * 11 “
intervină şi direct în procesul pleural, prin acfiunea ant.bacter.c.da a

M  J ^ .  * * - 2
în cazurile noastre. Paralel cu administrarea acestui produs in unele 
cazuri, am continuat în mod regulat puncjiile e v a c u a t o a r a  bub acf.unM 
Dagenanului procesul pleural avea o evoluţie mai ^ u r  a  s f a r e a  ge- 
nerală a bolnavului ameliorându-se manifest, după primul atac de 
<tilfamiaâ.
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In toate cazurile am dat toată imporfanfa cuvenită metodelor 
de tratament adjuvant (oxigenoterapie, tonicardiace, rehidratare, hemo- 
terapie) atât de prefioase în cursul maladiilor infecfioase ale copilăriei.

Nous avons essayé les effets thérapeutiques de la para-amino-phényl-sul- 
famido-pyridine (Dagénan) dans sept cas de pleurésie purulente pneumococcique 
chez l’enfant De l’évolution clinique de ces cas, nous nous croyons en droit de tirer 
des conclusions favorables, nos observations montrant en outre que les enfants 
supportent bien les sulfamides. Pour observer les effets nocifs éventuels du produit 
sur le sang, nous avons fait à tous nos malades des myélogrammes en séries 
avant et après l’administration du médicament. Ces résultats — exposés sous tout 
résèrve —permettent également des conclusions favorables au sujet de 1 administra 
tion de la para-amino-phényl-sulfamide dans les pléurésies pneumococciques 
purulentes chez l’enfant

In sieben Fällen von postpneumonischem Emçyen, darunter einige sehr 
schwere bei Kindern haben wir die therapeutische Wirkung des Paramino-phenyl 
sulfamid-piridins versucht. Das klinische Fortfahren der Kranken berechtigt uns 
günstige Wirkungen zu erkennen, umsomehr als diese Praeparate vom Kinde 
sehr gut vertragen werden. Um eventuelle Nachteile dieser Erzeugnisse zu ent
decken und hauptsächlich einen eventi, schlechten Einfluss auf das Blutbild, haben 
wir vor und nach dem Einnehmen des Praeparates das Blutbild durch Sternal- 
punktion systematisch studiert. Diese Resultate berechtigen uns, was  ̂ die Behan 
alung des PosbPneumonischen Empyems bei Kindern anbetriflt, günstige Schlüsse 
zu ziehen.

Sopra un numero di sette casi di pleuresia purulente con pneumococci a 
piccoli bambini, di qualìi un grande numero di casi muolto gravi, ho provato gli 
effetti terapeutici del preparato para-amino-fenil sulfamido piridina (Dagénan).

* Dalla evolutione clinica degli ammalatti noi possiamo tirrare conclusioni 
favorevoli, sopra tutto que dalle nostre osservationi reesce la buona tolleranza dei 
bambini per la sulfamida. ..

Per osservare gli eventuali effetti nocivi del preparatto sopra il sangue, 
noi abbiammo fatti a gli nostri ammalatti hémogramme, in serie, prima et dopo 
l’amimstratione del medicamento e questi resultati — fatti con tutta la riserva 
— permetono degli conclusioni favorevoli per l’amministratione degli sulfamidi 
nella pleuresia purulenta a pneumococci degli bambini.

Hormon folicular +  Extract total
în fiole şl drageuri de 100, 1000, 10.000 ţi 50.000 ME

■ *

Preparat de hormon ovarian obţinut pe cale naturală. 
Conţine în afară de hormonul folicular toate substanţele 
active ale ovarului, importante ca componente catali
zatoare şi activante precum şi ca factori simulanţi ai 

metabolismului.

Codex S. A. R., Calea Şerban-Vodă 41, Bucureşti.



CONSIDERAŢIUNI ASUPRA ACCIDENTELOR 
TRATAMENTULUI CU NEOSALVARSAN

de
D-r PETRU GRAUR

Medic secundar 
Spitalul de Stat-Brălla

Esie vorba de accidenlele ce se ivesc în urma irulameniului 
cu neosalvarsan, care devin din ce în ce mai rare, daioriiâ 

pe deoparte progreselor intervenite în fabricaţia medicamentului, 
iar pe de altă. parte atenţiei şi precauţiei luate de medic, mai 
ales Ia cazurile conira-indicale acestui tratament. Accidentele 
pot fi toxice şi netoxice.

La producerea accidentelor toxice joacă rol toxicitatea 
preparatului, dar şi sensibilitatea particulară idiosincrasicâ a  
individului. In aceste cazuri se întrerupe tratamentul. Acciden
tele netoxice se daioresc exaliârei treponemelor în urma tra
tamentului, care sunt trecătoare . şi dovedesc necesitatea de a  
se continua tratamentul. Din observajiile expuse, rezultă că 
examenul somatic şi analizele bolnavului înainte de tratament, 
vor permite să evităm accidentele.

Introducerea compuşilor organici arsenicali în tratamentul si
filisului, a încurajat atât pe medicii ce au avut de luptat cu acest 
teribil flagel, cât şi pe bolnavii disperaţi de lungimea tratamentului, 
cât şi de slaba putere a mijloacelor de vindecare de mai înainte a 
mercurului, singurul mijloc mai însemnat de luptă. Compuşii arse- 
nicali, prin puterea şi rapiditatea acţiunei lor spirilicide, mai ales 
arsenobenzolii, au ajuns să fie necontestaţi ca valoare terapeutică şi 
să corespundă chiar aşteptărilor şi încrederei ce li se acordaseră 
dela început în toate ţările şi de către toţi specialiştii.

Atât ca valoare profilactică, cât şi ca mijloc terapeutic, com
puşii arsenicali s’au situat pe primul plan, iar celelalte mijloace: 
mercurul, bismutul şi iodul, care şi-au păstrat locurile da asociate 
în terapia sifilisului, nu pot cu succes înlpcui totdeauna preparatele 
arsenicale.

Totdeauna în tratamentul de atac, nu trebuie să lipsească ar
senicul, fie el simplu, fie combinat cu cyanură de mercur, bismut 
sau iod, atât pentru garantarea puterei de acţiune prin modificarea 
curbei serologice, cât şi - prin îndepărtarea pentru multă vreme a 
recidivelor. _
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Arsenicul este o armă sigură şi nu pregetăm ,a-l! întrebuinţa 
decât numai când este o contraindicaţie în administrarea lui.

Valoarea microbicidă a arsenicului, ne pare deci incontestabilă, 
nu numai contra treponemei, ci chiar contra streptococului şi a 
altor microbi, ceeace explică succesul sau în tratamentul anginei 
lui Vincent, a febrei recurente, a febrei „de tiques”, amibiază, 
febra de Malta, paludismul, etc.

Efectele sunt aceleaşi şi asupra Pian-ului, al cărui agenţ cau- 
zal e treponema pertenue. Din studiul doctorilor Bruhl şi Michaux, 
rezultă că compuşii arsenicali, posedă o putere antiseptică sigură, 
faţă de stafilococ, streptococ, b. proteus, b. Eberth şi colibacili, 
ceeace a- făcut pe Joanny, să constate că infecţiile puerperale, au 
beneficiat în mod larg de tratamentul cu compuşii arsenicali şi 
pe Michaux în ce priveşte acest tratament asupra febrei tifoide, 
lrebuie să menţionăm de asemenea şi efectele favorabile în di- 
iente maladii, cum sunt: reumatism cronic, gangrena pulmonară, 
maladia lui Raynaud, etc.

Arsenicul însă, afară de valoarea microbicidă, a fost totdeauna 
considerat şi ca un tonic energic, un reconstituant preţios al or
ganismului şi a humorilor sale.

Prin această proprietate, arsenicul modifică terenul, exaltând 
rezistenţa şi îl face să lupte mai eficace contra agentului infecţiei 
Şi deci, după constatările lui Marbais, arsenicul are o dublă ac- 
ţiune, microbicidă şi tonică şi reconstituantă pentru teren, asupra 
caruia evoluiază infecţia, teren care în lupta contra infecţiei, are o 
aşa de mare importanţă. Lucrul acesta îl confirmă şi Profesorul 

ar, la congresul dela Strasburg, spunând că arsenicul aduce or
ganismului femenin, în a 2-a parte a sarcinei, modificările biologice 
profunde.

CONTRA-INDICAŢIILE

Contra-indicaţiile sunt puţin numeroase după Milian. Toţi 
admit un fapt, scrie Barborneix şi anume, că din toate 

e îcaţiile specifice, cea mai eficace o constitue compuşii arsenicali 
a?At a0** -ale căror accidente, criza nitridoidă, apoplexia seroasă, 

a dê  bine descrise de Milian, pot fi evitate printr’o tehnică ju- 
icioasă. După Gougerot, ar fi 3 grupuri principale:

i j  O stare viscerală rea, în special a fictului, a glandelor 
prarenale şi a rinichilor. Examenul clinic şi biologic, urobili- 

nune,  ̂albuminurie, presiunea arterială, azotemia, permite stabilirea 
orel. viscerale a bolnavului. Trebuiesc căutate în special aceste 

ontra-mdicaţii la diabetici, la alcoolici, cât şi la bolnavii care au 
depăşit vârsta de 50 ani.
.. 2) Stările hemogenice şi hemoragice. Hemofilia, purpura, con-
ttuie o contra-indicaţie absolută. Vom căuta probele de coagulare 
nguină, timpul de coagulare, iretractibilitatea cheagului şi timpul 

Qe sângerare. ... 1
d h 1^ Sf?rile de sensibilizare, fie că e vorba de polisensibili sau 

e bolnavii specific intoleranţi, la arsenic. Uneori interogarea bol
navului, ne va da date utile.
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Pentru a recunoaşte aceste intoleranţe înaintea tratamentului, 
s’au propus diferite încercări, intradermoreacţia, proba contactului 
cu arsenic, dar mai bine încercăm cu doze minime, pentru a depista 
această idiosincrasie.

Intoleranţa faţă de arsenic, persistă toată vieaţa.
După Milian, arsenicul trivalent, nu ar fi toxic pentru ficat 

sau rinichi, dar toxic pentru sistemul vago-simpatic, fapt care im
pune o prudenţă specială la basedowieni, supra-renali, la nervoşi 
cu leziuni simpatice, tabes, paralizie generală, aceşti bolnavi fiind 
expuşi să facă criză nitridoidă sau apoplexie seroasă. Cei predispuşi 
la edeme angio-neurotice, vor fi trataţi foarte atent. Afecţiunile car
dio vasculare grave cu leziuni organice avansate, sunt contra in
dicate, însă dacă aceste leziuni sunt datorite sifilisului, nu mai este 
o contra-indicaţie absolută, ci trebuie utilizat cu băgare de seamă.

La hemoptoici şi tuberculoşi avansaţi este contra-indicat.

ACCID EN TELE SAU INCIDENTELE 
TRATAM ENTULUI CU NEOSALVAF-SAN

Ele au 3 cauze: medicamentul, medical şi bolnavul. Insă a- 
ceste accidente devin din ce în ce mai rare, datorită progreselo 
intervenite în fabricaţia medicamentului şi atenţiei şi precauţiei 
luate de medic. Ele pot fi toxice şi netoxice.

I. ACCIDENTE TOXICE

1 ) Criza nitridoidă; —  Este numită astfel de Milian, prin 
analogie cu efectul nitritului de amil _ şi apare în timpul sau în 
preajma injecţiei. Este fără gravitate dacă bolnavul se află sub 
supravegherea medicului, pentru a interveni. In cursul tratamentului 
cu neosalvarsan se pot întâlni accidente de natură: anafilactică, he
patice, cutanate, hemoragice. Majoritatea accidentelor post-salvar- 
sanice, sunt în general benigne şi se traduc prin crize nitridoide, 
eritrodermii şi ictere. Accidentele prin oedem pulmonar şi sincopă 
cardiacă, în majoritatea cazurilor sunt mortale dar şi destul de rare.

La producerea accidentelor, joacă mare rol toxicitatea pre
paratului şi sensibilitatea particulară idiosincrazică a individului.

După cum vedem, criza nitridoidă este caracterizată într’o 
primă fază, prin fenomene de vaso-dilataţie, însoţite adesea de o 
exagerare a secreţiunilor intestinale, contratura muşchilor bron- 
chici, dispnee a musculaturei stomacale, vărsături, accelerarea bă
tăilor cordului, urmate de o a doua fază vaso-constricţie, cu pier
derea cunoştinţei şi încetinirea bătăilor cordului, fază sincopală.

2) Apoplexia seroasă sau encefalita hemoragică este un acci
dent serios, însă excepţional, astăzi apare la 2— 3 zilei după injec
ţie, cu debut brusc, - cefalee, greţuri, oboseală, vărsături, uneori 
sanguinolente, temperatură mare, crize epileptiforme, hemiplegie. 
La autopsie se constată sufuziuni sanguine în organe, mai ales în 
creer şi măduva spinărei, cu abundentă exudaţie seroasă in meninge, 
în spaţiul sub-arahnoidian şi ventriculii cerebrali.
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Unii autori admit ca patogenie a acestui accident, natura sa 
anafilactică, iar alţii o consideră ca expresiunea unei reacţii Herx- 
heimer în sistemul nervos central.

3) Eritrodermia edemato-veziculoasă. —  Este un accident tar
div, care survine la finele seriei şi care se anunţă la injecţiile pre
cedente cu prurit, edeme şi eritem localizat. Pruritul este semn de 
alarmă. Niciodată eritrodermia nu se anunţă prin semne generale 
violente, ca cele ce marchează debutul eritemelor de a 9-a zi. 
Edemul poate de asemenea să fie un semn de alarmă.

Cel mai adesea, eritrodermia se termină prin vindecare.
In observaţiile lui Boutelier, s ’a observat sfârşitul letal de 6 

ori în 30 cazuri, iar Garnier .citează un mort la 22 cazuri. Uneori 
moartea survine în mijlocul unui tablou, care relevă o intoxicaţie 
arsenicală supraacută, unde eritrodermiei i ,se adaugă purpura sau 
icterul grav, ca în observaţia lui Merklen, Pautrier şi Wolff şi, 
ca în cazul nostru, unde pe lângă eritrodermie şi icter, s’a constatat 
şi uremie.

4) Accidente sanguine. —  a) Hemoragii ale mucoaselor, gin- 
givale, metroragii, epistaxis; b) Purpura ca sufuziuni sanguine cu
tanate, pete roş-violaceu dela mărimea unui cap de bold, la aceea 
a unei linte, ce nu se şterg la presiune şi atunci se renunţă, la tra
tamentul cu arsenic; c) Anemii, astenie profundă cu ameţeli, vâ- 
pituri, dispnee, ljpotimii şi diminuare în numărul hepatiilor; d) 

Agranulocitoza, care este o modificare cantitativă a globulelor albe, 
diminuarea leucocitelor, dispariţia aproape complecta a polinuclea- 
relor şi exagerarea numărului de mononucleare. •

5) /eterul. — Icterul post-salvarsanic, este numit de Milian, 
icter para-terapeutic şi este unul din principalele accidente grave 
ale tratamentului cu neosalvarsan. După data apariţiei icterului în 
cursul tratamentului, se deosebesc ictere precoce şi tardive.

1) / cierul precoce, apare la a 2-a sau a 3-a injecţie, prezentând 
aceleaşi caractere clinice ca şi icterul tardiv şi este aproape tot
deauna benign.

2) / eterul tardiv, este mult mai frecvent, iar data apariţiei 
este din cele mai variabile. Brodier o socoteşte între 6 zile şi 3 
luni după încetarea tratamentului. Miliap. citează 12 cazuri apărute 
intre 6 şi 32 săptămâni de pauză. Natura acestor ictere este foarte
.scurtă, pentru care s’au emis 3 teorii: a) Teoria patogeniei 

sifilitice; b) Teoria patogeniei toxice; c) Ipoteza naturei catarale.
1- Teoria patogeniei sifilitice a icterului para-terapeutic, a 

ost emisă şi susţinută de Milian, care admite că icterul precoce, 
poate fi câteodată un icter toxic, cu condiţia ca ficatul să fi fost 
atins anterior tratamentului. Gougerot recunoaşte trei patogenii po
sibile : intoxicaţia prin bacterioliză, reacţiune Herxheimer şi into
xicaţia arsenicală. Icterul precoce este interpretat după Milian, 
ea o reacţiune Herxheimer hepatică.

Spirocheta existând în stare latentă în ficat şi sub influenţa 
uneia sau a mai multor injecţii, leziunile sifilitice se exacerbează 
Şi icterul este deslănţuit. Icterul tardiv este o hepatorecidivă. Ar
gumentele oe vin în favoarea ipotezei originei sifilitice, sunt:



176

1 ) Aceste ictere apar dela 3— 6 săptămâni sau chiar mai 
târziu, aşa dar la o epocă ce corespunde cu apariţia neurorecidivelor, 
recunoscute astăzi ca fiind de natură sifilitică.

2) Tabloul clinic reprezintă forma obişnuită de hepatită se
cundară.

3) Ele apar izolate, fără alte semne de intoxicaţie.
4) Coincid cu reacţia Wassermann pozitivă şi uneori chiar cu o 

recidivă de accidente cutanate sau mucoase specifice.
5) Aceste ictere se vindecă prin reluarea tratamentului.
II. Teoria patogeniei toxice a icterului paraterapeutic este ac

ceptată de majoritatea autorilor. Sicard, Dufour, Broca, admit că 
arsenicul lezează celula .hepatică şi determină icterul. Motivele de 
ordin toxic pe care se bazează aceşti autori, sunt:

x) Reacţia Wassermann este adeseori negativă, rareori po
zitivă.

2) Icterul se vindecă ca şi un icter cataral' obişnuit, fără 
tratament specific.

3) In majoritatea cazurilor este însoţit de alte semne de 
intoxicaţie arsenicală, ca: urticaria, eritem simplu, sau eritrodermie 
veziculo-edematoasă în cazul nostru.

4) In caz de moarte, examenul -ficatului decelează leziuni de 
ordin toxic.

5) Icterul este în general un icter hepatic, pe când icterele 
sifilitice secundare, sunt ictere hemolitice.

6) Icterul s’ar produce şi la persoane neatinse de sifilis, cum 
ar fi paludicii.

Milian, admite patogenia toxică, numai când există şi alte 
manifestări de intoxicaţie arsenicală.

Teoria toxicaţiei neosalvarsanului pentru ficat, a fost susţi
nută şi de către Haguenau, Kudelski şi Golai, care socotesc pro
centul icterelor toxice mai ridicate, de cum crede Milian. Există 
o relaţie strânsă între apariţia medicamentului şi creşterea consi
derabilă a numărului icterelor şi nu se poate admite ca în acel 
moment, sifilisul să fi prezentat o modificare în tendinţele sale de 
a atinge ficatul. -

Carnot, Rathery, Harvier, spun că cele 2 ipoteze, icterul sifi
litic şi icterul toxic, corespund probabil la cazuri diferite. Sunt ictere 
sifilitice, a căror infecţie este reactivată prin arsenobenzoli şi ictere 
toxice, datorite arsenobenzolului însuşi, care lezează celula hepa
tică, determinând icterul, după cum susţine şi Sicard şi majoritatea 
autorilor. ■ '

III. Ipoteza naturei catarale, a icterului paraterapeutic, a fost 
emisă de Chevattier şi Paillard în 1920, spunând că icterul paratera
peutic, nu este nici toxic nici sifilitic, ci cataral. Brodisr, în acelaş 
an a emis o opinie asemănătoare, spunând că arsenobenzolul în 
doză suficientă, favorizează indirect producerea unui icter toxi-in- 
fecţios. In 1925, H. Rüge, publică un studiu a 1331 cazuri de 
ictere şi conclude că icterul post-salvarsanic, poate fi identic cu 
icterul infecţios simplu, cu deosebire că la cauzele declanşatorii o
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bişnuite ale icterului, se adaugă ca mijloace accesorii, sifilisul şi neo- 
salvarsanul. Sezary admite şi el această ipoteză.

Numărul important de ictere, care se observă la bolnavii 
trataţi pentru sifilis, are incontestabil o cauză predispozantă sau 
deslănţuitoare, care se pare că rezidă în arsenic. Caracterul in- 
fecţios al acestui icter, probat prin epidemicitarea sa, face.pe Sezary 
să-l aşeze în cadrul accidentelor biotropice.

După Perrault, toate teoriile enunţate, nici una nu este ca
pabilă de a explica toate faptele şi spune că teoria biotropică, co
respunde cu majoritatea cazurilor.

II. ACCIDENTE NETOXICE

Accidentele netoxice. —  Acestea se datoresc- exaltărei tre- 
ponemelor, în conflict cu' tratamentul. Sunt trecătoare şi dove
desc necesitatea de a se continua tratamentul. Astfel: feb rai din 
seara injecţiei, reacţia Herxheimer, turgescenţa şancrului, înmul
ţirea leziunilor, eritemele din ziua 9-a, —  infecţios —, o manifes
taţie a  marei legi biologice, denumită de Milian „biotropismi”, 
exaltarea virulenţei prin accidente cutaneo-mucoase sau viscerale, 
sau chiar un biotropism indirect. De mult s’a semnalizat, proprie
tatea ce o prezintă câteva medicamente de a exalta virulenţa micro
bilor saprofiţi ,ai organismului, determinând afecţiuni distincte de 
cele ce se tratează, fapt pe care Milian l ’a semnalat sub numele de 
„biotropism”.

Astfel neosalvarsanul exaltă stafilococia, streptococia, palu- 
dismul Jeanselme, —  având se crede drept cauză .un tratament 
slab sau prea distant, având tot acest timp de incubaţie.

Eritemul^ poate avea aspect scarlatiniform, morbiliform, ru- 
beoliforni, urticarian, polimorf sau purpurie, însoţite de angine 
Şt de febră,- ceeace l-a făcut pe Milian să spună că sunt adevă
rate scarlatine, morbili, etc., deşteptate de neosalvarsan. In câteva 
zlle, se vindecă şi tratamentul poate fi continuat.

E bine să nu se crească dozele, repetându-le. Decij nu sunt 
eriteme toxice şi le observăm mai rar însă, la bismut, mercur, lu
minai, etc.
OBSERVAŢII,

1) P - I., de 25 ani, chelner, şancru în 1930, ’ pentru care se tratează re- 
A1- 1 t ' . 0“  serii comp!«'te «le neosalvarsan şl bismut, timp de 3 ani, Ia Casa de

igurâri Sociale Brăila. In 1933, Ia începutul unei serii noi, după 2 injecţii 
o neo, face o criza nitridoidâ foarte violentă şi în mai puţin de o jumătate 
o oră, cu toate îngrijirile date, moare. La autopsie, s’a constatat o congestie in- 
ansâ generalizată, congestie cerebrală şi oedem pulmonar supra-acut.

Diagnostic: apoplexie seroasă.
2) V. F., de 31 ani, muncitoare, face de; câţiva ani injecifl de bismut şi 

cianură Hg. In ziua de 3 Mai 1931, începând o nouă serie, face o injecţie de 
neosalvarsan doza 2-a Ia Spitalul Brăila, serviciul consulfafiuni gratuite. Plecând

cas°’ cade în stradă şi jmediat este adusă în spital; Ia o jumătate de oră 
vpă injecţie, în stare comatoasâ, inconştientă, prezentând o stare cianofică gene

ralizată, dispnee, bătăile cordului bune, pulsul accelerat şi filiform şi cu raluri 
e oedem acut în ambii pulmoni.

In urma tratamentului aplicat, bolnava îşi revine abia după 15 ore şi după 
zile părăseşte spitalul, complect restabilită.

M. M. R. 3
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Diagnostic: Apoplexie seroasâ. , .. ■ „„„ •
3) N. P., de 23 ani, militar, face la Spitalul Militar 4 seni de neo şi 

bismut fără a avea vreun incident. La seria 5-a, după a 3-a ,I’Jecll® e
se declanşează o criză nitridoidă foarte violentă şi cu tot ratamenhil dat, moare 
dupâ 10 minute. La autopsie se constată o congestie cerebrală ş. un oedem pulmo
nar intens.

. Diagnostic: Apoplexie seroasâ. . , A„_
41 D-na E. N., de 48 ani, casnică, intrând in spital in ziua de Z* Au 

gust 1938, cu eritrodermie post-neosalvarsanică. Acum o lună g^m du-se WQSser- 
manul pozitiv în sânge, începe un tratament cu neosalvarsan ş, b,smut şi du_pă 2 
zile apare şi eritrodermia. La intrarea în spital avea o temperatură între M  W  ,
cu tot tratamentul făcut, bolnava moare, de uremie. rvînmbri«

51 I L. de 18 ani, muncitor, intră în spital în ziua de 1 Octombrie
1931, cu sifilide papulo-bipertrofice peno-scrotale. La a 3-a ^
apare eritrodermia. Se întrerupe tratamentul cu neosalvarsan şi după 20 de

părăseşte^ sPjtal^  ^  ani> casnică, intră în spital în ziua de 6 Septembrie
1930 cu sifilide papulo-erosive şi papulo-bipertrofice vulvare şi peri-anale şi sifi
lide acneiforme diseminate pe tot corpul. După a 6-a injecfie de neo, *U
trodermia. Se întrerupe tratamentul cu neo şi după 3 luni, părăseşte spiţa ,

vindecată. j  jg  ]£  Cni, muncitoare, intră în spital în ziua de 20 lume
1935, cu eritrodermie generalizată. Bolnava spune că eritrodermia a  aPârut ° u^  
a 5-a  injecţie cu neosalvarsan, făcută în urma analizei sângelui, când 
că Wassermanul este pozitiv. In urma tratamentului urmat, bolnava părăseşte spi
talul, la 28 Iulie, complect vindecată. _

81 S P de 24 ani, prostituată, vine îni spital la 4 August 1935, cu
eritrodermie aene’ralizată. Bolnava spune că în urma unei serii cu neosalvarsan şi 
bismut* i-â apărut eritemul. După 2 luni de tratament părăseşte sp,toIu^ vinde«ita.

9) B. G., de 22 ani, marinar, vine în spital m ziua de 1 Martie 1936,
prezentând o erupţie eritematoasă generalizată. Bolnavul afirma câ duPâ ,
Nectie cu neosalvarsan, i-a apărut un eritem generahzat, « . prunt ş. cederne.

După un tratament de 20 zile, părăseşte spitalul.^ v.ndecaK 
101 T p. de 24 ani, muncitor, vine în spital in ziua de 9  Febiuane 

1933 pentru ' icter. Acum un an, căpătând un şancru sifilitic, face două seni de 
neosalvarsan şi bismut. La 2 luni după ultima serie apare icterul.

După o lună de tratament, părăseşte spitalul, vindecat.

PROFILAXIE

Din cele expuse până acum, rezultă că examenul somatic şi 
analizele bolnavului înainte de tratament vor permite să evităm ac
cidentele: vom fi prudenţi la basedowieni, instabilii vagosimpatici şi 
hepatici care sunt predispuşi la accidente toxice. _

La heP;atici, după Vitlaret, Even şi Desoille, se injectează 
i cmc. extras hepatic în ziua injecţiei cu neosalvarsan, pentru a 
evita accidentele de intoleranţă. Controlul reflexului oculo-cardiac, 
examenul timpului de sângerare, determinarea rezervei alcaline, vor
depista şi bolnavii fragili. . .

Politzer administrează bolnavului în seara ce precede injec
ţia un purgativ salin. Sicard dă bicarbonat de sodiu. Ravant ad
ministrează hiposulfit de sodiu. Milion dă cu puţin timp înainte 
de injecţie 30— 40 picături din soluţia de 1 la mie adrenalina, pe 
zahăr sau în apă, sau injecţie cu jumătate miligram! adrenalina, 
subcutan. Danysz cere să se facă injecţia în 2 timpi şi cu doze

✓
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mici; întâi o doză foarte mică, iar restul la câteva minute, deoa
rece intensitatea crizei este proporţională cu doza administrată.

S ’a mai propus disolvarea neosalvarsanului în soluţie de hipo- 
sulfit de sodiu, gluconat de calciu, eosinat de césium, în locul apei 
distilate.

Injecţia va fi administrată încet şi se recomandă să fie fă
cută pe nemâncate şi ca bolnavii să nu fie obosiţi. F [andin, 
Tzanck, Roberti şi Mironescu, recomandă un procedeu numit „hemo- 
exofilaxie” ce constă în a aspira sânge în siringa' cu soluţia de 
neosalvarsan şi după câteva minute se injectează încet în venă.

TRATAM ENTUL CURATIV

Antidotul simptomatic prin excelenţă al crizei nitridoide, îl 
constitue adrenalina,' ce se administrează în doză de un miligraro 
Şt jumătate din sol. de i la mie, injectat subcutan şi repetat de 
2 3 ori pe zi, însoţite de o injecţie în venă, a unei doze de a-
drenalină i la mie, un sfert de miligram de adrenalină dizolvat în 
25 cmc. de ser fiziologic.

Hiposulfitul de Na, este întrebuinţat de Ravaut, mai ales în 
tratamentul eritrodermiilor : 2— 5 gr. pe zi, per os, sau clişme 
rectale sau chiar.în cazuri urgente, în injecţii intravenoase de 10 
cmc. a unei soluţii de 20o/0 şi care se va repeta zilnic. Se întrebu
inţează de asemenea şi extractul de hipofiză, extract splenic, auto
hemoterapie, Ol. camphorat etherat, bicarbonat de sodiu, bromură 
de codeină, venesecţii şi medicaţii simptomatice.

Sângerarea este foarte utilă ca tratament al apoplexiei se-
roase.

11 s agit des accidents qui arrivent à la suite du traitement avec Neosat- 
et q,ul, devl|nnent de plus en plus rares; cela est dû d’un côté aux progrès 

n rl. ? us à la- Préparation du médicament et de l’autre à la vigilance et aux 
tr>f;??Utl0?STPnses p?r le médecin, surtout dans les cas contre-indiqués à ce 
dr7.iiU! n1t‘ Les accidents peuvent être toxiques ou non-toxiques. Dans l’engen- 
urement de ces accidents, joue un rôle non seulement la toxicité du médicament 
mais aussi la sensibilité particulière idiosyncrasique de l’individu. Dans de pareils 
ritL?^,1aLerr.05lpt Ie traitement. Les accidents non-toxiques sont dus à la surex- 
la tréponèmes à la suite du traitement; ils sont passagers et prouventia nécessité de continuer le traitement.
anniTrcP*** observations ci-dessus exposées il résulte que l’examen somatique et les 

yses faites au malade avant le traitement permettront d’éviter les accidents.

ter bandelt sich um die Umfaelle bei Neosalvarsan Behandlung welche lez-
■"'‘ immer weniger werden, sei es dass bei der Herstellung des Praeparates 

J 1 . e Fortschritte gemacht wurden, sei es dass die Aertzte besondere Vor- 
rathsahm rauch und insbesonderen bei Faellen wo diese Behanlung nicht
sumfi. J ? le U“ iae ,.e boenen gieftig oder nicht gieftig seia Bei den Vergieftung- 

sJ),lel.t 4ie Giftiegkeit des Praeparates aber auch eine idiosienkratiesche 
dini; en“l'chkeit des behandelten eine Rolle. In solchen Faellen wierd die Behan- 

ung unterbrochea '
reit,»« Die,nichtgieftigen-Umfaelle sind der Exaltierung der Traeponemen zuzusch- 
ter voruebergehend. bedeuten die Nohtwendiegkeit die Behandlung wei-'
der R.v.Ühri n Dle ungemeine Utersuchung und die Analisen des kranken vor 

r  Behandlung ermoeglicht es uns also die Umfaelle zu umgehen.
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Si tratta di accidenti che derivano in seguito alla cura col Neosalvarsan 1 
quali diventano sempre piu rari percye dovuti, da un lato ai progressi intervenuti 
nella fabricazione del prodotto, all’altro all'atenzione e precauzione prese dal me
dico sapretutto nei casi contra-indicati a tale cura. Gli accidenti possono essono
tessici e nontossici. . . .  . . . , . _Alla produzione di accidenti tossici .interviene la tossicata del produtto 
come pure la particolare sensibilità idiosincrasica dell’individuo. In tali casi si
interrompe la cura. ...............

Gli accideoti non tossici sono dovuti all esaltazione dei treponema in se
guito alla cura, i quali sono passaggeri e dimostrano la necessita di continuare
tale'cura. . , ,. .Dalle osservazzioni presentate risulta che l’esame organico e le analisi 
deliinfermo prima della cura permetteranno di evitari gli accidenti.

r  —
Hormonul antehipofizar gonadotrop

fiele si tabletei titrate pe unitati

Fiole de 20 unităţi internaţionale 
Tablete de 150 unităţi internaţionale

Hormonul folicular cristalizat

Fiole de 100, 300 şi 1000 unităţi internaţionale
Fiole de 100 unităţi internaţionale, în soluţie apoasă
Fiole de 1000, 10000 şl 50000 unităţi internaţionale, în soluţie uleioasă

Bucureşti, str. Logofătul Tăut, 99



RADIODIAGNOSTICUL FRACTURILOR CRANIENE 
IN TIMP DE PACE Şl DE RĂZBOI

de
D-r EUGEN HERSKOVITS

Medic radiolog Bucureşti

In diagnosticul fracturilor,- în general examenele radiologice au un 
rol important care nu constă numai în aceea de a  stabili exisfenfa 
fracturii în modul cel mai rapid şi nedureros, ci de a constata exact 
felul fracturii, mecanismul prin care s’a produs, gradul de dislocare a 
părfilor fracturate şi eventual modificările osoase preexistente trauma
tismului, adică stabilirea diagnosticului aşa numitor fracturi patologice.

In fiecare caz suspect de fractură a  craniului frebue executate 
imediat radiografiile capului. Fiind însă descrise multe cazuri de trau
matisme craniene, unde clinic nu s’a putut suspecta o fractură, negă- 
sîndu-se nici măcar un hemafom, dar în care radiodiagnosticul a .pus 
în evidenfă fracturi ale craniului, va fi deci nevoie în oricare cazi de 
traumatism al craniului să procedăm la excluderea fracturii craniene 
Prin examenul radiologie. Când însă examenul radiologie complect exe
cutat nu ne pune în evidenfă o fractură, ea ar putea totuşi exista 
atunci când fenomenele clinice pledează pentru fractură, deoarece în 
unele cazuri (cauzele Ie vom vedea mai jos) fracturile nu sunt eviden- 
fiabile nici pe cele mai ireproşabile radiograme.

Oasele copiilor, bogate în carfilagii şi cu periostul elastic sunt mai 
rezistente Ia' traumatism decât acelea ale adulfilor. La bătrâni însă, 
oasele sunt mai pufin rezistente din cauza osificării cartilajelor, fiind deci 
mai expuse fracturilor.

Acolo însă, unde într’un Ioc oarecare osul e mai slăbit din cauza 
unui proces distrofic, un traumatism neînsemnat va putea provoca frac
tura. Modificările patologice ale oaselor care duc Ia aceste fracturi pa
tologice, uneori chiar Ia spontane sunt în mod sumar următoarele:

Scleroza generală a  oaselor (boala Iui Albers-Schönberg), hipe- 
rostoza craniafă internă, osfeita deformanta Pagef, xanfomafoza (boala 
Jui Schüller-Christian), osfeopatia fibroasă chisfică generalizată (Reck- 
•dinghausen), mielomatoză, tumorile osoase primitive şi metasfice, for
maţiunile chistice de diferite naturi, osteoporozele ca osfeomalacia, ra- 
chifismul, osfeogeneza imperfectă, etc. şi osfeoarfrozele deformante.
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înainte de a trece Ia descrierea fracturilor craniului vom trece pe 
scurt în revistă metodele de examen radiologie de care ne servim Ia 
stabilirea lor. Ştim cu foţi că pentru a exclude Ia oasele lungi existenţa 
unei fracturi, facem întotdeauna două radiografii din două direcţii, per
pendiculare una pe alta, (deboiceiu una sagifală şi alfa frontală), de
oarece numai în acest mod vom putea pune în evidenţă o soluţiei de 
continuitate acolo unde fragmentele sunt deplasate numai înir’una sau 
două direcţii. Acolo însă unde fragmentele nu sunt deplasate deloc, deci 
lipsa de continuitate este foarte discretă sau linia de fractură în zigzag, 
ea nu va putea fi descoperită decât, numai de către un ochiu, versat, 
deseori abia cu ajutorul lupei.

La craniu însă, unde casele sunt suprapuse şi deci pe radiogramă 
supraproiectate înafară de cele două radiografii tipice (occipito-frontală 
şi laterală dreaptă) trebue să recurgem şi Ia altele, mai ales In acele 
cazuri unde prin metodele de mai sus nu vom descoperi modificări.

In aceste cazuri vom proceda Ia radiografiile complimentare: 1) 
In sens opus celor tipice executate (adică fronto-occipitală şi laterală 
stângă); 2) Axiale şi semi-axială; 3) Oblice, tip Rhex (fronte oblic), 
tip Mayer (incidenţa fronto-timpanică), tip Schüller (incidenţa femporo- 
timpanică şi Sfenvers, (incidenţa occipo-zigomatică); 4) Sfereoradio- 
grafie; şi 5) In caz de complicaţii, tardive 1 Ia ventriculografie.

Chiar după executarea tuturor examenelor susnumite se poate în
tâmpla ca să nu descoperimt o fractură în cazuri în care din punct de 
vedere clinic ea este indiscutabilă. Cauzele acestor rezultate negative 
sunt următoarele: •

Fracturile pot fi microscopice (Ia oasele lungi acestea n’au impor
tanţă). Fractura interesează un os fără contrast (cu grosime minimală) 
ca Iama papiracee sau pereţii orbitei. Oasele bazei craniului se supra- 
proiectează, deci pot acoperi fractura unuia dintre oase.

Vedem deci că nici în cazurile de traumatisme craniene nu putem 
neglija semnele clinice în interpretarea radiografiilor.

înainte de a frece Ia interpretarea radiogramelor craniene în caz 
de traumatism, trebue să ne dăm seama de transparentele anatomice 
ale craniului pe care ochiul neversat Ie poate interpreta ca solufiuni de 
continuităţi. Aceste transparenţe sunt următoarele: 1) Suturile craniene;
2) Şanţurile vasculare; 3) Găurile Iui Pachioni; şi 4) Impresiunile 
digitale.

Caracferisticele transparenţelor anatomice sunt următoarele: Suturile 
sunt conturate în zig-zag (vezi fig. 1), adică sunt dinţate, excepţie 
făcând unele suturi mici dela baza craniului care imită foarte bine o 
linie de fisură dreaptă şi subţire (ca de ex. sutura petro-sfenoidală sau 
fisura anatomică a  Iui Glaser a  osului temporal). Suturile sunt deobiceiu 
simetrice, înafară de cazuri de anomalii, de os supranumerar din partea 
superioară a -occipitalului (os Incae), care având formă triunghiulară, 
privind cu baza Iui în jos unde va prezenta o sutură transversală din
ţată asimetrică, putând imita o fractură transversală a occipitalului.

Şanţurile vasculare sunt de dimensiuni destul de mari, au un îraect 
sinuos, subţiindu-se spre periferie, apărând pe radiograme ca imaginea 
geografică a unui fluviu (vezi fig. 1). Ele sunt deobiceiu simetrice,
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Fig. 1.
Radiografie frontală stângă. Fractură tipică de compresiune a boitei la un copil 

Fyit de o cărămidă. Fisura e în formă de Z  în partea postenoară a regiunei parietale 
din stânga. Fisura se termină în jos la sutura occipitală, care e şi ea dilatată.

dar se pot ivi unele asimetrice ca şanful vensi dipioice occipitală a  lui 
Wanke.

Pentru a feri ochiul neversat de asemenea interpretări gre
şite, e recomandabil de a se radiografia craniul şi din sens opus. In 
caz că transparenta va apare şi pe a doua radiografie, aceasta în
seamnă că ea e de natură anatomică.

Lipsurile de substanfă a calotei cauzate de trepanafiuni osteo- 
pîastice sau osteoclastice se deosebesc de fracturi prin dimensiunea lor 
mare şi prin anamneză.

S’au descris cazuri cu fisuri false ale calotei, datorite unor gre
şeli de conduită şi de metodă radiologică, prin a pune diagnosticul după 
copie şi nu după cetirea negativului original. Intr’unul din aceste cazuri 
filmul original fiind îndoit, copia arăta în acel loc o transparentă li
neară a craniului.

Totdeauna se va ceti decfi numai negativul original!
Craniul copilului Ia vârsta de 3— 4 ani are aceleaşi suturi şi 

aceeaşi structură caşi a! adultului. Dela vârsta de 50 de ani în sus, 
suturile craniene pot fi deseori osificate.

Fracturile craniului le vom împărfi în cele ale calotei şi ale bazei, 
eie putând fi şi combinate.

1. Fracturile calotei.
Oasele boitei craniene au o grosime de 4— 5 mm. Ia omul adult, 

constând din compacta externă şi internă şi între ele diploe. Fracturile
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boitei pot fi produse de compresiuni şi de flexiuni. Primele Ie numim frac
turi compresive, iar celelalte impresive sau depresive.

a) Fracturile compresive: Ele sunt cauzate de către accidente pro
duse prin lovituri cu obiecte contondente mari, ca de ex. în accidentele 
de circulaţie, de construcţie, etc. Compresiunea exercitată de aceste cauze 
pe boită produc o deformare ei până la un grad oarecare a  acesteia, 
elasticitatea caselor fiind însă depăşită, osul crapă şi fisura apare în
totdeauna în linie paralelă cu forţa care a produs-o. S. ex.: 0  compre- 
presiune de sus în jos va produce o fisură verticală, o compresiune late
rală va produce o fisură orizontală, etc.

Aceste fisuri compresive se termină, pierzându-se înfr’o sutură 
oarecare, care şi ea se dilată din cauza traumatismului (vezi fig. 1).

In aceste cazuri, unde fisurile se produc în locul compresiunii, vor
bim de fracturi directe. Dacă însă ele se produc Ia o distanţă oarecare 
de punctul de compresiune, le numim fracturi indirecte. Fracturile in
directe se produc deobiceiu la punctele slabe ale bazei craniului, fiind 
numite fracturi de contre-coup.

Aceste fracturi numai rareori se pot pune în evidenţă prin exa
mene radiologice, dar se pot diagnostica uşor după semnele clinice dintre 
cari cele mai importante sunt hemoragiile conjunctivale, nazale şi auri
culare. Fisurile directe ale calotei se prezintă pe radiografii ca nişte 
transparenţe lineare continue, sau întrerupte prin nesuprapunerea pe a- 
locuri a fracturei lamelor externă şi internă. Ele pot fi multiple şi în 
diferite sensuri şi în zig-zag, combinându-se foarte adeseori cu fracturi 
de impresiune.

Uneori însă o fisură de compresiune se prezintă cu dimensiunea 
şanţurilor vasculare, atunci când planul de fractură e oblic, iar fisurile 
lamelor se proectează distanţat pe placă. Ele apar însă mai puţin 
transparente şi nu sunt sinusoidale, spre deoseibre de transparenţele şan
ţurilor vasculare;

b) Fracturile de impresiune ale calotei sunt produse de corpuri 
mici, tăioase ascuţite care se ivesc mai ales în timp de răsboiu, fiind

, produse de gloanţe, schije de obuze, etc. Fracturile de impresiune produse 
de proectile se numesc şi fracturi cu orificiu, deoarece în aceste cazuri 
corpul contondent produce un orificiu de intrare pe os. Fracturile cu ori
ficiu sunt cu atât mai grave cu cât viteza proectilului e mai mică, de 
oarece în acest caz vibraţiunile sunt mai ample, iar fisurile sunt mai 
numeroase şi mai extinse, producând mai multe eschile osoase. Frac
turile de impresiune sunt mult mai grave decât cele de compresiune, 
deoarece pe locul orificiului sau în jurul Iui se produc eschile care pot 
fi dislocate, în diferite direcţiuni, deci şi spre creer. Aşa numite frac
turi impresive circulare din jurul marei găuri occipitale sunt produse de 
către compresia coloanei vertebrale asupra occipitalului cauzate de căderi 
verticale dela înălţime (din avioane), care fiind totdeauna mortale, nu 
ajung niciodată la examenul radiologie. Fracturile de impresiune pre
zintă următoarele semne radiologice. O transparenţă mai mult sau mai 
puţin rotundă a osului, numit şi defect de impresiune, care poate fi 
acoperit parţial de către fragmentul deslocaf adică de eschile, în jurul 
defectului de impresiune se văd mai multe transparente asemănătoare
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acelora dela fracturile de compresiune, care în total au forma stelată. 
La localizarea eschilelor deplasate spre cavitatea craniană va trebui să 
avem în vedere că mai ales în regiunea occipitală proecfiunea marginilor 
sinusurilor venoase pot imita imaginea fragmentelor compacte interne 
îndreptate spre interiorul craniului. In aceste cazuri diferenţierea se face 
în modul cel mai sigur prin stereoradiografie. Fracturile de impresiune 
din regiunea fronto-temporo-orbitală se întind şi la oasele fetei.

Radiografia semiaxială occipito-frontală a craniului. Umbra unui proectil e în 
proecţia orbitei stângi, care pe radiografia din profil s ’a proectat deasupra şelei turceşti.

Bolnavul împuşcat în război nu ştia că glontele i-a intrat în craniu, dar deatunci 
suferă de parkinsonism. Glontele a fost localizat în nucleul caudat stâng după.9 am dela 
ivirea accidentului. Trepanaţia a confirmat susnumita localizare, dar bolnavul a sucom
bat imediat după intervenţie

Fracturile de impresiune pure sunt rarităţi. Ele se ivesc mai mult 
în războiu. De cele mai multe ori însă, fracturile de impresiune sunt 
combinate cu cele de compresiune, producând cele mai deseori moartea, 
prin zdrobirea craniului. In acele fracturi de impresiune unde proectilul a 
intrat fără a ieşi din craniu, va trebui să recurgem şi Ia localizarea pro- 
ectilului (vezi fig. 2), care se va face prin radiograme multiple din 
diferite direcfiuni şi mai ales prin steoradiograme. Extracţia proectilelor 
se face deobiceiu sub controlul razelor Ronfgen cu ajutorul cryptosco- 
pului monocular al lui Grashei, aşa numita operaţie Rontgen.

Fracturile de impresiune se pun în evidentă cu cea mai mare 
certitudine prin radiografia tangenţială a  locului fracturat şi pentru a 
avea siguranfa că radiogramă e într adevăr tangenitală se va aplica pe 
locul traumatizat un mic cerc de sârmă şi dacă pe radiogramă cercul
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apare sub formă de linie dreapfă, avem dovadă că radiografia' s*a 
executai tangenţial (Metoda Meyer).

Fracturile deschise ale calotei sau cele închise, dar combinate cu 
fracturi ale sinusurilor fefei, a  mastoidei sau ale urechii interne prin 
ruperea durei mater fac să pătrundă aerul atmosferic sau cel din sinusuri 
în spafiile subarachnoidiene, producându-se un pneumafocel extracerebral, 
care pe radiogramă ne va arăta imaginea tipică encefalografică. Aerul 
din spaţiul subarachnoidian la schimbarea poziţiei bolnavului poate pă
trunde în sistemul ventricular prin gaura Iui Luschka şi Magendie, 
cauzând un pneumocefal, care se va vedea pe radiografie ca o ven- 
triculografie tipică. Aerul în aceste cazuri va dispărea după 4 — 8 săp
tămâni, rezorbindu-se. In aceste ăbzuri se pot ivi foarte des meningite 
şi rareori chiar abcese cerebrale cu imagine radiologicâ de transparenţe 
circumscrise în interiorul creerului, aşa numit pneumafocel intracérébral.

In fracturile craniului combinate cu acele ale sinusurilor sau ale 
apofizei masfoide se va observă o obscuritate a acestora din cauza he- 
matomelor care înlocuesc aerul din ele.

Foarte rar se ivesc şi emfizeme ale orbitei care ne dau imagini 
de transparenţe multiple rotunde în treimea superioară a cavităţilor or- 
bitare, şi care frebuesc diferenţiate de transparenţă, unica frecventă Ia 
pafienţii slabi cu o atmosferă grăsoasă săracă a  orbitei.

Fracturile craniului se vindecă exclusiv prin calus endostal şi ni
ciodată prin calus periosfal (natura având grije ca nu cumva căluşul 
periostal să comprime creerul). Transparenţele produse prin fisuri nu 
vor dispare în aşa de scurt timp ca Ia oasele lungi, ci vor fi mai mult 
sau mai puţin vizibile, timp de 8— 12 luni delà data fracturii.

Orificiile fracturilor de impresiune rămân transparente aproape 
toată viaţa, deoarece defectele craniene posffraumafice nu se vindecă 
prinfr un calus osos, ci printr un calus fibros. La copii se ivesc în aceste 
locuri meningocele traumatice şi mai rar hiperosfoze şi osfeome, dease- 
tnenea se înfâm'plă la ei că micile eschile osoase să se rezoarbiăl 
complect. Hemafomele meningeale subdurale se produc prin leziuni ale 
arterei meningee mijlocii, ele putând fi puse în evidenţă prin ventri- 
culografie sagifală, ventricolul lateral corespunzător hemafomului fiind 
deplasat spre partea opusă. Hemafomele subdurale pot provoca pachi- 
meningife cerebrale hemoragice interne. Sclerozele cerebrale, şi ele 
urmări tardive ale fracturilor boitei, se pun în evidenţă fot prin 
ventriculografie sagifală, pe care ventricolul lateral corespunzător sclerozei 
e tras spre partea sclerozată.

. Fracturile fronto-orbitare pot duce Ia atrofia nervului optic, alte 
complicaţii tardive fiind epilepsii Uacksoniene, meningite tardive, şi după 
unii autori, traumatismele craniene ar avea şi un rol în desvolfarea 
tumorilor osoase şi cerebrale.

2. Fracturile bazei craniului.
Fracturile bazei craniului, fie ele pornite din loja anterioară sau 

posterioară a bazei şi cauzate de efectul indirect ale traumatismelor com- 
presive ale calotei, ele pot fi longitudinale sau transversale. Dintre frac
turile bazei craniului sunt mai evidenţiabile radiologie acelea Ia care e
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interesanta şi stânca temporală. Aceste fracturi ale stâncii se pot pune 
în evidenfă prin. radiografii sagitale, axiale, dar mai ales prin acea 
oblică a lui Stenwers. In caz de fracturi longitudinale ale bazei cra
niului osul pietros care e situat aproape transversal, va suferi o fractură 
transversală. In aceste cazuri se poate ivi un pneumafocel extracerebral 
şi eventual un pneumocefal, care poate fi simetric sau unilateral, pe 
partea corespunzătoare ale fracturii stâncii.

Fracturile transversale ale stâncii produc aproape întotdeauna o 
zdrobire a labirintului, din care cauză va apare imediat după accident o 
surbitaie absolută cu turburări grave de echilibru, nystagmus spre partea 
sănătoasă şi destul de frecvent şi paralizia nervului facial. Surditatea ră
mâne definitivă, excitabilitatea calorică a  labirintului dispare şi aproxi
mativ în jumătate din cazuri paralizia nervului facial rămâne definitivă. 
Uneori apare după câteva luni sau după câfiva ani o meningită tardivă. 
Fracturile transversale ale stâncii sunt vizibile şi după ani de zile. 
Sunt descrise cazuri unde chiar după decenii se descoperea solufii de 
continuitate după fracturi transversale ale stâncii, dar în schimb foarte 
rar se mai vedeau liniile de fractură ale restului din fractură longi
tudinală a bazei craniului.

Fracturile transversale ale bazei craniului, pornesc deobiceiu dela 
acele fracturi ale calotei, care trecând prin solzul temporalului şi ajungând 
deasupra urechii medii, se continuă de-alungul stâncii şi ajung sau în 
loja mijlocie sau posterioară a bazei craniului. Cele mai frecvente din 
fracturile stâncii sunt acelea longitudinale care trec spre loja mijlocie a 
bazei craniului.

După Schinz, 75°/o din fracturile stâncii sunt acestea. Ele se ter
mină la canalul carotidei interne, trecând pe lângă gaura rotundă şi ovală.

Mult mai rare sunt acele fracturi longitudinale ale stâncii care 
trec Ia loja posterioară a  bazei craniului prelungindu-se spre gaura ju
gulară şi spre marea gaură occipitală. Aceste fracturi longitudinale 
ale stâncii temporale (adică fracturi transversale a bazei craniului) pro
duc întotdeauna leziuni ale urechii externe, ca ruperea timpanului, 
fractura conductului auditiv extern, leziuni ale urechii medii, şi în ur
nele cazuri ruperea canalului facial. Urechea internă este însă evitată 
întotdeauna.

Semnele clinice ale acestei fracturi longitudinale ale stâncii tem
porale, sunt: Hemoragii din urechea externă, surditate relativă şi foarte 
rar mai gravă. Deobiceiu această surditate dispare. Numai rareori per- 
zistă, la cam 33°/o din cazuri se vindecă prin resfitufio ad infegrum. 
Meningite tardive în aceste cazuri sunt destul de rare. Când linia de 
fractură merge spre loja posterioară a bazei craniului, vom avea semne 
din partea nervului acustic şi semne de paralizie a  nervilor; glosofarin- 
gian, pneumogastric şi spinal. , . .

V . Fracturile longitudinale ale stâncii se vindecă într un timp relativ 
scurt prin un calus osos, aşa încât ele nu se văd pe radiograme în 
scurt timp după traumatism spre deosebire de fracturile transversale
ale acestui os. , .

Uneori găsim Ia acelaş bolnav atât o fractură longitudinala cat şi 
una transversală a stâncii temporale, în care caz bolnavul prezintă
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foaie semnele de leziune a înfregului\aparaf audifiv (urechea externă, 
internă şi mijlocie).

Mai frebue amintit că labirintul poate suferi leziuni traumatice, 
fără a  fi acompaniată de fractura stâncii.

CONCLUZIUNI.
In orice caz de traumatism cranian, chiar atunci când din punct 

de vedere clinic n-ar fi suspect de factură, trebue să recurgem Ia exa
menele radiologice ale craniului întreg.

Fracturile craniului se împart în fracturi ale calotei şi ale bazei, 
putând fi şi combinate.

1) Fracturile calotei pot fi compresive adică fisurile şi depresive 
deobicei cu u n . orificiu de intrare şi în jurul Iui cu multiple fisuri 
dispuse în forma stelară. Fracturile depresive pure ale calotei sunt 
mult mai rare ca cele compresive. In timp de răsboiu însă, ele sunt mai 
frecvente, dar şi aici în cele mai multe cazuri sunt combinate cu frac
turi de compresiune prin zdrobirea craniului. Fracturile calotei se vin
decă prin calus endostal, deci lipsurile de continuitate se osifică mult 
mai târziu decât Ia oasele lungi. Defectele de impresiune se vindecă 
numai prin calus fibros, deci ele vor apare ca transparenfe mulfi ani 
după traumatism şi nu trebuesc confundate cu alte transparente pato
logice ale oaselor boitei s. ex. xanfom, cholesteatom, metastaze neo- 
plazice, abcese, etc. La stabilirea lipsurilor de continuitate ale oaselor 
craniului trebue să finem seamă de transparentele anatomice ale oa
selor. Complicaţiile ivite după fracturile calotei sunt hemafomele sub- 
durale care pot provoca pachimeningite cerebrale interne, pneumafocelul 
extracerebral şi pneumocefalu! care pot duce Ia abcese cerebrale şi 
meningită. Turburări tardive sunt scleroza cerebrală, epilepsii Hacsoniene, 
meningite tardive şi foarte rar atrofia nervului optic. La copii, pe locul 
defectului de impresii se pot ivi meningocele sau hiperostoze şi chiar 
osfeome.

2) Fracturile bazei craniului (contre-coup). Dintre acestea se pun 
în evidenfă mai uşor acelea cari interesează şi stânca temporală. La 
fracturile transversale ale bazei craniului, stânca se fracturează lon
gitudinal, şi indiferent dacă fractura se termină în loja posferioară sau 
mijlocie a  bazei, se produc leziuni ale urechii externe şi medii. Dacă 
fractura se termină în loja mijlocie (ceeace e mai frecvent), fractura 
atinge gaura ovală şi rotundă, terminându-se în canalul caroîidian, cau
zând astfel leziunea facialului. Când însă fractura trece în loja pos
ferioară, vor fi Iezafi nervi cranieni VIII, IX, X şi XI. Fracturile lon
gitudinale ale stâncii se vindecă în timp relativ scurt prin calus osos.

La fracturile longitudinale ale bazei craniului, stânca va suferi o 
fractură transversală care duce Ia leziuni serioase ale urechii interne, 
producând o surditate absolută şi definitivă. In fracturile transversale 
ale stâncii, se pot ivi pneumafocele extracerebrale şi pneumocefale sime
trice sau unilaterale de partea interesată. Calususul fracturilor trans
versale se osifică foarte încet, Se pot ivi deasemenea fracturi combi
nate ale stâncii, longitudinale şi transversale, ducând Ia leziuni ale în
tregii urechi. . -
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Se poate întâmpla ca radiologie să nu se poată pune în evidenta 
fractura craniului, ea existând totuşi când semnele clinice, pledează 
pentru diagnostic.
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EUGEN HERSKOVITS: Le radiodiagnostic des fractures crâniennes 
en temps de paix et pendent la guerre.

I l  Dans chaque cas de traumatisme crânien, même quand, au point de vue 
clinique; ne seraH suspect d'une fracture crânienne, il faut faire un examen

«  u

<" h  S Æ t d l lri . “ S ‘ ï tep.“ S  dire „ „ „ « à » . . ,  e '„ .-à -d i™ .« T -
Taies et depressives, ordinairement avec un orifice d entree, entouree des 

• f i Ï u r e f m X p l e T  d i s S e s  en étoile. Les fractures depressives de la  calo e
L t  beaucoup plus rar^s que celles compressives mal" ; ^ da^  la  ̂ ^ L t ï r e s  
-sont plus frequentes; dans ces cas meme spnt combinées avec des fractures
compressives par écrasement de la boîte crânienne. , , , . mnseauence

Les fractures de la  calote guérissent par calus endostal et en. rçnsequence
les solutions de continuité s’ossifient beaucoup plus tard  <1™> ehe* les os lo ^  
Les defauts d’impresion guérissent sieulement par calus c,on
quence elles apparaitront comme transparances plusieurs années apres le t 
matisme et ne? doivent pas. être confondues avec des autres t-nsparance pato- 
logiques de la calote comme par ex. le xantom ehoiesteatom es mete 
néoplasiques, des abces etc. Pour préciser les solutions de coütmuite des os du 
boîte crânienne il faut tenir compte des transparances anatomiques des os. 
t0lte complications qui se déclarent après les fractures de la  calotq c a-
nienne sont des hématomes subdurales qui peuvent provoquer des P ^ h™en j 
gites cérébrales internes, le pneumatocel extracerebral et le ^
-peuvent donner des abces cérébrales; perturbations
cérébrale epilepsies Jachsonieqs, méningites tardives et très rare 1 atrophie du 
nerf optique. * Chez les enfants, sur la  place de la  défiance d’imprssion il peut 
apparaître des meningocelles ou hiperostoses, ou meme osteomes.

21 Les fractures de la  base crânienne (eontre-coupj.
Parmi celle-ci peut mettre plus facile en évidence celles qui Interessent

aussi 1® ^^:h^ a(̂ ^ ^ 0r^ Ilsversaiesi de la  base crânienne le rocher se f u tu r e  
lontotudinal et indifféremment si la  fracture finit dans la  loge postérieure 
ou moyenne de la  base, on produit des lésions de l ’oreille externe fl q  uenT T a 
S i la fracture finit dans la  loge moyenne (oq qui devient plus frequent), 1
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fracture touche le trou oval et rond en se terminant dans le canal carotidien, 
causant ainsi la lésion du facial. Lorsque la  fracture passe dans la  loge posté
rieure, seront touchés les nerfs crâniens VIII, IX , X  et XI. Les fractures lon
gitudinales du rocher guérissent dans un delai du templ relativement court, 
par calus fibreux.

Aux fractures longitudinales de la base de la boite crânienne, le rocher 
aura une fracture transevrsale, qui conduit aux lésions graves de l ’oreille 
interne, causait une surdité totale et definitivement. Dans les fractures transver
sales du rocher il  peut survenir des pneumatocelles extracérébrales et pneu- 
mocefales simetriques ou monolaterales du cote intéressé. Les calus des frac
tures transversales s’ossifient très lentement.

Il peut survenir aussi fractures combinés du rocher longitudinales et 
transversales, donnant desi lésions de l ’oreille entière.

Il peut advenir que, quoi-que au point de vue radiologique ne pouvant 
se mettre en évidence la fracture de boîte crânienne, elle existait pourtant 
quand les signes cliniques plaident pour le diagnostic.

EUGEN HERSKOVITS: Röntgendiagnostik der Friedens-nnd-Kriers- 
Sehadelbrfiehe. °

In jedem Falle von Schädelverletzungen, auch in jenen wo klinisch kein 
Verdacht auf Farktur bestünde, müssen wir die Röntgenaufnahmen von ver
schiedenen Richtungen des ganzen Schädels durchführen. Die Schädelsbrüche 
teilen sich in jene des Schädeldaches, und deT ßasis die auch kombiniert Vor
kommen können. '

1) Die Schädeldachbrüche können kompresive (Fisuren) und depressive 
(Flexionsfrakturen) sein, letztere mit einer Eintrits-Oefnung, ringsum mit 
stern förmig gelagerten Fisuren. Die reinen impressiven Schädelbrüche des 
Daches sind viel seltener als die kompressive.

In Kriegszeiten sind sie heutiger, doch sind sie meinstens mit kompressiven 
Frakturen kombiniert. Diese führen gewöhnlich zur Zerschmetterung des Schä
dels. Die Schädelbrüche heilen durch endostalen Kallus, aus diesem Grunde 
ossifizieren die Fraktursspalten um vieles später als bei den langen Knochen.

Die Defekte der Impressionsfrakturen heilen nur durch einen fibrösen 
Callus, daher werden diese Stellen noch lange Jahren nach der Verletzung auf 
der Aufnahme als durchsichtige Knochendefekte erscheinen, und sollen nicht 
mit anderen patologischen Zuständen des Schädels verwechselt werden, z. B. 
Xantom, Cholesteatom, Abszessen, Metastasen, etc.

Bei der Konstatierung von Schädelbruchsspalten, müssen wir die anato
mischen Transparenzen des *Schädels in Betracht nehmen. Kompilationen nach 
Schädeldachbrüchen können folgende sein; subdurale Haematomen die zu einer 
Pachimeningitis cerebralis interna führen können, Extracerebrale Pheumatochele, 
Pneumochefal die zur Meningitis und Gehirnabszesse führen könneh.

Spätkomplikationen sind Sclerosis cerebralis, Epilepsia Jachsoniana, Me
ningitis tardiva, und sehr selten Athropia nervus optici.

Bei Kindern können an der Stelle der Impressionsfrakturdefekte Menin- 
gochele, Hiperostosen, und seltener Osteomen erscheinen.

2) Von den Schädelbasisbrüchen (coutre-coup) werden röntgenologisch 
jene leichter diagnostiziert die auch den Felsenbein interesieren. Bei den 
transversalen Schädelbasisbrüchen wird der Felsenbein longitudinal gespalten 
und ohne unterschied ob die Fraktur in der hintern oder mittleren Schädelgrube 
endet, verursachen diese Verletzungen des aüsseren und mittleren Ohres. Im 
Falle dass die .Fraktur in der mittleren Schädelgrube endet, (was der häufigere 
Fall ist) wird die Fraktur das Foramen ovale und terres beschädigen, indem die 
Verletzung im canalis carotis endet, dabei auch die Verletzung des Facialis 
verursachend.

Im Falle dass, die Fraktur aber in der hintern Schädelgrube, bei dem 
Foramen Magnum Occipitale endet, werden die VHI, IX , X, XI. Nervenstämme 
beschädigt.

Die Längsfrakturen des Felsenbeins heilen in relativ kurzer Zeit, durch 
einen Knochenkallus.

Bei den Längsfrakturen der Schädelbasis, wird der Felsenbein quer frak-
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turiert, was immer ' ernste Verletzungen des inneren Ohres zur Folge hat, 
welche zu einer absoluten und definitiven Taubheit führt.

Bei diesen Verletzungen können extracerebrale Pneumatochelen oder r neu- 
mochefalen Vorkommen welche symetrisch oder einseitig auf der Seite der 
Verletzungen erscheinen. D ie Verknöcherung der Qurfrakturen des Felsenbeins
geht sehr verschiebt vor. . , ,  ..

Es können auch kombinierte Längs-und Querverletzungen des Felsenbeihs
Vorkommen die zur Schädigung des ganzen Ohres führen.

Auch solche Falle existieren, wo man röntgenologisch die Schadelbruche 
nicht festeilen kann, obwohl sie vorhanden sind, und ihre Existens durch die 
klinische Symptomen beweisen.

V I T A P L E X

V i t a m i n e  „ C H I N O I N “

Numele 1 Substanţa 1 I N D I C  A Ţ I U N I  1 I N C O ME R Ţ  
DreDaratului 1 activă 1_______________ __ ____ 1̂ - -  —

Vitaplex A. == Vitamina A.

Asigurarea creşterii, apărarea contra 
Infecţiilor, regenerarea retinei.
1 cmc. =* 35 gtte — 40.000 U. I. 

vitamină A
1 drag. =  4.000 D. I.
1 cmc. ---- 10 drag.

S o l .  o le o a s ă :  
flacoane cu S cmc.

D r a g e u r i:  
flacoane cu 50 buc.

„ A + Ö 2 =  „  a+ d2
Profilaxia şl tratamentnl rahitismului, 
nrharârl de creştere şi dentlţle, etc. 
1 cmc.=30 gtte=10 drag.=40.000 
0.1. Tit. A- f  15.000 Vlt. Dr.

S o lu ţie  o le o a să :  
flacoane cu 5 cmc. 

D ra g eu r i:  flac. cu 50 buc.

„ Bl =  „ Bl
0,002 g. 
0,010 g.

Antlnevrită. Reglementarea metabolis
mului hldraţllor de carbon.
1 tabl. =  0,001 gr. resp. 500 0. 1. 

vitamina Bi crlst.
1 amp.= 0.002 resp. 0.010 gr. vita

mina B, crlst. (1000 şl 5000 0.1.)

T a b le te :  tuburi cu 20 buc.

cutii cu 3  amp.X 0,002 g.  
„  ,, 3  amp X0.010 g.

„  G =  - o G
5 °  'o Şi 1 0 7 o

Antlscorbntlcă. Boala Iul Mollcr Bar- 
low, diateză bemoraglcă, astenie de 
primăvară, alteraţii ale dentlnei etc. 
1 tabU 0 10 g. „ „ „  ,
1 amp. - 0,05, 0,10 resp. 0,20 g. vi

tamină C. in soluţie apoasă.

T a b le te :  tuburi cu 10 buc. 
In je c ţi i :  /  5X1 cmc. 

cutii CU 57o \  5X2 cmc.
f 5X1 cmc. „ IO h \  5X2 Cmc.

it D i =  n D i

(Devltol)

Reg-tarea metabolismnlai caldului 
Profilaxia §1 trat. rahitismului, etc.
1 cmc.=35 gtte=5 drag.=0375 mg. 
resp. 15.000 U. vitamina D cris
talizată.

In comerţ sub numele 
de Devltol

D r o g e m i:  flac. cu 25 şl 50 buc. 
S o lu ţ i e :diac. cu 10 cmc.

, .E  =  „ E
Asigurarea procreaţlel normale.
1 cmc.= S5 gtte=5 drag.= concen
traţia in vitamine corespunzătoare la
2 irr. germene grân.

S o lu ţie :  flac. cu 10 cmc. 
D r a g e u r i:  flac. cu 50 buc.

CHINOIN S.A. Exclusiv.: .SANAGHIMIGA* S.A.B. Bucureşti 1, Str. S tt. Constantin, 4



A PROPOS DE TERAPEUTICA GAZELOR DE LUPTĂ
X _ Je

D-r FILIP PAUNESCU-Glnrgln

„  • In r<fvista_ „Mişcarea Medicală Română” Nr. 1— 2 din Ia-
crarea intitulat”16 o  94° ’ • consacrat gazelor de luptă, citesc în lu- 
crobiană c l t Î  în\ pnvlK .ge?eîală asuPra armelor chimică şi mi- 
u r S a r e l e  * lucrar^ n titu la tă  „Terapeutica gazelor de luptă”,

„Dar accidentele urmate de asfixii fia în i;«m J_ ___ , . .
*• >" t e ‘ k,c"” '

Recomandând în principiu:

Iar în terapeutica gazelor de luptă, citesc:

fricfiuni” generale ^ " f la g e lm a le f e i” 'naVUl'  " * pW  ,p0ntan'
şi, mai departe:

„Adrenalină, pcntopon sau morfină” .

1) Nu se poate face nici o comparaţie între asfixiaţii din timv 
de pace cu cei din tinip de răsboiu. ^

-a ) La asfixiaţii din timp de pace întâlnim o asfixie datorită 
psei de oxigen cu hipocapnie dar cu un pulmon, intact, deci ius 

tiţiabil terapeuticii cu oxigen şi carbon.
. ■ „ *?) La sufocaîui dln timP de răsboiu lipsa oxigenului este da-
b i o x f d u ir r  °rgr U U1 re®plra1tor (°  Plae ă a pulmonului) cu-mărirea bioxidului de carbon m sângele circulant.

• \n c5eace Prive?te practica -respiraţiei artificiale, cei cari 
au făcut lucrări experimentale cu animale gazate s’au convins că 
respiraţia artificiala nu numai că este inutilă, dar este foarte peri-

feTutulu?Sm,lflmdCa riSCăm sâ.P rovocăm ruPturi Şi hemoragii ale ţesutului pulmonar, ce se prezintă hepatizat-friabil; cât şi emfizem

ApriUe 1940' k  *edinÎa bercului Me-
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apical sau médiastinal. Nu trebue să uităm un fapt, că mulţi sufo
caţi respiră spontan.

3) Cât priveşte fricţiunile generale şi flagelarea feţei su
focatului recomandate de autorii articolelor sus citate, voiu reda 
din lucrarea lui Moynier, intitulată „Les gaz de combat” ur-_ 
mătoarele:

„Orice om ce a respirat un sufocant treubo să fie • imobilizat, chiar dacă nu 
prezintă nici un simptom obiectiv; chiar dacă el declară, că nu simte nimic anormal. 
Această imobilizare trebue să fie absolută. Bolnavul trebue să fie examinat^ culcat 
şi să nu-l deplaseze nimeni din locul odată fixat. EI nu trebue să părăsească paiul 
sub nici un pretex (să aibe urinai şi ploscă) .

4) In ceeace priveşte administrarea de adrenalină sub formă 
de injecţiuni, pantopon sau morfină, tot în această lucrare a lui 
Moynier, găsim:

a) „Adrenalina favorizează oedemul pulmonar".
b) „Morfina diminuează excitabilitatea centrului respirator .
N’ar fi mai bine decât să se obosească bolnavul printr o serie 

de medicamente inutile şi periculoase, să se prefere repaosul in 
locul unei terapeutice dezordonate şi fără sens ? ^

5) La capitolul tratamentul asfixiilor citesc în ambele articole
următoarele : ’ C,

„In aceste cazuri se impune carbogenul. Bioxidul de carbon excită centrii 
respiratori, iar oxigenul hrănindu-i le redă sensibilitatea. In plus bioxidul de carbon 
favorizează disocia[iunea carboxihemoglobinei' .

Sufocatul nu mai are trebuinţă de bioxid de carbon. Totul 
se opune la o asemenea terapeutică:

a) Reaua eliminare a bioxidului de carbon provoacă acidoza
gazoasă.

b) Centrul său respirator nu este deprimat, el este din 
contră excitat; ventilaţiunea unui intoxicat este superioară normalei, 
mişcările sale respiratorii sunt mai numeroase, inspiraţia este tot
deauna maximă şi amplificaţia toracică este unic limitată prin 
prezenţa lichidă.

Administrarea de bioxid de carbon la un sufocat nu poate avea 
ca rezultat decât să mărească acidoza, să mărească dispneea şi 
oedemul, sau să mărească asfixia prin diminuarea tensiunei par
ţiale a oxigenului în alveole şi micşorarea consecutivă a saturaţiei 
hemoglobinei sale.

Nu trebue uitat faptul, că lipsa oxigenului la sufocatul de 
răsboiu esic datorită leziune! organului respirator şi prin aceasta 
mărirea bioxidului de carbon în sângele circulant.

6) Tot la capitolul asfixiilor, în lucrările de care mă ocup, 
citesc :

„Metoda injec|iuniIor mult timp în cinste, a  fost detronată de Davis, Ra- 
binovitch, Cordier şi Dautrebande, cari bazafi pe fapte experimentale conchid, că 
oxigenoterapia hipodermică rămâne fără efect în tratamentul anoxiei. Singură in- 
halaţia este capabilă să lupte specific în anhematoza gazaţilor .,

Acestea citite, mi-au reamintit cuvintele D-r Rttmon, pu
blicate în „Progres Medical” din 3 Septembrie 1910:

„Nu este situafiune mai grea pentru medic decât atunci când se găseşte in 
fata unuia din numeroasele cazuri de asfixie, unde orice ajutor medical ne este 
imposibil, fiindcă oxigenul e împiedecat să pătrundă în alveolele pulmonare. S a

M. M. R. 4



194

Z ° ^ s !° inha,a,ie , df  oxigen, dor acesta nu sose5te- !a destinafie, fiind oprit 
anim de vre-nu obstacol traheo-bronho-alveolar". ' P

Şi-acumsă ne imaginăm un gazat cu complectă impotentă func
ţionala organică şi din nenorocire marele număr de gazaţi în sta
rea aceasta se prezintă. Asfixia prin gaze de luptă' în special este 
o chestiune dê  extremă urgenţă. Necunoaşterea şi neîntrebuinţarea 
armei terapeutice de luptă în contra stărei asfixice, aduce sigur 
pierderea bolnavului. 6

Aceasta m a determinat să readuc în discuţie problema in
troducerea oxigenului intravenos.

Singura cale mai practică şi mai eficace nu poate fi decât

De aceia suntem obligaţi să cunoaştem acest mijloc de pă
trundere â  oxigenului în corp. Tehnica introducerii oxigenului in
travenos  ̂ cât şi rezultatele obţinue sunt publicate în broşura mea 
intitulată „Oxigen saturat prin vapori de apă, intravenos ca armă 
terapeutică, la gazaţi

„ ^  s e  P o a tf  vedea cum un animal intoxicat cu oxid de carbon 
până la moarte aparentă, poate fi readus la vieaţă într’un timp aşa 
ele scurt, meat iuţeala revemrei la normal este isbitoare şi aceasta 
îşi are explicaţia prin şocul produs.
I N  C O N C L U Z I E :

Nu trebue să se facă respiraţia artificială, nu trebue să se 
dea carbogen, nu trebue să se facă fricţiuni nici adrenalină, nici 
morfină la sufocaţii prin gaze de luptă.

Aceste practici sunt inutile şi periculoase.

QigiOatne
C o m p l e x  T o n l c a r d l a c
1U Digitallnă +  2/3 O uabaină

Acţiune mai rapidă şi intensă, efect mai 
durabil decât cu digitala sau digitalina. 
Nu se acumulează.

Activitate sinergică mărită datorită aso- 
ciaţiunei digitalinei ca regulator al rit
mului cu ouabaina care tonifică cordul.

Doza mijlocie:
20— 30 picături pe zi în p.ţlnă apă

Codex S. A.R., Calea Şerban-Vodă 41, Bucureşti



L’ÉPIZOTIE DU TYPHUS EXANTHÉMATIQUE CHEZ LES 
SOURIS DOMESTIQUES DANS LA VILLE DE TIGH1NA

par
D-r N* PETROV

Ancien médecin de la ville Tighina

In articolul de fajă, autorul descrie epizootia Ia şoarecii 
de casă, descoperită în oraşul Tighina, unde, în cursul mai 
multor ani se constatase o endemie de tifos exantematic 
şi tot astfel aşa zisele „cazuri sporadice" de îmbolnăvire. 
La şoarecii bolnavi, reacţia Weil-Felix s’a găsit pozitivă până 
Ia titlul 1—3000. In creer — perivascularite şi infiltra|iuni 
ţn pie|e —  hemoragii punctiforme şi perivascularite cu man- 
şoane. Afară de aceasta sau  găsit în organe chiţii şi spori 
observate de autor şi mai înainte, în sângele bolnavilor de 
tifos exantematic. ' .

Autorul a diagnosticat caracterul epizootiei drept epizootie 
de tifos exantematic şi bazându-se pe aceasta, considera 
necesar, afară de izolarea bolnavilor şi efectuarea deparazi
tării, — aplicarea şi a  deratizării cu cercetare de laborator 
şi examinarea şoarecilor bolnavi prinşi şi a  cadavrelor a -  
ceslora.

Durant les dernières années, pendant l ’endemie du typhus 
exanthématique dans la ville Tighina, à côté des mésures' habituelles 
de combat contre l ’infection, nous avons fait des observations sur 
les épizooties des animaux domestiques, ainsi que sur d autres1 ani
maux, dans l ’entourage de l ’homme.

On av.ait en vue d’essayer de découvrir ce réservoir hypo
thétique du virus du typhus exanthématique parmis les animaux, 
dont la présence aurait du expliquer l ’insuffissance des mesures 
sanitaires habituelles, employées dans le combat contre le typhus 
exanthématique, en cours de ces dernières années. D autant plus, 
que, malgré l ’application des mesures les plus rigoureuses, dans 
le sens indiqué, il apparraissaient de temps à autre de cas nou
veaux, même pendant la complète accalmie de 1 endemie; ces cas 
— la sont d’ainsi dits „cas sporadiques".^

Ainsi, les observations épidémiologiques plaidaient la cause, 
que quelque part dans la nature non loin de 1 homme, aurait du se 
conserver le virus infectieux, qui reste longtemps dans 1 état d ac
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tivité et peut provoquer la maladie de l ’homme, sans interven- 
tique, on avait note en automme 1936 à Tighina, quand on n’a 
p. ex. par l'intermediaire des poux.

Un cas correspondant d’infection par le typhus exanthéma
tique, on avait noté en automme 1936 à Tighina, quand on n'a 
pas pu établir une liaison avec le cas precedent, malgré les re
cherches les plus soigneuses, d’autant plus qu’on n’a j)as noté 
un seul malade pendant les derniers 3— 4 mois d’été, ni Hans 
notre ville et departement, ni dans les departements voisins.

La famille, dans laquelle était découvert le malade était composée de 3 
îmembres: le père, la mère et une fille âgée, une famille sans grandes re 
sources, mais travailleuse et très soignée, habitant deux pièces d’une petite 
maison située dans une cour isolée. C’est la mère qui est tombée malade, et 
tut immediament internée dans l’hôpital.

Ensuite on a apris que le père travaillait dans une boulangerie de la 
ville et la fille chez une couturière, et ni dans l’un endroit ni dans l'autre on 
n a  pas trouvé aucun indice.

•n P ans 1° couran* J® quelques mois d’été aucun membre de cette fa-, 
mille n a  pas^ quitté la vilie, et ils n^oni pas reçu des visites.

On n’a pas découvert des poux ni sur les membres de la famille ni 
dans 1 appartement. En ce que concerne les animaux, il n’y en avait pas, ni dans 
la cour ni dans 1 appartement comme p. ex. des chiens, des chats, ou d’autres 
animaux domestiques, ci part de 3 poules, enfermées dans une cage dans la 
grange.

D’après ce que les proprietaires ont raconté, il y avait dans la grange 
beaucoup de souris.

Le lendemain même, on a capturé dans une souricière placée dans la 
grange, une petite souris grise domestique, sans doute gravement malade, et 
qui le sur lendemain a succombé. _

La reaction WeiI-Félix sur le sérum du sang de cette souris, pris pour 
I analyse était positive, dans une dilution de 1 pour 3000 (un pour trois milles *).

Les essais de capturer des souris du voisinage dans cette 
même cour, n’ont pas donné des résultats.

Pendant un mois aproximativement, on plaçait 10 souricières, 
dans de differents endroits de la ville, et on a réussi d’avoir encore 
4 souris, incontestablement malades, et qui succombèrent au bout 
de 2— 3 jours, présentant les mêmes symptômes que la première.

On a trouvé de même, quelques souris mortes, toutes dans en
droits habités comme p. ex.: dans la cuisine, dans le couloir.

Les habitants de la plupart de ces maisons ont déclaré qu’il 
y avait jusqu à lors une grande quantité de souris,- et que derniè
rement elles ont disparu.

Il était évident que nous avons saisi la fin d’une epizootie 
chez les souris, puisque on n’a pas réussi d’attrapper une seule 
souris bien portant, bien que on a promis une grande recompense 
a celui qui s’en procure une.

La présente communication montre les résultats d’examen 
de ces souris malades et aussi des cadavres trouvés1 2).

1) L analyse est vérifiée par le laboratoire d’hygiène à Kichineu. J'estime 
mon devoir, d’exprimer ici ma gratitude pour leur aimable concours aux M-eurs 
les D-r C. Teodoraçcu et D-r Ghiul.

2) En suite des conditions indépendantes de l’auteur, cet ouvrage n’a pas 
pu être publié plutôt.
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L’examen clinique de ces souris malades montrait le tableau 
suivant: la petite bête reste immobile, entortillée, avec les poils 
dressés, la tête penchée sur les pâtes antérieures et les yeux 
fermés.

Lorsqu’on la touche elle entr’ouvre lentement les yeux, leve 
la tête et regarde autour d’elle comme si ne comprenant pas ou 
elle se trouve, ensuite fermant les yeux et reprenant la même 
attitude.

Si on la bascule davantage elle se met debout, mais aevc 
grande peine, fait quelques pas incertains oscille d’un coté à l ’autre, 
se recouche, penche la tête et ferme les yeux. Elle refuse toute 
nourriture et boisson.

Dans un cas, on a (remarqué une grande soif chez une souris 
malade qui a but dans la nuit aproximativement 30,0 d’eau (grande^
diarrhée). ' -

A  l ’approche de la mort la souris se couche sur le coté ab
solument sans connaissance et lorsqu’on la touche fait quelques 
mouvements incoordonnés avec les extrémités, dans lesquelles on 
remarque quelquefois des tremblements. On n a jamais remarque 
des paralysies des convulsions ou des états d’excitation.

L ’impression générale est d’un grave „status typhosus” comme 
chez l ’homme, mais excepté les phénomènes méningitiques.

Prenant en considération l ’etat inconscient dans lequel se 
trouvent les souris quelques jours avant la mort complètement sans 
force pour se defendre, il est naturel qu’elle soyent mangées, soit 
par leurs propres compagnons, soit par les chats ou les chiens; 
c’est pour quoi d’un côté on ne remarque pas( tant des cadavres, 
et d’autre part il est si difficile d’attrapper une souris malade.

L ’aspect anatomo-pathologique de l ’animal autopsié se pré
sente ainsi: la bête est extrêmement epuisée la couche adipeuse 
sous cutanée manque complètement et aux extrémités la peau est 
collée aux os.

En examinant à la lutaière les lobules des oreilles (il _ vaut 
mieux employer une lentille à faible agrandissement) on met en 
evidence, dans les extrémités des lobules, des extravasations san
guines ponctiformes, en grande quantité.

Ce que saute particulièrement aux yeux, c’est une grande.  ̂aug
mentation des ganglions sous maxillaires qui arrivent jusqu’à la 
dimension d’un petit pois, quelquefois aussi les glandes surrénales 
sont augmentées, une seule ou toutes les deux atteignant alors
dans leurs dimensions de 1/3— lJ 2 du rein. ^

A part ça on remarque des extravasations sanguines poncti
formes dans le péritoine, ia plèvre, le péricarde et les menmgies. 
Les mêmes extravasations on voit sur les coupes de differents or
ganes. , .

Les poumons sont hyperhemiés, souvent on y trouve des in
farctus plus ou moins grands.

Le coeur n’a pas des changements'particuliers, contient une 
très petite quantité du sang et par conséquent il est très difficile
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de faire une prise du sang en une quantité necessaire pour faire 
une analyse.

La rate est legerement augmentée et ne présente pas des 
changements particuliers.

Le foie et les reins de même. 1
L’estomac et le bout initial de l ’intestin grêle contient une 

quentité insignifiante des glaires;-dans le gros intestin il y a des 
matières fécales moulées. '

Le péritoine et les. méningés sont hyper herniés.
A l ’examen microscopique on découvre le suivant: dans le 

cerveau une infiltration parenchymateuse soit diffuse, soit loca
lisée dans les amas cellulaires d’une dimension plus ou moins grande 
et a part ça des perivascularites avec une formation des manchons 
périvasculaires plus ou moins pronnoncée.

Les microphotographies du tableau ci joint, représentent ces 
changements.

Fig 1 ef 2 sont les coupes de il’écorce d’une hémisphère cérébrale, qui 
représentent une infiltration diffuse très pronnoncée de l’écorce et des perivascu- 
farites.

Fig. 3 et 4, c’est la même pièce aveq des perivascularites.
Fig. 5 et 6 des infiltrations en formes des amas plus ou moins grands
Dans les coupes de la- peau, au niveau des) petechies, on a 

découvert des formations périvasculaires en forme des manchons 
et une infiltration diffuse dans le tissu cellulaire sousi cutané et a 
part ça de petites extravasations sanguines.

Fig. 7, représente une coupe transversale du pavillon de l’oreille de la 
souris au niveau d’une pefechie, où on voit en haut la peau décollée du cartilage 
sous laquelle à droite on a  un vaisseau entouré d’un manchon, ef à gauche une 
infiltration et une extravasation sanguine; en bas du coté du cartilage on voit 
une couche du sang extravasé imbibant le tissu cellulaire souscutanê.

A part ces changements caractéristiques du typhus exanthé
matique, on a découvert dans les organes des animaux des kystes 
et des spores de grégarine décrits par moi auparavant dans le 

. sang des malades du typhus éxanthematique3 ).

Fig. 8 représente une microphotographie d’une kyste avec des orifices ca
ractéristiques pour les sporoducfes et une surface dentelée.

Fig. 9 représente une spore avec une capsule dentelée et des épaississe
ments plats aux extrémités..

Fig. 10 représente une coupe d’un ganglion sous maxillaire, où dans les 
cellules, a  côté des noyaux, on voit quelques inclusions d’une moindre dimension, 
une éspèoe de substance nucléaire avec un cercle lumineux tout autour; ces 
inclusions ne sont autres choses q’une forme de développement intracellulaire de la 
grégarine dans les cellules épithéliales du ganglion.

Fig. 11, c’est la même pièce ou parmis les cellules épitheliales du gan
glion, on voit une forme intracellulaire de Ja gregarine mais arrivée à une plus 
grande dimension ef tombée hors du profoplasma cellulaire.

En finissant sa communication l ’auteur presupose que l ’epi- 
zootie décrite chez les souris domestiques on peut la considérer comme 
de nature du typhus exanthématique, et que par conséquence, dans

3) Mişcarea Medicală Română No. 11-12 | 1939.
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les endroits ou il y a des endémies du typhus éxantematique on 
peut observer des épizooties chez les souris, du même caractère, sans 
tirer d’avance des conclusions, si l ’epizootie se développe à, cause 
de l ’éclosion de l ’endemie ou inversement.

Mais il est tout à fait evident, que le: virus du typhus exan
thématique peut se conserver dans l ’état -d’activité parmis les 
rongeurs, en dehors des malades du typhus éxanthématique et 
leurs parsites.

Ainsi, il ’ n’est moins evident, que pendant l ’application des 
mesures" sanitaires dans le combat contre le typhus éxanthémati
que, il est necessaire à côté l ’isolement des malades et la deparasi- 
tion de leurs appartements, de faire aussi une dératisation,en grande 
echelle en vue de la grande mobilité des rongeurs qui déménagent 
souvent d’une maison dans l ’autre et de même, il faut sous 
mettre les bêtes attr.appées, particulièrement celles constatées ma
lades, ainsi que leurs cadavres à un examen du laboratoire pour 
éclairer la question si elles ne sont pas aussi’ à l ’endroit donné 
un nouveau réservoir du virrus du typhus éxanthématique.

L ’auteur se rend compte des contradictions qui existent entre 
la presente- communication avec les points de vue habituels 
sur l ’epidemiplogie ainsi que sur l’etiologle du typhus éxanthéma
tique,1 ) mais il presùpose que toutes ces contradictions et toutes les 
questions ne peuvent pas être résolues et éclairées par l ’effort d’un 
seul homme.

A part ça, en prenant en considération, l ’importance capi
tale de ces observations, dans le sens d’application des mesures 
pratiques dans le combat contre le typhus éxanthématique et sur
tout actuellement, l ’auteur estime son devoir moral de publier cet 
ouvrage tel qu’il est, incomplet et insuffisament travaillé.

' In dem gegenwärtigen Artikel, beschreibt der Autor die Epizootie der Haus
mäuse die in Tighina entdeckt wurde, wo im Verlaufe von Jahren eine Endemie 
von Flecktyphus beobachtet wurde und auch die sogenannten «sporadischen Fälle» 
der Erkrankung. Bei den kranken Mäusen erzeugte sich die Reaktion Weil-Felix 
als positiv in der Auflösung von 1:3.000.

Im Gehirn-periväskuläre Infiltraten, in der Haut-petechiales Exantem und 
ebenso perivaskuläre Knötchen.

Ausserdem fand man in den Organen Kysten und Sporen, welche vom 
Autor noch früher in dem Blute der Flecktyphuskranken beobachtet wurde.

Der Autor bestimmt den Charakter der Epizootie als Flecktyphus und auf 
diesem Grunde glaubt er, dass ausser der Isolierung der Kranken und Deparasi- 
tierung auch die Deratisirung (Vernichtung der Mäusse i so wie laboratorische 
Untersuchung der kranken gefangenen Mäuse und der gefundenen Mäuseleichen nötig ist.

x  TT *) C. Levaditi et P. Lépine. Les ultra virus des maladies humaines. 
T- II Pag. 633, 641, 652.



în cercări d e  c u l t u r a  a  v ir u s u l u i  t r a c h o n a t o s

PE MEMBRANA CHORIO-ALANTOIDA A OULUI DE HAINA
de

_ . P. VANCEA
Conferenţiar Universitar

19, £ Uj°rU' exPu"e rezumatul cercetărilor sale, făcuîe în anul
d e f m r W  ° ? b,a' România cea mai coniaminaîă
de frachom, asupra încercărilor de a culiiva virusul iracho- 

mului pe membrana cborio-alanfoidă a oului de găină.

jnfr'o serie de cercetări făcute acum 9 ani în colaborare cu Prof 
Michad asupra aspecfu ui c inic al irachomului experimenfal la om 
şi a caiior sale de inoculare1), completate ulterior (1938) cu alte cer
cetări privind^ acfiunea virusului frachomafos asupra glandei lui Har-
f  u C° U Qf SQ precizâm condifiunile în care se produce infecţia 
frachomafoasa Ia om şi proprietăţile biologice al virusului'acestei boale. 

l | f  r ^ ‘V,a ani* °  Parfe din cercetările experimentale asupra fra- 
chomulu, făcute în Clinica Oftalmologică din Cluj, Ia care mi s ’a 
acut cinstea sa fiu asociat, au urmărit adâncirea primelor nofiuni câş

tigate şi prin inoculări de material frachomafos practicate în nervul sciatic 
in creer m cavitatea pericardică, în ficat, pulmon, splină, în peretele 
stomacului, Ia iepuri şi Ia cobai s'a căutat să se precizeze condi- 
iun.le transmisiune, irachomului la animalele de laborator şi aspectul 

leziunilor exfraoculare produse de virusul irachomului. Aceloraşi preo
ţ i ™ '  se daforesc încercările de inoculare ale virusului pe membrana

« T a "' «*»* » W A

Aceste variate cercetări experimentale asupra irachomului, au per- 
m i s s a  se-adune un foarte preţios material de studiu care îmbogăţeşte 
asfazi colecfiile ştiinfifice ale Clinicei Oftalmologice din Cluj.

Cu prilejul campaniei de studii asupra irachomului pe care am

le trach oifiCf o î , RD' fiept V  £ its e* P < ™ ta u x  ioncernaattrachom (O R. de la Soc de Brologie, T. CVIII, . 1931, p. 286).
virnq fr^lT *  +1 D‘ et TanC?  P ,: Nouvellcs recherches concernant l ’action du
RoumaLTe T  v “ X193U8, p. Î T - m ) .  ^  d e  r A c a d - d e  de
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întreprins-o în vara anului 1939 în Sudul Basarabiei, am reluat singur 
şi pe alte baze, experimentările pe-membrana chorio-alantoidiană a oului 
de- găină şi primele rezultate obfînufe fin să Ie consemnez în această 
notă.

De Ia început trebuie să precizez că am întâmpinat mari greu
tăţi pentru a obfine un material trachomatos necontaminaf de bac
teriile obişnuite ale conjunctivei. După numeroase spălări în canfifăfi 
mari de sfjr fiziologic steril, am reuşit în cele din urmă, să obfin frag
mente de fesut trachomatos, practic, lipsite de microbi. Aceste frag
mente au fost triturate înfr’un mojar şi diluate în ser fiziologic în pro
porţia de 1 Ia 5. Produsul obfinut a  fost împărfit în 4 părfi.

Schema de mai jos arată mersul unei experienţe tip.

Schema experienfei 3. 
virus trachomatos.

Inoculat la 
om (orb)

\
ouă

Inoculat la 
om (orb)

ouă

Inoculat 
la iepuri 
(Testicoli 
Pericard 
Trachee)

Inoculat la iepuri 
(Ţesticol 
Pericard 

N. sciatic 
Trachee)

însămânţat 
pe medii de 

cultură

ouă

1---------------
Inoculat o lă Inoculat

| la iepuri
forbì | fTesticoll

1 I 1 1Inoculat ouă Inoculat ouă
la om | la iepuri |
forbì | fTesticol) |------  '

1 1 Inoculat ..
Inoculat la ouă ja om

Iepuri. Pericard 1 (orb)
Testieoi 1

ouă
1

- 1
ouă

1
1

ouă

Inoculat la 
iepuri 

(pericard)

Inoculat la 
om (orb)

Inoculat la 
iepuri 

(Trachee)

Inoculat la iepuri 
(Pericard)

inoculat la 
iepuri 

(Trachee)

Inoculit la om 
(orb)

Conform acestei scheme, o parte din materialul trachomatos a 
fost inoculat în ziua de 1 6 .Iunie 1939 .pe conjunctiva unui orb (glau- 
com absolut) pentru controlul infectiozităfii sale, altă parte a  servit pen
tru inocularea unei serii de ouă puse Ia incubafie de 8 zile, o a  3 -a  
parte a fost inoculată în tesficolii, în cavitatea pericardiacă, în nervii 
sciatici şi în tracheea mai multor iepuri şi în sfârşit o a  4-a parte, a 
fost însămânfată pentru controlul bacteorologic al produsului, pe di
ferite medii de cultură.



202

La 22 Iunie, deci dupa 6 zile, persoana inoculafă a prezentat o
n s e E  f? Cafara â C l SeCr tl% în Care am Pus în evidenfă numeroşi 

I f T '  **. C0C bana,L ZeCG Zi,e mai fârziu ™ apărut p r tS  
p lL i T u teT ^ œ .' mar9inea SUPeri0arâ 5Î Ia exfremifâiiie torsului

D i La 1 ,u,ie’ ouâ,e '"oculafe în ziua de 16 Iunie au fosi deschise, 
rairu erau moarte cu embrionii infrafi în descompunere, al 5-lea încă 
viu, Prezenta o corio-alanfoida îngroşată, aderentă de albuginee şi foarte 
co„gK „„„„M. Aceaslâ ch or i^ cU lor ia  <. foSt Irilu-ald In /U , 
şi inoculata, o parte pe conjunctiva unui orb, altă parte într’o serie 
de oua puse fa mcubafie de 7 zile şi o a 3 -a  parte în testicoli, n 
cavitatea pericardica şi în tracheea a  3 iepuri.
w . i a . 1 0 , ,U,ie;  Vnul din iepurii inoculafi infrafesficular cu material 
t achomafos a 16 lume, a  ost sacrificat. Unul dintre testicoli a  fost;
la^nr* ^,Vdlj atS in-ISerDflZI0 09'C Ş‘ în °  Serie ^  OUă PUSeIa incubaţie de 8 zile. Persoana inoculată Ia 1 Iulie a  făcut o uşoară» 
conjunctivita care s a vindecat după 8 zile.

n- 1l4 *î1,{e!I s’r U deschis ouâ,e inoculate Ia 1 Iulie (a 2 -a  fre-
chori; I j ' U d® 5r°Uai SUpraviefuia numai un singur embrion a  cărui 
chorio-alanfoida era foarte congestionată şi îngroşată, detaşându-se
CU mnre greutate de a buginee. Această chorio-alanfoidă a fost triturată 
şi dduata in ser fiziologic şi reinoculată, o parte, în 5 ouă puse la

iepure 16 ^  Q 5 “ IS ?I Q tâ ParÎ®' în cavitafea pericardiacă Ï  unui

, . J".a ,20n Iu,ie’ s’„au deschis ouăle inoculate Ia 10 Iulie cu emulsie 
de test,col. Două ouă trăiau, cel de al 3-lea murise. Chorio-alanfoida 
ouaior supravie u.foare erau ipercongesfionate, îngroşate şi aderente. 
Aceste chorio-alanfoide au fost friturate şi diluate în ser fiziologic şi 
inoculate o parte, pe conjunctiva unui orb, iar altă parte în tracheea 
unui iepure, lot în aceeaşi zi, am puncfionaf cavitatea pericardică a 
iepurelui inoculat cu chorio-alanfoidă (a 2-a trecere) în ziua de 14 
te ie, am recoltat lichidul adunat în pericard şi l-am reinoculaî în 3 ouă 
puse Ia incubajie de 10 zile şi unui iepure, în cavitatea pericardică. 
Dupa S zile, persoana inoculafă a prezentat o uşoară conjunctivită 
care a  trecut fara nici un tratament după 4 zile.

La 23 Iulie, sau  deschis ouăle inoculate la 14 Iulie (a  3-a 
trecere) dintre cari supravefuiau trei, toate prezentând choio-alanfoide 
ipercongesfionate, îngroşate şi puternic aderente. Din produsul rezultat 
dupa fnturarea şi diluarea acestor chorio-alanfoide s a  inoculat, o parte, 
pe conjunctiva unui a 4-lea orb, altă parte înfro serie de 5 ouă puse 
Ia mcubafie de 10 zile şi a 3 -a  parte în fesficolul a  2 iepuri.

• j?  „ . u ie* s *îu d®sc[11f ou°fe inoculate cu lichidul din cavitatea 
pericardica m ziua de 20 Iulie şi chorio-alanfoidele a  două din ele 
au fost reinoculafe în 5 ouă puse Ia incubaţie de 2 săptămâni şi în 
cavitatea pericardică a  unui iepure.

La 1 August, cinci din ouăle inoculate Ia 23 Iulie au fost des- 
chise şi chorio-alantoidele ipercongesfionate a trei din ele, care trăiau 
încă, dupa diluarea in ser fiziologic au fost inoculatei din nou, de o 
parte, pe conjunctivita unui orb, iar pe de altă parte, în o serie de
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ouă puse Ia incubafie de zece zile şi în fesficolii unui iepure. Per
soana inoculată n-a prezentai niciun fel de reacfie conjunctivală.

La 7 August, ouăle inoculate în ziua de 1 August (a 4 -a  trecere) 
au fost deschise şi chorio-alantoidele a două dintre ele care erau pu
ternic congestionate şi îngroşate, au fost inoculate în testicolii şi în ca
vitatea pericardică a unui iepure şi în 3 ouă. puse Ia incubafie de zece 
zile. Tot în aceeaş zi, am deschis ouăle inoculate Ia 25 Iulie, dintre 
care două, prezentau embrioni morfi în' stare de descompunere accen
tuată. Alte trei ouă din aceeaş serie, prezentau îngroşări ale chorio- 
alantoidei şi o congestie foarte pronunfafă. Aceste chorio-alantoide 
după ce au fost triturate şi diluate în ser fiziologic au fost inoculate lai 
nivelul conjunctivei unui orb şi în tracheea unui iepure. Persoana ino
culată n’a  prezentat nici un fel de reacfie conjunctivală.

In sfârşit la 12, 19, 26 August şi 3 Septembrie, am trecut pe 
alte ouă în curs de incubafie, emulsiile de chorio-alantoide, realizând în 
felul acesta opt treceri succesive de Ia inocularea inifială a  virusului 
Irachomatos.

Ultima trecere am făcut-o Ia 10 Septembrie direct pe conjunc
tiva unui orb, care însă n a recfionaf.

Din aceste prime cercetări rezultă:
1. Membrana chorio-alanfoidiană nu poate constitui un mediv 

prielnic pentru cultivarea virusului trachomatos. La nivelul său, virusul 
se păstrează numai câtva timp pierzându-şi apoi treptat virulenfa şi 
puterea sa de infectiozitate.

2. Alferafiunile macroscopice pe care virusul trachomului Ie pro
duce Ia nivelul chorio-alantoidei consistă în ipercongestii, îngroşări şi 
aderenfe.

3. Aceste leziuni chorio-alanfoidiene nu pot reproduce frachomul 
Ia om, cu toate că infectarea acestuia este posibilă cu produsul virulent 
care Ie-a determinat.

4. Problema creerii „in vitro a condifiunilor proprii multiplicării 
virusului trachomului, rămâne încă deschisă.

P. V A N C E A : Essais de culture du virus trachomateux sur la 
membrane chorio-allantoïde de l ’oeuf de poule.

Pans la campagne d’études sur le trachome que l’auteur a poursuivi 1 année 
passée (1939) en Bessarabie, la contrée la plus contaminée de trachome de la Rou
manie, il a essayé de cultiver le virus du trachome sur la membrane chorio-alian- 
toïde de l’oeuf de poule.

Ces recherches préliminaires démontrent que: ,
1. La membrane chorio-allantoide n’est pas un milieu favorable a la culture 

•du virus trachomateux. Si le virus se conserve à son niveau quelque temps, il 
s’atténue progressivement jusqu’à ce qu'il perde son pouvoir intectieux.

2. Les alterations macroscopiques produites par le virus trachomateux sur
la membrane chorio allantoïde se traduisent par des hypercongestions, des épais- 
■sissments et par des adhérences. _, . .3. Ces lésions chorio-allantoïdiennes ne peuvent pas reproduire le tra
chome experimental chez l’homme, quoique l’infection de celui-ci soit possible avec 
le produit virulent qui les a déterminées.

P. VANCEA: Versuche m it trachomatosen Virus Zwecks K ul
tivierung a u f  der allantoid Membran des Hühnereies.

Der Autor versuchte in Basarabia, in dem mit Trachom am meist versuch
ten Gebiet Rumänies, Experimente zur Kulturvierung des Trachomvirus aut 
■der chorio-allantoid Membran des Hühnereies auzustellen.
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ri“ en.Ìe zei£ ten folgende Resultate •
- K Ä Ä Ä  ‘ f ^ n e t e r  Boden
Zeit seine Infekziozität. e Vlrus verliert nämlich nach einiger

aus Hy^ ê ^ o ^ ^ ^ d ^ in g e n ° u n d rV em ^<h^mgemlen Veränderun^ «  bestehen: 

verursacht werden w ie w Ä a “ T Ä Ä t e r i “ ^ “  ^  i ^ S Ä ^  nlcht

' la trachoma sul-
Basarabia, la ̂ gi^ne'piü* contaminala 2??ho? a fatt.a da nel anno scorso in 
tato di coltivare il virus della trachoìra^ullamembràmROm?Mu I,autore ha tendi gallina. ™  suua membrana cono-allantoidea del uovo

Queste ricerche li hanno dimostrato che:
tura del v iA is ^ S a T o c h o ^ l l e U v f r u s  sfcohiva “ edio favorevole per la cul- 
egh «  attenua progressivemente fine-quando perde ü  s u T ll? 110̂  ?uo «vello, 

2) L alterazioni macroscoDiche nrniWt» Jfi • 11 s5°„P°tera infettivo 
brana cono-allantoidea si traducano d e la  tr.ochoma sulla mem-
aderenze. . ano con (per) ipercongestioni, ingrossamenti' ed

rimentale^l^omofmTlgrado ch^niffezione d?™ “0, rij ’rodu“'e1 Ia trachoma spe- virulento quale lo ha determinato. ° d quest0 « possibile con il prodotto
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STRICHNOTERAPIA MASIVĂ
IN TRATAMENTUL INTOXICAŢIUNII BARBITURICE

de
D-r L ZWILLINGER — Craiova

Numărul cazurilor de inloxicafiune cu barbilurice s au înmulfit 
foarie mult în ultimii 10 ani, atât în fără, cât şi în străinătate, şi nu 
este zi ca să nu citim în ziarele cofidiane, cazuri de accidente sau de 
sinucideri cu compuşi barbiturici, probabil din cauza uşurinfei cu care 
se pot procura aceste preparate în comerf, cât şi a sfărei de nervozitate 
în care omenirea întreagă se află în ultimul timp. Totuşi,. oraşul nostru 
a fost ferit de acest flagel, căci Ia noi numărul cazurilor este^ foarte 
restrâns şi rare sunt cazurile ce Ie întâlnim în clientelă. Observând un 
caz, îl comunic, nu pentru raritatea Iui, căci este un caz comun, ci 
pentru tratamentul ce I am întrebuinfat şi rezultatul ce I am obfinuf.

Sunt chemat noaptea la ora 3 1/ -̂ 1» o veche pacientă a mea în vârstă 
de 40 ani şi care sufere de mulţi ani de hypertensiune arteriala şi m urma 
unei hemoragii cerebrale avute acuma trei ani, a rămas cu o hemiplegie dreapta 
spastică. O găsesc în stare de comă complectă, la început am crezut ca ar i i  
cazul unei noui hemoragii cerebrale, însă familia îmi spune că din greşeală ar 
fi luat 2 gr. 80 gardenal, adică 28 pastile de 0.10 dgr. pe la  ora 9 seara, 
deci cu şease ore înainte de venirea mea. .

Pacienta se află în stare de comă barbiturică tipică: paloarea tetei 
sudori abondente, inconştientă complectă, respiratipnea rapidă şi stertoroasă. 
Abolitiunea complectă a reflexelor cutanate şi tendinoase, ca şi a sensibilităţii 
corneene. Pupilele sunt egale şi contractate în miosis, aproape puneţiformd. 
Pulsul 110. Temperatura 37,5. Fiind complect inconştientă şi imobila, iar 
eu neavând nici un ajutor, îmi este imposibil de a îi  face un lavagiu stomacal; 
îi face atunci după cum recomandă Ide, care s’a ocupat cel mai mult cu 
intoxicatiunile barbiturice, o injecţie subcutanată cu Apomorfina ® ®r'.’ 
pentru a obţine o evacuare a stomachului. Şi după 10 minute are vărsături 
abondente, îi fac o flebotomie de 300 gr. de sânge. Urmata de o injecţie 
intravenoasă de stricnina sulf. 0.008 miligr., repetată apoi din 2 in_ 2 ore 
de alte injectiuni intravenoase de 0.008 miligrame de strichnină, aşa 
că până la ora 1 dupe amiazi, am introdus intravenos in cinci mjecţiuni, 
0.04 ctgr. strichnină. Continui apoi să îi fac aceste injectiuni, mai rar, 
subcutanat, din 3 în 3 ore cu 0.008 miligrame strichnină sulfurica. In- 
jeetiunile sunt făcute supraveghind pulsul, reflexele şi curba termica. 
Afară de aceasta, îi fac frequente injectiuni subcutanate cu ol camlorat 
5 gr. .ş i coramine. . ftl 101/-

Ştiind că pacienta este o hypertensivă, are TA 24 max. pe 13 /2 mm., 
îi mai adaug şi o injectiune intramusculară cu acecholina de 0,10 ctgr.
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Relentia complecta a urmei pană seară la  ora 8, când o sondez şi scot
g  , urma llmped®’ £fr,e conţine un nor de albumină. Constipatie' 

Temperatura seara 38 5. Pulsul 100. Cantitatea totală a strichninei in
troduse în primele 24 ore este de 0,04 ctgr. intravenos şi 0,04 efor
subcutanat a doua zi ora 8 dimineaţa, starea comatoasă persistă, deşi
nr1n«PUplnpiPr<ifUI1*dai - a aVUt- în tlmpul noptei 2 emisiuni involuntare de urina. Reflexele tendinoaşe şi cutanate încep să reapară. Babinsky positiv
la picioruţ drept paralizat. Temperatura 38,2, pulsul 110, se continuă 
strichnma w  injectumi subcunate 0.008 miligrame la fiecare 4 ore, cora-
^ L Ş1+ aCt-h°Vnla’ - S-Pre. seară la ora 7l/2- e?ire dia comă; bolnava este 
s+X ?K Ştlenta’ t -H UŞ1t - :m c a  e s t e  obnubllată. se deşteaptă din somn când esta 
inteftiite "rn sf alt®atal pent™ a recădea iar în somnolentă. Se încetează
nrlni r  n  t-r hni?.a’ continuandu-se cele cu ol. camforat, coramine şi 
acecholma. După o clisma făcută se cere singură la scaun şi are scaun şi
Toridă voluntar- A  3-a zij amelioratiunea persistă; bolnava este
de cm  TT dTnde “0I? al la  cbesh.unl1le Puse> sa Plânge însă de mari dureri 
•R rfW lŞ d vedere; conturul obiectelor şi al persoanelor le vedd şterse.
Reflexele au reapărut. La dreapta sunt exagerate, din cauza hemiplegiei 
de care suferea anterior, lax la stânga sunt normale. Urina în 24 ore
ambele b aL “ nstlner, X™* t * apre.ciabile de albumină. Rale congestive laambele baze, se pun ventuze , şi sinapisme, la' interior potiune cu Acetat
de ^monmc, ca expectorant şi injectiunile cu coramină şi acecholină. In-
cepe sa se alimenteze cu lapte, iaurt, fructe ‘şi compot. A  4-a şi a 5-a zii,
te r o n ^ lf  T-nCa eXt-en\  de- slăbită; vederea a devenit normală; intră m convalescenta şi se încetează orice tratament.

Cazurile de infoxicafiuni barbifurice suni destul de frequente, din 
nefericire, şi sunt provocate prin întrebuinţarea în doze mari a  diverşilor 
compuşi barbifurici, ca: Sevenal, luminai, veronal, fanodorm, somnalin, 
gardenal, efc. Dozele toxice diferă după diversele preparate. Unele 
fiind mai toxice decât altele.

Este f o a r t e  greu, afară dacă avem date sigure, să apreciem can
titatea toxică absorbită de (bolnav, pacientul fiind'în stare de inconştientă 
complectă; trebue deasemenea să finem seamă şi de vărsăturile, dacă a 
avut, de greutatea corporală a  pacientului şi de foleranfa sa individuală, 
be admite că doza de 5 grame veronal ar fi o doză mortală. Totuşi, 
lardieu şi Camps, citează un caz, care a  absorbit 24 grame veronal 
şi a  putut fi salvat, pe când un alt pacient, care a luat numai 3 gr. 
veronal, cu acelaşi tratament, a  sucombat.

Aceeaşi nesiguranţă există şi pentru' gardenal, la care o doză 
superioara de 3 grame este socotită ca mortală. Aşa că, rezultatul tra
tamentului depinde nu numai de cantitatea mai mare sau mai mică de 
medicament toxic absorbit, ci şi <Je precocitatea aplicâreî sale şi de 
intensitatea cu care a fost aplicat.

Simpfomele, observate în coma barbifurică, sunt destul de carac
teristice, pentru a ne permite de a  pune un diagnostic. Coma este totală, 
cu relaxarea complectă a musculafurei. Câteodată, întretăiată prin pe
rioade de agifafiune. Pupilele sunt în stare de confracfiune, de miosis 
la început în primele ore şi în cazurile uşoare; în dilafafiune complectă, 
în midriază, la urmă sau în cazurile dela început grave. Abolirea com
plectă atât a reflexelor cutanate şi fendinoase, cât şi a  sensibilităţi 
corneene, deasemenea absenta reflexului pupilar. Ţemperafura este ri- 
dicafă şi cu cât ea este mai mare, este şi cazul mai grav. Uneori 
există incontinenta urinei sau mai frequent refenjia ei. Simpfome impor-
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fante sunt aparifia erupfiunilor barbiturice, cari uneori îmbrăcă o formă 
buloasă. Uneori apar congestiuni pulmonare.

Alte simpfome, cari nu apar. decât după trecerea comei, sunt 
fenomenele oculare descrise de Roger, ca paraliziile oculare sau amblio
pia pasageră, cât şi amauroza barbifurică descrisă de A. Zwillinger şi 
Trofot, în Gazette des Hopitaux, 1937, 27 Ianuarie. _

Pronosticul comei barbiturice fiind extrem de bine descris în tra
tatul de terapeutică a  Iui P. Savy, I’am luat deacolo. Savy spune ca 
pronosticul unei come barbiturice este variabil. Vindecarea poate surveni 
spontan, după trecerea de 24— 36 ore în cazurile uşoare, apoi după 
3 sau 6 zile în cazurile mai grave, dacă însă vor fi bine tratate. 
Sunt însă forme cari rezistă Ia orice tratament şi devin deci tataie. 
Putem prevedea această evolufiune? Trebue luat în consiaerafiune in
tensitatea comei, aparifia turburărilor cardio-vasculare şi ale respirafiei, 
gradul de ridicare a temperaturei, starea de hepatizafiune pulmonara şi 
nofiunea absorbfiunei unei mari cantităfi de substanfă toxică, care re
prezintă evident un factor pejoratif, însă a cărei valoare nu poate ti 
considerată ca absolută. Vârsta, tarele organice anterioare, cat şi 
starea ficatului în particular, au cea mai mare influenfă asupra telului 
terminărei comei barbiturice.

Tratamentul infoxicafiunei barbiturice constă în tro  terapeutică ge- 
rală, care trebue aplicată în orice caz de intoxioafiune, adică eliminarea 
otrăvei din stomac, din sânge şi dacă este necesar din lichidul cefalo- 
rachidian; apoi o altă terapeutică specifică numai intoxicafiunitor bar
biturice. Se va face! deci imediat o spălătură abondentă stomacala, tie 
cu o solufiune slabă, de hipermanganaf de potasiu, sau o dilufiune de 
cărbune animal, eliminarea şi neutralizarea toxicului, ce s ar mai afla 
eventual în stomac. Dar această operaţiune nu este întotdeauna uşor 
de efectuat, pacientul aflându-se într’o complectă stare de inconştienta 
şi avem nevoie de cel puf in două ajutoare.

Ide recomandă, în cazurile în cari spălăturile de stomac nu se 
pot efectua o injecţie subcutanată cu V2— T ct9r- apomortina, care 
va fi urmată în cel mult 10 minute de vărsături abondente. Apoi se 
va face o venesecfie, exfrăgându-se, după caz, între 3UU bUU gr. 
sânge şi care poate fi urmată de o transfuzie de sânge în cantitate 
egală cu sângele extras, dacă avem. Ia îndemână un doneur. Funcţia 
lombară, preconizată de Ortner, va fi efectuată deasemenea la nevoie.

Printre stimulentele şi tonicardiace înfrebuinfafe vine in prima 
linie adrenalina, în injecfiuni subcutanate sau intramusculare, de mai 
multe ori pe zi în doze fracfionafe de 0,001 miligram, până la o doza 
totală de 5— 6 miligrame în 24 ore. Injecfiunile infravenoase cu oua- 
baină, 1— 2 pe zi. Injecfiunile cu camfor şi cofeină în̂  doze mari şi 
în special cu coramină, care are o influenfă accentuată asupra cen
trului respirator şi se pot face şi pe cale intravenoasă în repetate on 
pe zi, dela 3— 6 ctm. cubi de fiecare dată.

Pentru a  influenfă circulafia periferică, putem apela Ia injecfiuni e 
cu verifol sau simpafol., Deasemenea injecfiunile cu oxigen sunt şi e e  
de folos. A. Zwillinger şi Trofot pentru a evita spasmul arterei retiniene
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şi amaurozâ consecutivă, adaugă Ia cele întrebuinţate şi injecfiile cu ace- 
cholină de 0,20 ctgr. de 2 ori pe zi.

Afară de acest tratament general, voi descrie acuma, şi acesta 
este scopul comunicărei mele, tratamentul specific al intoxicafiunilor bar- 
biturice prin injecfiunile intravenoase masive şi repetate cu sfricnină. 
Primul caz de strichnoterapiei în coma barbifurică, a fost comunicat de 
D-na Bertrand-Fontaine într’o comunicare făcută în Octombrie 1933, 
la societatea medicală a spitalelor din Paris. In această comunicare era 
vorba de o tânără! fată de 21 ani, care a înghiţit 17 grame veronal 
şl care a  eşit din comă după 64 ore, după ce a primit Ia fiecare 
oră ziua şi Ia 2 ore în timpul nopfei, delà 0.009— 0.015 miligrame de 
strichnină intravenos, în doză totală de 0,39 ctgr. de sulfat de sfrich- 
nină, ffiră a prezenta vreodată, în tot acest timp, cel mai mic semn de 
intoxicafiune sfrichninică. In acest mod s’a  confirmat »metoda preconizată 
de Ide din Louvain, în urma descoperirei făcute, de 2 medici ame
ricani, Hagard şi Grenberg, cari au căutat o contra otravă strichninei 
prin neutralizarea experimentală a efectului ei toxic, prin întrebuinţarea 
unui compus barbituric. .

De atunci această metodă a făcut obiectul unor mulţimi de co
municări, ca ale Iui Harvier, Flandin, Raimond, etc. Van der Ghinsf, 
Bruxelles, Ia societatea clinicăj a  spitalelor din Bruxelles, 8 Mai 1937, 
comunică 39 cazuri, numai cu 5 cazuri mortale. Teobald, Farabouc şi 
Blanchard, comunică Ia societatea militară medicală, Paris, 7 Iulie 1938, 
un caz vindecat care a căpătat 0.39 ctgr. de strichnină. Carièrre şi 
Huriez, Ia societatea de medicină de Nord, în 29 Mai 1937, comu
nică 20 cazuri, cu 6 come mortale. A. Zwillinger şi Trofot în Gazette 
des Hôpitaux, Paris, 1937, 6 cazuri, cu un caz mortal.

Care este doza de strichnină care trebue să fie injectată? Hagard 
şi Grenberg în experienţele lor asupra câinelui, au constatat că o sin
gură doză mortală de barbituric este neutralizată, de o doză de 3 ori 
mortală de strichnină, administrată într o singură dată. Harvier şi An- 
toneli au făcut aceleaşi constatări Ia şoareci. Doza mortală de strichnină 
ar fi după Ide de 0,03 ctgr. Este însă o imposibilitate, în clinică te
rapeutică, a formula o regulă generală absolută, având în vedere că 
doza toxică ingerată este de cele mai multe ori necunoscută şi în al 
doilea rând, sensibilitatea individuală variază după persoană, fie Ia 
toxicul barbituric, fie Ia strichnină^

Nu sunt rare exemple, unde persoane, cari au suferit o infoxica- 
ţiune masivă cu vreun compus barbituric, s’au vindecat cu o doză 
mică de strichnină, iar altele au sucombat cu o doză nu prea mare, 
fie de gardenal, sau altă substanţă barbifurică, deşi Ii s a făcut o 
sfrichnoterapie intensivă. Trebue, aşa dar, să ţinem socoteală, în primul 
rând de precocitatea tratamentului întrebuinţat şi de sensibilitatea indi
viduală a pacientului. In principiu: P. Savy admite în comă barbifurică 
pronunţată, a se injecta 0.01 ctgr. de sulfat de strichnină intravenos 
Ia fiecare oră, sau chiar jumătăţi de oră, după gravitatea cazului 
şi a se mari sau micşora doza dupâ efechil obţinut. In cazurile1 grave 
de tot, dozele se pot mări Ia 0.02 ctgr. şi chiar Ia 0.05 ctgr. Ia



209

fiecare oră. Injecfiunile se vor face Ia început Ia fiecare oră, apoi Ia 
2 ore şi Ia urmă Ia 4  ore. Cazul meu nefiind prea grav, cantitatea 
de gardenal luat fiind de 2,80 gr., am făcut injecfiile intravenoase 
Ia 2 ore şi apoi Ia 4 ore.

Flandin comunică 2 cazuri de inîoxicafiune barbiturică Ia 2 
persoane tinere şi cari au fost tratate 24 ore, cu doze prea mici de 
sfrichnină, numai în miligrame şi cari ajunseseră în stare muribunda; 
ele s a u  vindecat după ce Ii s a u  administrat doze masive intravenoase 
de strichnină, primul a  primit în 4 zile 0.74 ctgr. de sfnchmna, .ar
al doilea 0.32 în 36 ore. ? n n i , ~

Deci doza de întrebuinfaf de regulă este de 0.01 ctgr. pana 
Ia 0.02 ctgr., injectată de preferinfă intravenos Ia fiecare oră, pentru 
tratamentul de atac şi rărind injecfiile după efectul ce-l vom obfine. 
Dar regula absolută este de a institui tratamentul, cât mai rapid posibil.

Mulfi ne vom întreba dacă această strichnoferapie masivă nu 
poate fi şi ea periculoasă. Vom răspunde Ia această întrebare, că este 
un fapt cunoscut, că persoanele intoxicate cu alcool sau cu compuşi 
barbiturici, suportă fără nici-o greutate doze de strichnină, cari la per
soane normale ar fi desigur mortale.

Totuşi aceasta nu este regulă generală, căci sensibilitatea Ia strich
nină ca şi Ia barbiturice, variază după individ, aşa Moreau şi bterne, 
au observat crize brutale de tétanos sfrichninic, după administrarea celui 
de al 2-lea ctgr. de strichnină, deşi pacientul înghifise 6 gr. gardenal.

Iar Raymond şi Delay, comnuică un caz intoxicat cu I U gr. 
de veronal, care a fost tratat prin injecfiuni orare cu 0.01 ctgr. de 
strichnină şi Ia a 10-a oră, adică Ia 0.10 ctgr. de strichnină, a pre
zentat crize tefanice şi trismus sfrichninic şi a sucombat.

Rivet înfr’o comunicare făcută Ia societatea medicală a  spitalelor 
din Paris, în Aprilie 1936, crede că chiar amauroza observata dupa 
vindecarea comei barbiturice Ia pacienfii trafafi c u  strichnină, ar i 
datorită mai mult efectului strichninei decât compuşilor barbiturici.

Internii spitalelor din Paris, Zwillinger şi Trotot în studiul lor a - 
supra amaurozei barbiturice, publicată în Gazette des Hôpitaux No. 8, 
1937, în 6 cazuri de come barbiturice şi cari au fost tratate cu injec- 
fiuni intravenoase cu doze masive de sfrichnină şi făcând a aceş t 
bolnavi examenul oftalmoscopic al fundului ochiului, chiar înaintea a -  
plicărei tratamentului prin injecfiuni cu strichnină, au constatat un 
spazm al arterei retiniene şi o decolorare francă a  papilei, din aceasta^ 
cauza ei sfătuesc că concomitent cu sfrichnină, a se asocia in aces e 
cazuri şi injecfiile cu acecholina.

Acelaşi lucru I’a comunicat Ungar, în Wiener Medizinische Wo
chenschrift ■ No. 24, încă în anul 1914 şi care a observat apanfia a -  
maurozei Ia persoane, cari aü fost intoxicate cu barbiturice, infr un timp 
când tratamentul cu strichnină nici nu era cunoscut. Deci nu sfrichno- 
terapia este cauza amaurozei, ci aceasta este o consecinfă a  infoxica- 
fiunei anterioare cu barbiturice, care fie că a produs un spasm a ar
terei retiniene, fie că s 'a  fixat pe nerv şi a  produs o nevrita optica 
retrobulbară mult mai gravă şi mai greu de vindecat.

M. M. R. 5



210

Asupra modului cum lucrează strichnină în intoxicafiunile bar- 
bihirice, părerile sunt foarte deosebite. Langeron şi Paget contestă sfrich- 
ninei caracterul unui adevărat antidot, căci cele două infoxicafiuni se 
pot suprapune una alteia, în Ioc de a  se neutraliza între ele. Injecfiile 
cu strichnină nu ar produce decât o mai mare rezistentă a 'organismului 
Ia intoxicafiunea barbiturică, producând o ridicare a  nivelului de toni
citate al acesteia. Carrière, Huriez şi Willoquei, conchid în urma ex
perienţelor asupra animalelor, că deşi există un antagonism între strich
nină şi gardenal, nu există însă o neutralizare matematică a  dozei mor
tale barbiturice, prin doza mortală strichnină. Din contră sunt alfi au 
tori, cari admit un adevărat antidofizm între cele 2 substanfe.

Mossière şi Beaumont admit că se produce în sânge o adsorp- 
fiune al unui toxic prin celălalt, un fel de „colage al moleculei bar
biturice cu acel al moleculei striduline.

Lavergne şi Kissel, (Presse médicale, 11 Martie 1936), admit 
că cele 2  substanfe ar intra într’o combinafiune chimică, formând un 
complex strichno-barbifuric, în proporfiuni definite, adică un corp nou, 
cu proprietăfi hipotoxice.

In aceste condifiuni se înfelege importanfa unei terapeutice precoce, 
care să transforme corpul toxic într’o substanfâ, care poate fi tolerată 
de organism, înainte de a  fi produs leziuni organice mai profunde."

Ide, în entuziasmul său, susfine că astăzi nu ar trebui să mai 
moară ' nimeni în urma unei intoxicafiuni cu veronal sau gardenal.

Observafiunile multiple făcute în ultimul timp, au arătat, deşi 
în foarte multe cazuri chiar disperate, obfinem rezultate fericite^ cu o 
strichnoterapie precoce şi bine aplicată, totuşi din nefericire există încă 
cazuri, destul de multe, cari se termină letal, chiar acolo^ unde sei 
credea că există toate şansele, cari ne îndrituiau să sperăm într o vin
decare sigură.

Vreau să vorbesc acuma de injecfiunile ulframasive de sfrichnina 
adică de acelea cari merg până la limita nocivităţi şi cari au fost pre
conizate Ia noi în fără de D-ruI Milcoveanu în lucrarea sa, Poso
logia strichnoterapiei masive în intoxicafiunile barbiturice, Bucureşti, 
1937. D-sa comunică două observafiuni : în I-uI caz, care ingerasè 
20 tablete alonal şi 6 tablete Luminal, a  căpătat în 66 ore, 1 gr. 870 
strichnină sulfurică, din care 1 gr. 580 strichnină intravenos şi 0,31U 
infra-muscular. Dozele au variat în prima zi între 0.04 şi 0.06 cfgr.,. 
Ia fiecare oră, iar odată i &’a  făcut chiar 0.13 cfgr. intravenos în tră  
singură injecfie. Apoi a  doua zi şi a  treia zi, dozele au  fost scăzute 
până Ia 0.01 cfgr: de fiecare oră. , ■

In cel de-al II-Iea caz, care absorbise 40 tablete veronal, a 
căpătat în 81 ore, 1 gr. 220 strichnină intravenos şi 0.01 ctgr. intra-

D-ruI Milcoveanu este primul care a făcut injecfiuni intrarachidiene 
cu strichnină în doze masive. D-sa a  împins strichnoferapia după cum 
spune, până Ia valori ulframasive, până când s a  instalat acea stare 
de subtetanos sfrichninic permanent, întrerupt de accese de plin tétanos 
__ a  avut şansa ca cambele cazuri să se vindece. Totuşi aplicarea
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acestei forme de strichnoferapie, cere un curaj deosebit şi un personal
ajutor bine inijiat. . . .

In concluziune trebue să opunem Ia orice intoxicafiune barbi
turica: 1) O  terapeutică substractivă, adică prin evacuafiune gastro- 
infestinală şi prin venesecfie; 2) Adjuvanta prin injecfiuni cu adrena
lină, coramin, camfor şi oxigenoferapie; şi 3) Neufralizantă prin injecfiuni 
precoce, masive şi repetate Ia fiecare oră cu stricnnină, făcută intra
venos, astfel încât organismul să fie în continuu impregnat.

Strichnoferapia, chiar cea mai intensivă, nu este întotdeauna înco
ronată cu succes şi mortalitatea atinge încă cifra de 25%  după sta
tistica autorilor.

Die Behandlung der barbiturischen Vergiftungen mit hohen Strichnm Dozen 
in intravenosen Injecktionen. ■

Le traitement des empoisonnements barbituriques avec des doses massives 
de strichnine en injections intraveineuses.

D E C H O L I N gHH°oLLEARioG
Recomandat de numeroşi specia lişt i ou reputaţie  mondială

tablete

Timp de 15 ani neîntrerupt Tn uz. Singurul pre
parat care poate ti injectat şl Intramuscular.

Reprezentant pentru România:
R u d o l f  F o r e k
B u c u r e ş t i  III. Str. G -ral Erem la G r igo re scu . 6.

FIOLE



Cazuri clinice.

Spitalul militar din Cluj.Medic Şef Lt. Col. D-r M. Nichita.
UN CAZ DE ECHINOCOCOZA MUSCULARA PRIMARA

\  de
D-r GHEORGHE I. GRAMA

Asistent

Literatura medicală dispune de un număr nu prea mare de 
cazuri de chist hidatic extravisceral, cazurile întâlnindu-se cu o ra
ritate destul de remarcabilă. Deaceea şi în articolul de faţă nu vom 
descrie decât un caz, pe care l-am descoperit printre soldaţii con
centraţi, trimişi în spitalul militar pentru tratament.

In ziua de 3 Februarie 1940, se prezintă la consultaţie bolnavul V. A-, de 
28 ani, plugar, din comuna Negreni, jud. Gorj. In antecedentele heredocolaterale 
nu găsim o afecţiune asemănătoare cu aceea pe care o prezintă bolnavul. In ante- 
cedentele personale aflăm rugeolâ Ia vârsta de 8 ani, malarie Ia 12 ani. Neagâ 
boli infecto-contagioase şi venerice. In 1935 a fost operat pentru hernie la 
Spitalul militar din Sibiu.

Afecţiunea pentru care vine în spital -a debutat în 1936, sub forma unei 
tumorete, de mărimea unei alune, Ia nivelul 1/3 superioare a coapsei drepte, pe 
fata anterioară. Bolnavul pune apariţia acestei tumorete în legătură cu un trau
matism închis suferit la aoest nivel. Tumora s’a desvoltat în mod lent până în 
primăvara 1939, când a  luat o- desvoltare mai rapidă, din cauza eforturilor, după 
cum afirmă bolnavul. Până la această dată, tumora nu-i producea nici o jenă. 
Din' luna Aprilie a început să-l 'jeneze în timpul mersului, acuzând durere Ia mers 
în musculatura coapsei, grupul adductorilor. A trebuit să fie scutit de eforturi de 
către medicul unităţii, neputând lua parte la exerciţii mai mari.

Tumora este puncjionată de către medicul unităţii, etichetând-o de chist al 
coapsei. Cu acest diagnostic este trimis Ia Spitalul militar din Cluj. La examenul 
obiectiv constatăm o tumoră localizată pe fa(a anterioară a coapsei drepte 1/3 supe
rioară, imediat sub arcada crurală. Tumora este de mărimea unei portocale, de 
consistentă elastică, fluctuentă, nedureroasă, uşor mobilă, tegumentele dela suprafaţă 
nemodificate şi mobile, la percuţie prezintă matitate. In prezentă acestei tumori 
ne gândim imediat la un abces rece şi chestionăm bolnavul în această direcţie.

Deoarece antecedentele nu pledează pentru o leziune osoasă, iar exa
menul local al articulaţiei coxo-femurale şi al coloanei vertebrale este negativ, 
facem o (puncfie exploratoare, extrăgând un lichid clar ca apa de stâncă.

Aceasta ne determină să admitem existenta unui chist hidatic. Lichidul 
este trimis Ia laboratorul Clinioei Medicale pentru a se face un examen ai 
sedimentului. Rezultatul este negativ, arătând numai hematii şi Ieucocite. Fără să
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mai facem celelalte examinări, deoarece puncjia era mai caracteristică, decidem în-
tervenjia pentru- chist hidatic. . . , j  n

In 8 Februarie 1940, intervenim, D-r Grama, ajuta de D-r Puşcariu,
sub rachianestezie, făcând o Incizie, verticală de 10 cm. Ia nivelul chistului.
Se secţionează pielea, fesului celular subcutanat ţi ajungem a capsula chistului. 
Constatăm că chistul este localizat pe faja anterioară a planului muscular al 
coapsei, sub fesului subcutanat. Izolăm chistul pe fafo anterioară, puncfionam şi
extragem acelaş lichid clar. Introducem în cavitatea chistului, soluţie formalină 
30/o. Continuăm izolarea chistului pe fafa posterioară, unde prezintă aderente 
puternice cu fesuturile vecine. Chistul prezintă o bază de implantare foarte în
tinsă, fiind cuprinsă între muşchiul croitor înafară, arcada crurala in sus 5' adduc- 
torul mijlociu, intern. Separăm partea inferioară, apoi porţiunea care aderă de
teaca croitorului. Tot la acest nivel, chistul prezintă un raport foarte intim cu 
vena femurală, constituind momentul cel mai delicat al intervenţiei. Reuşim sa- 
detaşăm şi Ia aoest nivel, apoi îl separăm de muşchiul pectineu şi adducforu! 
mijlociu, cu care prezintă aderente mai întinse. . .

Cu aceasta, extirparea chistului este terminată. Capitonăm parţial cavi
tatea rămasă prin extirparea chistului, lăsând o meşă pentru 24 ore şi sufuram
plaga în rest. , 1  1 . ,

Examenul macroscopic al piesei arată pe secţiune că. este vorba de un chist 
hidatic unilocular, format la'exterior de o capsulă fibroasă, iar Ia interior prezintă 
o membrană albicioasă-gelatinoasâ, care închide un lichid clar şi o vezicula tnca. 
Evoluţia post-operatorie a decurs în condifiuni bune. După 24 ore îndepărtăm mesa, 
după care plaga n a  prezentat nici o secreţie. In ziua 8-a se scot firele, plaga 
fiind vindecată complect. Bolnavul nu acuză nici o dificultate' in mers. Părăseşte 
spitalul vindecat.

Cazul, pe care îl publicăm este o localizare musculară a echi- 
nococului după situaţiunea locală, fiind vorba de un chist hidatic 
al adductorului mijlociu. Un caz de chist hidatic muscular* nl re- 
giunei latero-cervicale drepte, din Clinica chirurgicală Cluj, a fost 
publicat de D-r Gheorghiu, în Clujul Medical Nr. i/ i 937*

' "  Mecanismul localizării parazitului la periferie este discutat. 
Din patologia internă ştim că cea mai frecventă localizare a para
zitului este la nivelul ficatului şi plămânului. Pătrunderea in orga
nism se face prin tubul digestiv, venele hemoroidală, sau după Deve, 
pe cale aeriană, iar calea urmată este cea limftică( sau sanghina. 
Se crede că localizarea extravis.cerală a parazitului este rarâ pen
tru faptul că traversarea reţelei capilare a ficatului şi plămânului 
se face cu greutate. Localizarea musculară este destul de rară. In 
■ 1928, Copette prezintă la Soc. de chir. din Paris, un caz de chist 
hidatic ,al marelui pectoral, insistând asupra rarităţii lui.

Gaston Bonn.al prezintă în 1928, cazuri de localizare în mus
culatura cervicală. Negrier şi Roland au  ̂avut un caz’ cu localizare 
în drepţii obdominali. Finsen dă o statistică de 255 cazuri de echi- 
nococoză cu diferite localizări, din care numai 8 musculare.

In ceea ce priveşte grupele musculare mai frecvent mterej 
sate ar fi, după unii autori, musculatura spatelui, după care urmeaza 
coapsa, gâtul, braţele, mai rar gamba şi antebraţul. După Tavel, 
parazitul se localizează mai frecvent în muşchii din vecinătatea 
trunchiurilor vasculare mari, cum este şi cazul nostru, care se găsia 
în apropierea imediată a pachetului vascular femural.

Deplasarea parazitului până în muşchi s’ar face activ _dea- 
' lungul vaselor, sau sub forma de embolie. Desvpltarea chistului hi
datic se face lent, iar simptomatologia este în legătură cu regiunea
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în care s’,a localizat. Cazul nostru are o evoluţie de câţiva am, iar 
simptome n’a dat, decât într’o fază avansata, producând jenă m 
mers. N ’a prezentat niciodată urticarie. _ ' . „ „

-  In ceeace priveşte diagnosticul, puncţia chistului este cea 
mai sigură metodă, deoarece literatura arată, că celelalte pro 
în echinococoza externă sunt foarte variabile ^ ^  nostru a fo t 
diagnosticat numai prin puncţie, examenul de laborator fund ne

gatlV‘ Examenul macroscopie al piesei a confirmat diagnostkub 
Diagnosticul diferenţial îl facem cu lipomul, abcesul rece, abcesul

cald, î ^ ^ entulŞconstă în extirparea chistului, când este posibil, 
cu capsula fibroasă. Dacă prezintă aderenţe întinse, se deschide f • 
broasa şi se scoate membrana internă, iar daca nu se pot executa 
procedeele de mai sus, se incizează chistul şi se drenează, spalan 
plaga cu tinctură de iod sau eter, pentru a evita recidivele.

Chistele hidatice supurate se tratează ca un abces cald.

GH. I. GRAMA: Un cas d’échinococcose musculaire primitive- 
L’ailteür décrit un cas d’echinococcose musculaire primitive de la cuisse 

auprès du paquet vasc^ire^ec ^  capsule fibreuse et ,e malade guérit en 8 
ours-

GH. I. Gram a , Ein Fait von prtmOnn Echynokokmkmnk-
hett d^Ser^ r̂ ' f f ^ rjchlct ub.r cincn Fait von primirea Echynokokuskrank* 
“ “ K »tk , teille ta 8 T.gem

Siropul NEURO TONIC 0HE0RGH1U
TONICUL NERVILOR şi a l  MUŞCHILOR

Aprobat de M in isteru l Sănătăţii

Apreciat de D-nil Medici Neurologi şi Internişti
tn cazurile:

Surmenaj intelectual, fizic şi moral.
-  Anemie. -  Convalescenţă.- Exte
nuare. -  Melancolie. -  Nevrostenie.
-  Nervi sensoriali. -  Insuficienţă 
sexuală. -  Timiditate. -  Tic Nervos,

Marca preparatului etC ., etC .

Reconfortant. Reconstituant. Tonic. Aperitiv.

POSOLOOIE: Adulţi: 2—4 linguriţe zilnic înaintea meselor.
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EPIDERMOLIZA BULOASi HEREDITARA TRAUMATICA
de

D-r MARCEL IONESCU

în locurile supuse frecăturilor sau intaţiunilo .
Siemens, până în 1923, a găsit 600 cazuri comunicate.
In România, publicaţiumle au fost foarte ram 
întâmplarea a făcut să întâlnesc aceasta afecţmne la un bo 

nav care fusese examinat şi tratat de
ocazie la diagnostice deosebite a°rea.
să aduc la cunoştinţa aceasta observaţiune, cu g 
minţi, totdeodată, această boală.

0BSERVAŢ1UNEA. _ . . .  . . . . .  Cm

A, j i n L ' - r k . î J i  f i
plante şi gtesne. v , , tAm,mente după traumatisme, frecăturiDe mic copil îi apăreau bule, pe tegumente, aupa spargerea
sau presiuni cutanate. Producerea bulelor se făcea fără durere. Uupa P
lor acuza usturimi. - . ,  . fw „ i. .

Toate tratamentele urmate au fost fara rezultat.  ̂ .

■ - ■ =■“

două săptămâni intră Ia infirmerie, fund s a j ■ Slatina.
După o lună de zile, este trimes la Spitalul Mddar dm « a n  ^  eyacua[
Acolo, urmează diferite tratamente încă o . p€mpţ,igUs congenital 

la Spitalul Militar Craiova_, nevindecat, cu diagnosticul d . P 
(pentru precizarea diagnosticului).

S.U.MI »  «. »  !'•'« ’K" l"’*U3*"1- FS,a

*  ’- k î .s  i r n r s * .  « t «  *  — «  » - •  —  '■ *—
şi un vâr primar Ia fel. , .

Bolnavul n’a mai suferit de alte boale.
Talie medie. Afebril. Uşor palia.
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Prezintă pe centura abdominală, palme şi picioare, o erupfiune buloasă. 
Bulele au mărimea unor boabe de porumb şi fasole cu un conţinut clar. Ele sunt 
din Ioc tn loc sparte, lăsănd să se vadă dermul. ,

Hiperlceratoză discretă palmară şi plantară.
Semnul Nitcofslcy pozitiv (provocarea bulelor prin presiune). — Fig. 1 şi 2.
Examenul lichidului extras din bule, arată (D-r Cărăuşu): Flora micro- 

biană absentă; Polinucleare 72 Ia sută; .Limfocite 28 la sută; Eosinofile 1 la sută.
Tabloul sanguin (D-r Cărăuşu): globule roşii 4.285.000, hemoglobină 

80 % ,  valoarea globulară 0,95, glouble albe 10.800.
Formula leucocifară: neutrofile 6 9 % , eozinofile 3 % ,  mononucleare 5°/p 

şi limfocite 2 3 % . Viteza sedimentare a hematiilor 6. B. Wassermann în sănge 
negativ.

Acidul uric 44 mgr. Ureea în serul sângelui 0,30 Ia mie. Glicemia 0,92 
la mie. Colesterolemia 1,87 gr. Ia mie. (D -r M. Mogoş).

In rezumat: ne găsim în faţa unui bolnav care prezintă 
bule, exclusiv traumatice şi a cărei afecţiune este manifest hereditară. 
Bulele au sediul pe suprafeţele expuse traumatismului. S. Nikolsky 
pozitiv.

Pe aceste date clinice s’a pus diagnosticul de epidermoliză 
buloasă herediţară traumatică simplă.

Diagnosticul diferenţial s’a făcut cu toate afecţiunile buloase.
Pemphigusul s’a exclus prin starea generală foarte bună a 

bolnavului.
Dermalila polimorfă dureroasă prin absenţa pruritului şi durerei.
Inipelrgo bulos prin faptul că nu este hereditar şi are o 

durată limitată.
Dishidrozele grave au un sediu diferit.
Epidermoliză buloasă distrofică s’a eliminat prin absenţa 

kistelor epidermice a distrofiilor ungueale, a cicatricilor, atrofiilor 
cutanate şi prin absenţa malformaţiilor şi a turburărilor mintale. Tn 
această afecţiune traumatismul nu produce atât de uşor bulele ca 
în epidermoliză simplă şi au sediul pe planul de extensie al mem
brelor.

Epidermoliză buloasă traumatică simplă îşi face apariţia la 
naştere sau în primii ani ai vieţii. In general, apare înainte de 20 
ani. Evoluează cu o stare generală foarte bună şi constitue o 
stigherire continuă în timpul vieţei.

Adesea, se atenuează cu vârsta, putând chiar dispare la bă
trâneţe.

Semnul capital constă în apariţia bulelor la cel mai mic 
traumatism. Acestea se pot produce, după voinţă, prin compresiunea 
sau frecarea tegumentului (semnul Nikolsky). Formarea bulelor 
nu se întovărăşeşte de fenomene subiective.

Regiunile cele mai atinse sunt: pumnii, coatele, umerii, fe
sele, centura abdominală, gâtul şi regiunea jartierelor. La picioare, 
bulele pot confluâ, dând aspectul unei dishidroze grave. Bulele
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Fig. 1. —  Bolnavul 
I. A., 22 am. 

Răspândirea ele
mentelor pe faţa an
terioară a corpului.

Pis. 2  -  Bule de diferite vârste, situate la nivelul centurei abdominale, 
produse prin strângerea pantalonilor cu o curea.
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mai pot avea sediul pe mucoasa bucală, fiind provocată — la sugar — 
prin sugere, iar la copil şi adult prin masticaţie.

Căldura şi razele X ar putea provoca bulele, după unii autori.
Dimensiunile bulelor variază dela un bob de mazăre până la 

o mandarină. Conţinutul lor este citrin; alteori turbure (prin infecţii) 
sau hemoragie (prin traumatism intens).

Bulele, dacă nu se infectează, se rup, se usucă şi apoi se 
descuamează.

După traumatism, bulele apar dela un sfert de oră până la 
12— 24 ore. (In observaţia noastră apăreau la 15— 20 minute).

Căldura şi transpiraţia favorizează apariţia bulelor.

Cauza determinantă a epidermolizei buloase nu se cunoaşte. 
Este o afecţiune rară.

Rasă germanică pare cea mai predispusă. Totuş, s’au pu
blicat observaţiuni la toate popoarele.

Traumatismul este factorul dominant al apariţiei bulelor.
Caracterul hereditär şi familial al afecţiunei este constant sem

nalat

Pentru explicarea mecanismului patogenic s’au admis mai multe
teorii:

1) Teoria distrofică susţine o scădere congenitală a rezistenţei 
epidermului la agenîii exteriori sau o aderenţă imperfectă a stra-‘ 
turilor epidermice şi slăbirea ţesutului elastic.

2) Teoria angio-neuro tică arată că afecţiunea este provo
cată de o hiperexcitabilitate vasculară cu exudaţie seroasă.

3) Teoria toxică explică producerea bulelor printr’o sub
stanţă toxică care alterează legăturile dintre celule.

4) Teoria endocriniană incriminează ţ)e rând toate glandele 
endocrine fără a preciza vreuneia un rol determinant.

Pronosticul este benign. Vieaţa este compatibilă cu această 
afecţiune cutanată.

Tratamentul nu se cunoaşte. In ultimul timp, piretoterapia a 
dat rezultate satisfăcătoare.

IN CONCLUZIE:

1) Cazurile de epidermoliză buloasă traumatică nu sunt frec
vente, deşi, din literatură, se cunosc multe.

2) Factorul hereditär joacă un rol capital. Aceasta se vede 
şi în observaţiunea noastră, unde, afecţiunea s’a putut urmări la 
ultimele trei generaţii.

3) Din punct de vedere medico-militar bolnavul a fost cla
sat pentru dispensă medicală şi nu reformat, aceasta pentru a se 
putea urmări evoluţia.

4) Publicarea acestei observaţiuni s’a făcut mai mult pentru
a se reaminti epidermoliză buloasă hereditară care, la noi în ţară, 
este foarte rară. '
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Cele ce urmează, privesc cazul bolnavei C I do 50 ,
care este infernală în serviciul nostru Ia 11 Noembrie 1939 3?  '  munci,oare

Her?,âS Fta 'S& SZsr.-
* t e s a . v r .  = « a  i;

dominală, d u p â ^ r e ,  V “™' IunâTTnfâmplâfo^ ob" f™uma,ism în regiunea ab- 
unei alune, nedureroasă, situată în partea stânrră serva tamoretă de mărimec
vreo.turburam de orice natură, d e c â t^ m z e n a s T  L T  / '“ J“ ' '  ^  a ' i Produ«
gând astăzi la volumul unui măr pe care L | „ „ '  *T  eta s a  mărit treptat ajun- 
falselor coaste stângi. '  ** ™ bolnava «' mişca până Ia nivelul

Afebrtlă,0' r l i S f e *  steen i c f rcneaT  CU u7 â,oarea s'°re prezentă: 
rate. Ţesutul celular subcutanat normal ® ,5' . . mu,co.ase,e normaI colo-
lufiei maladiei). Aparatul musculo-osos inie va ^ âbit deloc în timpul evo- 

- Examen Tocai şi ap d ^ r t iv .  A J 'h , !  « P ? " '  • firoid |n Iimite termale,
mucoasa bucală normal f o r a tă ,  dentifie b T â  P ' n'C' °  fulburare *  tranzit,

,” ţ * »  I .  W H .Srysî sirj-m s*2£±ît: te-sza
manmea unui măr mic, de duritate lemnoasă P° j 0mb" “ , e . sfan3' o tumoră de 
uşor în .partea stângă, ajungând până Ia Crm Ure,r°,aSj  5‘ , care se mobilizează

! Î T ^ L ! ! T l ± aPfă nU tre“  de linia' mediană.° Tumoreia^ cade ^de°^parfea 

*) Comumcare ţinută la Societatea Anatomo-Clinică 19/1/1940,
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stângă în decubitul lateral stâng şi dispare la palpare atunci când bolnava îşi con
tractă abdomenul. La percuţie, tumoreta e mată.

Ficatul e percutabil între coasta a  7-a şi rebord.
Splina e nepalpabilâ şi nepercutabilă.
Lojile renale libere.
Aparatul cardio-vascular respirator şi sistem nervos nimic patologic.
Examene de laobrator: Uree în sânge 0,36 gr. Ia mie. Urina normală.
R. B. Wassermann în sânge negativă.
Radioscopia gastro-intestinală arată că . tumora este independentă de trac- 

tusul digestiv.
In această sihiajiune, pe baza examenului clinic verificat prin probele de 

laborator, aujngem prin eliminare la diagnosticul de „tumoră a  epiplonului sau a 
mezenterului . Se hotărăşte intervenea chirurgicală care are loc la 22 Noembrie 
1939 sub rachianestezie cu stovaină 0.12 ctgr. Operatori: D-I D-r V. Plătă- 
recmu şi D-r I. Tânăsescu.

Se practică o laparatomie supra şi subombilicalâ. După deschiderea cavifâfil 
peritoneale se găseşte In însăşi peretele mezenterului, la cca. 10 cm. de unghiul 
splenic o tumoră desvoltată între foifele seroase ale mezenterului. Ansa intestinală 
corespondentă este normală. Explorându-se „de visu” mezenterul se observă pe 
fafa sa posterioarâ o lamă groasă fibroasă ce determină formarea unei plicaturi, 
căreia imediat superior ii corespunde o tumoră fibroasă, de mărimea unui măr mic, 
care desvoltându-se a  împins vasele mezenterice lateral. Se sculptează între foiţele 
seroase tumora fibroasă în întregime, extirpându-se astfel, iar patul rămas este su- 
turat prin fire de catgut subfire, avându-se grije să se acoleze suprafeţele sângerânde. 
Se reface peretele abdominal în straturi anatomice, fără drenaj. Bolnava părăseşte 
spitalul a  9-a  zi dela operafie. A fost revăzută acum 2 săptămâni în perfectă 
stare de sănătate.

Examenul anatomo-pafologic, făcut în laboratorul Praf. D-r Crăciun in
dică „fibrom cu zone întinse de hialinizare. Pe alocuri regiuni bogat celulare cu 
aspect pseudo-mixomatos".

Am considerat suficient de interesant spre a fi adus înaintea 
Domniilor-Voastre acest caz, întrucât fibromul mezenteric observat 
pentru prima oară de Pdam este:

1 ) Din punct de vedere al frecvenţei cea mai des întâlnită 
dintre tumorile solide benigne ale mezenterului.

După statistica lui Courti şi Falada, din 113 tumori solide 
benigne, s’au 'găsit 49 fibroame sau fibromioame. In literatura 
noastră, câtă ne-a stat la dispoziţie, n’am găsit decât un caz de 
fibro-lipom, publicat de D-r Leonte în „Spitalul” din 1927.

Din punct de vedere al sexului, frecvenţa tumorilor solide e 
mai mare la bărbaţi, în timp ce la femei, dimpotrivă, tumorile 
chistice par a fi mai des întâlnite.

2) Vârsta. Deşi în marea majoritate fibromul mezenteric 
este întâlnit la adulţi, totuşi în literatură se citează un caz la un 
sugar şi un caz la un bătrân de 80 de ani (Lecoeur).

3) Din punct de vedere anatomo-patologic, fibromul mezen
teric poate fi unic, în marea majoritate, cumi e şi în cazul nostru; 
sau multiplu (Bachman şi Heurteau). Din punct de vedere al formei, 
poate fi netedă (cazul nostru), sau lobulată.

Volumul variază dela mărimea unei-alune la aceea a unui cap 
de . făt. Astfel Leyer citează o observaţie personală a unei tumori 
fibroase de 5 kg.

Consistenţa este dură în fibromul pur şi uşor renitentă în 
miofibrom sau fibroamele cu focare de degenerescenţă.
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Din punct de vedere al sediului, tumora se poate găsi:
1 ) Aproape de tubul intestinal şi în acest caz poate compro

mite tranzitul şi circulaţia vaselor ansei respective, putând să 
duca Ia necroza pereţilor intestinali.

2) La rădăcina mezenterului.
3 ) Sau poate fi aderent la o ansă intestinală în 400/0 din ca

zuri. Ceea ce e demn de amintit e că această aderenţă nu este in- 
iiamatone ca la tumorile chistice, ci e făcută printr’q îngroşate a 
tumcei musculo-conjonctive a intestinului (cazul lui Brunetti, De- 
latre şi al nostru). ’

Mezenterul din cauza tumorii poate fi subţiat sau îngroşat, 
tumora poate evolua în mod egal între foiţele mezenterului, ră
mânând sezila sau din contră împinge mai'mult una din foiţe, luând 
aspectul pedicular.

Un interes deosebit îl are mai ales din punct de vedere ope- 
rator raportul dintre tumoră şi vasele mezenterului. Astfel este po
sibil ca tumora să împingă vasele pe una din feţele sale, deci la
teral sau excentric şi în cazul acesta se alege pentru intervenţie 
porţiunea unde vasculanzaţia e mai redusă. Când între tumoră 
şi vasele mezentence se interpune un strat de ţesut celulo-grăsos 
suficient, acesta poate servi la găsirea cu uşurinţă a unui plan 
de clivaj, sau din contră, uneori se produc îngroşări fibroase 
interpuse între tumoră şi ţesuturile învecinate şi în acest caz ex
tirparea poate deveni grea sau chiar imposibilă.

Patogenie. Felul cum ia naştere fibromul mezenteric se gă
seşte mea în domeniul ipotezei. Este interesant totuşi de amintit 
tema lui Brunetti, care susţine că fibromul aderent la ansa intes
tinala provine din însăşi tunica conjonctivo-musculară a intesti
nului. Cel̂  neaderent ar proveni, după acelaş autor, fie :

a) din ţesutul conjonctiv lax intramezenteric;
b) fie din ţesutul dens al feţei profunde a mezenterului;

,, Y  V f.le J dln incluziunile congenitale sau elemente embrionare 
ţînclinând dea spre originea lor congenitală).

Noi amintim posibilitatea traumatismului ca factor etiologic, 
tâlni DUl PlmCt de vedere clinic> fibromul mezenteric se poate în-

a) Intr’o formă care evoluiază fără simptome evidente în care 
tumora e observată întâmplător;

b) O forma cu simptomatologie din cele mai variate, c a : /
• . Durer* întrun punct bine precizat (explicate prin com

presia fibrelor nervoase ale mezenterului, compresia plexului solar 
sau distensia abdominală).

2) Tulburări de tranzit intestinal (constipaţie sau diaree).
3) Astenie.
4) Tulburări generale.
In această fază, examinarea cu atenţie a  abdomenului şi în 

special palparea  ̂ profundă cu pereţi abdominali în relaxare poate 
pune m evidenţă o tumoră uneori bine delimitabilă, de consistenţă 
dura, a cărei mobilitate în 7oo/0 din cazuri este mai mare în sens
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transversal şi mai puţin vertical. Mişcările respiratorii nu influen
ţează poziţia tumorii, excepţie făcând doar când are aderenţe cu 
ficatul sau colonul. Matitatea ce se descopere adesea la percuţie, 
(poate fi ascunsă în cazurile de superpoziţia .anselor intestinale. 
Poziţia tumorii este în ordinea frecvenţei situată în: epigastru, 
flancuri şi hipogastru.

La radiografie fără pregătire prealabilă, apare net tumora
Diagnosticul pozitiv al fibromului mezenteric este greu. A- 

tunci când simptomatologia enumerată mai sus este destul de evi
dentă, se poate pune numai un diagnostic prezumptiv. Astfel, atunci 
când tumora este situată în partea mijlocie a abdomenului, trebue 
să înlăturăm posibilitatea existenţei: a) Afecţiunilor intestinului 
subţire (maligne sau benigne); b) Diverse procese de ileite (spe
cifice tuberculoase); c) Cu pachetele de paraziţi (limbrici). Toate 
aceste afecţiuni sau sindrome se însoţesc de tulburări de tranzit, 
iar examenul radiologie şi de laborator ne pot duce la diagnostic. 
Afecţiunile intestinului gros, ca şi afecţiunile intestinului subţire au 
o etiologie şi simptomatologie, care ne poate îndruma spre diag
nostic.

Tumorile apendiculare, tuberculoza cecală şi sifilisul intes
tinului gros sunt afecţiuni care nu trebuesc niciodată uitate, a- 
tund când facem diagnosticul diferenţial. Antecedentele, imaginea 
radiologică şi reacţia. Bordet-Wassermann ne pot fi de folos.

Odată eliminate afecţiunile tubului digestiv, trebue înlăturată 
posibilitatea afecţiunilor celorlalte organe şi pentru aceasta tre
bue să ţinem seamă de topografia şi simptomatologia specifică 
fiecăreia.

Nu este locul să facem aici diagnosticul diferenţial amănun
ţit al tuturor acestor afecţiuni, totuşi ne îngăduim să: atragem a- 
tenţia asupra câtorva boli, cari prin particularitatea lor, es din 
comun.

Vom aminti de linita plastică, care apare ca o tumoră dură 
în epigastru, puţin mobilă, care se ascunde sub falsele coaste, 
afecţiune în care tulburările digestive sunt aproape inexistente şi 
numai radiografia stomacului e singură - capabilă să lămurească 
problema.

Rinichiul niobil poate de asemeni să ne pue în faţa surpri
zelor şi de aceea examenul funcţional şi radiologie, cu substanţă, 
de contrast, este de multe ori singurul care ne poate lămuri.

Splina erantă dese ori poate să simuleze un fibrom, dar de
plasările ei se fac nu dela stânga la dreapta şi loja splenică 
rămâne goală.

Chistele sau tuntorile cozii pancreasului pot pune probleme 
foarte fine de diagnostic şi uneori nu se poate face diagnosticul 
decât în timpul actului operator.

Chistele sau tumorile aparatului genital cu pedicule lungi 
(chist de ovar, fibrom pediculat, etc.), se pot uneori recunoaşte 
cu uşurinţă, iar alteori pot constitui surprize operatorii.

In ceea ce priveşte diagnosticul diferenţial al însăşi tumo
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rilor mezenterului, vom releva că cele chistice, prin consistenţa lor 
(exeeptând cele în tensiune prea mare) se evidenţiază uşor la pal- 
pare, în timp ,oe cele solide (lipoame, epitelioame, sarcoame), nu 
pot fi diagnosticate decât operator. Evoluţia, mărimea şi metas
tazele pledează pentru tumorile maligne. -

Intru lămurirea diagnosticului clinic, se va recurge la toate 
mijloacele de investigaţie, radiologice şi de laborator, insistând 
să se facă oricând e posibil reacţia Casoni şi Weinberg-Pârvu, 
reacţia cu tuberculină, ori de câte ori o anamneză suspectă o va 
cere, dat fiind posibilitatea pachetelor ganglionaxe lombo-aortice, 
a proceselor închistate intra-abdominale de origină tbc.

Evoluţia. Ca orice proces tumoral, fibromul poate:
1) Să-şi păstreze caracterele de benignitate.
2) Să degenereze.

. . ^au sa Pro(iucă o serie de complicaţii de gravitate va
riabilă prin mărirea volumului, ca: ascită, oedeme ale membrelor 
inferioare, dispnee prin compresie, sau fenomene de ocluzie acută 
sau cronice, (sindrom Koenig).

4) Poate da complicaţii prin torsionare de organe.
5) Sau se poate necroza septic sau aseptic.
Pronosticul trebue să fie rezervat fiind în funcţie de formă, 

sediul şi evoluţia lui.
Tratamentul este medical şi chirurgical.
Cel medical se face cu scopul de a menţine starea generală a 

bolnavului, rămânând ca singur eficace cel chirurgical, atunci 
când este posibil.

El constă în: 1) Enuclearea tumorii fără rezecţie de ansă 
(când vasele şi ansa respectivă nu sunt lezate); 2) Rezecţia tu
morii cu ansa intestinală respectivă. In aceste cazuri rezecţia să nu 
fie prea întinsă pentru motive care sunt îndeobşte cunoscute. Când 
tumora prin volumul, sediul şi caracterele sale structurale a de
venit inextirpabilă, singură radioterapia poate fi recomandabilă.

. _ Un cas assez rare de fibrome du mézentère qui permet à l'auteur de
rédiger un court chapitre de pathologie chirurgicale.

Ein Fibron des Mezenterium, durch Extirpation entfernt, erlaubt dem Ver- 
ganzeÆ % r s c “ îderaSbÜdUng nMier betrachten Uad ^  KrankhStsbÌld

questa affezione*1* fibr0m mesenterico <ìui pemmetti a l’autore di fsr l’analisi di



UN CAZ VIU DE ANOMALIE GRAVĂ CONGENITALĂ
de

D-r ION N. TATOIU
Medic Circ. I-a Brăiliţa, jud. Brăila

Cu titlul de raritate şi mai ales din punct de vedere social, 
expun acest caz de „infirm congenital” descoperit. Voiu da mai întâi 
roaia sa de observafie, rămânând comentariile la urmă.
. . .  ° bferv«Ji« unică, Eulampie P. T., în vârstă de 7 ani, din comuna Pisc,
judelui Braila, ne este prezentat la 4 Septembrie 1939, spre a fi scutit de şcoală, 
dat fiind lipsa membrelor sale.

Antecedente heredo-colaterale, Tatăl, 43 ani, moderat alcoolic; mama, 40 
?ni’_ am“ii sănătoşi şi neprezentând nici o anomalie, au  avut 8 copii, dintre cari 
j  , ia/  3 morfi de diverse maladii. Are o soră de 18 ani şi 3 fraţi
ae: l i ,  11 şi 1 an, tofi normali.

Antecedente personale, mama sa a purtat sarcina fără nici un accident;
° -a facere naşterea (18. X. 932) la termen, uşoară: consternare!

In afară de malarie Ia 4 ani, n’a suferit de nici-o altă maladie sau
traumatism.
, ), prezen,d ! Examenul somatic, mascul, vârsta 7 ani, greutate 16 kgr.,
talia Qţ) 62 cm.

Pnn.l u apj '  Şl trU,nCVul normal' anomalia congenitală interesând numai membrele, 
diamotb | d normal dispus, ochii căprui. Craniul anormal: circumferinţa! 50 cm.,
ConformLa" h:|P°Sterl0r 1,17,50 kCm'î bi"temPoral 12>50 cm-  bi-pariefal 14 cm. 
titia în . h‘ ° r:. urecll|Ior> obrajilor, nasului şi inferiorul gurei-normală. Den- »ia in parte cariată: se schimbă!
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Privitor Ia conformaţia toracelui şi a  abdomenului: coşul toracic cu omo
plaţii, oasele eoxale, sacrum, coccys, nimic deosebit. Pielea, fesuful. adipos, muscu
latura, normal constituite. Gâtul scurt. Nimic în dispoziţia organelor gâtului; plă- 
mânul normal, Ia fel inima, splina mâritâ, restul organelor inclusiv genifo-urinare, 
nu prezintă nici-o anomalie.

Diametrul bi-acromial 23,50 m.; perimetrul toracic (inspir forjat 62 cm. 
expir forjat 59) 60,50 cm.; indicele robusticitâfii Iui Pignet 14,50 (?).

Examenul membrelor: La cele superioare două bonturi, ce dau impresia 
unor amputa|ii „congenitale” , păstrând câte o mică pseudo-cicatrice Ia vârfuri. 
Deltoidul, pectoralul şi marele dorsal normal inserafi, păstrând mişcările de ab- 
ducjie-adductie, înainte-înapoi şi uşoară rotajie.

Lungimea acestor bonturi: 11 cm. la stângul, 10 cm. Ia dreptul. Circum
ferinţa comună: Ia nivelul axilei 18 cm., 13 cm. spre vârfuri. Pe stângul, cicatricea 
vaccinării anti-variolice.

La cele inferioare, diferenţa este marcantă. Stângul constituit dintr’un femur 
normal articulat în cavitatea cotiloidâ Ia capătul distal însă, îmbracă aspectul 
unei tibia (fără peroneu), ce se articulează defectuos cu astragalul, într’un varus-
equin. Lungimea 17 cm. cu 20,50 cm. circumferinţa la nivelul inquinei şi 11,50
cm. deasupra arliculatiei tibio-tarsiene. Mişcările limitate.

Piciorul propriu zis 9 cm. lungime, format numai din astragal, calcaneu 
şi meta-farsienele corespondente falangelor degetelor: mare (3 cm. lungime şi 5
cm. circumf.), al II-Iea (2 cm. lungime şi 3 cm. circumf.), şi al Y-Iea (de
1,50 cm. lungime şi 2,50 cm. circumf.), III şi IV lipsesc. Mişcările Ia l-iul şi al 
II-Iea deget, agile (ia o monedă sau un creion şi le poartă cu uşurinfă). Un
ghiile normale.

Membrul inferior drept, lipseşte complect în afară de degetul mare: cu un
ghia, falangele şi metatarsianul corespunzător, care se articulează direct în cavi
tatea cotiloidâ respectivă. Lungimea totală 17 cm., numai degetul având 3,50 cm. 
cu 6 cm. în circumferinţă. Poate executa cu el mişcări circulare limitate.

Fesele sunt mărite, îmbrăcând forma a două pelote cu pielea mult îngroşată.
Examenul fizio-patologic: In afara funcţiei membrelor, nu se deosibeşte cu 

nimic de un copil normal, de vârsta sa. Văzul, auzul, mirosul, gustul, sensibili
tatea tadilo-termică, reflexele, apeiitul, digestia, urinarea, defecatia păstrate; pulsul: 
104 bălăi pe minut, 35 respiraţii, 36,9 temperatura, tensiunea arterială: Mx.: 121/2- 
Min. 71/2.

îmbrăcămintea ti este numai o cămăşufă. Prin vestigiile membrelor mi
mează mişcările, ce ar corespunde celor normale, se ajută chiar ştergându-şi gura 
şi nasul. Este „sfângaciu”, căci se foloseşte mai mult de bontul stâng.

Masa o ia în pozijia sa obişnuită, verticală; un scaun sau o Iadă ser- 
vindu-i drept masă. Pe marginea (acesteia S se pune câte o bucată de pâine, 
turtă, o cană cu apă, pe care le poate, consuma singur, servinduse cu gura, restul 
mesei fiindu-i servită de mama sa, singura care se ocupă mai stăruitor de el, 
restul ignorându-l. Cu cele 2 degete dela picior, poate ridica o bucăfică de zahăr' 
şi chiar o teămânfă de floarea soarelui, dar Ie duce cu greutate la gură.

Urinarea şi defecatia şi Ie face la oală pus de cineva, singur însă şi în
curte şi Ie poate face în poziţie orizontală.

Doarme neacoperit, pe pământ, sub paf. Mi s’a spus că transpiră dacă ti 
acoperă. Foarte rezistent la căldură cât şi la frig. Voind să-I revăd Ia 9 Ian.
1940, I-am găsit desbrăcat în curte. Ia —  16°.

Mersul (?) obişnuit în poziţie verticală, se face săltându-se târâş de pe o 
fesă pe alta; mai rapid se face orizontal „ în  4 labe” ajufându-se de vestigiile 
membrelor şi bărbie; fuga şi-o realizează, rostogolindu-se „de-a berbeleacul” şi 
totdeauna sub pat! N’a căzut niciodată, îşi păstrează foarte bine echilibrul (dat 
fiind trapezul de susţinere mult mărit). Din poziţia orizontală în cea verticală, se 
ridică abia de 2 ani, sprijinindu-se pe membrul inferior stâng şi făcând cu trunchiul 
o aruncătură energică înapoi. Cu degetele piciorului ridică o monedă, pe care o
aruncă puţin în sus; fine creionul cu care mâzgăleşte hârtiile; ar vrea să meargă
la şcoală ş! cere fraţilor să-I învefe să scrie.

Facultăjile mintale, inteligenta, memoria, voinţa, emoţiile, vorbirea (co
rectă în limba lipovenească) sunt normal conservate.

Sentimental şi afectiv fafă de mama sa cuminte şi ascultător; se joacă cu 
al}i copii, fluerâ, cântă, râde, se roagă, plânge, se ceartă, se apără muşcând 
sau lovind cu un băt sau biciu, pe care-I sprijină cu bărbia şi axila stângă.



225

CLASIFICARE Şl COMENTARII

Căutând să clasificăm acest exemplar cu anomaliile sale con
genitale, nu-I putem considera „monstruozitate” , nefiind tot planul 
organismului său esenţial schimbat, ci numai parţial: membrele, cărora 
trebue recunoscută o cauză f. primitivă, datorită unor simple furburări 
în timpul vieţii inntra-uterine, prin prezenţa unor fire amniotice sau 
prmtr’o ansă ombilicală pentru cele superioare, şi afavismul(?) pentru 
cele inferioare.

Nu este o amelie (lipsă totală a extremităţilor) pentru membrele 
superioare, întru cât se păstrează articulaţiile scapulo-humerale şi, 
bonturile, ci ar fi pentru acestea o ampufaţie brahială bi-laterală, 
congenitală .(o semi-abrahie).

■ La membrele inferioare însă avem —  cu toată persistenţa de
getului mare —  o amelie pentru dreptul şi o peromelo-micromelie 
(atrofie - f -  dezvoltare mică) pentru cel stâng.

Cazul, oricum ar fi clasificat prezintă importanţă întrucât tră- 
eşfe şi se pot —  prin el —  confirma sau infirma o serie de ipoteze, 
neelucidafe încă până azi.

Astfel Profesorul Babeş stabileşte un raport în seria filogene- 
tică, admiţând că „dezvoltarea slabă a  extremităţilor poate da naştere 
Ia o dezvoltare mai mare a  capului şi a  creerului” .

Aici capul este normal constituit, dar poate că tocmai această 
normalitate a. capului în această anomalie congenitală, să-i poată însă 
dezvolta mai mult facultăţile cerebrale, făcându-I „o fiinţă superioară 
(Babeş). Ar putea fi prototipul omului de viitor, căruia nu-i vor mai 
putea folosi decât capul şi mintea, singurele necesare, prin adaptare 
Ia condiţiile de existenţă a  lumei exterioare de atunci.

\  Apoi fiind un exemplu viu de schimbare bruscă de transformare 
a speciei ar constitui un argument contra Iui Darwin, care tratează cu 
vădită intenţie asemenea cazuri „ca monstruozitate fără importanţă 
pentru teoria sa” (Babeş), dai- „când atari anomalii se produc nea
părat, trebue să comptăm pe ele” (Babeş).

Cazul acesta privit din punct de vedere social şi umanitar, ne 
atrage mai mult atenţia. S’a  oferit părinţilor 30.000 lei, spre a fi 
obiect de „panoramă” , dar mamă-sa, s’a  opus categoric. Cât timp este 
însă mic şi părinţii trăiesc, viaţa îi este asigurată, dar apoi... nu va 
Putea nici munci, nici hrăni singur, fiind sortit morţii sau speculei 
neomenoase a bâlciurilor.

Articolul meu are scopul ca cititorii să găsească şi o soluţie, 
cazul acesta putând prezintă interes pentru un Institut fizio-patologic, 
care I-ar putea întreţine în scop ştiinţific, date fiind: copilăria şi şcoala, 
pubertatea cu educaţia şi cultura, maturitatea cu nevoile sexuale şi 
descendenfa( ?); deoarece este un individ-om pus „în condiţii deosebite 
de rezistenţă şi slăbiciune faţă cu dezvoltarea organismului şi lumea 
exterioară’-! (Babeş). Chiar prin moarte macro- şi microscopia acestui 
caz poate aduce o rază de lumină în lămurirea anomaliilor congenitale.

Babeş chiar vorbeşte de existenţa „unui centru în asemenea 
cazuri Ia care a r participa şi corpul pifuifar. Natura ne oferă un 
preţios exemplar de studiat!

M. M. R. 6



Medicină socială

TUBERCULOZA, PROBLEMA SOCIALA
de

D-r A. SAIM
Medic Primar de specialitate

Datele din ariicolul de fafă îşi au originea în desbaferile celui 
de al 4-lea congres contra tuberculozei, Cernăufi, Mai 1939 şi în ecoul 
acestor desbateri punctate şi subliniate într’o documentată conferinfă a 
D-Iui D-r St. Irimescu, expusă Ia adunarea anuală a  Soc. pentru Pro
filaxia Tuberculozei (Iunie 1939).

Congresul dela Cernăuţi s a  bucurat de întreaga afenfie a  ofi
cialităţilor şi a  opiniei publice.

Punctul în jurul căruia s a u  concentrat toate sforfările congresiş- 
tilor a fost acel al Tuberculozei în mediul rural.

D-nii Prof. M. Ciucă şi M. Nasta, într'un documentat raport a 
cărui Jinută ştiinţifică şi literară n a r  putea fi îndeajuns subliniate, au 
demonstrat clar câteva date ce vor forma punctul de plecare al Iibe- 
rărei de flagelul tuberculozei Ia noi în fără. Se stabileşte în acest 
raport ca şi în comunicările coraporforilpr în mod neîndoios exisfenfa şi 
gravitatea tuberculozei Ia făranii noştri. Avem azi pe întinsul fărei a -  
proximativ 280.000 tuberculoşi cari împrăştie microbul îmbolnăvind 
pe semenii lor.

Din fericire ritmul nou al unei epoci sociale noui permite azi o- 
mului de ştiinţă nu numai să constate râul, dar să găsească şi soluţiile 
ce altădată rămâneau simple deziderate.

Aci problema culminează prin interesantele posibilifăfi ce cunoş
tinţele medicale aplicate pe scară întinsă le oferă azi medicinei sociale.

Datele cunoscute ale problemei sunt clare: tuberculoza pulmonară 
este răspândită Ia fără în proporfie de cam 1 °/o. Ea este gravă (din 
cauza subnutrifiei, a  muncei excesive, a  condiţiilor sanitare). Tuberculoza 
este însă prin excelenfă evitabilă şi vindecabilă.

Necunoscuta problemei noastre este: cari sunt mijloacele cele 
mai adecuate Ia noi pentru a  stăvili şi curma această molimă?

Domnii Prof. Ciucă şi Nasta sunt categorici în solufia ce trebue 
adusă problemei. Pornind dela consideraţia practică căi a  vindeca un 
tuberculos cere timp mult (cel pufin un an şi în medie trei ani) şi 
cheltuială mare, D-Ior se declară pentru o acfiune preventivă în massă.
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După datele ce defin rezultă că dacă fiecare judef ar fi înzestrat 
cu câte 2 echipe de medici specializafi prevăzufi cu aparate radiologice 
transportabile, s’ar putea încă patru ani .să se descopere în vederea izo- 
lărei tofi fuberculoşii de pe întinsul fărei. Este sigur că bolnavii cei 
mai primejdioşi pentru cei din jur sunt cei cari sunt în fazele cele 
mai înaintate ale suferinţei- Cei cari nu mai au decât de trăit ca şase 
luni Ia un an. Aceştia prezintă pe lângă primejdie socială, o sarcină 
economică: incapabili de muncă, ei sunt o povară pentru familie şi 
pentru instituţiile sociale.

Aceştia, preconizează D-nii Ciucă şi Nasfa să fie izolaţi în centre 
regionale apropiate de locul lor de origine. Economii de transport, de 
întreţinere vor fi realizate în acelaş timp cu acfiunea preventivă asupra 
căreia accentuează raportorii.

Bolnavii în fazele mai pufin înaintate, cu leziuni vindecabile, 
deci elemente recuperabile sub raport social, unmează a  fi internafi în 
secfii spitaliceşti judefene şi în sanatorii. Din nefericire secfiile spita
liceşti pe cari D-I D-r Nasfa Ie cere de aproape 10 ani, nu există încă.

D-I Ministru Marinescu a anunfat Ia Cernăufi apropiata lor în- 
fiinfare. Sanatoriile, deşi suntem în vădit progres de când există Liga 
contra Tuberculozei n’au decât 7000 paturi, când o acfiune utilă în 
fara noastră nu poate fi realizată cu mai pufin de 30.000 paturi.

Opera profilactică ar urma să fie complectată prin vaccinarea 
preventivă a  noilor nâscufi cu vaccinul B. C. G. Ea frebue organizată 
aşa fel, încât să fie vaccinafi absolut tofi copiii Ia naştere.

In aceste măsuri riguros ştiinfifice, verificate pe teren, văd D-nii 
'Prof. Ciucă şi Nasta posibilitatea stingerii flagelului tuberculos în Ro
mânia, fără bogată cu posibilifăfi naturale de alimentafie şi aerafie, uşor 
utilizabile pentru masse.

D-I D-r St. Irimescu, preşedintele ultimului congres antituberculos, 
a cărui compefenfă în materie este 'inutil să „fie subliniată, socoate că 
solufia în problema detuberculizărei nu poate şi nu trebue pusă pe teren 
exclusiv profilactic.

îndelungata experienfă personală, realizările practice în comba
terea tuberculozei au stabilit în mintea D-Iui D-r Irimescu, convingerea 
de nezdruncinat că tuberculoza este o boală vindecabilă, nu numai 
când cunoştinfele curative urmează a fi aplicate individual, ci şi atunci 
când ele vor fi aplicate pe o scară întinsă. Faptul că în fările unde 
s a aplicat metode moderne de tratament, mortalitatea şi morbiditatea 
au scăzut în proporfii notabile; constatarea că metodele actuale de 
examen permit un diagnostic timpuriu al boalei, când ea este emina
mente şi uşor vindecabilă, constitue pentru D-ruI Irimescu argumente 
suficiente că solufia problemei indiguărei tuberculozei în fara româ
nească nu poate fi numai profilactică. In special diagnosticul precoce 
al tuberculozei este menit să fie unul din pivoturile importante ale sfă- 
vilirei şi- vindecărei tuberculozei pulmonare. Descoperirea cazurilor în 
iminenfă-de a  se deschide, ca şi aplicarea precoce a  metodelor de tra
tament recent descrise, constitue admirabile posibilifăfi practice de a  
reda sociefăfii un număr de indivizi menifi altădată mizeriei şi pieirei. 
Organizarea pe scară largă a  metodelor de descoperire a  bolnavilor,
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ca şi gruparea lor în spitale şi sanatorii, spre a fi frafafi, frebuie să fie 
obiectivul actual al luptei anfituberculoase. Organizarea în număr cât 
mai mare a dispensarelor anfituberculoase menite să descopere bolnavii 
de oftică, clădirea în număr suficient a sanatoriilor de specialitate şi 
creearea unui corp de specialişti competenfi să diagnostice boala în 
primele ei faze consfifue mijloacele technice de combatere a tuberculozei 
în cadrul concepfiei D-Iui D -r Irimescu.

Este evident că toate aceste mijloace nu exclud căile indicate 
de către D-nii Ciucă şi Nasta. Desigur că ideală ar fi aplicarea lor 
simultană. Din nefericire asemenea realizare ar comporta greufăfi in
surmontabile în practică. Care dintre ele urmează să aibe prioritate în 
momentul de fafă al luptei anfituberculoase, consfifue mai mult o chestie 
de posibilfiăfi financiare ca şi de oportunism fechnic. Cu mijloacele ma
teriale relativ reduse cu cari se duce campania antifuberculoasă, faptul 
că această campanie este angajată înfr’o fructuoasă operă de construcfii 
sanaforiale ca şi insuficienfa numerică a  specialiştilor calificaji pe de o 
parte, întinderea continuă a flagelui pe de alfa, ne fac să credem că o 
solufie intermediară care să fină seamă de posibilităfile imediate, îşi va 
găsi locul.

R E S Y 1

Eieru! glicero-gaiacolic
în toate bolile de răceală

Preparat de galacol uşor resorbabtl cu acţiune rapidă.

Picături de Resyl: se dozează exact.
cu întrebuinţare practică ţi economici.

Tablete Cfe Resyl« se administrează uşor, stimulează poita de mâncare, 
au o acţiune sigură.

f
Fiole de Resyl: injecţiuni nedureroase, bine tolerate, pentru acele cazuri 

unde o medicaţle pe cale bucală nu este recomandabilă.

Ambalaj t Picături, flacon cu 20 g.—Tablete, flacon cu 20 tablete 
Fiole, Cutie cu 10 fiole h 2,3 cc.

SÓ C IÉ .T &  P O V R  L ’IN D U S T R IE  C H I M I Q U t  A B Â L E ,
Reprezentant pentiu Romániai RÓBERT LECLERC 

Bucureşti ÜL Str. Pietăţii 33



Sanatoriul Moroeni Dămboviţa 
Director: D-r C. Bibicescu

TABLOU de ACTIVITATEA diferitelor servicii 
la SANATORIUL MOROENI,

dela  1 . IV. 1 9 3 9 , p i n i  la  1 . IV. 1 9 4 0

de
D-r C. BIBICESCU
Directorul Sanatoriului

Numărul bolnavilor intraţi 1489.
Media zilelor de cură 82,60/0 pentru fiecare bolnav, cu un 

total de zile de cură 123.002.
Numărul radioscopiilor şi consultaţiilor clinice 16.279. 
Numărul analizelor 4797.
Numărul bolnavilor cari au făcut pneumotorax 579— 37,54°/o- 
Numărul consultaţiilor de nas-gât-urechi 589.
Numărul trat. şi extracţii dentist 1443.
Numărul şedinţelor fizioterapie 1031.
Numărul pansamentelor 3126.
Numărul radiografiilor 2159.
Numărul reţetelor efectuate 23.586.

•■■■
 

.
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Numărul operaţiilor :
1. Toracoplasfie-Semb. 13.
2. Pn. Extrapleural. 52.
3. Freniœctomii. 15.
4. Jacobaeus. 69.
5. Anexectomii. 2.
6. Apendicite. 16.
7. Hernii. 1.
8. Diverse. 3.

171.

Evoluţia boalei: din 1489 bolnavi, au ieşit din Sanatoriu 
până la 1. IV. 1940, 1010 bolnavi, şi 10 cari nu se fişează, de
oarece au stat numai 3— 4 zile.

La venirea în Sanatoriu, au fost:
Bolnavi: Gradul l.

Gradul II. 
Gradul III.

279—27,620/0
503—49,80
228—22,570/o

77,420/0.

La 1010 bolnavi ieşiţi, s’au obţinut următoarele rezultate:

373—36 930/0 } 74-75%  pl- amelioraţi.
182— 17320/0 
57— 5,64o/o 
16— 1,58 0/0

Din 1010 bolnavi, au venit cu bacili în sputa 632, din cari au 
pierdut bacilii din spută, 258— 40,820/0.

Foarte amelioraţi. 
Amelioraţi. 
Staţionari. 
Agravati.
Decedati.

film i*
A

=  Vitamină B f  pură, cristalizată (Aneurin)

In nevralgii (sciatică etc.) 
Herpes zoster, polinevrite, 
Myelo'ză ffuniculară, diabet.

Tablete de 0,001 gr. fiole de 0,002 gr. 
„forte'-fiole de 0,01 gr.

E. MERCK • DARMSTADT
Reprezentanţa generală: Chlmlroman Farmacist L lv lu  Bancu, 

B u cu re ş ti l, Str. T. G. Masaryk 32



Folklór medical.

MEDICAMENTELE $1 MISTICISMUL 
POPORULUI DE RÂND

de
D-r JULIU ORIENT

Agregat la Facult de Medicină din Cluj

In concepţia luptei pentru existenţă se ascunde năzuinţa vi
tală, ca să ne ferim de influenţele păgubitoare externe. De aici 
provine că şi regulele primitive de apărarea Sănătăţii sunt de a- 
ceeaş vechime ca şi omul. Cred, că pentru documentarea acesteia 
afirmată nu este nevoie s)ă recurg a arăta cum înţeleg animalele 
şi plantele Să-şi apere existenţa, căci orişicine o cunoaşte aceasta. 
Deci şi omul, din perioada străbună începând s’a bizuit să ob
serve natura, să-i penetreze secretele şi să le întrebuinţeze pentru 
folosul propriu.

E cunoscut, că poporul de rând are foarte bune instincte aşa 
zise „simţuri” . Aceasta se transmite în formă de moştenire din 
generaţie, deci constatările din bătrâni se perpetuă. Mai ales pe 
terenul vindecărilor trebue să admirăm modul de gândire şi prac
tica poporului, deoarece în această privinţă el este superior clasei 
de sus. Anume clasa socială mai inteligentă, aşteaptă dela me
dicul său ordinele şi sfaturile precum şi cele mai amănunţite de
talii asupra dietei, .pe cari apoi le şi respectă: aşa precum gheata 

. Şi-o încredinţează pantofarului, haina croitorului, tot astfel şi_ vin
decarea boalei sale şi-o încredinţează medicului. Pătura mai să
racă sau bogată a poporului de rând, mai întâi, încearcă toate lea
curile familiare şi numai în ultimul moment, sau când medica
mentul folosit e dubios, recurge la ajutorul medicului. In ĉontra 
tusei, ameţelei, junghiurilor, fiecare îşi are medicamentul său. La 
dureri de cap de exemplu, se aplică vre-o 4— 6 lipitori pe tâmple 
sau ceafă. Şi de fapt acest mod de a trata durerile de cap, aduce 
rapid o uşurare.

Medicul şi farmacistul din sat, are multă ocazie să ob
serve felurite tratament şi medicamente întrebuinţate de popor, care 
de multe ori au efecte uimitoare, dar pe cari nu le divulgă. Ţ i
nerea în secret a acestora este mai mult pentru, faptul că se tem 
de ironia medicului, a farmacistului, apoi cred că se vor face de
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râs în faţa acestora. Farmacia populară are două grupuri: una 
care păstrată din vechime din timpurile preistorice sau din ex
perienţa de veacuri colectivă a masselor populare, iar altă parte 
o formează mulţimea de medicamente scoase din uz şi rămăşiţe 
eliminate. Adeseori se întâmplă, că unele medicamente alterate, se 
pot întrebuinţa cu succes în alte scopuri noui; dar se mai întâmplă 
că unele medicamente populare să formeze ţinta de observaţie, 
ca atât medicul cât şi ştiinţa să le aprobe.

Cea mat întrebuinţată buruiană a poporului a fost platagina 
(herba plataginis) cu zeama fiartă a căreia se fac oblojeli la du
reri abdominale.

Dacă pe cineva îl doare capul, acela să-şi lega rădăcini de 
platagină de gât sau la burtă. Cel ce are friguri, să bea zeină 
de platagină cu vin şi miere de stup'. Şi chiar sămânţa de platagină 
este întrebuinţată înmuiată în vin, contra disenteriei. Platagina fo
loseşte şi contra reumei, „dacă planta o sfărâmi cu sare şi aplici 
pe locul dureros” . Chiar la muşcătura de şarpe şi ŝcorpion foloseşte 
platagina, dar trebue aplicată direct pe muşcătură. Sucul fiert de 
plaţagină alungă limbricii, dar şi „laptele de iapă” îl curăţă pe 
om de limbrici. Contra limbricilor fierbe în vin „iarbăj săsească” 
(Folia Vincae pervincae), sau „Feciorică” (Herba herniarie) şi o 
bea sau „Pelin înflorit” (Herba absynthy), a cărei flori le strângi 
şi le amesteci cu miere de stup, apoi ungi o cârpă şi o legi pe 
buric.

Contra emoragiei din nas, înmoaie un burete în cerneală şi-l 
vâră în nas, iar dacă nu-ţi foloseşte, atunci sângele ce a curs, adu- 
nă-1 şi-l usucă, pisează-1 şi-l amestecă cu tabac (praf), trage-1 pe 
nas şi-ţi opreşte sângerarea. Contra catarului, să frigi o ceapă 
roşie şi să-ţi ungi tălpile cu ea. La dureri de urechi, zeama de ri
dichi, zeama frunzelor de chimin sau frunza de izmă cu miere şi 
vin trebue picurată în ureche. Afară de astea e bună şi untura de 
gâscă şi de vulpe la dureri de urechi; Dacă ţj-se umflă urechea, 
e bună fierea de porc. Aburii fierbinţi de oţet liniştesc ţiutura 
urechii.

După reţetele „Meheskert” rămase din secolul al XVII-lea: 
„Pe cine îl doare gâtul, să fiarbă cuib da rândunică în lapte şi 
să-şi lege gâtul cu acesta cât poate suferi de fierbinte” . Ca să nu 
suferi de dureri de dinţi, afumă-te adesea cu tămâe în felul urmă
tor: „ia puţin jar într’un vas şi presează tămâe pe acesta; astupă-ţi 
capul cu o cârpă s;au haină şi deschide gura”..

Iar cui i-se sbârcesc degetele, să ucidă un câine, să-l spintece 
şi să ţină mâna bolnavă în stomacul acestuia timp de o oră:

Contra durerilor de gât (fcontra angina) să înghiţi praf de 
puşcă. Astfel aş putea să înşir încă o mulţime de forme ale .medi- 
cinei poporale. Iar că sparanghelul (Asparagus officinale L.) ex
cită instinctul sexual al femeei, o aminteşte şi lucrarea lui Aielius 
Juhasz Peter apărută în 1578 la Cluj, sub titlul de „Herbarium”, 
numirea arborilor şi a plantelor, natura şi foloasele lor: Sparan
ghelul alungă’ sterilitatea, deasemenea se scrie încă înainte -de
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Christos în lucrările lui Dioscorides şi Plinius. Această credinţă 
presupun că ni s’a transmis din cultul phallus oriental, deoarece 
planta golaşă ridicându-să din pământ, cu vârful roşu, se aseamănă 
foarte cu phallusul. Indienele sterile şi astăzi se culcă; în biserică 
pe faluşi de piatră, sau îi rad praful pe care îl beam

De un timp încoace observ pe un bărbat de bună condiţie, 
— pe care îl cunoşteam sănătos, —  că e parte istovit. După în
delungă insistenţă, se lăsă examinat, când fu constatat, uimit că su
fere de tuberculoză înaintată şi stareâ lui o găseam) iremediabilă. 
Am voit să-i prescriu un medicament contra tusei necruţătoare, dar 
îmi răspunde că, deja de câteva zile a început să ia o doctorie 
m’am întâlnit de multe ori cu acest bolnav, — > spune mai departe 
medicul de provincie —  şi cu surprindere am constatat, că tusa 
i-se" ameliorase mult. D'ain întâlnit peste doi ani, îni şi .mai bună 
stare ca la început. După îndelungi insistenţe, am aflat că bolnavul 
îşi băuse regulat urina proaspătă.

Astfel am înţeles, că dece la timpul său, îmi refuzase me
dicamentul ce voiam să-i prescriu, căci într’adevăr doctorie mai 
ieftină de cât a lui nu-i puteam prescrie. Meditând asupra lucrului, 
spune mai departe autorul, aceasta ar corespunde parodiei unei 
seroterapii, întrucât urina e produsul filtrat al serului din sânge 
şi, astfel conţine şi toxinele produse de bacterii. Introducând a- 
ceasta din nou în organism, produc antitoxine; atacă terenul de cul
tură al baccilului tuberculozei, şi astfel produsul propriu distruge 
baccilii. Nu mă îndoesc, că nu fiecare stomac suportă această 
cură specială. Dar săteanul căzut în disperare, in starea; fără spe
ranţă, încearcă orice, şi e capabil să facă şi o atare cură, sfâr
şeşte articolul său, medicul din provincie. ■ Astfel de tratamente 
simpatice sun foarte multe în lucrările paracelsiste.

In zilele vrăjitoriilor deasemenea se întâlnesc multe aplica- 
ţiuni în astfel de tratamente. Intre altele, boala uscată se curează 
astfel: „Ia roşcove”, toarnă-le cu vin bun şi lasă-le să se înmoae 
timp de 24 ore, în ziua următoare mai întâi; să urinezi şi apoi să 
bei din vin. Astfel să continui timp de 9 zile, dar reţinându-te dela 
orice altă băutură. Intre timp îţi aduni toată urina, şi o atarni în 
horn, ca cu încetul să se evaporeze. Astfel se va evapora şi boala 
ta . cu încetul, iar tu te vei vindeca. Acest) fel de tratament, însă în 
formă mai radicală l ’a urmat şi bolnavul nostru de .mai sus.  ̂Medi
camentele noastre toate au fost cândva în mâna poporului, dela 
ei le-am preluat nici nu putem nega, că şi astăzi am avea ce să 
luăm dela ei.

Nu mult după apariţia articolului amintit mai sus, s’a pu
blicat într’un ziar următoarea ştire, cu titlul: „Vindecarea cancerului 
cu frunze de viorea” . Recent s’a observa, că efectul) ceaiului din 
frunze de viorea este minunat. La început s’a ras] pe socoteala a- 
cestor fel de tratamente, ce proveneau dela vrăjitori, dar nu e 
glumă, căci şi serioase cercuri medicale, ca Societatea  ̂de Ştiinţă 
Londoneză ap luat în analiză temeinică această chestiune. . Prof. 
Gordon în faţa unei asistenţe numeroase, a evidenţiat rezultatele
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obţinute. In sfârşit a ajuns la convingerea că e  foarte necesar a 
se ocupa cu această chestiune, întrucât chiar dacă nu poate fi vorba 
de o vindecare definitivă, dar în tot cazul s’a obţinut ameliorări 
cu aceste tratamente. A arătat asistenţei un bărbat de 54 ani, care 
avea cancer la limbă în stare gravă. Omul dealtfel foarte pu
ternic, se consuma, în chinuri groaznice, în interval neobicinuit de 
scurt. Nu se putea nutri şi, ca să scape cu viaţă, abia mai erau 
speranţe. Deoarece nu voia să se supună unei operaţii, au recurs 
la terapeutica nouă cu frunze de viorea. Tratamentul de zece săp
tămâni, a dat rezultate uimitoare. Umflătura a scăzut, bolnavul 
a început să mănânce şi să prindă putere. Cu un cuvânt, simptomele 
se îmbunătăţeau. După şase luni starea lui se agrava, din nou, au 
început iarăşi tratamentul, iar azi încă trăeşte bolnavul, a spus Prof. 
Gordon — deşi cancerul tratat cu metodele cunoscute până acum, 
ar fi făcut pe bolnav să sucombe de mult. In nici-un caz însă nu 
trebue să presupunem, că pe lângă un astfel de tratament, o ope
raţie ar fi superfluă, dar nu trebue neglijat niciuni amănunt, a- 
tunci când e vorba să salvăm o viaţă.

Pela sfârşitul anilor 80 din secolul trecut, într’un congres 
medical, un vestit chirurg a făcut o dare de. seamă despre oprirea 
emoragiei rinichilor pe cale chirurgicală. Intâmpător era prezent 
şi un bătrân doctor din provincie, care ascultând discursul, ceru mo
dest cuvântul la urmă. El spuse: „In practica mea,, şi eu am în
tâlnit emoragii renale, şi mi-a reuşit să produc emostază, cu meto
dele cunoscute. Dar şi cu infuzie de foi da pătrunjel, folosite în 
popor, am obţinut rezultatele bune”. Cuvintele bătrânului Doctor 
au fost urmate de surâsul colegilor auditori, cari însă au fost 
sistate de intervenţia celor mai renumiţi, cari' au dat importanţa 
cuvintelor bătrânului doctor.

Astăzi suntem în curent, că nici cancerul, nici emoragia 
renală nu se vindecă cu frunze de viorea, resp. pătrunjel sau alte 
ceaiuri de mare reclamă. Intre buruienele .emostase ale celor vechi, 
se înşiră şi aşa numitele Sanguinarie (traista ciobanului), Capsella 
bursa pastoris Monch şi cele trei specii de Cebarea Pimpinellae 
Saxifraga, care se numeşte şi alifie., de Csaba, care îşi are originea 
dela Ch.aba, care îşi trata vitejii cu această iarbă. După cercetările 
floristice, adevărata alifie de Csaba, „Sorbesterea” (Sanguisorbe 
polygama Kit.) se cultivă în Ardeal, deci corespunde numirii. Nu
mirile însă de „alifie de Csaba” abia că îşi are însemnătatea 
mitologică maghiară, ci) vine dela interesul românesc „Cebare” a- 
dică „ceva are". ^

Intre ierburile emostaze „Traista ciobanului” (Capsella bursa 
pastoris), conţine într'adevăr metrii, cari în combinaţie cu oxigenul, 
influenţează închegarea sângelui fie intern sau extern. Therapia 
digitalinei, după afirmaţiile lui Klemperer, deasemenea îşi trage 
origina din întrebuinţarea ei în popor. Anume medicul englez Wil- 
liam Withering (1741 — 1799), află dintr’o veche reţetă familiară, 
că contra bo.alei de rinichi umflat (Wassersucht) se întrebuinţează 
foia de digitală, şi ca medic la Birmingharn, timpi de 35 ani, avu
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ocazie să şi probeze acest drog. In vre-o 163 de cazuri, recu
noaşte efectul bun al acestuia.

Aş putea să înşir mai multe medicamente întrebuinţate în 
popor, mai cu seamiă din acelea cari nu numai) că au dat posibi
litatea nepreţuită de vindecarea tumultului de bolnav, dar cari au 
deschis drumul nesfârşit al cercetărilor ştiinţifice. Iată un exemplu: 
Vrăjitoarea satelor, —  în special acolo unde nu estq sau n’a fost 
doctor, —  ştie să oprească emoragiile mici sau mari cu multă u- 
şurinţă şi chiar cu o băutură de cantitatea unui degetar. A trecut 
mult timp, până când lumea ştiinţifică să constate că, amestecăturile 
date de vrăjitoare, nu sunt altceva, decât extracte de adrenalină. 
In lucrarea recentă, „Ethica medicală” a doctorului oculist, Prof. 
Imre Josif, am cetit următoarele rânduri vrednice de atenţie: „Un 
expert în tuberculoză indigen, în ultimul timp a anunţat despre 
efectul frunzelor de nuc, întrebuinţate în experienţele sale, pe cari 
poporul de veacuri le întrebuinţa contra scrofulozei. In tinereţea 
mea —  continuă renumitul oculist —  am zâmbit la auzul că în 
Rusia se întrebuinţează ficat de peşte contra orbirei de seara 
(Hemeralopia) care survine adesea în cursul posturilor îndelun
gate; nu de mult însă am cetit adeverirea folosului acestuia în- 
tr’un comunicat medical” .

Organoterapia atât de strălucită a liliacului _ s’a început încă 
cu veacuri înainte. Deci, să nu ine jenăm) a ,folosi şi câte un medica
ment popular atunci, când celelalte încercări folosite au dat greş.

Pe timpul când eram licean, am avui iun accident traumatic grav Ia vârful 
piciorului. Pârinfii m*au dus în satul natal ruten, aflâtor în mijlocul unei se
culare păduri din Maramureş, unde pe acel timp, nefiincf doctor, piciorul meu a 
avut de îndurat multe feluri de înoercări propuse de vrăjitoare şi fără rezultat. 
După câteva zile, spre bucuria tuturora, se stabili în comună un medic, care cu o 
intervenţie chirurgicală îmi vindecă rana gravă, astfel că în curând mi-am putut 
relua studiile. Tânărul medic era pJin de ambiţie, adevărat tip de doctor. Cu mare
abnegaţie am îndurat intervenţia lui executată fără anestezie şi_ poate pentru a-
ceasta m a  simpatizat, iar mai târziu i-am devenit prieten. Bunul meu prieten bă
trân, trăeşte şi azi şi deşi are 85 ani, îndeplineşte şi acum cele mai grele 
intervenţii oftalmologie©, întocmai ca înainte cu 55 de ani. Cu 25 de ani în
urmă Tam vizitat pe scumpul şl bunul meu coleg.; Ambii am avut a  ne spune 
multe. M*a surprins frăgezimea Iui spirituală şi orientarea deplină în evoluţia
ştiinţelor naturale şi medicale, precum şi critica corectă a Iui despre acestea.
După cină, ne-am despărţit, eu având a pleca disdedimineafă. Dimineaţa trăsura, 
m ă 1 aştepta gata, iar bunul meu prieten înainte de a  mă urca, îmi strânse
mâna, spunând: „Tu, ca medic de oraş (pe atunci făceam încă practică pri
vată la Cluj), Voeşti să vezi un caz interesant în medicina de provincie? Nu-ţi 
va părea rău, căci nu e un caz de toate zilele. Ne-am urcat în trăsură, şi 
în Ioc să mânăm spre gară, am pornit-o spre poala munţilor. Pe capră şedea 
un copilandru rutean, pe care mamă-sa îl trimise după doctor. Ne-am dus /4 
oră bună, când băiatul opri caii. Ia poala unui munte pieziş. Am ajuns. întreib 
pe coleg. Nici eu nu ştiu unde ne ducei băiatul rutean, dar cred că mai avem 
şi o bucată pe jos, îmi răspunse el. Am mers pe jos vreo jumătate de ceas, 
tschimbând pe rând geanta cu instrumente, până ce am ■ ajuns Ia casa tipică
ruteană. , . . j

Prin intrarea strâmtă, am pătruns într o cameră cu două ochiuri de geam, 
în colţul căreia într'un pat aproximativ curat, ?ăcea bolnava. Se părea să ne 
primească cu plăcere, dar faţa îi trăda o oarecare] îngrijorare (cred că pentrucâ 
eram doi). După corpul bolnavei acoperit cu câteva haine puteai deduce multe, 
şi cu emoţia de înţeles, am întrebat pe femeeq care nu ştia decât ruteana, că
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ce-o doare? înainte de a răspunde, prietenul meu ti ridică hainele, se uită Ia 
mine ţi întrebă: „Ei doctore de oraş, ai mai văzut a ţa  ceva?” Sub hainele 
ridicate, mi-se înfăţişă ceva izbitor. O  parte din intestinele femeii atârnau prin 
peretele abdominal rupt neregulat, ţi  atât abdomenul cât ţi intestinele erau unse 
cu un fei de pastă verzue, cu excrementele vacii, care o impusese.

„Cerceteazâ-i temperatura” zise prietenul calm: 37,2 răspunsei cu oarecare 
neîncredere. Atâta-i îmi răspunse nici mai mult nici mai puţin, ridicând între 
timp o bală, jn  care trimise sâ aducă apă, ţi o puse la foc. Apa fierse iute1, 
ne-am spălat mâinele, am scos din lada înflorită albiturile destinate sărbătorilor. 
Prietenul reflectând: „acestea au fost călcate, deşi sunt sterilizate” ţi ne-am apucat 
sâ spălăm excrementele de vacă depe abdomenul femei, pe 'cari femeea le-a aplicat 
ca răcoritoare. Spre norocul ei, intestinele erau intacte. Am, repus intestinele ţi, 
după ce prietenul aplică un dren, întărindu-l la piele, a  cusut rana ţi a aco
perit-o cu o cârpă curată.

Vezi dragul meu, zise el, dacă pe aceasta anrV fi dus-o departe Ia spital, 
după sfatul tâu, desigur s'ar fi prăpădit. Şi de altfel pe ţăranul rutean, nu-l 
po)i forţa pentru spital. Aerul de oraş plin cu praf, cu microbi, cu gaze toxice, 
nu face pentru locuitorii de munte; ei s’ar prăpădi acolo, pe când aici, în aerul 
steril se vindecă, aşa a ţi fost. Mi-a spus prietenul, câ nu de mult a  venit 
Ia el văcarul satului, zicând câ, l-a  tmpus taurul ţi i-a eşit matele. Văcarul avea 
dreptate, căci privind în căciula ce ţi-o finea înainte, avea acolo intestinele scoase 
de taur. Dupăce i-am dat primul ajutor, l-am trimis sâ se culce, iar a doua zi 
I’am vizitat. Dar l’am căutat în zadar căci era din nou cu cirada la păscut. 
Şi acesta se vindecase!

Terapia ştiinţifică ca lucrare raţională, s’a desvoltat foarte 
încet, intervenind multe recidive uimitoare, descântece, stupidităţi, 
eeeace mai observ şi astăzi. Istoria terapiei e cea mai obsedantă 
ramură a istoriei omenirei, deci şi a culturei. încă şi azi se a- 
plică descântece ca tratamente, nu numai la poporul de rând, ci şi 
la intelectuali: „mă refer la comunicarea colegului amintit mai sus”, 
că am văzut la fata unei familii culte, că îşi lega zilnic o splină 
de vită, adusă proaspătă dela abator, în partea dreaptă. Luni dea- 
rândul, şi cât a îndurat pentru asta, numai pentrucă bărbierul îi 
spusese că aceasta o ajută în boala ce o avea (echinococcus). Pe 
lângă regretele că progresăm atât de încet, trebue să- admirăm mai 
presus credulitatea mare a populaţiei.

Numărul celor dornici de a scăpa de militărie, a crescut mai 
' ales în cursul războiului. Simularea boalelor şi provocarea lor ar

tificial a crescut considerabil. Mutilarea proprie însă fiind’ recu
noscută uşor de către medici, au abstat dela asta, şi în schimb, cu 
diferite combinaţi chimice cu părţi de plante şi animale, sau 
compoziţii ale acestora, au încercat a ’şi produce mutilări. Nicicând 
nu au avut atâta trecere vrăjitorile, ca în timpul războiului. Cercetările 
făcute de Institutul chimic din Cluj, în război a dovedit că din 282 
de cazuri, 183 erau provocate de Stirigoaie (Helleborus). Gândacul 
de turbă, lapte de câine, soda caustică, hyosciamus, sublimat, pia
tra vânătă, etc., cinober, excremente de viermi, borax, crenguţe de 
măr, etc. şi chiar lutul şi altele -formau materiile trebuincioase. 
Că, deşi s’a întrebuinţat atât de mult, înţelegem dacă ştim cât se 
foloseşte ca medicament la animale. Se pune în ureche; la porc, în 
gâtlejul vitelor cornute contra nimei, lăsând-o acolo mai multe zile, 
când în adevăr se formează o nimă, care apoi supurează mult. Tot 
astfel produc raită sau puroi şi în corpul omenesc. Soda caustică
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disolvată o întrebuinţează astfel, că pun felii de hârtie în ea şi 
şi apoi le aplică pe rană, nu se mai poate vindeca.

Gospodinele se ţin mai ales de sfaturile moştenite din pă
rinţi, şi în cursul menstruaţiei n'au voe să pună dulceţuri, castra
veţi de iarnă, nici să dospească pâine, căci toate se vor strica. 
Aşteaptă să-ţi treacă, sfătuesc bătrânele pe cele tinere, şi apoi poţi 
să pui trebuincioasele de iarnă. Sunt, cari ţin superstiţia aceasta 
şi n’o condamnă atât de sever, dar alţii păţiţi, le păstrează cu 
sfinţenie aceste sfaturi. Această credinţă, trăeşte din antichitate 
la toate popoarele lumii. După referatul d-lui Bologa, ^Prof. de Ist. 
Medicinei din Cluj, chiar în cartea lui Moise scrie, că mem- 
struaţia femeei are efect vătămător, de aicea şi baea rituală a 
evreicelor.

La indieni şi persani, nu era îngăduit femeilor să atingă me
dicamente în timpul menstruaţiei, căci atunci acestea îşi pierd efi
cacitatea. Şi vechii germani ţineau sângele menstrual ca venin. In 
Bavaria şi azi domneşte credinţa, că femeea menstruată, dacă a- 
tinge vinul nou, se 'conservă bine, iar atingând flori, acelea se usucă. 
Tot astfel de obiceiuri sunt şi la francezi, în poporul de rând. 
Ţăranii din ţinutul Loize, nu îngădue femeei menstruată să, calce, 
în pimniţa unde se află must în fiert, căci în loc de vin se va 
preface în oţet.

Japonezii ţin sângele menstrual ca molipsitor. In Ardeal, 
femeile din jurul Braşovului nu ating pomii înfloriţi şi nu cutează 
să-i cureţe. Culesul merelor deasemenea îl amană după timpul 
peroadelor, căci altfel merele s’ar strica. Femeile din munţii apu
seni nu pot uda florile, căci acestea s’ar strica, dar nici nu mu- 
rează atunci varză sau castraveţi, fiindcă s’ar înmuia. In Vechiul 
Regat femeile din Giurgiu (Vlaşca) nu frământă pâine în timpul 
menstruaţiei, nu dospeşte, aceste credinţe în 'ultimul timp au cucerit 
teren şi acolo, unde se ocupă cu producerea alimentelor uşor al- 
terabile. In agricultură grădinărit, vierit şi mai ales în timpul din 
urmă în fabricile de cătgut şi conserve, e interzişi femeilor să lu
creze în timpul menstruaţiei, căci conducătorii acestor instituţii au 
constatat că cătgutul şi conservele puse de aceste femei, nu se 
păstrează, ci în scurt timp se strică. . .. •

' Nici lumea ştiinţifică nu exclude aceste constatări, şi' pri
mele cercetări au pornit din clinica de femei a lui B. Schick in 
Viena. Experienţele au dat rezultate surprinzătoare. Una dm femeile 
menstruate într’adevăr a influenţat multe materii organice în pri
mele două zile. Astfel, trandafirul tăiat, anemona, crisantema albă, 
heliantusul galben şi floarea de tutun s’au uscat după o jumă
tate de ceas în mâna femeei, pe când aceleaşi exemplare s au păs
trat în apă curată mai multe zile. Invers: în ultimele zile ale men
struaţiei, florile au arătat o înfrăgezire în mainele femeei.^ Ar fi 
prea îndelungat să înşir experienţele îndelungate cari trădează acest 
secret, şi cari se fac cu sângele menstrual, cu sângele arterial şi 
renal al femeei menstruate, cu urina ei şi în urma cărora s a con
statat că sângele menstrual nu este veninos.
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încercările lui Schick le-a mai făcut şi mulţi alţii, dovedind, 
că în serul sângelui trebue să existe o atare materie, care se asea
mănă cu compoziţia produsă de rinichi sub numele de cholină, 
care apoi prin activitatea glandelor sudoripare ajung la suprafaţa 
pielei, deci la florile ţinute în mână.

D-r Polano, directorul clinicei de femei din München, în re
vista „Münchener medidnische Wochenschrift”, a încheiat cerce
tările în această direcţie, prin nenumărate dări de seamă şi expe
rienţe în anul 1924. Anume 3 arătat, că femeilei în timpul men- 
struaţiei au sistemul nervos mai excitat, sun mai nervoase,t glanda 
tiroidă este de consistenţă mărită, precum şi scoarţa adrenală, fi
catul e piai bogat în sânge, mamelele se umflă, etc. Deci intervine 
o activitate mai pronunţată a glandelor, cu 0 secreţiune mai a- 
bundentă.

Autorul în lucrarea sa, aminteşte cu multă recunoştinţă des
pre rezuîtatele experienţelor cu Biogen Amine, publicate de D-r 
Orient în „Biochemische Zeitschrift” din 1922, cu ajutorul cărora 
a reuşit să rezolve chestiunea şi astfel să dea loc misticismului po
porului cu privire la perioade, precum să şi lămurească; cu expe
rienţe ştiinţifice. Astfel sfinţesc cercetările ştiinţifice observaţiile 
şi experienţele empirice.
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Profesionale

Noua lege de organizare a Colegiului medicilor
Expunere de motive*)

„Proiectul acesta de lege pentru organizarea Colegiului Medi
cilor, supus astăzi desbaterilor domniilor voastre, corespunde urmă
toarelor două necesităţi:

Mai întâi în cadrul noului regim constituţional, organizat prin 
pactul fundamental dela 27 Februarie 1938, Corpul medicilor *tre- 
bue organizat, ca şi corpurile tuturor celorlalţi profesionişti, pentru 
a corespunde sistemului de organizare pe profesiuni şi a-şi putea 
exercita drepturile prevăzute prin Constituţie pentru corpurile con
stituite în Stat.

In al doilea rând, am crezut necesar să venimi cu acest pro
iect, pentru ca, în cadtul unei legi speciale de organizare şi func
ţionare profesiunea de medic să fie reglementată, iar corpul medi
cilor să capete o organizare potrivită importantei sale misiuni.

Până astăzi nu avem o lege specială pentru organizarea Co
legiului Medicilor. Vom găsi doar dispoziţiuni în legile sanitare 
din 1930 şi 1938.

Aşa dar, organizarea Corpului medicilor în spiritul nouilor 
aşezări ale vieţii naţionale de Stat şi potrivită cu importanţa pro
fesiunii medicale, acestea au fost motivele cari ne-au îndemnat să 
supunem spre desbatere şi aprobare proiectul de lege pentru orga
nizarea Colegiului Medicilor.

. Acest proiect a fost trimis şi în cercetarea Colegiului central 
al medicilor, cum şi secţiunilor judeţene, cari, constatând lipsurile 
şi defectele după cari funcţiona vechiul colegiu, ne-au dat su- 
gestiuni importante, cari au fost luate în consideraţiune.

După dispoziţiunile art. 36 din acest proiect, Colegiul Me
dicilor urmează să se contopească cu Asociaţiunea generală a me
dicilor din România, într’o singură organizaţie profesională, denu
mită Colegiul Medicilor.

Această măsură ,am luat-o de acord cu conducătorii Asoiaţiunii 
generale a Medicilor şi în scopul unei’ bune organizări profesionale.

*) Această „ E x p u n ere  de m o tive“  a fost făcută în 2 discursuri pe care le-a 
ţinut în Senat şi Cameră D-l P rofesor D -r  N. H ortolom ei, Ministrul Sănătăţii şi 
Ocrotirilor Sociale.

Prezentăm aci discursul ţinut în S enat
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Proiectul prevede că întreg patrimoniul Asociaţiei trece asupra Co
legiului. Consiliul Legislativ, prin avizul său, este de părere că 
această dispoziţiune ar fi contrară principiului înscris în art. 16 
din Constituţiune, care apără proprietatea. Deşi nu sunt jurist, 
cred că această chestiune nu se poate pune în discuţiune, din mo
ment ce Asociaţiunea Medicilor este o societate privată, fără scop 
lucrativ, iar Colegiul Medicilor este chemat să îndeplinească, pe 
lângă alte atribuţiuni, şi acelea conferite Asociaţiei generale a me
dicilor, prin statutele sale.

Era şi necesar să se contopească într’un singur corp, pentru 
că numai unul din ele poate avea reprezentanţi în Senat şi poate 
susţine interesele Corpului Medical. Şi apoi, deşi Asociaţiunea Me
dicilor are o vechime de aproape 43 de ani, cu un trecut foarte 
interesant şi singură, multă vreme, prin reprezentanţii ei a ex
primat toate aspiraţiile Corpului Medical, mai ales în ce priveşte 
înfăptuirile sanitare pe care le cerea timpul, totuşi ea singură a 
cerut înainte de 1930, în nenumărate rânduri, înfiinţarea Colegiului 
Mediclior. Cele mai de seamă personalităţi medicale s’au perin
dat la'conducerea ei. Pentru tot ce aceste personalităţi au însemnat 
în medicina românească, găsesc prilej să le aducem' prinosul nostru 
de recunoştinţă.

SCOPUL ŞI ATRIBU ŢIILE COLEGIULUI

Domnilor Senatori, dacă trecem acum la examinarea scopului 
Colegiului şi atribuţiunilor lui, aşa cum rezultă din textele proiec
tului de faţă, constatăm că prin proiect s’au stabilit o serie de 
dispoziţiuni menite să reglementeze profesiunea medicală, în aşa 
fel, încât să-i asigure prestigiul şi propăşirea în cadrul vieţii 
naţionale de Stat şi în armonie cu interesele superioare ale na
ţiunii.

Exerciţiul profesiunii este .condiţionat în afară de dobândirea - 
diplomei de medic şi libera practică şi de înscrierea în Colegiu, 
care se face la sediul secţiunii judeţene, unde medicul urmează să-şi 
exercite profesiunea.

Pentru a fi înscris în Colegiu, petiţionarul trebue ca în afară- 
de condiţiile de studii să aibă cetăţenia română, exerciţiul drep
turilor civile şi să nu fie incompatibil sau nedemn. Am: prevăzut 
în proiect cazurile de incompatibilitate şi nedemnitate.

In aceste condiţiuni vroim să asigurăm un prestigiu mai mare 
profesiunii medicale şi o supraveghere a modului cum se exer
cită în general profesiunea de medic.

Corpul medicilor este un corp de elită, cu el ne putem mân
dri, dacă actuala lege prevede aceste măsuri ele se referă la foarte 
puţini, căci sunt puţini acei cari se abat dela exercitarea’ în mod 
onorabil al profesiunei.

Trebue să recunoaştem că dintre profesiunile libere, aceea 
de medic este cea mai frumoasă prin misiunea ei, dar şi cea mai 
grea şi cea mai plină de răspundere în exerciţiul ei. Cu toate 
acestea recompensarea profesionistului medic pentru munca sa care-i
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angajează timpul, libertatea şi cKiar vieaţa', este cu totul redusă. 
Numai medicii ştiu câte frământări sufleteşti, câte griji, câte e- 
moţii, câtă uzură aduce această profesiune de alinare a suferinţei 
omeneşti. Ei au o înaltă conştiinţă de misiunea lor, căci e formată 
lângă durere şi suferinţă, de aceea îşi identifică vieaţa cu profe
siunea şi fac din ele un apostolat.

Dar pe cât de chinuitoare şi frumoasă, această profesiune este 
umanitară şi deci prin definiţie desinteresată.

De aceea nu am putut prevedea în lege dreptul pentru medici 
la un onorariu minimal, aşa cum există în toate legile pentru or
ganizarea profesiunilor libere, pentrucă prin însuşi misiunea lui, 
medicul este dator să dea asistenţă acolo unde există suferinţă şi 
nu se poate sustrage acestei obligaţiuni morale pentru motive de 
ordin material. • .

J3ar dacă -principiul onorariului minimal nu poate fi legiferat, 
în orice caz se simte nevoia cel puţin de a stabili retribuţiuni mi
nimale. De aceea am prevăzut între atribuţiunile Colegiului dreptul 
de reglementare a onorariilor şi fixării unui minimum de retri
buţii pentru medicii angajaţi la instituţiunile particulare. Există as
tăzi medici la întreprinderile particulare cari primesc salarii ridi
cole, absolut necorespunzătoare atât pregătirii cât şi muncilor lor. 
Vom căuta, pe cât va fi posibil, să ameliorăm! această situaţie.

Am întotdeauna prezent în spirit îndatoririle medicilor func
ţionari, —  ele sunt multiple şi greu de îndeplinit —  de aceea sunt 
de admirat pentru munca lor susţinută şi efectuată în condiţiuni  ̂
atât de grele, mai ales în împrejurările de astăzi când sunt per
manent mobilizaţi pentru luarea măsurilor cele mai sigure şi cât 
mai minuţioase în scopul de a combate bolile infecţioase care ar 
putea să dea nestăvilite, epidemii cu caracter de o gravitate ex
cepţională; numai datorită muncii lor devotate şi patriotice, situaţia 
este stăpânită din acest punct de vedere. Profit de această ocazie 
dela această tribună, pentrucă în calitate de medic şi; de ministru 
al Sănătăţii să aduc ' Corpului Medical civil şi militar din ţară, 
toate mulţumirile mele recunoscătoare pentru .munca neprecupeţită 
pe care o desfăşoară.

In lege se prevede ca să se creeze şi să se sprijine insti- 
tuţiuni de prevedere şi asistenţă pentru medici şi familiile lor.
Se crede în general că medicii reuşesc prin practica profesiunii 
să-şi facă o situaţie materială înfloritoare; se exagerează chiar 

• mult în această direcţiune. Realitatea este cu totul alta: sunt-pu
ţini acei medici cari au ajuns să-şi asigure bătrâneţea, din contră, 
sunt foarte mulţi aceia cari atunci când nu mai pot practica, 
trebuesc ajutaţi. Iată dece măsura este bine venită.

Domnilor Senatori, am prevăzut în proiect organele  ̂ chemate 
să aprobe înscrierile în Colegiu şi să supravegheze exerciţiul pro
fesiunii medicale.. Am fost preocupaţi în această privinţă numai 
de necesitatea prestigiului acestui Corp  ̂ şi a practicei conştiin- ’ 
cioase şi demne a profesiunii.

Această reglementare se impune cu atât mai mult astăzi,

M. M. R. 7
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când legea de organizare a Ministerului Sănătăţii, a prevăzut spe
cializarea şi anumite condiţiuni pentru ca un medic să' se poată 
intitula specialist. In epoca noastră, medicul universal practicând 
medicina cu toate ramurile sale, va rămâne tot mai rar, căci se 
cere din ce în ce mai imultă specializare. Statul, comuna, spitalele, 
administraţiile publice, societăţile de asigurare şi mai ales publicul 
recurge la specialişti. Colegiului medicilor îi revine şi sarcina de a 
observa modul cum se practică specialităţile medicinei.

Am căutat să înlăturăm arbitrariul prin organizarea unor 
căi de atac atât împotriva deriziunilor sau întârzierilor referitoare 
la înscrierea în Corp, cât şi a celor disciplinare, .recunoscând în 
ultima instanţă, un drept de recurs la Casaţie, pentru ca să avem 
astfel o bună măsură de legalitate. In fine am1 prevăzut dispozi- 
ţiuni pentru urmărirea celor ce-şi vor atribui sau vor întrebuinţa 
fără drept titlul de medic sau vor practica în mod ilicit medicina.

PRACTICA ILICITA A MEDICINEI

Voesc să dau o explicaţiune asupra practicei ilicite a medi
cinei pentru a arăta ce am înţeles prin aceasta şi| a înlătura o 
confuziune precum şi eventual a  aviza asupra unei mai clare re
dactări a textului.

Prin practica ilicită a medicinei se înţelege după noi, com
portarea unei persoane recalificate, ca şi când ar fi medic, făcând 
anumite prescripţiuni medicale sau administrând medicamente şi 
tratamente, ori practicând chiar operaţiuni chirurgicale. Dacă nu 
poate fi considerat ca practică ilicită a medicinei faptul că cineva 
în mod ocazional şi întâmplător, recomandă unei cunoştinţe un 
anumit medicament, el nu poate fi admis când acel cineva este 
farmaris sau droguist, sau când o face în mod repetat. Fiecare 
să rămână în cadrul pregătirii şi a răspunderilor sale.

Este necesar ca unii dintre farmacişti şi droguişti să aibă 
acea înaltă conştiinţă a răspunderii şi să nu vândă fără prescrip
ţie medicamente dintre acelea cari au contra indicaţiuni şi pe cari 
numai medicul le poate constata şi cunoaşte. Nimeni nu se gân
deşte să oprească vânzarea unor medicamente uzuale şi cari nu 
sunt nocive — sau care nu au contra-indicaţiuni prea cunoscute —  
dar, pentru apărarea sănătăţii publice socotesc că avem datoria 
de a pune capăt unei dăunătoare stări de lucruri. Chiar din unele 
recomandări şi prescripţiuni în aparenţă inofensive pot rezulta 
consecinţe foarte serioase şi uneori de o gravitate excepţională pen
tru acei cari iau medicamente ce nu au fost prescrise de rnedic. 
Să-mi fie permis să aduc câteva exemplificări demonstrative: acel 
pyramidon aşa de comun întrebuinţat, ştiut este că la cei cari 
suferă de cord produce palpitaţiuni, dar luat în doze mâi mari şi 
continui poate provoca o boală de o gravitate excepţională —  A- 
granuloritoza — o scădere a globulelor albe din sânge. Iodul, 
medicamentul atât de mult întrebuinţat şi el poate'Ti în anumite 
cazuri vătămător. A  ajuns o tradiţie ca cineva când împlineşte 
45 de ani, să înceapă a lua iod pentru a preveni arterio-scleroza.
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Totuşi se ştie că luat în cantitate mare şi fără o prealabilă cer
cetare medicală, poate la cei predispuşi, să provoace apariţia u- 
nei maladii Basedow exagerând secreţia glandei tiroide, poate des
chide la un vechiu tuberculos un proces vindecat,, provocând o 
congestie, poate predispune la cancerizarea unei' tumori de natură 
bună.

Specialităţile medicale sunt tot aşa de dăunătoare când nu sunt 
administrate aşa cum trebue.

Sunt bolnavi cari au colibacili în urină şi au diverse turburări
— ori preparatele pe bază de acid mandelic dau cele mai bune 
rezultate în aceste cazuri. Unii farmacişti şi droguişti le recomandă 
fără prescripţiune medicală; preparatele acestea acidifică. urinele
— ele sunt însă contraindicate la bolnavii cari suferă în acelaş timp 
de ficat sau sunt diabetici, căci la aceştia le poate provoca o aci- 
doză şi chiar moartea. Unde este competinţa şi criteriul după care 
se conduc farmaciştii şi droghiştii?

Exemple de acestea pot fi foarte multe aduse.
, tt

Domnilor Senatori, pentru asigurarea prestigiului profesiunii 
am prevăzut în art. 37 măsuri pentru a împiedeca reclama cu ca
racter comercial a medicului. Medicul trebue să-şi asigure repu
taţia şi clientela numai prin muncă onestă şi prin mijloace demne. 
Pentru aceasta, o firmă sau uit,anunţ care să indice orele de primire 
şi specialitatea le socotim suficiente. De aceea am interzis orice 
mijloace de comercializare a profesiunii, fie prin reclamă inadmi
sibilă, fie prin intermediar sau chiar conferinţe în scop; lucrativ. 
Vom desvolta prin regulament aceste dispoziţiuni, dând în compe
tenţa Colegiului Medicilor să aprecieze în fapt, dela caz la caz, 
mijloacele îngăduite pentru ca medicul să se poată face cunoscut, 
dar numai dintre acelea compatibile cu demnitatea' profesională. 
Nu voim cu niciun preţ ca prin mijloace lăturalnice, să fie înşe- 
şelată buna credinţă a pacienţilor, cari câteodată se lasă influenţaţi 
miracolul unor reclame care se fac mereu şi depăşesc limita ori
cărei bune credinţe, făcând din pacient o victimă.

, D-lor Senatori, acestea sunt explicaţiunile pe care am ţinut 
să vi le dau. Cred că proectul reprezintă o ameliorare a condiţiu- 
nilor existente privitoare la exerciţiul profesiunii medicale şi con
ţine dispoziţiuni utile pentru apărarea sănătăţii publice.

De aceea vă rog Domnilor Senatori, să daţi aprobarea dv. 
acestui proect de lege” . ,

•*

Proectul de lege pentru organizarea Colegiului medicilor a fost votat de Senat, raportor fiind D-l Prof. D-r Iacobovici, senator al Corpului ntedical.In ziua de 11 Martie această lege a fost discutată la Cameră raportor fiind D4  Prof. D-r V. Răşcanu, deputat.
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Testul votat de Senat al legei pentru organizarea 
Colegiului medicilor*)

Alt. 1. — Colegiul Medicilor esfe organul oficial care reprezintă inte
resele profesiunii medicale, asigură propăşirea acestei profesiuni şi păstrează prestigiul 
ei în cadrul vieţii naţionale de Stat şi în armonie cu interesele superioare ale naţiunii.

Colegiul medicilor este persoană juridică de drept public şi cuprinde pe to|i 
doctorii în medicină şi chirurgie, domiciliaţi in tară şi autorizaţi să practice pro
fesiunea medicală.

CAPITOLUL I.
Atribujiuni

Art. 2. —  Colegiul medicilor are ca atributiuni principale:
a) De a veghea (a aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează 

şi reglementează exerciţiul profesiunii, precum şi la respectarea principiilor de den- 
tologie medicală;

b) De a '  sprijjni orice acţiune de ridicare şi de progres al culturii me
dicale;

c) De a  stabili norme pentru reglementarea onorariilor şi a fixa minimum 
de retributiune pentru medicii care sunt angajaţi de institutiuni particulare;

d) A arbitra la cererea simultană a părţilor diferendele dintre medici şi 
insiitutiunile particulare sau particulari; .

e) De a  crea şi sprijini institujiunile de prevedere şi asistentă pentru me
dici şi familiile lor;

f) A colabora cu autorităţile de resort la rezolvarea problemelor sanitare 
in care are competenta technicâ.

CAPITOLUL II 
înscrierea în Colegiu

Art. 3. — Numai doctorii în medicină şi cihrurgie, civili sau militari, a - 
vând dreptul de liberă practică potrivit legilor în vigoare şi înscrişi în Colegiul 
medicilor, vor putea exercita profesiunea medicală.

Sunt obligaţi a se înscrie în Colegiu şi medicii funcţionari publici, chiar 
dacă prin legile lor organice sunt opriţi de a face clientelă particulară.

Contravenienţii la dispozitiunile de mai sus, în afară de sancţiunile prevă
zute de legile speciale, vor fi pedepsiţi conform art. 589 din codul penal.

Art. 4. —  înscrierea se face la sediul secţiunii judeţene a colegiului unde 
solicitantul îşi va exercita profesiunea.

Comitetul judeţean, primind cererea de înscriere, este obligat a o rezolva 
în cel mult 30 de zile.

Deriziunile vor fi afişate la Sediul Colegiului şi se vor comunica individual, 
prin scrisoarea recomandată, celor interesaţi.

*) In No. 11-12 | 1939 al revistei s’a publicat Textul Ante-proectului care a 
fost trimes Colegiului medicilor şi secţiunilor judeţene, pentru studiere şi contra 
propuneri
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Contestaliunile la înscrierea şi apelurile contra deciziunilor Comitetului ju
deţean vor fi făcute în termen de 10 zilei libere dela publicare în caz de con
testaţie, sau dela comunicare, în caz de apel. - . . . ,n

Apelurile şi contestaţiile împreuna cu dosarele respective se vor înainta în 
cel mai scurt timp Comitetului executiv al Consiliului superior. . . i

Comitetul executiv este obligat a rezolva contestaţiile şi apelurile m cel 
mult 30 zile dela primirea dosarului.

Hotărtrile Comitetului executiv sunt definitive şi executorii.
Ele vor fi motivate şi se vor putea ataca cu recurs la înalta t-urfe de Ca

saţie, care va judeca şi în fond. ,
In caz de nerezolvare a cererilor, contestaţiilor sau apelurilor, de cât re 

Comitelui judeţean sau Comitetul executiv, în termenele prevăzute mai sus, cel 
interesaţi vor avea dreptul să se adreseze imediat instanţei superioare, care va 
judeca în apel sau recurs, dupâ cazuri, pronuntându-se asupra însuşi fondului.

Ari. 5. — Pentru a fi înscris in Colegiul mediclor se cer următoarele 
condi}iuni:

a) Celâtenia română;
. b) Exerciţiul drepturilor civile; , ...

c) Diploma de doctor în medicină şi chirurgie şi autorizatiunea de libera
practica eliberata de autoritatea în drept; ,

d) Sâ nu se gâseascâ în vreunul din cazurile de nedemnitate sau incompa
tibilitate prevăzute în legea de fafd.

CAPITOLUL III
Incompatibilităţi şi nedemnilăfi

Ari. 6. —  Exerciţiul profesiunii de medic este incompatibil cu :
a) Profesiunea de comerciant;
b) Profesiunea de farmacist; . ,
c) Orice profesiune de natură a aduce o ştirbire demnităţii profesionale

do medic.
Ari. 7. — Sunt nedemni de a  practica profesiunea cei condamnaţi Ia pe

depse ca autori sau complici, precum şl cei pedepsiţi pentru delicte şl crime care 
atrag dupâ sine degradarea civică sau interdicţia corectionalâ.

CAPITOLUL IV
Drepturile şi obligaţiunile membrilor

Afl 8. — Membrii Colegiului se bucură de toate drepturile şi prerogativele 
conferite medicilor prin legile şi regulamentele de organizare a profesiunii medicale. 

Ei vor avea o carte profesională şi vor putea purta o insignă.
Ari. 9. — Membrii Colegiului sunt obligaţi:
a )  Să se conformeze dispozitiunilor prezentei legi şi regulamentelor in vi-

' b) Să se supună deciziunilor organelor legale stabilite prin legea de
fată şi regulamentul el de aplicare; , . . . . .  , . . . . . .

c) Să observe în orice împrejurare regulile de disciplina şi de colegialitate

profesională^ regulat cotizafiunile stabilite de organele Colegiului;
e) Să exercite în mod obişnuit profesiunea lor numai în localitatea unde

îş! au do ^ ‘cepfeazâ mej icH t a|ne0!Ogi ţn staţiunile balneare şi cazurile de consult 
medical.

CAPITOLUL V

O r g a n i z a r e
SECŢIUNEA I 

Dispozithmi generale
Arf. 10. — Colegiul medicilor este împărţit şi organizat pe judeţe.
Tofi medicii cu dreptul de liberă practică din cuprinsul unui judeţ, Înscrişi 

in Colegiu, alcătuesc secţiunea judeţeană respectivă, cu sediul în capitala judeţului.
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Ari. 11. Pentru coordonarea acîivilăfii secţiunilor judeţene, unitatea 
de conducere şi exercitarea aîribufiunilor de for apelativ. Colegiul medicilor are 
organizarea centrală, al cărei sediu este in  Capitala Ţării.

SECŢIUNEA II 
O r g a n e  r e g i o n a l e

Art. 12. — Organele de conducerea administraţiei, control şi disciplină al 
sectiunei judeţene suni:

a) Adunarea generală;
b) Comitetul judeţean;
c) Comisiunea de disciplină;
d) Comisiunea de control financiar.
Art. 13. — Adunarea generală se compune din totalitatea membrilor sec

ţiunii judeţene respective.
Eâ  se întruneşte odată pe an, în sesiunea ordinară în cursul lunei Sep

temvrie şi în sesiunea extraordinară, oridecâteori nevoia va cere. Ia convocarea 
preşedintelui secţiunii sau locţiitorului său.

Membrii vor fi înştiinţaţi cu 15 zile înainte de data adunării, prin ziare şi 
anunţ Io sediul respectiv.

Pentru sesiuni extraordinare, termenul de mai sus se poate reduoe la 3 zile.
Ea este legal constituită, dacă Ia prima convocare vor fi prezenţi jumătate 

plus unul din membrii care compun secţiunea.
In caz când nu s ar întruni acest număr, a doua adunare generală se va 

fine fără vreo altă convocare în a 8-a zi dela data celei precedente şl va fi 
valabil constituită cu orice număr de membri prezenţi.

Ari. 14. Adunarea generală are următoare atribufiuni:
a) Alegi din sânul său, prin vot secret şi cu majoritate absolută, comitetul 

judeţean şi pe membrii comisiunii disciplinare şi ai comisiunii de control;
b) Examinează darea de seamă prezentată de Comitet şi aprobă gestiunea 

financiară a acestuia, dând descărcarea cuvenită.
Ari. 15. Comitetul judefean se compune dintr’un preşedinte şi un număr 

de membri, toji aleşi de adunarea generală pe termen de trei ani şi în proporţia 
următoare:

Secţiunile cu 1 200 membri vor avea 4 membri şi un supleant. Cele cu 
201— 500 membri vor avea 6 membri şi 2 supleanţi. Cele cu 501— 1000 mem
bri vor avea 8 membri şi 3 supleanţi.

Cele cu mai mult de 1000 membri vor avea 10 membri şi 4  supleanţi.
Dintre aceştia, cel puţin preşedintele şi doi membri vor fi aleşi dintre me

dicii domiciliaţi în capitala judeţului.
Ari. 16. —  Comitetul are următoarele atributiuni:
a) Primeşte şi rezolvă cererile de înscriere şi de transferare dintr’o sec- 

tinue in alta;
b) întocmeşte tabloul membrilor secţiunii şi-I fine Ia curent; şterge din 

controale numele celor decedaţi sau celor core ou pierdut dreptul ide a profesa, 
aducând la cunoştinţa Comitetului executiv al Colegiului schimbările survenite;

c) Exercita controlul practicei medicale în cuprinsul judeţului şi veghează 
la păstrarea prestigiului profesional, luând masurile ce va crede de cuviinţă, ca 
primă instanţă;

d) Administrează bunurile Colegiului date în , folosinţa Secţiunii judeţene* 
întocmeşte bugetul şi-l execută conform aprobării forurilor superioare;

e) Aduce Ia îndeplinire deciziunile Consiliului superior al Colegiului;
0  Formulează propuneri în chestiunile care interesează bunul mers al pro

fesiunii şi Ie înaintează spre examinare şi deciziune Consiliului superior.
Ari. 17. Comitetul se întruneşte în mod obligatoriu odată pe lună şi 

oridecâteori (preşedintele o cere.
Numărul minimum al membrilor cu care se poate lucra este de trei pentru 

secţiunile cu 4 membri, de 4 pentru secţiunile cu 6 membri, de 5 pentru sec
ţiunile cu 8 membri şi de 6 pentru secţiunile cu 10 membri.

Deciziunile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi.
Votul preşedintelui este decisiv în caz de paritate.
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Art. 18. -  Membrii comitetului care vor lipsi nejustificat dela 5 şedinje
consecutive vor fi consideraţi ca demisionaţi. complecta de acesta, pen-

Vacantele produse în orice mod n comitet se P ratificării
iru restul timpului gât durează mandatul
d . „  lac d«pd M U U .

de Consiliul superior ţi Comitetul executiv. j  Control financiar, corn;

^  s r s —  * » . -  *  *

” ”  r r » .  -  o « ! - .«
data în competinta unei Comisluni de disciplină care va tunet,o

^  c i Î l u n e l -  de disciplina se compune din 2 membri asesori ţi 2 supleanţi.

0,*5i ^ComlHunea^va f i’ p t i d a ^ T  pTmT-preţedinte al tribunalului local, sau . 
preşedintele tribunalului, acolo unde .nu este prim preţedmte.

SECŢIUNEA 111
O r g a n e  c e n t r a l e

Art. 21. -  Organele centrale de conducere, administraţie, control ţi dis
ciplină ale Colegiului medicilor sunt:

a) Consiliul superior;
b) Comitetul executiv;
c) Preşedintele Colegiului;
d) Comisiunea de control financiar;
e) Comisiunea centrala *  sesiune ordinara. In cursul lunii

rwj; “ r.E.t.r'rr«'lt » -....... k
« W « «  «  ,5  „1. ■ .» -« . *  j *  

.«” ■ » 'j - ” ai •“  ~  ” Ju"  

. u p . * .  . *  I«”1 ■ *"“  ,M " pr* " ”"
plus unul din membrii care îl compun. Consiliul se va (ine fără vreo

„,a „ir..“” ii , - 1. w —
-  -  — » v i s :  ~ <-o) Exercita supravegherea -.1 „n iru  u P 'af iĉ  Kv ţ  Iţi da avixul

b l Examinează propunerile făcute de Comitetul execuriv ţ

‘“ ' T E i

-  -  —e) Alege pe membrii Comisluni, de control t,nane,ar ş. P
siunii centrale de disciplină; .. . membrii Colegiului;

0  Fixează cotizaţiile anuale obligatorii Pentru £  sau moral, care in-

„ re se a sÎ  Z J S T J S S  t H Z t t ^  ^  •”4~

"™ ° t r t r -  a S w i i  •» •« .» » « • » * » »  r  4

m ," b " > „ ,e d ia . . l .  Corni telului * - * « . -  H —  —  *  * *
al Consiliului superior şi al Comitetului «xe<?  ,v' t secref ?i Cu majoritatea

Membrii Comitetului executiv f  ^  sVe° une or<jinară.
absolută de Consiliul superior dintre membru sai, m 

Durata mandatului este de 5 am.
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tr i, inclusiv p reşed in te i^6 k '™  ,Ua hofârtri va,abi,e cu mai puţin de 3 mem- 

esie Jedsiv T n, MzSde,â ,riS 'ie.,IK,,0rifafe<1 membrilor Prezenţi. Votul preşedintelui 

oridecâteori 'nevlia w  « r e “ '" 1 4 * ’Jh'le ** m  *' P00»6 fi convocai de preşedinte 

fi un medic. V°  Un secre,ar num it. Ia propunerea preşedintelui şi care va

consecutive, voţ f P J Î f i î i  Ca ° d im S V a ,r eCU,IV V° r l,pS' d e ,°  5  ^ in f e

fru restul timpului cât dure^zcT m e a t u l  VOprr[^°mP,eefta ^  Comuifeful executiv pen- 
de câfre C°nsiliul superior Ia prima lui înfrin're. C°°P^  ? Sub re26rva ™Hficârii

în c a j  d e ' Î S S " C o n s i l i u ,  superior, iar

“ mâ'P«rior'  5 execută In lim,tele aprobării Consiliului su-

d) I S e  c S 6'6 ?î d0n0t!Uni!e (ăCU>e Co!e9iuIui; 
administrării averii acestuia; C°nVenf'Um necesare bunei funcţionări a Colegiului şi

Comisiunii c e n S  de" d i a ţ i i " ; " '  C° le9,'ului' in «™  se vor publica ,i dedziunile 

Colegiul ^  . ap6,Uri,e *  conîesfafiile împotriva Hotăriri.or de înscriere în

judecătoreşti şi a u fo r iS Îa d m in is T ra fS " '3 C° ,e9iUl medici,or în f°fa instanfelor 

fi totdeauna contrasemnată de ^ c re to u i^ e n e ia l'  Semneazâ corespondenta care va 

sumele de platăCf,6lfUe,' ,e de,e9a f'unii dafâ de comitet şi ordonanţează

- t - h ^ 2 i l . 0ri"  d ,e  ÎnSârCinâ"  Jat6 d9 ^m iletu l executiv în limitele 

m idliu |P^ S S a C:î l : i f U,U,' ^  ^  HmpuI * " - •  — datului său, v ,  avea da

tina locL". ’iPSa » ” * * * * ■  cel mai in vârstă dintre membrii Comitetului îi va

,ari ?i din 3 membri "

!E !ari fiss, “u^ijVcSS"
J s m n n i r ' K i r a i  t  ^ 3  f

CAPITOLUL VI
Alegeri

Ari. 30. —  Sunt eligibili:

cofizafiunilor anuale. " U nUma' medic"  care vor fi în regulă cu plata



249

CAPITOLUL VII
Urmăriri, ac|iune disciplinară, sancţiuni

Ari. 12. — Comitetele judefene, prin preşedintele lor, sunt in drept să se
sizeze parchetele respective şi autorităţile competinte, pentru urmărirea şi trimiterea 
in judecată a celor ce îşi vor atribui sau vor întrebuinţa fără drept titlul sau cali
tatea de medici, care vor practica in mod ilicti medicina, putându-se constitui 
parte civilă pentru daune morale sau materiale.

Prin practica ilicită a medicinei se înţelege faptul de a administra sau a- 
plica în mod obişnuit medicamente şi tratamente, sau de a practica operaţiuni chi
rurgicale fără a  fi medic.

Art. 33. — Membrii Colegiului care vor contraveni dispozitiunilor privitoare 
la practica profesională sau care prin atitudinea lor vor lipsi dela îndatoririle fireşti 
ale profesiunii, vor fi trimişi in judecata Comisiunii disciplinare respective.

Ari. 34. —  Comisiunea de disciplină este sesizată de preşedintele sec
ţiunii, fie din oficiu, fie în urma reclamatiunii.

Preşedintele primind reclamafiunea, însărcinează cu cercetarea cazului pe 
un membru din Comitet, care va asculta şi pe medicul învinuit, invitându-l pen
tru aceasta prin scrisoare recomandată.

După facerea cercetărilor se va încheia un raport care va fi înaintat pre
şedintelui.

Preşedintele, pe baza raportului, va decide dacă medicul învinuit trebue 
trimis sau nu în fa [a Comisiunii de disciplină.

Preşedintele, dacă va fi nevoie, poate convoca pe medicul învinuit pentru 
a fi ascultat.

Art. 35. —  Şedinfele Comisiunii nu sunt publice.
Medicul trimis in judecată va fi citat prin scrisoarea recomandată, cu cel 

pujin opt zile libere inainte de termenul fixat pentru judecată.
El îşi va pufea face apărarea înaintea Comisiunii de judecată, fie singur, 

fie asistat de un coleg sau un avocat.
Toate probele legale sunt admisibile în fafa Comisiunilor disciplinare.
Art. 36. —  Deciziunile Comisiunilor de judecată vor fi motivate şi se vor 

redacta în termen de 10 zjle dela pronunfare.
In contra deciziunilor Comisiunilor de disciplină judejene se poate, face apel 

la Comisiunea centrală de disciplină în termen de 15 zile dela pronunfare.
In caz când pronunfarea s'a făcut în lipsa celui condamnat, termenul va 

curge dela comunicarea deciziei.
Apelul va fi îndreptat la Comisiunea care a pronunfat decizia şi care, 

după primire, îl va înainta de îndată Comisiunii centrale împreună cu dosarul.
Deciziunile Comisiunii centrale de disciplină vor putea fi atacate cu recurs 

Ia (nalta Curte de Casafie, care va judeca şi în fond.
Recursul este suspensiv de executare.
Art. 37. —  Sunt considerate ca abateri profesionale în special:
a) Faptul de a profesa în mod obişnuit în altă parte decât în localitatea 

şi judeţul unde medicul este domiciliat şi înscris;
b) Faptul de a avea două sau mai multe cabinete. Se exceptează clinicile

particulare şi sanatoriile;
c) Atragerea clientelei prin mijloace incompatibile cu demnitatea profesio

nală, precum ar fi: întrebuinţarea de intermediari, reclame prin ziare şi anunfurî
cu continui altul decât cel prevăzut de re regulament, circulări şi conferinţe cu 
scopuri lucrative;

d) Faptul de a cnunfa. şi fntrebuinfa aşa zise leacuri sau medicamente se
crete, ori de a recomanda locul de procurare a medicamentelor;

e) Faptul de a  uza de firme cu confinuf şi de dimensiuni diferite de cele
*oe sa vor fixa de Comitetul executiv prin regulamentul privitor la deontologia
medicală;

0  Atribuirea de titluri de şpecialist altele decât cele oibşnuife şi prevăzute 
în legile şi regulamentele în vigoare;

g) Faplfu! de a  uza de titluri pe care nu le posedă în mod legal
ii) Divulgarea secretelor profesionale fără autorizaţie legală;
i) Neplata cotizaţiilor fixate de organele Colegiului.
Art. 38. — Comisiunile de disciplină vor putea pronunfa, după gravitatea

faptelor, următoarele sancţiuni:
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a) Avertismentul oral;
b) Avertismentul scris şi publicat;
c) Ridicarea dreptului de a alege şi a fi ales; în vreuna din demnităţile 

profesionale dela 1— 3 ani;
d) Interdicţia temporară a practicei medicinii, dela o lună la un an;
e) Excluderea din colegiu cu pierderea drepturilor profesionale şi a  func

ţiunii publice pentru medicii care sunt funcţionari publici.
Pedeapsa excluderii din Colegiu se va da numai în cazuri de recidivă.

CAPITOLUL VIII
Dispozijiuni finale şi iransiforii

39. Colegiul medicilor din România astfel cum este organizat prin 
legea de fa}ă şi Asociafia Generală a Medicilor din România, recunoscută ca 
persoană juridică prin legea promulgată cu înaltul Decret Regal Nr. 1479 din 23 
Martie 1900, se contopesc şi se integrează într’o singură organizaţie profesională, 
sub denumirea de Colegiul medicilor.

Arf. 40. întreg patrimoniul fostei Asociaţii generale a  Medicilor din Ro
mânia trece asupra Colegiului medicilor.
I . ~  ^ânâ *a noi*e a Ie9er*i potrivit legii; de fată şi care vor avea
loc în cursul lunii Iunie 1940, organele actuale vor continua a funcţiona şi inde- 
deplini atributiunile lor respective.

£ rt- 42. — Medicilor cu auforizafiuni de liberă practică neînscrişi până 
azi în Colegiu, li se acordă un fermsn de o lună dela promulgarea legii de fafâ,
pentru îndeplinirea acestei obligaţiuni.

Cei ce nu se vor fi înscris până la această dată vor pierde dreptul de a
profesa.

Arf. 43. — Un regulament va stabili şi desvolta normele de aplicare a
prezentei legi. -

Arf. 44. Orice dispozifiuni din legi şi regulamente contrarii celor de 
fafă sunt şi rămân abrogate.

Prezenta lege intră în vigoare pe data publicării ei în Monitorul Oficial.

T O A T E  V Â R S T E L E  

T O A T E  T E M P E R A M E N T E L E
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ACTUALITATI MEDICO-CHIRURGICALE

TRATAMENTUL MIXT IN DIFTERIILE SIMPLE ŞI INFLUENŢA SA 
ASUPRA DOZELOR NECESARE DE SERURI

De trei ani D-r Bourguignon din Bruges, tratează difteria simplă cu injecţii 
de carboxi-sulfamidâ crysoidinâ de 40 ctgr. 120 ctgr. şi aw  In prima ̂ 
injecţie de ser antidifteric de zece mii de unităţi şi la nevoie a  doua zi laraşi zece 
mii de unităli. In genera] in difteriile simple nu a fost nevoie de o cantitate mal

mare ^  cari,'oxi_sulfami(ja întăreşte acţiunea serului antidifteric, s™
are acţiune asupra strepto-stafilococului care ar juca rol în starea 1 eriai. ci 
mai toate difteriile ar fi asociate şi germenii parazitari au acţiune diferita după re- 
zistetna individuală. (Le Scalpel, fu rn a l Belge des Sciences medicales, No. 
1939). '

CONTRIBUŢIUNI LA STUDIUL RADIOLOGIC AL 
,  TUBERCULOZEI MILIARE

lntr’o comunicare făcută la Academia de Medicină din Genova Ic« 1 7  MarHe 
.1939, profesorul N. Maragliano comunică observaţii făcute in 30 cazuri

^ ^ I w ù r consideră: 1. din punct de vedere patogenic tuberculoza miliară ar 
fi de origină hematogenă şi nu exclude origina aerogenă ş, hm^gana ; din pune 
de vedere anatomo-radiologic al celor două forme de tuberai oza m v focaral0r 
toasă şi emfizematoasă, aceasta din urmă dă o imagine radiologica clara a focarelor

m,l,are’Din punct de vedere clinico radiologie: a ) miliara cu tuberculi m ieija ' 
are o prognoză mai rea ca cea cu tuberculi mari; b) miliara pulmonara s ^  
tâlneşte foarte rar la bătrâni; c) dese ori în miliară se găsesc elemefn!f de p' ^  ^  
progresivă; d) unele miliare ce păreau acute, în urma radiograf, lor 1mcces.ne 
trebue considerate ca miliare cronice sau sub-acute la indivizi ce tolerează toarte 
bine manifestările miliare.

ASUPRA ELIMINĂREI IN URINĂ A HORMONULUI IN MENOPAUZĂ

N. Bussa în şedinţa din 31 Martie 1939 la Academia din Genua, comunică 
ercetârile clinice şi experimentale asupra ipertrofiei tiroid,ene in menopauză, care
aertrofie este în legătură cu iperfunefiunea hipofizel. .

Aron C. Benoist a  observat la cobaii castraţi o hiperfuncjiune a tiro.de. 
i eliminarea în urină a unei substanţe capabilă de a da modificări unaloage 
a animale normale. Loeser a observat la cobai, castra}, fenomene de iperplazie şi 
le biperfunctiunea tiroidei, fenomene ce paf fi împedecate cu duodotirosma.
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Cercetări de control cai arătat raritatea unei astfel de eliminări a  principiu
lui tireostimulant în urină chiar în cazuri patologice unde are loc o hiperfuncjiune 
a tiroidei şi hîpofizei ca în Bazedov. x

D. Bussa caută a arăta eliminarea în urină la femeile la menopauză a 
principiului tireolrop, şi urmăreşte aceste cercetări şi Ia femeile supuse interven
ţiilor chirurgicale, în menopauza chirurgicală.

TrateQzâ cobai ce cântăreau 120— 150 gr. după technica Iui Aron, injec- 
tându-Ie extract de urină 500 cc. de la femei la menopauză, găseşte Ia aceştja 
o ipertrofie a tiroidei confirmată histologiceşte prin ipertrofia parenchinului şi aclzllo^ 
glandulari cu o congestie vasculară.

Această hipertrofie o găsim la femei în apropierea menopauzei la cari 
găsim şi o hiperfuncjiune a ipofizei şi o serie de turburâri memo-humoraU;

Din ^rcetârile fâcuffe de autor reese aflarea în urină a femeilor la me
nopauza a unei substanfe tireo-stimuîante.

-  B, Iiirsch

EXAMENUL RADIOLOGIC AL INCRUCIŞAREI CĂILOR AERO-DIGESTIVE 
CU A3UTORUL SUBSTANŢEI OPACE SAU LARINGOGRAFIE

Intr un prtjcol din Le Scalpel din 23 Dec. 1939, D-r Hugguet face a clară pu- 
nere Ia punct a  laringografiei şi ne arată concluziile la care a ajuns. împreună cu Scherer 
a  făcut peste 300 radiografii a  laringelui. După ce arată ce fel se prezintă larin- 
ge]e normal, trece la aspectul radiografie al neoplaziilor laringelui, a tuberculozei 
laringene. Se ocupă in special d e ' radiografie de profil a laringelui.

Aplică procedeul bronehografiei pe cale nazală ce comportă 2 timpi: anes
tezie şi introducerea de substanfă opacă. întrebuinţează o soluţie de cocaină 1 °/o: 
adiţionată de părţi egale de sulfat de K şi fenol. Ca substanţe opace autorul în
trebuinţează bariul şi lipiodol Lafay şi oleopac (Union chimique Belge).

Insistă asupra superioritâtei substanţelor uleioase care sunt mai pufin iritante 
pentru mucoase, sunt resorbite mai lent în plămân şi sunt eliminate prin tuse fărd 
inconvenient.

Injecţia de oleopac se va face sub ecran.
Laringografiile p9 cale nazală sunt simple şi ne permite a face cbşee de 

de fa|ă şi de profil. Autorul iface întâiu o laringografie simplă, apoi o faringografie 
barifată, şi a 3-a zi explorează laringele de fată şi profil.

Ne putem da seama de desvoltarea tumoréi în suprafaţă, în ’ înălţime, gro
sime şi lărgime .grafie diverselor pozifiuni de fată şi, profil. Radiografia este indicată 
acolo unde examenul laringoscopic este dificil şi imposibil, — fie din cauza durerei 
oe o iare volumul, sau a  leziunilor ce prezintă; cari ’împedecâ de a se vedea glota.

In afară de radiografie ale laringelui ce ne pun pe calea diagnosticului sun
tem nevoi fi a face o biopsie pentru a ne da sama de structura leziunilor.

Comparând radio de fafă şi de profil vom avea date mai precise asupra; 
sediului tumoréi sau a leziunilor laringene. In operaţiile de tracbeotomie de urgentă 
autorul recomandă a se face o radiografie a laringelui pentru a ne da seama de 
pozifia canulei.

Radiografia ne ajută Ia diagnosticul diferenţial între cancer, tuberculoză, 
sifilis şi tumori beningne.

In tumorile benigne radiografia ne va arăta integritatea cartilagiului. Inte
resant este diagnosticul diferenţial între canoer şi tuberculoza laringelui, de a d  
utilitatea laringografiei, care va aduce servicii reale.

R. H.

TRATAMENTUL INTOXICAŢIILOR BARBITURICE 
ACUTE PRIN PICROTOXINĂ

Tratamentul comei barbiturice are actualmente ca bază stricnina, în doze 
masive, în injeefii, medicafie considerată de marea majoritate a autorilor ca supe
rioară aceleia realizată prin corăminâ în doze ridicate sau prin injecţiile intravenoase 
de alcool.

Şcoala anglo-americană începe se pare să înlocuiască stricnina prin picro-
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toxină si Pogniez rezumâ in Presse Médicale No. 5/1940, o serre de cca. 25
cazuri publicate de diferiţi autori ang^-am ericani tratate pnn p.crotox.na, 
vindecară procedeul fiind dec! interesant şi mer.tand sâ retină atentia. _

Sau întrebuinţat mai multe cai, calea intravenoasâ este însă cea mai ge

noroi q solutie ! mgr. de picrotaxinâ. a lc a lo id f  toxic,
pe cmc şi injectează 1 cmc. pe minut, alţii recomanda o so rtie  contm ănd3 mgr. 
% cmc., .dozele initiale fiind de 3 - 6  mgr. pe injecţie, acestea trebuind sâ fie repe 
tate la  interval de 10—30 minute.

In tot timpul tratamentului pacientul trebuie supravegh.at, 5 t
reflexelor, dacă survin semne musculare în buze sau limba să e <d stanţeze 
lecţiile pentru a  evita apariţia convulsiunilor, cari nu exercită ni 
ă ă  d C lH v ă .  si c o r i j a t ă  că doza utilă a antidotului barbitunc a   ̂ J

UniT din bolnavi au primit în 12 ore pănă la 60 mgr., un altul 670

m3r’ '"Dm Experienţa diverşilor autori se conclude la necesitatea de-a Iovi P ^ rn ic
ia început, prin injecţii intravenoase, astfel încât să “  d,mll™e ^ ^ j ^ T d e  EraduÎ 
a continua apoi mai lent. Dozele şi rapiditatea repe jt» or su , . â rjs_,
depresiune! şl modul de reactiune al organismului. In CaZ * m™e
mână dincoace de dozele susceptibile de-a provoca convulsion,, acestea tund urmate

al stomacului şi se asigură o diureză importantă PJin rămăne
barate sau sărate, subcutanat sau intravenos. întrebuinţarea ,on'“ ™ " e 
indicată şi se vor luă toate precauţiile pentru a se evita o bronchopneumon.e
cundarâ. • •

MALARIA ŞI VAZOCONSTRICŢIA. SPLINEI

Franco Lenzi la Institutul Clinico-medical al Universităţii din Messina face

t  s s i  r a i
t e z a  r i  t ^ A r ţ r F  ^‘ globulie la animale la care s a  legat pedunculu splenic. .

In urma injecţiilor cu adrenalină se observă o hiperglobune. Bmet  ̂sta
bileşte că nu numai eritrocitele se măresc, dar că conlractiunea ^  
toate elementele figurate ale sângelui jş i provoacă o mar,re m număr ale plăcu

Ilare intra splenice, iar congestia splenică este datorita bogăţie ret l i  rt ^  
intra-spilenioe. Ascoli a  arătat că splenomegaliile de or.g.na malar,ca pot eţi redusă 
prin injecţii cu adrenalină în doze din ce in ce mai . i , i j Q J,une
a experimentat adrenalina în terapia malariei acute, avan adrenalinei
în specia] în malaria tarta. Ce fel se explică acţiunea binefăcătoare a adrenalme.

L .  -  .«"Wj
3 ori pe săptămână avem o măriUe a  imunitâfei organice în malarie.

Asociată adrenalina cu chinina s a r  mări puterea de imunitate c. organm-j 
mului. In general în urma acestui tratament s a  observat o reducere a hipertrofie 
splenice şi o ameliorare a  crasei sanguine. .. . .. M -  m /o io

Aceste noţiuni au fost publicate în Gazetta Medica Italiana, No. 10/939.
R. Rlrsch
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ASUPRA VACCINĂRII ANTITUBERCULOASE PRIN BCG. 
INTRODUS IN ORGANISM PRIN ÎNŢEPĂTURI CUTANATE MULTIPLE 

(METODA LUI S. ROSENTHAL) sau SCAR1FICAŢII ALE PIELEI

Rosenthal a  făcut cunoscută recent o metodă de vaccinare antituberculoasă 
prin BCG. introdus în organism prin înţepături cutanate multiple, pe care Nègre fi 
Bretey o expun în La Presse Médicale No. 5/940 ca trebuind să reţină atenţia 
prin uşurinţa sa de aplicare, inocuitaîea sa complectă şi rapiditatea şi regularitatea 
apariţiei alergiei pe care-o conferă.

Aceste cercetări experimentale ale lui Rosenthal au fost continuate de 
Nègre şi Bretey cari au întrebuinţat însă în locul înţepătuârilor scarifica- 
ţiile pielei.

Aceste metode a înţepăturilor cutanate şi-a scarificaţiilor au fost aplicate 
în clinica umană de Weil-Hallé, dând totdeauna simple urmări locale, fără reacţia 
ganglionarâ, nici turburâri ale stării generale. Intemeindu-şi concluziile în deosebi 
pe rezultatele experimentale obţinute de Rosental — şi prin propriile lucrări —  au
torii de mai sus ajung la următoarele concluzii:

Metoda înţepăturilor şi aceia a scarificaţiilor par a avea efecte sen
sibil équivalente..

întrebuinţarea lor nu necesită o suspensiune de BCG., diferită de acela 
curent întrebuinţată pentru calea bucală şi .interesul lor pare a rezida:

— In rapiditatea apariţiei allergiei şi imunităţii. I
In gradul acestei imunităţi, care este cel puţin egală cu aceia con

ferită prin injecţiile subcutanată şi intradermică a B.C.G.
In faptul că aceste rezultate sunt obţinute evitând riscurile incidentelor 

observate în întrebunifarea acestor ultime 2 metode.
Fiind bine stabilit că vaccinarea prin B.C.G. a copiilor noui născuţi şi-a 

indivizilor ne alergici va permite de-a lupta eficace contra desvoltării tuberculozei 
boală care va prezenta desigur cu actualele împrejurări o recrudescenţă, aceste noui 
metode de imunizare aniitubercuToasâ, cari lucrează în minimum de timp, cu cefe 
mai mari şanse de succes, sunt importante de cunoscut.

Marina Paraachineacu

BOLILE LIGATURAŢILOR.
MIJLOACE DE A LE PREVENI ŞI TRATA

René Leriche reia în Presse Médicale Nr. 5/1940, chestiunea din nou de 
mare actualitate şi-a bolilor cari pot surveni la un ligaturai. Acestea sunt legate, 
aşa cum au arătat recentele cercetări de o fiziologie proprie peretelui arterial al o- 
muiui, a cărei cunoaştere duce Ia o nouă înţelegere a  tratamentului imediat ai 
plăgilor arteriale, în vederea sequelelor lor.

Nu este suficient să se realizeze numai hemostaza, ci există şi o eficace 
profilaxie a  accidentelor posibile, prin care sunt evitabile unele gangrene şi se pot 
corija uşor efectele supărătoare ale obliteraţiilor arteriale.

După o amănunţită trecere în revistă a fiziologiei peretelui arterial, din care 
reese că în urmările unui traumatism arterial, vasoconstricţia reflexă a reţelei cola
terale joacă un rol important; urmează descrierea bolilor ligaturaţilor, cari pot. fi:

1) Gangrena masivă, care poate rămâne uscată sau poate, deveni umedă, 
caracter ce nu este condiţionat de de infecţie, ci traduce o participare venoasă 
ta o stare pur arterială.

2) O  serie întreagă de sindrome, rar pure, cele mai deseori combinate, 
având aproape fiecare mecanismul său propriu, ca:

a) Turburâri mecanice, date de focare de gangrenâ parcelară ale muşchilor, 
ţinând de ischemia brutală. Ele au înfăţişarea bolilor ortopedice. Tipul lor este 
scurtarea izolată a gemenilor cu equinism, p. gambă şi sindromul lui Volkmann, 
Ia antebraţ;

b) Turburâri funcţionale ţinând de o insuficienţă circulatorie cantitativă în 
travaliul muscular, tip claudicaţie intermitentă;

c) Turburâri de vaso-motricitate, de origină parietală, cu manifestaţii varia
bile: tip cianozâ şi răcire, tip durere, tip trofic, tip parezie musculară.

Există apoi şi cazuri în cari Ia ani de zile, după ligaturâ au apărut dureri 
violente, în timpul travaliului muscular, durere datorită unei restabiliri circulatorii 
excesive.
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Profilaxia şi tratamentul bolilor ligafurafilor: „ . . .
a ) Profilaxie. Adevărata profilaxie a  tuturor acestor boli ar consista în 

înlocuirea ligaturei prin sutură. Cum Insă de regulă sutura nu se poate tace,,şi 
ligatura se impune, este important de a nu o face, crezând prea mult in bemg

nitatea e ^  ^ ^  uneori rezultate perfecte, restabilirea funcţională integrală este
rară după ligatura trunchiului membrelor. . . .  , r  . „

Există totuşi o adevărată profilaxie a bolilor ligafurafilor. Ea consista in 
favoriza reîntoarcerea sângelui în artera legată, după ridicarea tensiune! arteriale,
suprimând prin mijloace fiziologice vaso-consfricfia reflexa, cauzata prin l.gaturâ.

Prin secţiunea arterei între 2 ligafuri, prin rezecf.a limitata a artere,,
prin simpaiectomie periarterială suprajaceniă, prin infiltraţia sau prin secţiunea sim
paticului regional, se poate provoca o vaso-dilatafie a membrului at.ns ,n toată 
reţeaua colaterală. Se favorizează astfel restabilirea circulatorie. . .

Cum însă moartea tisulară survine repede, nu trebuie să se aştepte, a  
pentru o adevărată profilaxie infiltrarea simpaticului regional trebuie să se taca
imediat după ligatură. . . . . . .  .

Infiltraţiile pot şi trebuesc să fie repetate atât de des cat trebuie, 
b) Tratamentul accidentelor confirmate, în afară de gangrenă.
Unele necroze muschiulare limitate cer operaţiuni de scurtare scheletica. 
Nu suntem însă cu adevărat înarmaţi decât contra insuficientelor circu

latorii, contra turburărilor dureroase, vaso-motorii şi trofice. ' . . . .
Tratamentul ideal a r consista în a rezeca segmentul arterial ligaturat şi 

trombozaf, şi a restabili continuitatea arterială prin grefă. . . .
Până Ia realizarea lui, care va fi poate cu putinţă cu cat se va mterven 

mal curând, arteriectomia segmentului obliterat şi simpatectomi.le regionale sunt 
puternice mijloace pentru ameliorarea stării ligaturafilor. Marlus Paraschioescu

EFEDRINA Şl DERIVAŢII SAI IN TRATAMENTUL DISPNEEI

In lupta contra dispneei, efedrina şi derivaţii săi a  fost “ rcefaţiS expe
rimentat de D-nii Leon Bineţ şi M V. Strumza. car publica rezultata! a -  
oestor cercetări şi diferite concluziuni la care au ajuns, în Presse Medicale INr.

5 / m 0 i )  Efedrina este un puternic agent broncho-sposmolitic, favorizând astfel

ventilaţia pulmonară, f i d ^  Je eIements figuranfe ÎB sângele circulant
prin spleno-contractie, fiind ca şi adrenalina un agent energic vaso-constnctor, 
£  în consecinţă hlpertensor. Aducând o 'm u rire a  cifrelor globulelor ro ş iiin  sânge, 
ameliorând valoarea fiziologică a acestuia, efedrina poate interveni fericit in ate
nuarea unei cnoxemii. . L_icr

3) Efedrina alungeşte durata de rezistentă Ia o anoxemie acuta, b

‘"^ " E x p e r ie n ţe le  întreprinse arată că efectele efedrinei se explică printr’o ac-
tiune în acelciş timp centrală şi periferică. . ..im/înrtrri

Pot fi întrebuinţate atât calea venoasâ, cât şi cea bucala şi pulmona . 
Im portant acestei acţiuni a  efedrinei şi o derivaţilor săi asupra_ cen«Iu . 

respirator apare importantă, date fiind numeroasele stări medicale V o r a c e a  a- 
oare efedrina poate fi pusă Ia contribuţie, pentru a combate o depresiune
cestui centru. n

DIAGNOSTICUL MONONUCLEOZEI INFECŢIOASE 
VALOAREA REACŢIILOR SEROLOGICE

Mononucleoza pare a  fi o afecţiune frecventă, al căruţ virus nu este cu
noscut, dar a cărei natură este probată prin contagiozitatea “
demicitatea sa. Prezentând f. multiple şi variate forme clinice, legate toate prmfro 
trăsătură comună, mononucleoza sanguină care i-a a , . ’. j. |te ori
totuşi de multe ori necunoscută, criteriul hematologic fund uneori tardiv,
nesigur.
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Arătând aceste date sub titlu! de *mai sus în Presse Médicale Nr. 92-93/ 
1939, D-rul R. Démanché arată că astfel fiind un test biologic, care să permită 
delimitarea şi identificarea acestei boli, a r  fi nespus de preţios.

Pentru aceasta, autorul a dat în sero-diagnosticul acestei boli* Ia a cărei 
îmbogăţire şi punere la punct tru lucrat şi alfii, o „reacţie de aglutinare** experi
mentată numai de autor delà introducerea ei, după fechnica pe care o expune 
pe 239 bolnavi, dintre cari 57 au fost sigun cu mononucleozâ infectioasâ, ceeace 
îi permite autorului să degajeze următoarele concluziuni:

Nouile cercetări întreprinse pe un număr important de seruri confirmă pri
mele concluzii ale autorului asupra valorii reacţiei de aglutinare pentru diagnosticul 
mononucfeozei infecjioase.

Controlul riguros la care a fost supusă în afecţiunile oele mai variate, con
stanta şi claritatea rezultatelor sale pozitive în cazurile de mononucleozâ confirmată, 
sunt garanţia specificităţii acestei reacţii.

Ea merită deci de a intra în practica cuvenită; proba serologicâ întăreşte 
în cazurile tipice, argumentele clinice şi hematologice. Ea permite, în formule 
frustre sau anormale de a fixa rapid un diagnostic ezitant, uneori foarte turburător, 
când se pune chestiunea leucemiei.

Trebuie deci practicată în sindromele leucemoide sau adenopatice şi în toate 
stărife infectioase cari nu şi-au făcut probele.

Din punct de vedere nosologie, ea constituie, pentru definirea mononucleozei 
inteefioase, un test mai precis decât testul hematologic. Valoarea absolută a  acestui 
iest poate fi fără îndoială contestată, atât timp cât nu va fi confirmată prin con
trol bacteriologic şi experimental. El nu permite totuşi mai. pufin de a forma în 
cadrul infecfiunilor cu mononucleare un grup omogen de stări morbide, reunite prin
tr e  legătură biologică comună.

Marius Paraschlvescu

RADIOGRAFII FĂRĂ FILME

Dificultăţile actuale de aprovizionare în filme radiografie®, au făcut pe D-rul 
G. Daliei, să reia o fechnică bine cunoscută, aceia a utilizării cu negative, în 
locul filmelor, a  hârtiilor sensibile, metodă care cu o technicâ apropiată dă rezul
tate perfect regulate, cu o mai tmare rapiditate de lucru şi o considerabilă economie. 
Meritând astfel să fie reţinută, D-rul Daliei o redă în Presse Médicale Nr. 90-91/ 
1939.

Technicâ. Este cu putinţă a se folosi toate hârtiile în bromură prin deve
lopare pentru tiraje pozitive, oricare a r  fi gradajia lor. Sensibilitatea lor relativ slabă 
duce la întrebuinţarea unui ecran întăritor, un singur ecran, fiindcă o singură fafă 
a hârtii este acoperită cu emulsie sensibilă. Dacă se întrebuinţează ecrane duble, 
este preferabil a se interpune între fafa nesensibilă a hârtiei şi ecranul posterior, 
o foaie de hârtie neagră (ambalaj de filme de ex.) pentru a evita un anumit
flou al imaginei.

In aceste condiţii, timpurile de poză obişnuit folosite pentru filmele da
sensibilitatea mijlocie trebuiesc mărite, autorul dând calculate timpurile de poză 
pentru diferite regiuni, uşor de realizat cu un aparat de putere mijlocie şi compati
bile cu o imobilitate satisfâcâtoare a oaselor de radiografiat.

Rapiditatea travaliului reese din aceia că durata developării este, după
marca hârtii sensibile de 1 3 minute, pe când un film cere 5—9 minute, iar
timpui de uscare a! hârtii este de 10— 20 ori mai mic ca acel al unui film.

Economia realizată este deasemenea considerabilă, Costul fiind redus la ,1/10.
M. P.

ACCES BIOTROPIC FEBRIL BISMUTIC DIRECT ITERATIV
(LA A 10-a IN3ECŢIE)

Milion G. reia în Paris Médical Nr. 52/1939, chestiunea reaefiei bjotropice, 
ce poale surveni în cursul tratamentului antisifilitic, accese febrile de tip palustru, 
ce n a u  nici o legătură cu 'intoxicaţia, şi care .sunt departe de a contraindica trata
mentul, arătând tocmai dimpotrivă necesitatea canfinuărei lui.

Autorul redă pe larg observaţia clinică a  unei bolnave de sifilis, atinsă 
şi de hepatită cr., şi care a  prezentat în cursul unei serii de injecţii de bismut,
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şi emumé la a 10-a injecţie, ° reacţies, ^ ‘ Tns^i t S de frisoane, or 
^ J S i T S S r » o r f ă ^ v a ' o r e .  In seria următoare, - a s t ă  reac.ie

cu fizionomia caracteristică *  acces s,Inut de mult> bismuiul e capabil

s^producTreactii biotropice itera^  ^  5' ^ " ^ d a n ş e a z ă  de obiceiu la începutul 
Aceste ^ ^ ' L s  r r ' î e  se Î t  produce -  ,1 poate cu aceia,, frecventa

şMnlre^â— l Î  "injecţii, uneori ,i timp necesitatea d e a s e _ f a ^
,  o ^ ^ r S J S S .  Ş i  - U  de 12 i ^ i  (de ^  «
^  o se anihila astfel reacţiile b - W L c u r e i  de 12 Injecţii, nu 
duce intre a 6 - a - 1 0 -a  mject.e ,  care de a  fi provocat
împiedica sa apară un nou acc.lde"î . f ' d )şi are semnătura în s.mp omele .

- ...., Ar : ; , r  " i b' ? r “  s t  ’s s s  s - T s

'"'“ " Î S .  j.  .  * - * »  r f n t a i p .” » “
născute şi raportate la cauza ^ ^ f ^ J ^ i s m u t i c a  sau cu olt medicament) 
noaşterea semnificaţiei lor, o cu Exolicarea fenomenelor reacfionata
a cărei continuare dimpotrivă se impun.. Expj care creadă intolerant pentru
dată ,i bolnavului, pentru ca acesta sa nu a,ung
medicamentul respectiv şi să-l refuze. Utrlaa Paraschloescu

aşa cum-arată într’un recent număr din Odaia cu explicaţia acestei
D-r Danielopolu şi D-r I. Marcu, sub t.tlul experimentale întreprinse ş.
variabilitâji a rezultatelor, care r«es j  iratament de urgenfă a sincopei ca

5 ~ S  S A -  A

simpatică inhibitrice a  adrenaliné,; în inima stângă, acţiune ma,
3) Rapiditatea acţiune, adrenalinéi injecra 

intensâ o adrenalinéi injectată în mima dreapm şl injecţia inţraven-
Factorul rapiditate de acţiune este “f  siPguri niciodatâ de a pătrunde

triaulara stângă ar fi suficienta. Cum ins întrebuinţa o techmca c a r e s
exclusiv în ventriculul stâng, cât şi in cavitajile
permită introducerea medicamentului atat m cavitai ,

S,ân9ei4) Posibilitatea de-a întrebuinţa f° rt° l y ^ S b i l i z a n t ă  a adre-
5) Repetarea injecţiilor, “ S t e a  de a reanima cordul după un

nalinei injectată de mai multe ori, de posi i  ̂ j ^  ^  poate mtepa
laps de timp destul de lung după oprirea.
de numeroase ori inima fără °  U r i i "  durabila acţiunea adrena'inei =

6) Asociaţia strofantinei măreşte şi ace m afropinâ-adrenalină-stro-
7) Masajul să se înceopâ numa, după injecţia

fantină. . masaiuI fără atropină poate provoca fibrl-
Masajul singur, sau adrenalmo-masajul

lafie ventriculară; v

M. M. R.
8
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c ^  t f  s : '  s s r s  i x r z

~,iM . p „ , S r  r r r i  a -  ^  ° * ' * k  < * * * * -

~  10 ■ *• « - * «  « * •
Un centimetru cub din soluţie confine :
T e rt,^9"' f r0pinâ' j 1 m9r- adrenalină, 1/10 mgr. strofantinâ

cat e posibil, atât cavjWiîl 5 ^ S  . recoma7tJâ Pent™ « P^ea inunda, atât
avea şansa de a  Iâsa ceva ’u rm e^n  a res i™ i?  ”  ° j *?”91 “  QCeSt amestec' »* a culatura. grosimea miocardului, ceeace poate excita mus-

t i z  f t SecJese iafaint!ra“ r<Ji!rCâ’ cMrUrgul ] " “ ** ma^  inimei. 
de masaj, manevră pe care° avern" <4°Uf, ,inj®cîle de 2 cmc. de amestec urmată 
contracţiile. drephjl 80 repetâm dacă lordul nu-şi reia

din timp în° Mm^ma^nevra^'sino-caroiidli'ană °iUt0r PraCf,Câ respiraf,a artificiala- »*
Mai ins Paiaschiuescu

REFLEXUL OCULO-CARDIAC ŞI COMPRESIUNEA SINO-CAROTIDIANA
LA HYPERTENSIVI

feriale f  temU'u!, ve9elaliv- cursul perfurbafiei fensiunei ar-

s r  ®  i t ï æ

î i r i i s :
d i r e c ţ i e i  ai,i T u lo T  -  s Ì S T " d °  •'I ^ T ' 0- ? fBelWlri in,reprinse -  această

-*™"‘ j f “ »'* r  -  '**» J-  Î t r J “  3 ' i r r 

* ai« i 3 ± r r s S & „ ! T T c  " î r i S “ ""“  ^ . . V ]
cu totui excepţional să se observe la un a ^ l n i M  , 8UPerP°zab'Ie. fiind
şi puternic pozitive. acela5 b°lnav cele 2 reflexe simu't°"

au n rn tl  j ' 7 re .un te,sf a | fonusuIui Şi al excitabilităţii vagale aşa cum 

inversat) în cazurile de neurotonie ? 9aS,t an°rmal (exc3S"  sau

' «  *  L f i r i s  i r  t t r * r r 3 r t î  i ; t r t  s
dat diverse interpretări ale unui reflex sino-carofidian patologic 9’
îorifă I e r n i lo r ™ 9 ! M R7 nîer!’ . infensita/ ea ,"»«11 cardio-vasculare ar fi da-

nu^ehir T x ^ ; 0î r t o S ă  r ; î r :
«*«? J ^ z a r s  v t t s j ' a î r  -  —  -
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Lenegre adoptă o poziţie eclectică, admiţând 2 explicaţie: leziuni ale s. c.

" - • «  ~ i  t n a  „ r  l i «"
da mental p lo ios ',«  o ,lenei. ,i eae.pia In a ţad . dl.ene.
e c g ,  leziunile coronaro-miocardice, alterat.ile ateromatoase ale zonei retlexogene,
5i " a le ,  dea*semenea, turburările, adesea asociate ale circulafe. cerebrale.

2) Valoarea probelor în cursul hipertensiune! arteriale. _
Ca diagnostic după varietăţile etiologice de hipertensiune, doar doua 

dalităti de afecţiune au, singure, un răspuns caracteristic: importanta
a) Hipertensiunea ateromatoasa remarcab I Pq  ^  dimpotrivâ<

perturbafii.or provocate prin v_. b» v— in car

ales pentru R. O . G , dar posibilă egal pentru G  S. C , h« o puternica 
reacţie crin R O  C. putând merge până la pauza cardiacă.

Celelalte varietăt? de tensiune (malignă, nefrită hipertens.va maW .e hpe - 
tensivă, aortită sifilitică), răspunsurile au fost în general discrete, slabe, impo

tC,n,â' In ceeace priveşte valoarea pronostică a probelor, se Pare c ă / ^  eŜ  P°:

\ T h1 m  ; r r r  a a - S  z s L i i m

‘eratai ^  K S i T i ;
pr&i C. S. C. de o alteratie miocardo-coronariană, autorii lucram de fata socotesc

“  T d S £ S ' — m .  r a ' c ,  . * . »  li
mai degrabă o s^inifica)ie asigurătoare, părând a indica ca hipertensiunea este

2) fâ C ™ S ' ° " i ‘Î ; - « m l iJ i» »  «  .  » ' " »  J ""4

la cei tineri dimpotrivă, in agen ta  leflectivităfii sino-carotidieneun răspuns 
mal trebuie să facă totdeauna, să ne temem de alterat» cardiace gra .

MoWiic PnTa&r.htnescu

.t r a t a m e n t u l  p s o r ia z is u l u i

s - s t  t s s  f e f e  f e s  f e f e S
niciuna din metodele de tratament propuse nerealizand pana n prezent succese

Prea T œ n t  Insă 3. Gouin ,1 A. Bienvenue Iprezintă J a™u 
No. 1— 2/940 un tratament nou, pe care-1 practica de cafiva am, cu .
rezultate, din toate punctele de vedere. , ■ sâ reali-

Condifiunile tratamentului. Tratamentul propus de autori trebu e
zeze 4 condiţii, necesare şi suficiente: „ , , . i leucocvto-

1. Să sé găsească un medicament antisifilitic care sa dea la bolnav „leucocyte

“ " " • l ’ & 'S  „ a - .* *  .  J . » ,  «  ■<“  °

■‘" T T S j S S L .  2 remeJl, M M *  I. -  ~

” 1 “  s f l e f e S '  S f e  —  —  -  « - * »  « * * -

« . » U .  p a lm .» «  , * »  J - M  -  
bătrâneţea înaintată, etilici cu ficat congestiv sau ciroza, cardio renali.

Technica si conduita tratamentului* . . .  n. a.n
1. Căutarea antisifiliticului. Se ia un antisifilitic oarecare £ >

Şi se caută care este reacţia leucocitară a bolnavului pentru nred.camentu ales 
Dacă medicamentul ales dă o leucocyto-reactie negativă se face dupa 3 săptămâni
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0 nouă proba cu un alt antisifilitic, ţi a ţa  mai departe până ce cu un antisifilitic
anÌtófiìfKr” «? J - ° l leucocyto reac»ie Pozitiva. După găsirea acestui medicament 
antisitilfic care da leucocytoreacfie pozitivâ se administrează acest medicament
r id o ra M n l*  m C° j.ra âmentul sifilisului, ci ritmul injecţiilor, doza pe .injecjie
cu Neo e K f  AeduSe' , (De eX- 111 bîîodurâ 10 inlecfii Io 2 z ile ,cu Neo o injecfie la 8 zile de l a 0  gr. 1 5 - 0  gr. 45, total 6 - 7  injecţii).
se susM.n^re"5r - ? 2U.fa.tU obflnut asuPra psoriazisului prin acest prim tratament

: , L T r  ^  -»• « '• « -
solubila2— iSf.rClc Je *"■ ^  Cî r“ ', -Q!ii ,Md ia  bolnavului la o sure 
reacţia o ,n(S0iubl â> ^  P°f P^zenta 2 eventualităţi: una este când leucoeyto- 
II ■ J 6 . ®9a,t.!va‘ , n acest caz S9 fQC9 bolnavului cu antisifiliticul găsit o a
1 sene de injecfii .dentică cu prima, Ia 3 săptămâni dela sfârşitul ei, se cauta 
d " " °U. ,reacf,a bo,navu,ui cu aceiaş sare de aur. Ea poate deveni pozitivâ; sad

W-b 1 ^ ° °  P?,rf istaIi în acest uUim “ z se face o a III serie cu acela* antisifilitic apta; o a II l-a Ieucocyto-reactie cu aceiaşi sare de aur 
(.Keactivatia _ reacţiei — care de obicei se produce), 

a n t i s i f i lm ^ n 'l  S °  obfinuf d’emblée sau dupâ unul sau mai multe tratamente

3 şi 4. Tratamentul' mixt, care cuprinde:
a unn^ cftrî inter"â ~  ad,ministrarea simultanâ a  unui antisifilitic ţi —
a unnei sân de aur — car. au dat fiecare o reacţie pozitivâ ţi

. . palt e, ,exferna exteriorizarea leziunilor • psoriazice.
ţi sarea de’'a u rdUDLaSÌmU t -n-e ! .-Se , n f ?ceia?i zi bolnavului, antisifiliticui
L c a trei d- d -a îa  c s s  s i i t j z

in so lu b il SQU rar 0 10' *  &
Doza totala. După evolufia leziunilor. Dacă dispar după a 5 iniecfie se

L T eCes e edi ri V Unf t*'* "  f°C 8 şi chîar 10‘ D« °  »»fala S r a  0
ziunilor f r-dfc 0  gr' 50 Clysa b,nâ ,şi mai im,in da 2 c9r  Neo. Exteriorizarea le- 
câte 3 c ~ d l  squamelor prm decapaj cotidian cu sâpun ţi expunerea zilnică, 
cate i  ore d.m. ţi 3 ore , după am.azâ a  leziunilor astfel golite, la aer ţi lumină. 

Uurata tratamentului.
După evolufia leziunilor.

J. , . / n 9enerrQl — după o uşoarâ exacerbatie pasagerâ — se prezintă o
°  eZÌUniIor’ cari dispar fârâ urmâ< în cazurile fericite dupâ

3— 4 serii "^mixie CaZUrÌ ”  f<ICe aP°‘ ?i Un tratamenf de consolidare de încă

bine în'sâ 6 - 8  ̂  maÌ *** face 8 »' cbiar 10 injecţii duble -  mal
I ,  ?  ■ ap? ‘ repaus 3 saPtâmâni — ?i dacă leziunile sunt rebele — 

tratamenhjl trebu.e prelung,t cu serii mixte scurte ( 5 - 6  injecţii duble) cari se 
repetâ chiar după dispariţia psoriazisului.

Incidente sunt benigne, rare : intoleranta cu diverse manifestaţii —  şi fe-
clncliriuni8 art‘CUare’ ,parficulare Psoriazisului ,de tipul reacfii Herxheimer.

totrien„Lrafam!Î 'tUl ma,‘ CXtf S al Ps° r‘azisului aplicat de autori de 6 ani a dat 
o putut f, aplicat carnet o ameliorare a  starti generale, şi di”  

p an fe  totala ş, adesea f. durabila a erupţiei psoriazice. Recidiva, destul de rarâ 
este justifiabilâ de acelaş tratament, cu aceleaşi'rezultate.

Marius Paraschtvescu*

À PROPOS DE TRATAMENTUL ULCERELOR CRONICE ALE GAMBEI 
PRIN EXPUNEREA CONTINUĂ LA AER

M-J. ,RaVina anaIizase într’un număr din Noembrie 1939, al revistei La Presse
r i a ^ ^ T i  art!C0 d  OUtorflor ° T riCani' ° -  ** F- 3°nes, care p r o p L r â î n  tratamentul ulcerelor cron.oe ale gambei expunerea prelungită la aer F

Keferindu-se la aceasta metoda de tratament, N. R. Tournay arata tot
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2 •“ ‘r T d - O Î  “ •

continuă la aer dâ !n anumite cazuri de « '* [  £  ,„ £4 sâptămânl.

C 5 , , r  , *  ™ Î , . W  ,T  ,n . » ! «  . »  » i  .I»l»l«. ™
aderenta estetic mai prezentabila, în cura ambu atone.

4) Vindecarea astfel obţinută este mult timp asigurata.

PIRETOTERAPIA IN ULCERELE CRONICE ALE GAMBEI

„ „  £reluată de curând de D-nii D-ri Longbin, Ivancea Bucşa, m Kev.sta

MilitQr D u ^ ' o7 /?re!ere In revistă a syndromului, cu deosebire în ceiace priveşte 
etiologia 7  ^ o g e n ia , cu complexitatea lor în care-au fost I 
diferite teorii (vasculară, mecanică, Inflamatori© ş , ? arată că după
vegetativă), cari au dus la admiterea a diferite forme c'.n.ce se cra â J
U iche  şi Fantaine condi,iunie etiokigice ^ ' T i z e T n a t o m t o , Oediul
gambelor este mult mai complex, subordona anume insuficienta
Şi întinderea leziunei), biologice (circulara defectuoasă, ş. ^
circulaţiei arteriale şi staza venoasa care impe 'c ® “ 1 Ţratamentul ideal, adică 
riologice (infecfie cronică a  unei plăg. deficient ir.gatâ) 1 rotamentul - ,
acel cauzal, a 'p u tu t fi cu putinjă totuşi —  aumaHce post
de ulcere ale gambei, acelea -  | c r i ^ e l i c i  însă, pentru 
caustice, sifilitice, varicoase şi flebitce. _ t . nerezolvată, deci fără

i S j ’S  î *

u *  ir  *  a t r s  « s ,  ”= s
Comparând leziunile hisfologice ale u UinniPTn câ ulcerele

granuloame infecfioase, autorii lucrăm mal sus, ® 7 r t e a '  c e te lo r  organismului 
cronice sunt datorite unei tolerante spontă c n  parte,a ce u e £  rfIamatorir_
fată de bacterii, aşa cum se presupune a ti cazul neopiazi 10 cr
Aspectul diferit al acestor 2 boli este condiţionat Prm ,®reJ} * echilibrul
este vorba mai ales de turburări ale circulaţii, n s c pu ţ ţ j e apărare 
Stabilit, autorii sau  adresat pyreto-terapii, care poate stimula mijloacele P
ale organismului şi' diminua în are aş timp virulenta bac^ r‘‘‘ ’ , 0 mefoc|â bio-

Pireto-terapia în tratamentul ulcerelor cr. ale gambe es o un(fe
v logică Ia îndemâna oricărui practician, uşor acceptata de bolnav ş

totodată şi cauzelor cronicitătii uloerelor. , vaccinuI antitifoparatific,
Ca producător de febră autorii au ' n,rebul^ r/ ° " n S de scurtă durată 

in injecţii inîravenoase, prin care se obţine un acces re
bine suportat de bolnavi. 0 0 5  cmc. vaccin diluat în 5 cmc. ser

Iratamen ul se începe “ a zi|e' interval, crescând doza de injectat
fiziologic. Injecţiile se repeta la o 4 ZI{®. 1" e ' * i„ n 4 0 5 cmc dozS
după toleranta bolnavului şi reacfiunele obţinu e, Pa * * depăşi însă
care se repetă până la cicatrizarea complecta, a  uloerelor, fara a depaş. msa
în total 15— 18 injecţii succesive.
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Ca reacfie obişnuită avem: o incubafie de 3 0 — 4 ore, apoi febra începe 
cu un "ison puternic de 10’— 20’ atingând in perioada de acnee 39,5—40° ,i 
durează 4—6 ore urmând apoi defervescenfa, bruscâ (3 0 —40’) sau lentă 
*■1 L °reJ urmată de-o uşoară cefalee şi oboseală.

Nu s'au înregistrat accidente —  sau fenomene de şoc pe 600 injecţii.
.. _ Çontraindicaf.ile metodei: Vârsta peste 50 ani, casectici, insuficienta he

patica şi tlebitici, şi insuficienta renală.
navului n̂a'nfea 0P*icârei Piretoferapiei se face deci un examen complect al bol—

Când febra de 41° durează mai mult de 4 ore se reduce cu antifermice. 
■ r  “,™to,e™P*a adresându-se în deosebi factorului bacteriologic şi numai 
indirect şi celui fiziologic se recomandă pentru ameliorarea regimului circulator
repaus la pat cu picioral ridicat şi mişcări ale membrului bolnav, de flexiune, 
extensie şi circumducfiune.
. , . ^ a. s â̂rşif a ' lucrării sunt redate 22 cazuri de ulcere cronice ale gambei 

. P!o  P‘refoferaPi® cu leziuni ce variau dala 4 luni— 9 ani şi cu care s’a 
obt.nut 18 vindecări definitive fără nici-o reşută, bolnavii fiind urmăriţi din 
acest punct de vedere 6 luni— 2 ani după vindecare.

Rezultatele acestea justifică din plin concluzia ■ autorilor că „Piretoterapia în
tratamentul ulcerelor cronice ale gambei poate constitui o nouă metodă tera
peutică a cărei aplicare într un timp mai. lung să fie conpensată prin slmli- 
tarea ei .

M ărim  Paraschtoescu.

TRATAMENTUL FORMELOR ATAXO-ADINAMICE ALE FEBREI TIFOIDE

voase - t t *  a; a^ . dinam!Cl  ,a.le febrei, tifoide -  «n cari manifestaţiile nervoase domină cadrul clinic al bolii — şi de care se leagă în general în spitale o
mare mortalitate, cu toata întrebuinţarea tuturor mijloacelor terapeutice necesare, 
par a beneficia în prezent de un nou tratament pe care-l expune în Presse
Médicale No. 6 -7 /9 4 0 , D-r Victor Dias, care i-a introdus, şi £  care i-a dat

fiind Ï Ï in u ta Uin 9 din T c a z u r i .  “  a<,eVâra,
• 1. 4,“ ?  tratament, care constă în practicarea de mici emisiuni de sânge

prin lipitori, este următorul:
—• Nu se părăseşte niciunul din mijloacele metodei clasice de tratament 

în formele grave de tifoidă: diuretice, dezinfectante intestinale, vaccinuri, metale 
coloniale, ser glucozat, tonicardiace, hydroterapie, etc.
,. . .. faP*icâ *n P̂ us tratamentul prin mici emisiuni sanguine, cu ajutorul
lipitorilor in felul următor: 1 zi 4  mici lipitori la mastoide, 2 zi 4 lipitori pe
peri-anală 3 Z‘ 4 ,ipitori Pe re9iunea hepatică, a  4 zi 4  lipitori pe regiunea

In aproape totalitatea cazurilor, temperatura a revenit la normal; în a 
4  zi de tratament senzoriul şi starea generală s’au ameliorat considerabil şf 
boala a evoluat — mai mult sau mai pujin rapid către vindecare.

Această puternică acfiune dezintoxicanfă a micilor emisiuni sanguine, pare 
a se explica dupa autor — prin experienfa clasică a stricninei, fenomen al cărui 
mecanism este încă ignorat. Poate că emisiunile sanguine produc în organism 
modificări care-i permit de-a neutraliza acjiunea toxinelor.

M P.

REUMATISMUL XIFOIDEAN

* j 4 ’ , Fra.n,ţ??* !n Revue du , Reumatisme t. 6, No. 7, Iulie 1939, scrie:
Apendicele xifoid este unit de corpul sternului prin o articulafie care este

a sternului r°Z° ' " 9Uratâ lamâ carfila9‘n°asă care se continuă cu lama posferioară

Această articulafie stemo-xyfoideană poate fi sediul de dureri reumatismale. 
Lele mai deseori aceste dureri artralgice sunt asociate cu alte localizări 

articulare, ca în două observaţii ale autorului. Este dimpotrivă excesiv da rar \ca 
artropafia xifoideană să fie singura localizare dureroasă. In acest caz, diagnosticul 
poate ti delicat.
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Artro palia xifoideană este caracterizata prin dure[‘, sPa"  J “ „ d Î u \  ^ f f i  
stomacului, exagerate prin presiune «nii P™ dureroase prezinţi
de exemplu în tuse, Strănut, inspira,, pr[n întinderea fasciculelor
adesea iradia,U cu peretele super,or al o -e  u k  prin înt n mu|*
musculare care se insert pe a p e ^ l e  l^ in te , dacă mergea mai repede

K U l ”  ™ - a  — — ' l , r y  p'*1*1’ P‘’W "<
deşteaptă o durere mai mult sau mai pu„n v.e, du^  d' dureri prin turburări

respirat^^°cardiaire°Ugastr^intestinal^ s°°Û ^ aî ^ ’jCP]j1Q|il0Sc^re jneziniă tm^puiret

durerosr°,ziapres!urre,S*lc!̂  niveluî^terminafiTlor, .C’ şi^cu ^junchil
rentiază prin sensibilitatea nervului intercosta n W  tm.ehd şi
dureros la nivelul plexului solar, situat ma, jos decât punctul x.to.aea

PU,'n ' PrenoTcu. este f. benign. Tratamentul este ace. al a.gii.or reumatismale. ^
Marias Paraschloescu.

TRATAMENTUL HIDROSADENITEI PRIN AUTO-HEMO-THERAP1E LOCALĂ

Tratamentul obişnuit al hidrosadenitei exilare ^ c f iu n ^ d e s tu l 
Întâlnită — şi care cuprinde pe lângă incizia simp tovaccjn) a re principalul
tratament general (Delbet, anatoxină stafiococica Ş aceastâ cauză, D-nii D-ri 
inconvenient de-a fi in general de lunga du • chiruraie în astfel de
Ştefan Popescu şi N. Hodoş au încercat într un se m c .u d e ^ c h .m ^ e
cazuri o metodă nouă, introdusă de Adam ( 9̂  Revista de Chirurgie
terapia locală, publicând rezultatele obţinute pe 42 cazur, în Rev.sta U n g

<B“C) T « k „ ^ " .6 /” 9; . .  10— 22 cmc. « * .  „  tapa  ta,.»tocila »— *
Injecta 1 - 2  ama, tn jurul lamaml oanetiM» „  schimbO ta

Se aplică apoi pe regiunea bolnava un Pr.sschmtz 
2— 3 ori până a 2-a zi, când bolnavul este revâ^ '-  j  fluctuenjă,

In cazul in care ,umora inflamatone prez,nţ_ă c a te -  pund* d ^
se înţeapă aceste regiuni cu bistur.ul electr,c ş> se ap
umed -  fără a exercita vreo presiune. ^   ̂ ^  diskmtâ| apoi în 4 puncte

-  J n|* î |, ' : n gt S“ T » l .a î .Waare « h t a  ^

cazuri- „ a ta t . au « c a , .  *  £ £  £  T . l n i j S

L T l l ,  SSL ™  2 »•» '“  -
î ” 1S r ± r » " U ' i . C' " p u r S  i t f S l .  a "  fo t foarte bune, ela- 

decarea survenind în cel mult 6 zile. L . T ift  _ felului în care
După Bo.2., -  in - U » ”  “J ' " f e S o .  ia.,»

1“  r „ ' hr , ' P r t .  o U z . r o  a  f a * * , «  „ .» ro ii t a  — to,

4 " "  ‘f o V m Z j “ '  '°a“ % T „ l  ta H  afluzul faatarila, ta  . 1«™™. « a « ,.»
regiune se va apăra mai bine. , . „  kuni după rezultatele

Acest procedeu de tratament al h.drosademte, pare bun,
obfinute de autori. M P

DEGERATURILE Şl TRATAMENTUL LOR IMEDIAT 
PRIN INFILTRAŢIA LOMBARĂ

Problema degeră,urilor, care se pare că fusese pierdută din vedere
ăe câtăva vreme s’a pus iarăşi în prezent. . . .  . KI z 7 /oxn. J UDâ  ce

Astfel R. Lericbe o reia în Presse Mâd.cale No ^ ^ . S i c t i e  
erată că turburările produse de frig Jln în pnmul rând de-o vase



sau este 5prea Î ° la' ? ^ “î* mulf iimp ~
oporitia gangrenei. Leriche arafâ câ aceasta ™ j  ? U '( cf ace du“  fa
general ea poate deveni adeseori umeda Branhii <ieob,C6m, . faia,â- Uscata in 
a venelor. Când aanareno nit „ .* P babil prin ofingerea secundara
aşa zis vindecat suferă de dureri wi*'—^sT  de ^ " k "  obIifera,e 5< bolnavul
putând sfârşi ca arferitici. 5 d turburân trofice variate, mai târziu

cu pufinfâ. f 6Sfe deC‘ C°  ,rombozeIe acestea sâ fie evitate, ceiace pare azi

c a z u r i l e ^  ’l  " ’S i a  ^ g r e n a '^ i n ^ r a t t e 696" ' ; ’0'  } * " * "  °  Prac,icaf' in
sau lombar) remediu eroic ce duce ^n câ L i  I î  li ® simPaHcului (stelar 
rârilor circulatorii, 5i Care chiar când o /  ’d “ d'Sparit'a «•“«rilor şi hirbu-
pare sâ oprească mersul lor extensiv^ adente,e g°ngrenei erau deja manifeste

ale simpaticului şi diverse simpatecfomiT not*^ 4 r,cbe ,câ inWfra|iiIe anestezice 
. , Cu infiltraţia precoce '>°a'a de9eraÎii°r-Şi dureri. , e Probab,l câ se vor evifa multe gangrene

Marius Păiăschiuescu

a s u p r a  v a l o r i i  d ia g n o s t ic e  a  m e d u l o -c u l t u r i i  i n  c u r s u l

f e b r e i t if o id e

n ..«c “. S ,,!ld,„ i*"'” « *  r 1 k™  *■ *■ «. -
heferogeneifafea şi atipia clinică în d e o T b rc â Îd 9"05" ' ’ i ,^ * !  l,lndr ,în deosebî' complicata. aeosebi când e vorba de o febră tifoida

oricăreia alta — * dată dfiind siguranţa bac,eiioJ°9icâ « te  fărâ îndoială superioara 
nosticâ a acestei metede ' e s t e Tolu J  lim ftar' e'°- “ 'f .  Valoarea^ dteg"
unde necontenita căutare de noui fechnici a»»ntm Qctori cunoscuţi, de
febrei tifoide. Dintre acestea Landm, R P^ 1̂ .  dla9nosticul bacteriologic al
Medicele No.. 6-7/ sS“ ’ P"“”  
valoare diagnostică a  fost semnalată încă k  1921 de . °S0<!fâ) a f ârel

Autorii de mai sus au întrebuinţat mw, tx * ^ ezbasi* Pediatru italian, cum urmează: mtrebuinfat această nouă metodă pe 28 cazuri, după

după anestezie superficială^^1 cferară^de etyl • S!emal.â (met°d°  Arinlciu)
subsfanfă medulară care se întinde ae o îâm” Sp‘»? mtî1 î" f° i 0.2 cmc. de 
pentru examen morfologic c an tita tiv —  s ,1° ^ ’ U™ăl?a,re.,e 0,3 cmc. servesc
1 = » c .> . . . .  „  mş * d.  i r ( i o “ K , , r ' <0'5

3. L» r Z ? , 7 y z t “ i . ' L cr i„ i „ t . ‘angj M 50 bto-a fost reluată după un interval de 9—23 zile m®duvei şi a sângelui venos
perioada pyreţică, al doilea în convalescentă Pr‘mU‘ eX°men fiind fâcuf în

morfologice al sângelui, ™?udh,T vitezi” sedimentă Urmatâ de ex°men
diazo-reacfia Ehrilich în urină, şi studiul T T / 3™! g.lobu,?re' re“cfla Widal şi

in « 5  I * -  «M . o fo„ ,„„„vS
: t )  Insâmântâriie ,» ,„ 1™ ol”  „  ^  Z u  l  " T  “ ' “ ""li-

ale sângelui, ceiace permite a considera examenul k ţ mQI ,^recv.enfe ca acele

" " o  £  i , , t , „ r r -  i r i -  “

° Jâ Tinif dr^ofr^' Ĉ rÎ - Cg® i™ Îa a l l d e a dUVei * Sân9e,Ui
gafivă, examenul |ne3a,iYâ'  de macfie Widal îndoelnică sau ne

* “ * ™ A T i i S u T 1- •"«”
_______ ■ M . P.
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CHIRURGIE
SEMIOTICA, CLINICĂ, TERAPEUTICĂ 

VOL. IV. PARTEA I.
STOMACUL

~ do
Profesor D-r I. IACOBOVICI

D-ri M. N. CONSTANT1NESCU, C. IONESCU, ŞTEFAN UIANU

Editura Librâriei 3ean Leon, Bucureşti, 1940.

Acest mare tratat de chirurgie românească apare sub îngrijirea 
D-kii Profesor D-r I. Iacobovici.

Tratatul va apare în 6 volume.
, Impărfirea materiei este destinată astfel:

Voi. t. Istoric. Patologie chirurgicală generală şi specială.
Voi. II. Craniu. Coloana verferbală. Basin. Sistem nervos central, peri

feric, simpatic.
Voi. III. Fafa. Gura. Gâtul. Toracele. Mamelele.
Voi. IV. Fascicula I, Abdomenul. —  Fascicula II, Pelvisul.
Voi. V. Aparatul urinar. Organe genitale bărbat. Organe genitale femee.
Voi. VI. Membrele.

A apărut deocamdată volumul IV, partea I cu Stomacul, din 
fascicula I în care va apare Abdomenul.

Sub redactarea D-lui Profesor I. Iacobovici, cu colaborarea D-Ior 
D-ri M. N. Constantinescu, C. Ionescu, Ştefan Hinnu.

Studiul este închinat memoriei marelui nostru chirurg, Thoma 
Ionescu.

In „Introducere“ , pe care o prezentăm integral, D-I Profesor 
I- Iacobovici expune în mod magistral motivele cari l-au determinat să 
în Inifiativa elaborării acestui tratat de chirurgie românească, în. co
laborare, şi felul în care înfelege să fie întocmit, lăsând totuşi colabora
torilor originalitatea concepfiunei: să fie unitar, armonios. Ia curent cu 
toate progresele şi noutăţile chirurgiei moderne, complect în tratarea ma
teriei în general şi proporfional a fie-cărui 'capitol în particular, de spirit 
şS documentare în primul rând românească, neomifând însă nimic din 
ce merită a  fi reprodus din chirurgia străină.
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INTRODUCERE

,runit înPT9270riL rl e dela ,0Qfe facultâti!e noastre de medicina sau  în-

neceiarânf°Cmirea r0mâ"  d* chirurflie a demnii însă din ce în ce mei

nrnnrîi ManUal,e '-e de chirurgie streine oglindesc în primul loc metodele si concepţiile 
p op, , poporului în al cărui limbă sunt scrise. Se ignorează deseori fără in7en ie 
O  c enM Qnrc ‘n,e" ,,0nat- ^ d u c f ia  altor popoare. Ura dintre marile popoarl din 

/ .  cepe să se resimtă pana Ş1 pe acest teren neutru al ştiinţei.

»ratat ro m ă n T  i r g i e  *  iaU ^ a c tă r i i  unui

as0- ^ i s t  iotkls
tiunile |Un Tezaur cf,irVr9ical nalional care se pierde zilnic. Multe din crea-

s ,t  r ; ? t  c r i, fT ™ s ,r "  * * "  »»
d u .iii î î t ™  t t t - “ "  ~ r

f t . - “  S t S î ,- - î

a Academiei şi însărcinat cu redactarea dicţionarului limbii române Domnia sa
•rncâ0 u n T Z “ '  Câ, trebue S? foj osim termenul stomac, cu pluralul stomacuri, lată încă una din cauzele care m au determinat să iau această inifiativă.

■ , 9 crf.ofi.uni!e noastre proprii şi cele pe care ni le-am însuşit mai
avern şi unele particularităţi care ne servesc deseori. Noi nu avem mentalitatea
l r ă P7 e r b 7 n n l “ 7  T  *fl * 7  de *' de nimic din T o t«  este
stră-nft - T  T  t ,rnba Sa- No‘ anl fosf nev0l'fi sâ cunoaştem cel pufirv o limbă 

l i  5. mulf. dmtre noi, şi mai ales cei mai tineri, cunosc două şi trei limbi 
l r° 'ne: A.Ce! teoliglotism ne serveşte foarte mult. Spiritul nostru de autocritică dus

S r i . s s  ido,a,rii a,ât de W ente  în‘ o,te

-  * i » £ ' -

Răspund că niciodată în lunga şi dureroasa isforîp « mnnmli *

V  ÎU d E T  £  = * ■  -  L C  -  “  = t  “
« i . , > ! ; . ? “ . • ? i 5 r nl"  ™ J* “  « "• '«  “ '« M  *

ca oricâAndf° Sf °  ^  °  ,impUri,° r’ dar ea a devenit azi mai imperioasă

derea în tă tL  ?PSre fâcuf aPeI lo colegii care au răspun-
t  toti a ^  U|' ^ ,T ,Ca - 'a Profesorul da anatomie patologică, p r e c â t  şi

» V . J . t 'S L ’ i “  “ C L T  d“ 'lk"»“ » »
râm Tr?,afuI. 'Pf care-l prezentăm va ieşi în circa opl-zece mii de pagini. Spe-

Am a™?™" 6 - r / ° r r ™ ife Sâ_I SC0Qtem comPIef în curs de doi ani. 
Toma f CUra,U de io  Un inif'a,iva ocesiui tratat, recitind prefafa pe care
Toma lonescu a  scris-o în 1910 primei mele încercări făcute în această d/rec/ie
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De atunci au trecut treizeci de ani. In acest interval am scos în 1927 
„Propedeutica” , prin care inifiam pe student in primele noţiuni de chirurgie, i i  
această carte este pe punctul de a se epuiza.

Am crezut de datoria mea să nu părăsesc catedra înainte de a da şcoalei 
o carie de colaborare, aşa cum apar de decenii in Franţa şi Germania.

Înţelegem că în acesl Tratat să se reflecte şi partea noastră de munca şi 
de crea|ie şi aceea a  celor cari ne-au precedat şi instruit. Ne-am străduit să 
adunăm din literatura medicală universală tot ce ne-am putut procura şi am înre 
gistrat tot ce am crezut că va rămâne. , . ,

Recunosc că apariţia unui tratat de forma şi dimensiunile celui conceput de 
mine va fi dificilă. Redactarea unui astfel de tratat şi în conditiunile pe care le-am 
înţeles, cere din partea colaboratorilor o obicinuinfă şi o rutină care la noi lipseşte. 
Cele mai multe din lucrările noastre similare au fost făcute, fie de un singur om, 
cum a fost monumentala lucrare a lui Teohari, fie de colaboratori imediafi cari se 
găsesc în jurul autorului. In aceste din urmă condijii am scos „rrope eu ica 
Am totuşi o încredere desăvârşită, că voiu putea trece peste toate dificultăţile, 

încrederea mi-o bazez pe experienţa pe care am făcut-o de atatea ori şi
care totdeauna mi-a reuşit. . £„ .

Oamenii capabili şi bine pregătiţi nu lipsesc la noi. De câte ori am tăcut 
apel la dânşii, de atâtea ori concursul lor a fost de natură să întreacă toate aş
teptările mele. .

Congresele noastre anuale de chirurgie păreau Ia început pentru unii simple 
spectacole pentru a  evidenţia pe câţiva. . . .

Se uită deseori intenţionat şi de multe ori fără nici un fel de răutate,, ca 
toate popoarele civilizate fac congrese anuale. Se uită că aceste congrese sunt mij
loacele cele mai eficace pentru a stimula, cristaliza şi difuza cunoştinţele, pi ceva 
mai mult: congresele evidenţiază şi consacră pe cei tineri, pe cei capabili. ^

Am luptat şi eu şi tofi colegii mei do facultate, aşa cum luptă şi colegii 
noştri din Franţa, Germania, Anglia, Italia, etc., pentru a face aceste congrese
cât mai reuşite. , . .  . . ,

Avem mulţumirea că an de an manifestajiunile noastre chirurgicale sunt mai
frumoase, mai strălucite. . . ,

Am făcut acum în urmă al zecelea ■ congres; şi ce mândrie şi ce bucurie 
am avut când am cetit rapoartele şi când am auzit expunerile magistrale.

M ’am bucurat şi am fost mândru, fiindcă rare ori am cetit rapoarte aşa 
de bine alcătuite şi mai rare ori am auzit în străinătate expuneri aşa de tru- 
moaşe.

Ceea ce ne-a lipsit până acum a fost încrederea în puterea noastră.
In spatele nostru nu stau decât trei generafii, cari au trebuit să creeze totul. 

Aceste trei generafii sau  străduit să cucerească independenta, sa faca unitatea na
ţională şi Să ridice o fără devastată şi dezorganizată la rangul de mare putere 
europeană.

Această minune s’a făcut în mai pufin de un secol. _ ,
Minunea aceasta s’a făcut atât de repede, încât mulfi nici n o pot crede. 
Prezintă încă îndoială şi mai sunt unele reminiscenfe ale unui trecut dureros. 
Se simte încă influenta Orientului apropiat. Toate acestea sunt fata e, sunt 

inerente. Fiecare generaţie ia dela cea care a precedat-o şi bunul şi răul. Con
tinuitatea este fatală. Trebue însă să recunoaştem că orice încercare de mai bine, 
de mai frumos, de mai înălfător, a fost totdeauna bine primită la noi.

Şi realizărlei noastre pe toate tărâmurile întrec cu mult aşteptările.
In domeniul chirurgical în special, ne-am afirmat şi mai mult, chiar dela 

cea dintâi generaţie, care a venit în contact cu Apusul. Că împrejurările nu ne-au 
fost totdeauna prielnice, că deseori ne-au lipsit mijloacele, o ştim. Ceea ce insa nu 
vrem să ştim este ceea ce facem şi ceea ce noi însemnăm. Generaţia mec» a 
suferit mult de aţest lucru. Ne-am lăsat intimidafi şi de îndrăzneala celor de 
Peste hotare şi de aceea a  unora din cei dela noi. Vrem ca generaţia care vine 
s& nu mai aibâ această timiditate.

Vrem sâ Ie dam încrederea pe care o merită-
Vrem ca munca şi priceperea lor să vază lumina zilei.
Sunt convins că vom reuşi. ” „
Va fi p ocaziune fericită pentru generajia de chirurgi care ne urmează.
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| [ .  J f T ' T  mea 5i-°  9âsit ^tisfactia şl întrebuinţarea prin împlinirea idea- 
G l n e ^ ni eA^ ° aPe ,0,i«ne-am PUfUf P'aSa * °m ° VUf PO-tiliialea de a mund.
** T  z :  z j r z ™  :aC 7 \ i T ă- x*t 1,e a5ezâminfe spita,ice5Hr  | . . F , sunr P® cale de lichidare. Noile aşezâminle care le im.
Şi iv aU ma i°m ul/ P«*ibil'»» ' d® — ieri de noi' servicii na s i vid.

O a m ln N d  ?  ? Un,versitare. T '  toate blocate pentru douăzeci de ani.
fofa lor Această pat'UZec‘ de ani' de acum gâsesc totul închis in

da priIeCîu!abs ă T d f!<ldCare- Chemâm ** “ * *,n#ri are 51 « • « »  d® a le
în  ziua caid  T  PT T '  ^  C° QS,fel sâ se P®°» afirma, 

vor schimba! “  ^  lor- P ro b i i  că şi situaţiile se

trebue Î U£ tez“ aS,a ^  de robîe *' «P>°°»™  a corpului medical
Dezrobirea noastră se apropie.

« *  L ™  “ PÎ ^ C 55 °J ““  » »  <*■ « M  .1 I.

In c e r t. O am en n 'le  1 ,Un rc re J ln tâ ,aI[ ™r <,es‘9ur ,fpsuri M r . . ! .  oricflral
ajuta să Ie îndreptăm. muncesc ne vor ierta şi ne vor

s ! ntd a c T L Că’ .0da,â apârufâ> CelelaIfo vor “ ™a. '

8m ,  d. « w r ; ,  s z t j z

S f i i l X r  * - — » ■ < • & «™ 2 TEJTJS
perafie A< L » o h T ' '°C d<T bi> în9rîiîr!,or *  examenelor înainte şi după o-s t  is t r s  ^ v v “ 1-
« m » .  .  boinavulvl „  ~ * ™

r " - ;  r  -  * ■

tratatele uzuale. d p ,ole’ care nu figurează în

istoric ?  UnUÎ SCUrf

cbirurgie^româneşti™011̂  "  eXf>Unând PreZentU'' Sperâm Sâ ™  ^melii trainice

«-ea dintâi fascicola care apare este asupra stomacului.
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Fascicola aceasla am redactat-o singur încă din 1927 şi 1928. Am pus-o 
la pund cu Mireea Consîanîinescu, Ionescu şi Jianu în 1939.

Sperăm ca, panò la sfârşitul acestui an, sâ scoatem volumul intaiu care
cuprinde Patologia generală chirurgicală.

Tratatul acesta apare in editura Librăriei Jean Leon, tot acolo unde acum 
treizeci de ani, am scos Demonstraţiile clinice. . .  . .

Ţin să mulţumesc doamnei şi domnului Leon pentru-editura acestui tratat 
şi pentru toată priceperea, râvna şi munca ce o depun cu apariţia lui să se tacă
oât mai curând. , „

De asemenea mulţumesc conducerii tipografiei „Cartea de aur precum şi 
şefului de secfie loan Georgescu, pentru interesul şi pasiunea care au pus-o ca 
lucrarea să iasă în cele mai bune condiţiuni tehnice posibile .

t a n . r t . 1 9 « .  IACOBOVICI.

Compieci în expunere, à la page în documentare, eclectic şi ar
monios în tratare, conceput în spirit românesc —  această concepfie au 
pus-o cu prisosinfă în aplicare autorii acestui prim volum în frunte cu 
D-! Prof. Iacobovici.

Nimic nu lipseşte:
I. —  Embriologie. — Studiu anatomo-cihrurgical. —  Fiziologie. — Func

ţiunile cihmice. — Metoda visoero-grafică. Examenul radiologie.
. |1. _  Noţiunile elementare ale afecţiunilor luate Ia rând: Anomaliile sto-

macului. — Stenoza hipertrofică benignă a pilorului la adult.  ̂ o vu usu - __
Gastroptoza. — Corpii străini. — Turburările nervoase ale funcţiei stomacului. 
Leziunile traumatice. -  Fistulele gastrice. -  G arritele -  Tuberculoza gas
trică. — Sifilisul gastric. —  Sindromele gastrice in cursul leziunilor sifilitice a e  
sistemului Nervos. — Sindromul pilerie. Ulcerul stomacului. emóragu &
gastro-duodenale. — Perforarle ulcerului gastric. —  Ulcerul pepMc post-operator.
— Adinomicoza gastrică. —  Tumorile benigne ale stomacului. Epiteliomu 
stomacului. —  Linita plastică. — Limfogranulomatoza malignă gastrică. barcomu
stomacului. , , _ , . .

III. — Descrierea operaţiilor pe stomac şi duoden: Gastro-enterostomia. 
Excluzia pilorului. -  Rezectia de excludere tip Finterer. -  Gastro-duodenec- 
tomia cu diferitele procedee, tecnico, aparate de sutură. — Gastro-jejunec.omia.
— Gastrectomia totală. — Duodeno-jejunostomia. — Gastroplicatura. Oas ro- 
pexia. — Operaţiunile în stomacul blocuilar. —  Gastrostomia. — Operaţiile asupra 
nervilor gastrici. — Complicaţiile post-operatorii. — Tratamentul post-operator după 
intervenţii pe siomac. Regimul după intervenţiile .pe stomac.

Ca stomacul este de dorit ca şi celelalte organe să fie tratata
Io fel.

*
* *

In marginea prezentărei acestui prim volum al tratatului de chi
rurgie, pe care îl întreprinde D-I Profesor I. Iacobovici şi a intenfiunilor 
de executare cari îi stau Ia bază, să ne fie permis a expune o concep
ite personală asupra felului de întocmire a acestoir tratate.

Cunoştinfele medicale şi chirurgicale au mers în ultimul timp spre 
0 scindare care s a adâncit pe măsură.

S -a  ajuns Ia specialità}! în specialifăfi, specialiştii aceştia săpând 
poate în adâncime; dar rupând contactul cu cunoştinfele vecine.

Au perdut astfel avantagiul imens al orizontului, al legătureil
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Î 7 L t ' ° 7 ? eei<,l" â"  “  “ l; '<’l,e' d  » ' “ " ‘Ml Sl ™ n „v ,M  î„t t r i s r consHh,ind un unitar nu » p”te ̂
î n t o n r ^ jUn-îJri,e f"nd ,s®mnaIafe- medicina modernă a început să-şi 

tre s Z S  SPre 6 C°nCePfii UnÍCÍSfe ?î 50 ° SfUPe g0,Uri,e din-

V i z i e r i l ^ r r 1!1 câ„ Speciali?Hi ° u ^  nevoia să se descătuşeze de 
W , l e  care le marg.neau vederea şi de zăbalele cari le conduceau 
paşii in aceaşi direcfie. •

să si S i K * *  QStfeI lChi7 r9,i Sâ devinâ buni medici, iar medicii 
c h i r u l  CUn°?tinfe,e cu aprofundarea indicaţiilor d e  ordin

Diagnosticul a devenit medico-chirurgical, iar tratamentul mixt.
vn J :  ’ j edlClLa  râmâ"ând a c e ia ?'- una şi indivizibilă; patologia
va redeveni med.co-chirurgicală; iar cunaştinfele respective se vor
pune m tratate de medicină şi chirurgie unitare, în care nofiunile asupra
s i t i v é  f7.100giî ’ sem'o[o9'eii formelor clinice, diagnosticului, £>-
grafice S a m ’ 0,6 T ™ ™ 0T d® ,al“ - d* - z e ,  prin m e i  g atice ş. a. m. —  vor fi tratate m comun, caşi recomandafiile de te
rapeutica aplicata de ordin medical şi chirurgical.

ciafe r i r  fTT ÍCJ ,e ^  ° rdîn Chirur,gical' cuPrinse în odende spe- 
medici vor am bifL a s ă  d i v i S i r u S  COnHnUând Sâ ri“

bornfnrPreCUm ® de dia9n°sfic biologic, caşi examenele de la-
w  urne r  •ni°flUni 6 de. ° rdi? radio,ogic -  sunt cuprinse şi tratate în
ele fof n!rfCia e ‘ ^ , ” 7  Ş‘ ,,e înLSUŞ9sc cei cari au anume nevoe de ele tot astfel fecnicele de ordin chirurgical şi .nofiunile respective de a -
nafomie topografica se vor adresa numai celor interesafi
r- . , . f  de medWnă nu se vor mai scinda astfel în mod arti
ficial m tratate de patologie medicală şi ' în tratate de chiruigîe;
. nofiunile necesare şi medicului şi chirurgului nu se vor repeta

39,3 pagmi din fascicula de fafă, care tratează despre Sto
macul chirurgical, nemai trebuind, să fie reim'prirnafe, şi complectate

de medtóná medicd în viiforul frafaf românes=de medicina, sau patologie medicală, sau cum i se zice;

o p e ra to r CÍ  Tfo "Umâr de 94 cari se ref«râ la  fecnicele
st î ° r * *  S! ° ™ C ?' duoden- rămânând să fie cuprinse în fasciculă
Z i c a l e .  SQU m CaPÍf°  S9Paraf ql UnUÎ V0,um de Tecnice chi-

vom m v S  aC€Sf€i COnCePNÍ °  elab°rârii UnUi frafaf de medi<:inâ 

„ r J J "  ”Tra]af românesc de medicină“ care nu are ce rupe la noi cu 

general'ai m i  ^  ^  med,'CaIe şî fiind daf eclectismul

M. CânciulescH
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ORIGINES DE LA BIOLOGIE
HIPPOCRATE

de
Profesor D-r A. DOBROV1CI

„Cartea Românească”, Bucureşti, 1939.

Cu ocazia unei câlăiorii făcute în Grecia, î̂n anul 1936, D-I D-r 
A. Dobrovici, profesor Ia facultatea de medicină din Bucureşti, a vizitat 
şi insula Cos, patria lui Hippocrate.

Această împrejurare i-a sugerat ideia de a aprofunda opera a- 
cestui mare precursor „părinte al biologiei moderne cum îl socoteşte 
D-sa. De a desprinde din această vastă operă1, care cuprinde în ea 
toată ştiinţa vremei, ideile referitoare Ia nofiunile de biologie adică bio
logia hrppocraticâ. De a traduce în termeni moderni, punându-I în fafa 
nojiunilor actuale corespunzătoare, permanentul biologic, adică fondul 
de ordin biologic al acestei opere definitiv câştigat pentru posteritate şi 
intrat în patrimoniul ştiinţei moderne.

In „PREFAŢA" autorul spune condiţiile de cari a fost determinat ca sâ 
scrie aceastâ lucrare, caracterizează în general opera hippocratică, desprinde din 
ea obiectul propriu al studiului de fată.

In CAP. I pune începuturile biologiei, ştiinfa generală a vietei, în legile 
naturei domnitoare în lumea grecească de pe atunci, în influenta mediilor cuprinsă 
in teoria humorismului lui Hippocrate, reluată la lumina cunoştinţelor actuale în 
neo-bippocratismu! biologic modern.

In CAP. II se expune Metoda ce a. folosit Hippocrate în studiul naturei, 
care este metoda inductivă da a ajunge la ceea ce este necunoscut prin ceea ce 
se cunoaşte.

La fel cu metoda biologiei moderne, studiază faptul şi se ridică contra i- 
potezei, dar nu poate să reproducă fenomenul prin experimentare, cum a propus 
Claude Bernard.

In CAP. III— XIX, autorul expune ideile lui Hippocrate, emise în cursul viefei 
sale de călătorii neîntrerupte în toată lumea cunoscută pe atunci în jurul Greciei 
antice, în mijlocul elevilor cari făceau şcoală în jurul lui, cu privire la:

Distribuirea Viefei pe pământ —  Determinismul boaîelor care este Etiologia 
Teoria mediului prin Climat, Vânturi, Locuri şi Ape — Teoria umorală, care 
este cbeia de boltă a medicinei hippocratice, şi susţine Unitatea Fiinţei vie
ţuitoare — Constitufic, care este Bioiipolcgia modernă — Alimente, exercijii, cari asigură 
Echilibrul nutritiv — Influentele anotimpurilor cari vor constitui Meleoropalologia 
Influenjele cosmice adică Cosmobiologia — Anatomie şi Fisiologie: „nu este în
ceput în corp; totul este început şi sfârşit; căci, constituind un cerc, începutul nu 
poate fi găsit" — Miasmele . cari consfituesc Boalele . epidemice Considerafiuni 
asupra evolujiuneî, mutafiunei speciilor şi boaleior, trase din studiul descrierilor 
făcute de Hippocrate şi cari au condus Ia clădirea unei noi ştiinţe, Paleopaiologia, 
ramură a archeologiei — Boala din punct de vedere biologic, aşa cum a în
trevăzut-o Hippocrate şi cum o vedem noi azi — Generaţie, cu Determinajia Sexului 
— Embriolcgie, care şi-a văzut originele în teoria preformafiei, în teoria epigenezei
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—  Herediiale, Hippocrate crezând, ca şi Darvin, mai târziu, în teoria pangenezei
— Raze —  Antropologie.

In CAP. XX, autorul conturneazâ ideile cu privire la Originele vie|ei, 
punând fajă in fafâ Vitalismul Hippocralic cu Neo-Vitalismul.

IN CAP. XXI trage Concluziuni şi enun}â Perspectivele biologiei, care 
dela Hippocrafe se bazeazâ pe: o cauzalitate universalâj pe studiul realitâlilor; pe 
o anatomie biologică; pe unitatea individului, ca şi a boalelor, neexistând boalâ 
locală, ci un „morbus tolius substantiae“ : • pe o fazâ preclinicâ a boalelor; pe cu
noaşterea terenului, a  constitu)iunei, a  predispozitiunilor; pe cunoaşterea sintetică 
a  tipului individual; pe patologia bolnavului, care primează asupra patologiei boalei; 
pe individualizarea tratamentului.

Studiul se termină cu afirmaţia că ştiinţa modernă respiră spi
ritul de sinteză, care se întâlneşte în marea tradiţie hipocratică, şi, re
comandă medicinei moderne de a  coordona într’un spirit de sinteză 
rezultatele date de o specializai ie Ia exces.

Observăm, cu autorul în prefaţă, că studiul ideilor biologice cu
prinse în opera hipocratică, n-a fost întreprins niciodată până în pre
zent, cu toată cercetarea adâncă ce s-a făcut acestei opere. Este un 
prim mare merit ce a conferit autorul lucrării sale.

Această lucrare nu putea fi întreprinsă cu succes decât de un 
cunoscător adânc al biologiei moderne şi al etapelor succesive prin care 
au trecut noţiunile ei de ordin medical. Numai un medic biolog con
sumat şi istoriograf erudit, putea să o întreprindă cu succes. Această 
condiţie împlinită cu prisosinţă i-a asigurat o valoare deosebită.

Iar folosul personal pentru toţi cei ce o cetesc; pentru ştiinţa bio
logică în general, care nu poate decât profita când i se înoadă inelele 
lanţurilor; pentru etica, care cere ca chiar la distanţă de milenii să se 
recunoască fiecăruia ce este al său, consfitue a  treia mare calitate a 
operei autorului român.

împărţirea materiei, caracterele, hârtia, stilul, limba —  sunt con
diţii secundare, cari când sunt reuşite, măresc \vaIoarea intrinsecă a  unui 
studiu. Precum este cazul şi cu acestea, 'dupe cum a remarcat cu 
bună dreptate un critic meticulos.

*
* *

Lucrarea de faţă, spiritul în care este concepută şi condusă, con
cluziile Ia care ajunge autorul, perspectivele cev Iasă să se întrevadă' 
pentru viitorul biologiei —  constituesc cea mai oportună şi autorizată 
confirmare a concepţiei noastre asupra întocmirei marelui Tratai ro
mânesc de medicţna, care să expună laolaltă ^patologia medicală şi 
chirurgicală, scris de medici şi chirurgi în colaborare, eclectic în docu
mentarea generală, specific în tratarea problemelor medicale de Ia noi„ 
astfel precum l-am schiţat în trăsături generale în mai multe ocazii şi 
plecum am revenit cu ocazia prezentării fasciculei 1 din voi. IV, oare 
tratează „Stomacul", în tratatul de „Chirurgie" întreprins de D-I Prof.
I. Iacobovici. ,,  „ . ,Ia. CănctulescH


