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PARTEA

Cronică medicală

PROBLEMA MEDICALĂ SOCIALĂ ŞI ECONOMICĂ 
A LUPTEI CONTRA TUBERCULOZEI IN ROMÂNIA

^ ( P a r t e a  I I )

In continuare Ia cel© expuse în partea finală © cronicei din Nr. 
precedent, adăugăm:

In Problema combaterii tuberculozei în discuţia Consiliului Sanitar 
Superior, articol publicat în Rev. Şt. Mediaale Nr. 3—4/1943, D-l 
D-r S. Ir imescu revine asupra luptei de înfăptuiri pe terenul corn-, 
baterii tuberculozei, făcând un istoric succint al celor realizate în de
cursul anilor. Dacă nu s’a păşit la o acţiune efectivă pe teren, se 
datoreşte lipsei de înţelegere din partea statului, care n’a pus fondurile 
necesare la dispoziţie, care nu a legiferat coordonarea măsurilor răzleţe 
după directive unitare; din partea organelor de resort care n au asigurat 
din vreme un învăţământ care să scoată medici specialişti. Clasificarea Iui 
Turban, care n’a fost înlocuită peste tot chiar în instituţiile din străină
tate, menţionată în circulările trimise de Liga contra tuberculozei, nu 
merită a face obiect de discuţie. Ceea ce a lipsit Ligii n a fost modul 
de coordonare şi unificare, cât mijloacele ca să sporească numărul patu
rilor. Au rămas paturi goale în sanatorii, pentrucă nu erau mijloace sufi
ciente nici pentru întreţinerea unuî număr redus de paturi, s’a recurs Ia 
bolnavi cu plată tocmai pentru ca să se sporească mijloacele de între
ţinere pentru paturile gratuite. Radiografii s au făcut în sanatoriile exis
tente ori de câte ori a fost strictă nevoie, fără a se face risipă de 
filme. Sanatoriile dela Moroeni, Bugaz, Marila, Dobriţa, sunt somp
tuoase şi au cerut investiţii mari, dar dacă nu se făceau atunci, nu se 
mai puteau face cu valuta de astăzi. Nu Liga este de vină că, legii1 votate 
sub ministeraitul D-Iui D-r Costinesau pentru asigurarea obligatorie a 
tuberculoşilor nu i s’a prevăzut şi bugetul respectiv. Casa Centrală a 
Asigurărilor Sociale, dacă n’a învestit în Sanatorii (şi mai ales în Spi- 
V '
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vărsa fă de agricultori, ar fi de 40 Iei Ia hectar; 'salariajii întreprinderilor 
particulare de toate categoriile vor contribui cu 0,75% din totalul retri- 
bufrunilor, patronii plătind jumătate; salariajii publici, 0,75%, păsfrân- 
du-şi toate drepturile de concediu şi salariu din legea votată în 1937; 
diferite categorii de întreprinderi vor plăti 1 %| asupra valorii de desfacere 
a produselor lor. De asemenea Casa Autonomă a Monopolului pro
duselor de tutun; odată cu taxa de 4% (acum 5%) percepută pentru 
apărarea nafională, întreprinderile comerciale vor lipi un timbru de 1, 
leu pentru orice vânzare dela 20—50Iei; o taxă vamală de 1 %, de ase/ 
menea va fi percepută pentru orice produse agricole exportate sau im
portate; toate- categoriile profesionale vor plăti Ia veniturile impozabile 
stabilite de fisc (şi numai' până Ia Un plafon de 30.000 Iei lunar), o 
taxă de 1 % ; vor alimenta fondul încă donafiile, legatele, cote asupra 
diferitelor amenzi, şi alte venituri întâmplătoare. Dar fondurile realizate 
30% vor fi băgate anual în construirea de dispensare, preventorii, spi
tale, şi pentru înzestrarea lor cu aparate, mobilier. Primăriile diferitelor 
aomune var fi obligate să organizeze şi să înfrefină preventorii şi coi 
Ionii, de vară pentru copii. Legea putând asigura un budget de până Ia 
3 miliarde, se va putea impune declarafia obligatorie a tuberculozei, in
ternarea şi îngrijirea tutulor celor bolnavi, precum şi ajutorul celor de 
acasă se va putea realiza (un ajutor în bani egal cu 25% din salariul 
mediu obfinut de asigurat în ultimul an, înainte de constatarea îmbol
năvirii, se va adăuga 10% pentru fiecare copil mai mic de 14 ant; 
majorările vor merge până la vârsta de 21 ani pentru copii cari merg 
Ia învăfăfură). Un Consiliu (în care nu intră deoât un profesor de fti- 
ziologie dela o facultate de medicină, şi niciuna din persoanele cari cu 
oompefinjă şi experienfă, au activat contra tuberculozei Ia noi) compus 
din numeroşi reprezentanji,. în cap cu Conducătorul Statului, va admir 
nistra fondurile.

Alte prevederi de amănunt complectează acest proiect de legi
ferare, care de oricâte critici ar fi pasibil, constitue un început de orien
tare bine venit şi care va trebui pus Ia punct fără întârziere — ca să fie 
cu un moment mai de vreme realizat.

In, Principii generale pentru organizarea combaterii tuberculozei în 
România/ articol publicat în „Ardealul Medical“ No. 7/1941, D-I Prof.
I. Baniello, sprijinea documentar, concluziile pe care avea să Ie pro
pună în Consiliul Sanitar Superior, expunând pe rând frequenfa tuber
culozei în România şi necesitatea combaterii ei imediate; armamentul anti- 
tuberculos actual; organizarea combaterii tuberculozei, institufiile de cură 
şi izolare pentru tuberculoşi, institufiile accesorii necesare operei profi
lactice, vaccinafia cu B. C. G., învăfămânful tuberculozei pentru for
marea unui număr suficient de specialişti ftiziologi — arătând că dis
pensarul antituberculos, spitalul judefean de tuberculoză, senatorul şi pre- 
ventorul trebue să constitue din punct de vedere funcfianal o unitate; 
că acfiunea trebue să se sprijine pe un armament antituberculos r̂e
gional; că raza de acfiune a ' dispensarului antituberculos nu trebue
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să depăşească 100.000 locuitori; de aceea să se înceapă cu 3 re
giuni a ie ţării, dintre cefe mai tuberculizate, de 2—3 judefe fiecare,- 
pe cari — după o hartă care reprezintă mortalitatea medie prin tuber
culoză în România din anii 1935—-1939, mediul urban şi rural — 
Ie fixează în Muntenia pentru judeţele Ilfov şi Vlaşca şi Buzău sau Pra
hova; în Moldova şi Basarabia pentru judeţele Iaşi, Lăpuşna şi Orhei; 
iar în Transilvania pentru judeţele Sibiu, Alba şi Turda. Aceste 3 
regiuni fiind indicate pentrucă fiecare cuprinde un nucleu de instituţiuni 
antituberculoase existente. %

In articolele Problema tuberculozei pulmonare în război şi Ne
cesitatea înfiinţării secţiilor de boli pulmonare pe lângă spitalele cor
purilor de armată, publicate în „Ardealul Medical“ No. 12/1941, D-nii 
D-ri L. Ursu, N. Mihail şi N. Bumbăoescu, sprijinându-se pe date 
statistice (după Bălănescu şi Gaşpar în 1937— 1938, morbiditatea tu
berculozei în armata noastră fiind de 8.75% pentru tuberculozele latente 
şi 0,78% pentru cele active evolutive), atrag atenţia asupra perico
lului grav al extinderii tuberculozei în armată, şi prin bolnavii trimişi 
acasă în mediul rural, şi asupra necesităţii creerii de secţii speciale pen
tru tuberculoşi în spitalele de pe lângă corpurile de armată, aşa cum s'a 
isbutit să se creeze pe lângă Spitalul Corpului 7 Annată dela Sibiu.

D-I D-r D. Hagiescu insistă în România Medicală No. 13—14/
1943, asupra Rolului propagandei în lupta contra tuberculozei.

In coloanele acestei reviste s’a desbătut în repetate rânduri pro
blema tuberculozei pulmonare în România; în ultimele numere prin ju
dicioasele articole ale D-lui D-r C. Antonescu.

Depistarea precoce şi izolarea celor contagioşi; —■ dispensarul 
antituberculos şi spitalul judeţean de tuberculoză; —  personal medical şi 
auxiliar specializat; — fonduri suficiente afectate pentru înmulţirea nu
mărului paturilor existente cari nu vor putea fi asigurate şi întreţinute 
decât printr’o asigurare generală contra tuberculozei — stau Ia baza 
unei lupte eficace în contra acestui pericol social care ameninţă soarta 
poporului românesc.

M. CÂNCIULESCU 
Membrii al Academiei de Mediciai.
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LECŢIA INAUGURALĂ A D-LUI PROF. D-R C . C . DIMITRIU

Domnule Decan,
Domnilor Profesori,
Doamnelor şi Domnilor,
Iubiţi Studenfi,

Infâiu fin să mulfumesc D-Ior Profesori penfru onoarea ce-mi fac 
de a asista Ia Iecfia mea inaugurală.

Mulfumesc D-Iui Decan penfru prezentarea făcută în cuvinte atât 
de elogioase şi pline de atâta căldură; fapta mea voitoare va arăta 
dacă sunt sau nu pe deplin meritate. Mulfumesc de asemeni D-Ior Pro
fesori ai Facultăfii de Medicină din Iaşi, penfru încrederea ce mi-au 
arătat din primul moment.

In clipa în care ml sa adus Ia cunoşfiinfă rezultatul votului con
siliului profesoral dela Facultatea de ţnedicină din Iaşi, am fost cu
prins de o emofie, plină de satisfacfie, penfru cei 20 de ani ser- 
vifi Ia Facultatea de medicină din Bucureşti, în calitate de asistent al 
maestrului Danielopolu, dar plină şi de mare grijă penfru sarcina 
mea viitoare.

Gândul meu se îndreaptă în aceste momente către fofi cei cari 
prin vorba lor şi fapta lor au contribuit Ia formarea mea, dându-mi 
astfel posibilitatea de a ocupa azi cea mai înaltă treaptă a  ̂învăfă- 
mânfului. Lor Ie datorez aproape totul, căci numai grafie lor s a putut 
crea în jurul meu acel mediu alî slut necesar formărei şi desvolfărei 
spiritului meu. Realizările mari în viafă nu Ie poate atinge un om 
singur niciodată; sămânfa, oricât de bună ar fi, nu rodeşte pe un pă
mânt sărac.

Voiu rupe cu un vechiu obiceiu şi nu voiu cita numefe lor, însă în 
fundul inimei mele 'Voiu păstra mereu aprinsă flacăra recunosfiinfei, 
din care să nască fapte, iar nu vorbe. 1

Faptul de a face parte din corpul profesoral al Universiîăfii Mi- 
băilene, este penfru mine o mare cinste. Imporfanfa covârşitoare a 
acestei universifăfi, de mare tradifie, în desvolfarea învăfământuluî

î *)  Ţinută în Amfiteatrul Facultăţei de Medicină din Iaşi în ziua de 1 Martie 
1943.

M. M. B. 2
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superior în fora noastră impune celui chemai a o sluji, sarcini destul 
de grele. A putea să ie ridici pe irepiele ei, a încerca sâ ajungi 
la nivelul Ia care au ridicai-o ctitorii ei, a contribuii, dacă nu Ia înăl
ţarea ei cel pufin Ia menţinerea ei, cere a pune în servirea ei în
treaga ta fiinţă.

Doamnelor şi Domnilor,

Dacă aruncăm o privire generală asupra medicinei de azi, ne 
vom da imediat seama că avem de-aface mai de grabă cu o ştiinţă 
decât cu o artă.

Dacă înaintea marilor descoperiri ale Iui C lau d e  Bernard — 
introducerea metodei experimentale în studiul bolilor — şi ale Iui 
Pasteur  — descoperirea microbilor producători de boli — medicina 
putea fi considerată ca o artă, astăzi, când în învă)area ei, în apli
carea ei şi în mersul ei în spre progres ne servim numai de şfiinfă, 
numai poate fi considerată şi ea decât tot ca o ştiinţă.

N’avem decât să luăm programul cursurilor ce se predau azi în 
facultăţile de medicină şi vom vedea că majoritatea disciplinelor sunt 
ramuri ale ştiinţei, în studiul lor înfrebuinfându-se numai metode ştiin
ţifice.

In aplicarea ei, în practica ei, medicina nu este decât tot o 
ştiinfă. Astfel, în stabilirea eliologiei, patogenie'i, diagnosticului, prog
nosticului şi tratamentului unei boli, nu ne putem dispensa azi de me
todele ştiinţifice. Examenul clinic ocupă de sigur partea cea mai im
portantă în stabilirea diagnosticului. Este adevărat că luarea anamnezei 
şi cerceţarea simptomelor clinice nu sunt metode ştiinţifice; dar tot ade
vărat este şi faptul că ele nu se pot lipsi de ajutoarele date de metodele 
ştiinţifice. Astfel, interpretarea simptomelor cu explicarea mecanismului 
lor de producere, pentru .a ajunge Ia stabilirea diagnosticului, nu se 
poate face fără ajutorul fizio-patologiei şi medicinei experimentale, cari 
nu sunt decât ramuri ale ştiinţei; iar raţionamentul ce-I facem pentru 
stabilirea diagnosticului este un raţionament ştiinţific. Odată diagnos
ticul pus cu pietodele pur clinice, el trebueşte confirmat de .examenele 
de laborator. Ne putem noi dispensa azi de elecfro-cardiogramă în 
tromboza coronariană şi în arifmij, de examenul de sânge în anemia 
tip Biermer, în leucemii, de metabolismul bazai în boala Iui Ba- 
sedow, de radiografie în ulcerele gastro-duodenale, sau de examenul 
hisîologic în caz de tumori? Ei bine toate aceste examene nu sunt 
decât metode ştiinţifice. Aceasta în ceea ce priveşte diagnosticul. Dar 
în privin}a tratamentului? Oare terapeutica modernă nu s’a realizat 
grafie farmacodinamiei experimentale şi chimiei'şi fizioel biologice? 
Ce exemple mai strălucite putem avea decât, citând agenfi terapeu
tici ca: insulina, extractele hepatice, vitaminele, sulfamidele? Toate 
creafii ale ştiinţei.

Dar progresul Ia care a ajuns azi medicina, sar fi putut el oare 
realiza fără ajutorul şfiinfei? Bacteriologia cu inframicrobiologia, anato
mia patologică cu, culturile de ţesuturi, medicina experimentală, fizio
logia cu complexa sa aparatură, histologia şi embriologia, chimia şi fi-
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zică, cu ramurile sale chimia biologică şi fizica biologică, nu lor Ie da- 
foreşfe medicina progresul ei? Mai seamănă oare o clinică modernă, 
în care spafiul ocupai de laboratoarele ştiinţifice irebue să fie, dacă nu 
mai mare decât cel rezervat paturilor de bolnavi, cel puţin egal cu el, cu 
vechile clinici de acum câteva decenii, când examenele de laborator 
se făceau într’o mică încăpere?

Este făurirea diagnosticului o operă de artă şi medicul un artist, 
întocmai cum un pictor fixează o idep, în culori sau un sculptor o imor
talizează în piatră, grafie inspirafiei divine? De sigur că nu. Făurirea 
diagnosticului cere acel „flair“ al francezului, sau acel „blick“ al 
germanului, cu condifia însă de a fi dublat de un spirit de clinician, 
spirit ce nu se naşte grafie inspirafiei divine, ci se formează în clinicele 
medicale, cari sunt institute ştiinfifice.

Toate ramurile ştiinfei, pe care medicina şi Ie-a însuşit în decursul 
timpului, fac azi parte integrantă din corpul ei, sunt părfi constitutive 
ale ei.

Poate că aceste afirmafii ale noastre nu satisfac integral defini
ţia ştiinfei, dar şi medicina, în afară de ipoteze, are şi ea ca şi ce
lelalte ştiînfe legi imuiabile, pe care se sprijină.

Medicina a avut şi ea facerea ei. S’a născut din empirism, a 
crescut trecând prin stadiul de artă, pentru ca în urmă să devină 
ştiinfă.

Şi pentru că am vorbit de ştiinfă, nu pot trece cu vederea faptul, 
de o importanţă covârşitoare pentru ştiinfă românească, că laşu l  este 
adevăratul leagăn al ştiinfei româneşti.

Iţi adevăr aci Ia Iaşi, acum 130 ani, vedem pentru prima oară 
în Ţara românească vorbindu-se de ştiinfă, sub formă de prelegeri făr- 
cute de inginerul Asach i ,  Ia şcoala vasiliană dela „Trei Erarhi“. Era 
vorba de cursuri de inginerie. Inginerul A sach i  nu s’a mulfumit însă 
cu aceste cursuri, ci el a desvolfat aci în Moldova, timp de aproape 
40 ani, o întinsă activitate pe tărâmul şcoalei, prin crearea de şcoli, 
predare de cursuri şi scrieri de cărfi. Prin această activitate, Asachi  
pune bazele unei şcoale ştiinfifice, care va duce cu timpul Ia înfiin
ţarea mai întâiu a Academiei Mihăilene şi apoi a Universifăfii şi 
Liceului Nafional din Iaşi. A sach i  a fost ajutat mult în opera sa 
Ştiinţifică de medicul ceh din Bavaria 3 a c o b C i hac, care în anul 
1825 se stabileşte aci Ia Iaşi. Atât Asach i  cât şi C i  hac erau în- 
dinafi spre naturalism, spre realism, curente ce bântuiau pte acea 
vreme în Europa occidentală. La cercul de referate medicale, intitulat 
»«Cercul de cetire medicală“, înfiinţat Ia 1830, vedem participând şi pe 
Asachi,  care erei. preocupat de mişcarea ştiinfifică din acele timpuri, 
ţnai ales că Ia acel cerc se discutau chestiuni din toate ramurile ştiinfei; 
După 3 ani, adică Ia 1833, acest cerc de referate se transformă .în 
„Societatea medico-istoriei naturale“, care timp mai bine de 13 ani, 
a desvoltat o activitate ştiinfifică din cele mai lăudabile; societatea 
fiind reprezentată şl Ia două congrese ştiinfifice internaţionale. După 
4 ani dela înfiinţarea acestei sociefăfi, adică Ia 1835, ia naştere din 
imboldul Iui Asach i şi cu sprijinul Domnitorului Moldovei din acele 
timpuri, M ih a i l  Sturz  a, „Academia Mihăileană“, care timp mal
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bine de 2S ani, consiifue cel mai important ceniru ştiinţific de pe 
înfreg întinsul Ţârilor Româneşti. In această şcoală şe inira foarie 
greu: cursuri pregâiifoare şi apoi probe grele de admitere, dea o selec
ţionare serioasă, ale cărei roade sau văzui prin crearea unei elite 
ştiinţifice, ce a ilustrat mai târziu cele 2 Universităţi din vechiul 
regat. Dela 1842 şi până Ia 1864, când Academia Mihăileanâ se 
transformă în Liceul Naţional, găsim ca figuri proeminente, reprezen
tând mişcarea ştiinţifică, pe profesorii: Ion G h ic a  şi Gr igore  Co- 
bâ Ic eseu, iar mai târziu pe Petru Poni. Primul, Ion Ghica ,  
era profesor de inginerie şi economie politică şi făcuse studii serioase 
în această specialitate Ia Paris. EI avea un mare talent în vulgarizarea 
ştiinţei. Gr igore  Cob â lcescu  era profesor de ştiinţe naturale şi 
a contribuit, mult Ia ridicarea prestigiului ştiinţific al Academiei Mihăi- 
Iene, prin fundarea geologiei şi paleontologiei româneşti; iar Petru 
Poni, un ilustru profesor de chimie, ale cărui cercetări originale erau 
cunoscute dincolo de graniţele ţârei. '

Numai grafie iluştrilor profesori dela această Academie s au 
putut forma oameni de ştiinţă, ca: Atanas iu ,  An tipa, Brânză,  
Bujor, Bogdan, Bufureanu, Borcea, Cosmovici ,  Dănăi lă ,  
Hu r muz eseu, Istrat i ,  Leon, Obreja ,  Pangrati ,  Pompei, 
Popovici, Racovifă,  Simionescu, Şumuleanu, Vifu,  Voi- 
nov, toţi elevi ai Academiei, grafie cărora ştiinţa românească, născută 
şi crescută în sânul Academiei Mihăilene, s’a putut răspândi pe tot 
cuprinsul ţârei noastre.

Am ţinut să fac acest scurt istoric*) al începuturilor ştiinţei ro
mâneşti, ca un omagiu faţă de precursorii noştri şi pentru opera lor 
ştiinţifică, pe piedestalul căreia sa  ridicat Facultatea în care am 
cinstea să vorbesc. In această calitate, lor închin primul meu gând, 
cu toată evlavia cuvenită făuritorilor de opere nemuritoare.

Doamnelor şi Domnilor,

Sunt 21 ani de când maestrul meu Prof. Danielopolu, pri- 
mindu-mă în laboratorul său de fiziologie, din vechea cliniGâ dela Filan
tropia, laborator plin de Icîmografe şi grafice, mi-a încredinţat în urma 
solicitărei mele, un subiect de lucru pentru teza jnea de doctorat. 
II cunoşteam pe Prof. Danielopolu  cu câţiva ani mai înainte dela 
magistralele sale Iecţiuni clinice dela Spitalul Brâncovenesc, când ca 
student frequentatn cursul său. Făceam parte din prima serie de stu
denţi cu care maestrul îşi începea cariera sa de profesor universitar., 
Claritatea şi eleganţa expunerilor, bogăţia şi noutatea , ideilor, logica 
strânsă a argumentaţiei, asociate cu oăldura vocei şi siguranţa timbrului 
formau pentru mine imagina profesorului ideal şi punctul de atracţie 
dintre toate disciplinele. Dorinţa die a fi mai aproape de aaesf maestru, 
s’a realizat prin trecerea mea ca extern în clinica D-sale. Acest fapt 
mi-a dat prilejul să fiu mai des în contact cu Drsa şi să-mi pot da

*)  Prof, D-r Gr. Popa: Desvoltarea spiritului ştiinţific în Moldova şi 
contribuţia Academiei Mihăilene la această desvoltare. Iaşi, 1036.
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mai bine seamă de forţa sa de muncă şi! de gândire, cari mi-I înfă
ţişau faţă de umila mea persoană de extern, ca un titan. In clinica 
dela Filantropia, căci acolo se mutase profesorul după un an de func
ţionare Ia Spitalul Brâncovenesc, exista, spre deosebire de alte clinici, 
şi un laborator de fiziologie. Era ceva nou: un laborator de fiziologie 
într’o clinică medicală. In acel laborator îşi petrecea mai tot timpul ma
estrul, unde lucra de cele mai multe ori singur, şi uneori ajutat de Iun 
asistent.

Subiectul tezei mele de doctorat fiind din fiziologie, am fost 
acceptat să lucrez în laboratorul maestrului, sub conducerea sa directă. 
Natural că Ia început am pătruns în acel laborator cu sfială, ca într’un 
templu, măsurându-mi zgomotul pasului, pentru a nu turbura liniştea 
în care pluteau atâtea idei, ce aveau să dea naştere mai târziu prin
cipiilor de bază ale funcţiunei sistemului nervos al viefeî vegetative. In 
acel laborator, în care maestrul venea dis-de-dimineafă, sau cum zicea 
portarul clinicei când îl întrebam dacă profesorul a venit: „da d-nule 
doctor, a venit cu farurile automobilului aprinse“, (adică pe întuneric), 
şi în care se lucra târziu după ora dejunului, de cele mai multe ori 
şi după masă şi nu de puţine ori seara până în miez de noapte, când 
ideile ce frământau mintea maestrului nu-i dădeau răgaz la somn, 
zic, în acel laborator m’am iniţiat în tehnica cercetărilor de fiziologie, 
încet, încet, cu răbdare, cu multă perseverenţă, şi mai ales nu cu eco
nomie de timp, deci fără consultarea ceasornicului, mi-am însuşit o 
parte din tehnicele laboratorului, fapt care m’a dus după trecerea unui 
an de lucru benevol, Ia încredinţarea unui post de preparator. Faptul 
de a fi fost primit la lucru în mod oficial în clinica Prof. Danielo-  
polu era pentru mine o mare cinste, iar faptul de a fi fost colaborator 
al maestrului o mândrie şi un imbold Ia o muncă şi mai mare. In 
afară de însărcinarea de a lucra în laboratorul de fiziologie o aveam şi 
pe aceia de a îngrijii bolnavi în clinică. La început am fost ataşat ca 
ajutor pe lângă d-I Prof. Lupu, care pe atunci era şef de lucrări 
al clinicei şi numai mai târziu, după oe mi-am însuşit metodele de 
investigaţie clinică şi cunoştiinfele de terapeutică, graţie lecţiilor ex
puse de cei doi profesori: Danielopolu şi Lupu, am primit şi eu 
însărcinarea de a îngriji bolnavii dintr’un salon.

Ca o răsplată a muncei mele, Prof. Danielopolu mi-a în
credinţat pe rând posturile de: asistent, şef de lucrări şi apoi de sub
director al Institutului dela Filantropia, Institut în care funcţionează Cli
nica I imedicală.

Faptul de a fi lucrat timp de 20 ani lângă Prof. Danielo
polu, fiind în ultimii 8 ani şi cel mai apropiat al său colaborator, 
mi-a oferit prilejul să-mi dau seama de opera ştiinţifică, în adevăr im
punătoare, realizată de D-sa, operă recunoscută azi de întreaga străi
nătate.

încă dela începutul carierei sale, înainte chiar de a fi fost 
doctor în medicină, în 1907, Prof. Danielopolu pe timpul când. 
ora intern al renumitului clinician Prof. B u i c I i u, se ocupa cu în
scrierea mecanică a pulsaţiilor determinate de contracţia cardiaca, deci' 
cu poligrafia, nemulţumindu-se numai cu simpla observaţie clinică a
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diferitelor furburări ale ritmului inimef, ci căutând să pătrundă în mis
terul mecanismului de producere aF fenomenelor patologice. Mii de gra
fice, luate numai grafie răbdărei omului de şfiinfă pasionat-de descope
rirea adevărului, însofite de minufioase observafii luate Fa patul bolna- 

F“au dus la editarea în anul 1912, a cunoscutului volum: 
„Turburările ritmului cardiac", prima lucrare originală în acest gen 
în fără Ia noi, şi o confribufie importantă Ia studiul aritmiîlor, fapt 
recunoscut de cardiologii francezi. Au urmat acestei lucrări o serie mare 
de alte lucrări în aceeaşi direcfie, adăugând simplei înscrieri meca
nice a pulsafiilor cardiace, înscrierea electrică a activifăfel inimei, adică 
eFectrocardiografia şi măsurarea dimensiunilor inimeî cu ajutorul razelor 
Roentgen, adică ortodiagrafia, lucrări ce au văzut lumina tiparului şi con- 
stituesc asîazi o mărturie a contribufiei adusă cardiologiei de către acest 
maestru, într un moment în care în străinătate aoeste metode de lucru 
erau Ia începutul utilizăreî For, iar Ia noi în fără se ştia numai din auzite 
şi din citite despre ele. Cu drept cuvânt se. poate spune că părintele 
cardiologiei române este Prof. Danielopolu.

Putere şi pasiune de muncă în toate circumstanfele, maestrul Da
n ie  Iopolu se pasionează pentru studiul tifosului exantematic, şi-F 

Aerând zi de zi, în mijlocul bolnavilor cu Hfos exantemafic, în 
a condifiiuni dosfuî de grele, nenuiifumindu-se nu-

mai cu luare de observafii clinice, ci trecând în laborator şi executând 
sute şî  mii de examene, ce l-au dus Fâ rezultate ce nu erau cunos
cute până atunci şi Ia concepfia unui tratament original. Tot acest imens 
materiâ  a fost publicat sub firma unui volum de 532 pagini, în Fimba 
franceză, în editura M as son din Paris, volum Fxrzat în cea mai mare 
partê  pe lucrările sale originaFe, apărute anterior şl care constifue azi cea 
mai importantă şl mai complectă monografie a tifosului exantematic din 
lumea întreagă.

întors din războiul de reîntregire a neamului nostru, îl vedem pe 
maestrul Danielopolu în 1920, ca titular a! Clinicei Medicale Fa 
Facultatea de medicină din Bucureşti, în locul regretatului Prof. B u i- 
c I i u, frământat de cat̂ juea unei clinici în care să poată Fucra. Grafie 
puterei sale de mundyjf,' perseverenţei safe obfine dela cei în drept 
fondurile necesare şî «fefnreşte după concepfia sa personală Institutul 
cimico-medical dela Spiralul Filantropia, Institut care faoe admirafîa sa- 
vanfiFor străini ce ne vizitează fara, trezind în ei ambijîa de a făuri şi 
ei în fara lor un astfel de institut. ^

Având tot ce îi trebue Fa îndemână, se pasionează pentru stu
diul sisiemu.ui nervos al viefei vegetative, studiu început cu muFfi ani 
înainte, chestiune descrisă incomplecf şi eronat până atunci în toate 
tratatele străine. Metodele anterioare de cercetare ale acestui sistém, 
nefinând seama de nofiunife elementare de fiziologie şi de far- 
macodinamie, au fost înlocuite de Prof. Danielopolu  cu metode 
noi, cu totul originaFe, metode, cari în mâinile safe şi ale elevilor săi 
prearm şi în mâinile multor autori străini, au dus Ia punerea pietrei 
fundamentale a sistemului nervos vegetativ. Metodele originaFe ale 
maestrului: metoda tensio-electrocardiagrafică, metoda tensio-pletismo- 
grafică, metoda vîscerografică, precum şi probele: proba atropinéi şi or-
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îostafismului pentru cercetarea tonusului vegetativ şi probele amfofTope 
cu adrenalină, eserină, pilooarpină şi calciu, proba amfofropă a reflexe
lor oculo-viscerale, proba amfofropă a reflexelor sino-carofidiene, probe 
pentru studiul excitabilităţii vegetative, sunt metode şi probe recunoscute 
de majoritatea lumei medicale ca indispensabile cunoaşterei sistemului 
nervos vegetativ. Grafie acestor metode de cercetare, Prof. Dan ie i o- 
polu a ajuns Ia o serie întreagă de concepţii originale în ce priveşte 
fiziologia sistemului nervos vegetativ, concepţii ce formează adevăratul 
schelet al acestui sistem. Printre ele cităm: mecanismul circular amfo- 
trop al tonusului cardio-vascular, fiziologia zonei reflexogene sino-caro- 
tidiană, fiziologia zonei reflexogene cardio-aortică, fiziologia ganglionului 
stelat, tripla inervafîe a muşchiului striat, cele 3 legi generale ale func- 
fionârei sistemului nervos vegetativ: legea amfotropismului, legea pre- 
dominenfelor şi legea meoanismuhri circular amfotrap.

Tot grafie aoestor metode, Prof. Danielopolu  a reuşit să facă 
o clasificare patogenică a turburărilor sistemului vegetativ, turburări 
ce joacă dupa cum D-sa a demonstrat, un rol prépondérant în pro
ducerea diferitelor stări patologice ca: angina de piept, miocardita cro
nică, hipertensiunea arterială, arteritele, astmul, epilepsia, crizele gas
trice tabefice, boala Iu Basedow, fetanîa, etc.

Grafie cercetărilor întreprinse în domeniu! fiziologiei şi patologiei 
sistemului nervos vegetativ, Prof. Danielopolu  a ajuns la o serie 
întreagă de cancepfiuni de ordin terapeutic. In fruntea lor stă opera- 
fiunea în angina de piept prin suprimarea reflexului presor, operaţiune 
ce s a arătat eficace în 70,34°/o din cazuri, când infervenfrunea s’a făcut 
în condiţiile indicate de autor. O altă intervenfiune, nu cu mar puţină 
eficacitate, sa  arătat a fi: simpafecfomia inter-Iombo-sacrată în arteri
tele oblitérante şi în turburârile trofice ale membrelor inferioare, inter
venţie făcută cu scopul de a întrerupe firele vaso-consfrictoare ale va
selor. In afară de acestea, Prof. Danielopolu, bazându-se pe con
cepţia sa personală în producerea sindromelor paroxistice, a propus 
secţiunea firelor nervoase centripete cardio-vasculare pentru suprimarea 
acceselor de tachicardie paroxistică (când acestea sunt prea frequente 
şi prea prelungite), secţiunea aceloraşi fire în hipertensiunea arterială, 
cu scopul de a înlătura ©edemul pulmonar, secţiunea firelor nervoase 
centripete ale celor 2 zone reflexogene, sino-carotidiană şi cardio-aortică 
în epilepsia esenţială, interceptarea firelor centripete pulmonare pe care 
se conduce cercul reflex broncho-consfricfor, în accesele de astm.

Tot graţie numeroaselor cercetări de farmacodinamie întreprinse pe 
animale şi pe om, în stare normală şi patologică, Prof. D a n i e I o- 
polu a ajuns Ia stabilirea unor principii, cari formează azi fundamen
tul terapeuticei vegetative. Astfel este ştiut azi că nu putem face o 
bună terapeutică vegetativă, fără a fine seamă de faptul că substanţele 
vegetative sunt amfomimetrice, că efectele for sunt variabile (uneori 
chiar inversate) după doza întrebuinţată, că efectele lor variază mult 
după tonusul vegetativ, aşa de profund modificat în stare patologică̂  
că în fine dozele terapeutice întrebuinţate, făcând parte din dozele in
termediare, aşezate între dozele mici, cari au o acţiune şi dozele mari 
cari au acţiune contrară, au de cele mar multe ori în organismul pa-

\
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tologic, o acţiune inversă în ceea ce se întâmplă în organismul nor
mal. Şi pentru că am vorbit de terapeutică, menţionăm tot aci urmă
toarele trei metode cunoscute şi aplicate şi de lumea medicală străină: 
metoda dozelor fracfionate de strofantină, metoda salicilo-alcalină ma
sivă şi metoda reanimării înimei.

Toate vastele cercetări în domeniul sistemului nervos al vieţii ve
getative, întreprinse de Prof. Danielopolu  timp mai bine de 25 
ani, cercetări prin cari se stabileşte pentru prima oară adevăratele baze 
ale acestui sistem, au văzut lumina tiparului sub forma a sute de pu
blicaţii, cea mai mare parte apărute în străinătate, confirmate fiind 
de majoritatea autorilor ce au lucrat în această specialitate. N’avem 
decât să luăm orice tratat străin de sistem vegetativ, apărut în; ultimii 
ani, şi vom vedea Ia fiecare pas citat numele Prof. Danielopolu  şi. 
concepjiunile sale în acest domeniu ştiinţific.

Dacă am expus înaintea D-Ior Voastre personalitatea Profesorului 
Danielopolu  şi opera ştiinţifică realizată de D-sa, am făcut-o din 
mai multe motive: înfâîu ca omagiu faţă de opera sa nemuritoare, 
operă ce a dus faima de român în toate ţările civilizate din lume; 
al doilea, pentrucă aci Ia Iaşi este leagănul ştiinţei româneşti şi opera 
ştiinţifică a maestrului meu e o admirabilă continuare a acestei ştiinţe, 
al'treilea, ca exemplu ce trebue imitat şi care sper să trezească în tine
retul ce se dedică ştiinţei, ambiţia de a lucra cât mai mult, demonstrat 
fiind de către maestrul meu, că în ţară Ia noi, cu mijloacele noastre,, 
o minte ageră, dublată de o muncă intensă şi cu pasiune pentru ştiinţă 
poate crea opere, ce pot străbate graniţele ţării, contribuind Ia progresul 
ştiinţei universale; şi. în fine al patrulea, ca omagiu de recunoştiinfă 
pentru maestrul C6 o .fost şi continua sa fie părintele spirîtualitâfii mele.

Şi acum, iubiţi studenţi, revenind Ia disciplina pe care sunt che
mat să o slujesc — clinica medicală semiologică — voi spune în câteva 
duvinfe cum înţeleg a preda această disciplină.

învăţământul clinicei medicale este un învăţământ plin de greu
tăţi, ce nu pot fi înfrânte decât prin muncă, dar şi plin de orizonturi 
dătătoare de mari satisfacţii, el având ca scop progresul ştiinţei şi 
alinarea suferinţelor omului. Este adevărat qă rostul învăţământului me
dical este de a crea medici practicieni buni1, de care ţara are în pre
zent atât de mari nevoi,, dar nu-i mai puţin adevărat că fot el are şi 
obligaţia de a sădi în studenţi pasiunea pentru ştiinţă, în vederea asi- 
gurărei progresului ştiinţei medicale.

Pentru a ne introduce în studiul clinicei medicale este absolută 
nevoie înainte de toate să avem cunoştinţe precise de anatomo-fizio- 
Iogie normală şi - patologică, medicină experimentală şi patologie me
dicală, deoarece studiul clinicei medicale nu este altceva decât aplicarea 
Ia patul bolnavului a cunoşîiiinfelor căpătate Ia disciplinele de mai sus. 
Nu putem să ne dăm seama de boala unui organ înainfie de a—ii 
cunoaşte forma, structura şi funcţia sa în stare normală. Cum însă Ia 
disciplinele mai sus indicate, noţiunile teoretice de anatomie sunt demon
strate pe cadavru, iar noţiunile teoretice de fiziologie pe animale, numai
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la disciplinile clinice, deci unde se găseşte material uman, se poate 
faoe o anatomie şi o fiziologie umană, pe viu. Penfru aceste moHv©
Ia cursul de clinică medicală al Prof. Dariielopolu, înainte de a 
se trece Ia prezentarea de bolnavi, se face o serie de Iecfiuni asuprai 
omului sănătos, normal, sfudiindu-se pe el, cu metodele de investigaţie 
clinică şi de laborator, funcţionarea organelor sale. Este absolut necesar 
să ştim cum se prezintă,de exemplu murmurul respirator sau zgomo
tele inimei în stare normală, pentru a ne da seama de modificările 
lor în stare patologică, după cum de asemeni frebue să ştim cum1 arată 
o electrocardiogramă şi o ortodiagramă normale, penfru a ne da seama 
atunci când ele reprezintă o stare patologică.

Unul din mijloacele cele mai importante de investigaţie clinică, 
de al cărui rezultat depinde în cea mai mare parte stabilirea diagnosti
cului boalei, este interogatorul bolnavului. Sunt unele boli chiar, în 
care aproape totul se-sprijină pe interogator; exemplu: angina de 
piept. De felul cum ştim să luăm acest interogator depinde, cum am 
spus, diagnosticul. Pentru a putea lua un bun interogator, sau mai 
precis, un interogator exact, este absolut necesar să cunoaştem în mod 
teoretic întreaga patologie medicală. Numai cunoscând simptomele prin 
care boala se manifestă, vom1 şti să Ie căutăm în interogatorul bolna
vului. Iată prin urmare patologia medicală ca o disciplină absolut ne
cesară introducerii Ia studiul clinicei medicale. Neexistând o astfel de 
disciplină Ia Facultatea noastră, cade tot în sarcina noastră şi pre
darea ei, odată cu predarea semioticei.

Semiologia — adică studiul simptomelor 7— a luat fiinţă odată cu • 
medicina. Ea a făcut progrese continue cu timpul, şi unde Ia început 
medicii se mulţumeau numai cu simpla înregistrare a simptomelor, azi 
nu se mai poate concepe cunoaşterea lor, fără a cunoaşte şi meca
nismul lor de producere. înaintea epocei infroducerei metodei ,experimen- 
tale, acest fapt nu era cu putinţă. Se cunoşteau bolile, precum şi 
simptomele lor, dar nimeni nu putea explica producerea lor, din care 
cauză o mare confuziune exista în diagnosticarea şi tratarea lor. 
Numai după ce marele fiziologist francez C lau d e  Bernard a in
trodus metoda experimentală în studiul bolilor, medicina a putut face 
progresele Ia cari ea a ajuns azi. Dovezi pentru a exemplifica aceasta, 
se găsesc nenumărate. Vom cita — după Danielopolu  — pe cel 
mai caracteristic, sindromul Iui Adams şi Stokes, sau disociaţia 
auriculo-venfriculară. Deşi acest sindrom a fost cunoscut încă din se
colul al XVIII-lea, când Morga ni l-a descris sub numele de puls 
lent permanent, deşi Sfokes în cursul secolului XlX-Iea a observat 
că pulsul jugular bate mai freguent ca cel radial Ia aceşti bolnavi, 
deşi ulterior Ia necropsie sau găsit leziuni ale septului infervenfricular, 
numai după introducerea metodei experimentale, care a permis repro
ducerea acestei boli pe câine, prin secţionarea fascicolului H i s s, s a 
putut vedea mecanismul de producere al acestei boli. Dar nu numai 
acest exemplu; n’avem decât să luăm istoricul fiecărui capitol din pa
tologia medicală şi vom vedea că determinismul fenomenelor patologice 
nu s’a putut stabili decât din momentul infroducerei metodei experimen
tale în studiul bolilor.
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A ne mulţumi numai cu cunoaşterea semnelor unei boli, fără a 
ne da seama şi de mecanismul lor de producere, înseamnă a ne întoarce 
cu oU am înapoi, pe timpul când medicii făceau în cercetarea bolilor 
simpla operă de înregistrare. Vom face şi noi această operă de înre
gistrare căci simptomele bolilor trebuesc ştiute, însă încărcarea memo
riei va fi mult uşurată dacă intervine raţionamentul nostru şi ne explică 
mecanismul producerii lor. Astfel, în insuficienta aortică există mal 
bine de 1b semne, şi poate se vor mai descrie şi altele, cunoscând 
insa mecanismul lor de producere, care este acelaşi pentru toate, ne 
va fi mult mai uşor să Ie ţinem minte.

Interpretarea simptomelor găsite Ia bolnav este cât se poate de 
importantă. Fără o justă interpretare a lor, diagnosticul boalei în cauză 
nu poate fi pus. Câteva exemple ne va demonstra aceasta.

Se prezintă̂  Ia consultafie un bolnav cu o durere în epigasfru, ce 
apare târziu după ora meselor. Este singurul simptom subiectiv pe care 
bolnavul îl prezintă. Examenul clinic făcut acestui bolnav nu descoperă 
decât o uşoară durere Ia palparea epigasfrului pe linia mediană. Cărui 
organ îi corespunde această durere şi care este diagnosticul boalei? 
renfru a răspunde Ia aceste două întrebări trebue să interpretăm acest 
simptom,  ̂deci să vedem care este mecanismul producerei sale. Grafie 
tizio-pafologiei este ştiut astăzi că durerea viscerală se prezintă sub 
. j?  *°™e: °  durere care se simte Ia nivelul organului şi o durere 
iradiată în regiunea cutanată corespunzătoare teritoriului nervilor sen- 
sitivi, ce intră în conexiune la nivelul ganglionului spinal cu fibrele 
.sensihve ale organului. In cazul nostru, dacă stomacul ar fi organul 
rn cauza, sar simfi o durere la nivelul său, deci rin epigasfru şi o 
durere iradiată în regiunea cutanată corespondentă nervilor rachidieni 
ce pornesc din al Vl-Iea şi ai VlI-Iea segment medular dorsal, 
care corespunde tot epigasfrului. Bolnavul nostru acuzând dureri în 
epigasfru, cel dinfâiu organ ce trebue vizat deci, trebue să fie sto
macul. Durerea bolnavului nostru mai are însă un caracter: apare târziu 
după ingesfia alimentelor. Noi am demonstrat în mod destul de clar, 
a i ajutorul metodei de înscriere grafică a contracţiilor stomacului, că 
la determinarea durerei din ulcerul piloro-duodenal confribue 3 factori, 
unul predispozanf: ulcerafiunea şi doi determinanţi: contractilifafea gas- 
rnca şi secreţia gastrică, primii doi factori: ulcerafiunea şi confractilifatea 
tund indispensabili. Introducerea 'unui aliment în stomac, în timp ce 
el se contractă, sau a (unei cantităţi de cel puţin 100 gr. apă, cum am 
constatat în cercetările noastre, opreşte în mod brusc contracţiile gastrice 
şi odată cu ele şi durerea. In cazul bolnavului nostru, când apare du
rerea i Ea apare târziu după ingesfia alimentelor, deci în momentul 
m care stomacul începe să se contracte, pentru a evacua conţinutul 
sau în duoden. Pentru ca aceste contracţii să determine o durere, 
trebue să se găsească Ia nivelul stomacului sau duodenului o ulceraţie* 
Kafionând în felul acesta, ajungem Ia concluzia că bolnavul' ae s'a 
prezentat la consultafie cu dureri epigasfrice, apărând târziu după ora 
mesei, trebue să fie purtătorul unui ulcer gasfro-duodenal.

Un alt exemplu: se prezintă Ia consultaţie un bolnav cu o durere 
prestemală, ce apare în timpul mersului, cu iradiafie în membrul superior
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stâng, de-a-Iungul fefei sale interne, durere ce dispare dacă bolnavul se 
opreşte din mers, pentru ca să reapară dacă el reia mersrul. Este sin
gurul simptom ce-I prezintă bolnavul. Examenul său clinic nu desco
pere nimic în plus. Cărui organ îi corespunde această durere şi care 
este diagnosticul boalei sale? Numai interpretând, analizând, simpto
mul prezentat 'de bolnav vom putea răspunde acestor întrebări. Tot 
numai grafie cunoştiinfelor de fizio-pafologie vom putea face această 
analiză. Bolnavul nostru acuzând dureri în plin stern, cel dinfâiu organ 
ce frebue vizat este inima. Durerea bolnavului nostru mai are însă 
două caractere: se iradiază în membrul superior stâng şi nu apare decât 
Ia sforfare, în timpul mersului. Iradiafia în membrul superior stâng 
de-a-Iungul fefei interne corespunde unui teritoriu cutanat inervat de 
nervii rachidieni ce pornesc din al VlII-Iea segment medular cervical 
şi din primul segment dorsal, nervi ce se găsesc în legătură. Ia ni
velul ganglionului spinal, cu firele sensifive cardio-aortice. Iradiafia 
durerei în membrul superior stâng nu poate fi altceva decât o iradiafie 
a durerei inimei. Deci organul ce sufere la bolnavul nostru frebue să 
fie inima. Am văzut că acea durere mai are un caracter: apare în 
timpul mersului şi dispare în repauz. Cunoscând din fizio-pafologie 
mecanismul producerei durerei cardiace prînfr’un dezechilibru între munca 
inimei şi irigafia sa coronariană, dezechilibru ce determină o intoxicafie 
a inimei şi un cerc reflex presor, mecanism conceput de Prof. D an ie -  
lopolu, ne vom da imediat seama că durerea presternală, iradiată în 
membrul superior stâng, ce apare Ia efort şi dispare în repauz, nu 
poate fi altceva decât o criză de angină de piept. In adevăr, atât 
timp cât bolnavul nostru stă în repauz nu are nicio durere, însă din 
momentul ce începe să meargă şi deci inima sa desvoltă o muncă mai 
mare, durerea apare. Ea apare din cauză că irigafia coronariană era 
suficientă cu toată existenfa leziunilor coronariene, numai pentru o 
muncă mică a inimei nU şi pentru una mai mare, ca aceea pe care ea 
o desvoltă în timpul sforfărilor fizice. Din aceste motive se produce 
un dezechilibru între munca inimei şi circulafia sa coronariană, deze
chilibru oe duce Ia o intoxicaţie a inimei, ce determină durerea cardiacă.

Pentru a putea face raţionamentele de mai sus a fost absolută 
nevoie să avem cunoştimfe de anatomo-fiziofogie normală şi patolo
gică. Simpla observafîe clinică luată bolnavului prin metodele de in
vestigare clinică şi prin cercetările de laborator nu ne poate duce Ia 
precizarea diagnosticului, dacă nu avem cunoşfiinfele de mai sus /şi 
dacă nu avem desvoltaf în noi raţionamentul ştiinţific.

Semiologia de azi nu mai seamănă cu vechea semiologie. Des
coperirile din ultimele decenii ale ştiinţei medicale au făcut-o să pro
greseze, şi azi avem Ia îndemână în afară de metodele de investigaţie 
clinică, o serie întreagă de metode de laborator, grafie cărora ne pu
tem da seama de turburârile ce apar în funcfia organelor şî cari com- 
plectează într’un mod minunat observafia clinică luată Ia patul bol
navului. Insă baza ei, punctul de plecare pi ei, este şi frebue să rămână 
observafia clinică. Numai în felul acesta vom putea desvoltă spiritul de 
observafîe al studentului, care complectat cu desvolfarea raifonamenfukii 
ştiinţific, grafie unei gândiri de fiziolog, ne va duce ia crearea adevâ-



380

râtului clinician, bun practician şi om de ştiinfă în acelaşi timp. Nu 
prin încărcarea memoriei cu o puzderie de semne clinice şi de nume 
proprii, bună numai pentru demonstrarea unei aşa zise erudifii în 
fafa juriului unui concurs, ci prin desvolfarea spiritului de observajie 
şi a rafionamenfului ştiinfific înjelegem a proceda în predarea disciplinei 
noastre.

Dacă recapitulăm cele expuse până aci, rezultă că în predarea 
disciplinei noastre ne vom ocupa întâiu de .omul sănătos, căutând a 
aplica pe el cele învăjate în primii ani la anatomie şi fiziologie., 
Odată bine fixate aceste nofiuni şi după expunerea unei serii de lec- 
fiuni teoretice asupra bolilor, cu care ocazie se vor revizui şi nojiunile 
de anatomo-fiziologie patologică, vom trece Ia patul bolnavului, unde 
vom căuta după ce ne vom fi însuşit metodele de investigafie cli
nică, ' să aplicăm cele învăjate Ia disciplinele de mai sus. Procedând 
metodic vom lua mai întâiu anamneza bolnavului cu ajutorul interoga
torului -— adică istoricul boalei şi antecedentele —  apoi vom face 
starea prezentă a bolnavului, cercetând simpfomele subiective cu aju
torul interogatorului şi cele obiective cu ajutorul metodelor de investigafie 
clinică; ne vom făuri pe baza acestora o ipoteză în ce priveşte diag
nosticul, ipoteză ce o vom întări cu rezultatul examenelor de laborator. 
In urmă vom căuta cu ajutorul cunoştiinfelor de fiziologie să interpretăm 
rezultatele investigaţiilor noastre. In felul acesta verificăm ipoteza noastră 
şi ajungem Ia. stabilirea mai întâiu a diagnosticului şi apoi a progno
sticului. înjelegem însă în toată această metodă să dăm locul cel din- 
tâiu observajiei clinice, examehului clinic propriu zis al bolnavului, 
atât de necesar la început, desvoltării spiritului de observajie, examenele 
de laborator ocupând locul al 2-lea. Procedând astfel în predarea dis
ciplinei noastre, nu vom face altceva decât să răspândim mai departe 
principiile ce Ie-a susfinut timp mai bine de 23 ani, Prof. Dan ie Io- 
polu în Iecjiunile sale dela clinica medicală din Bucureşti.

Dacă Prof. Danielopolu a putut crea acea vastă operă ştiin
ţifică de care am vprbit Ia început, aceasta se datoreşfe pe de o parte 
calităţilor sale excepţionale de om de ştiinfă, iar pe de alfa principiilor 
stabilite de marele fiziologist francez C laude Bernard, ale cărui 
principii, D-sa Ie-a aplicat Ia tot pasul. Numai printr’o gândire de fl- 
ziolog, Prof. Da n i eIopo Iu a putut ajunge Ia stabilirea unor ade
văruri ştiinjifioe, cari au complectat, multe lacune din ştiinja medicală.

‘ toate acestea ne indică rolul ce frebue să-l aibă fiziologia în 
învăţământul clinicei medicale. Şi celelalte discipline amintite mai sus 
au un rol important în acest învăţământ, dar rolul fiziologiei Ie depă
şeşte. Cercetând leziunile determinate de boli, anatomia patologică n’a 
reuşit să explice mecanismul de producere al bolilor fără ajutorul fizio- 
pafologiei. Exemplul dat mai sus cu sindromul Stokes-Adams este cât se 
poate de demonstrativ. De altfel dacă cercetăm trecutul medicinei, ve
dem că era anatomiei patologice a fost urmată de era fiziologiei, 
timp în care progresul medicinei a fost cât se poate de important. O 
scurtă privire înapoi ne va arăta confribujia acestei ramuri a ştiinjeî 
adusă medicinei. Introducerea în clinică a metodei experimentale, a me
todelor grafice, a electrocardiografie!, a nenumăratelor probe întrebuin- 
fate în studiul funcfiunei diferitelor organe şi aparate, toate metode în-
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frebuinţate Ia începui numai în laboratoarele de fiziologie animală, 
suni o dovadă a celor afirmate de noi. Eleclrocardiografia, poligrafia, 
sfigmomanometria, plelismografia, măsurarea debilului cardiac, măsurarea 
vitezei circulaţiei sângelui în studiul aparatului cardio-vascular, meta
bolismul bazai şi dozările de vitamine în studiul nutriţiei, viscerografia, 
roentgendiagnosficul, tubajele gastrice şi duodenale cu probele ce Ie 
însofesc, în studiul aparatului digestiv, dozările de hormoni în studiul 
glandelor cu secreţie internă, aplicările curentului galvanic şi faradic, 
cronaxia, electro-encefalografia în studiul sistemului nervos, diferitele 
probe înfrebuinfate pentru studiul funcfiei fipatului şi rinichiului, cât 
de utile sunt toate acestea, e un fapt cunoscut azi de toată lumea 
medicală. Toate aceste metode de'laborator n’ar fi existat fără concursul 
fiziologiei.

Tot grafie fiziologici s’a putut pune bazele sistemului nervos al 
viefei vegetative, a cărei cunoaştere trebue să constitue azi o obli— 
gafie pentru orice clinician. După cum nu se poate separa un nerv de 
organul său, fot aşa nu se poate separa o boală de sistemul nervos 
vegetativ efectuat în ea. Pentru a putea explica patogenia unei boli, 
trebue neapărat să cunoaştem anatomo-fiziologia normală şi patologică 
a sistemului nervos vegetativ.

Dar progresele pe care le-a atins azi endocrinologia, nu sunt dato
rite şi ele tot fiziologiei? Ce argumente mai mari putem aduce pentru 
a demonstra importanţa fiziologiei în clinică?

Pentru a putea preda disciplina în felul indicat mai sus, este 
absolută nevoie să avem Ia îndemână o clinică, în care în afară de 
bolnavi ' să avem şi laboratoare cu instalaţiile necesare, reclamate de 
progresele ştiinţei medicale. Azi nu posedăm această clinică; prin înţe
legerea însă pe care am găsif-o la d-1 Decan, vom utiliza clinica D-sale, 
până în ziua în care vom reuşi a avea o clinică proprie. începând 
de azi, voi lupta din toate puterile mele, ca să putem înfiinţa aci la Iaşi, 
leagănul ştiinţei româneşti, o clinică demnă de marea lui tradiţie. 
In ziua în care voi vedea realizat acest gând, socot că una din pri
mele mele îndatoriri s’a împlinit. Dar aceasta nu é totul. Acea clinică 
va trebui să fie astfel organizată, încât să asigure odată cu îngrijirea 
bolnavilor şi învăţământul medical şi progresul ştiinţei medicale.

Medicina dinaintea marilor descoperiri ale Iui C laude  Ber
nard şi Pasteur putea fi socotită cai o arfă şi medicii puteau face 
uz în cazurile mai dificile de cunoscutele cuvinte ale Iui Bér ard : 
„La médecine est un art qui guérit quelquefois, soulage souvent ef 
console toujours“. Azi medicina este o ştiinţă, căci metodele de care 
ea se foloseşte sunt metode ştiinţifice. Explicaţia insucceselor rezultate 
din practica ei tot ştiinţa trebue să o deă, iar îndepărtarea lor nu se 
poate realiza decât tot cu ajutorul ştiinţei. Progresul pe care medicina 
i-a parcurs delà C laude  Bernard şi Pasteur s’a putut realiza 
numai graţie ştiinţei, care încet, încet, a scos medicina din făgaşul 
artei, după cum spuneam Ia începutul prelegerei noastre, trecând-o 
în cel al ştiinţei. Tot graţie metodelor ştiinţifice, medicina va atinge 
scopul ei suprem, care nu poate fi altul decât vindecarea tuturor sufe
rinţelor fizioe şi morale ale omului, medicina nefiind altceva decât o 
ştiinţa a omului.
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Lucrări ştiinţifice

DESPRE PROBLEMA MEDICO-MILITARĂ A ALIMENTAŢIEI IN 
LEGĂTURĂ CU PATOGENIA HEPATITEI 

ICTERIGENE EPIDEMICE*)
de

EMIL C. CRĂCIUN

Actualul război' european, ca şi cel precedent, a pricinuit nume
roase cazuri de icter apărând epidemic în armatele române şi ger
mane de pe frontul oriental, dar şi pe alte teatre de luptă.

Populara civilă nU a fost nici ea crufată, dovadă observaţiile pu
blicate recent de către Tudoranu & Popa, ca şi observafiile culese în 
diferite spitale (Spârchez, etc.).

Importanfa acestei epidemii este evidentă pentru' autorităţile sani
tare, militare ori civile, şî nu este cu nimic scăzuta de faptul că nu se 
cunoaşte încă agentul cauzei, nici biologia sau modul său patogen. 
Motivul residă în aceea că, chiar în lipsa acestor nofiuni fundamentale, 
mecanismul de producere al acestei boli apare astăzi cu suficientă cla
ritate pentru a putea aviza Ia măsuri practioe de cel mai mare folos1.

Dar mai înainte trebuesc revăzute pe scurt câteva din trăsăturile 
nosografice.

Numele şi nojiunea de hepatită epidemică provin dela Lindstedt
(1919).

Hafieganu (1918, 1919), vorbeşte de icter epidemic; Tudoranu & 
Popa (1943), vorbesc de hepatită icterigenă; dar ni se pare că, pen- 
tnu mai multă precizie/ e preferabil de complectat denumirea ca: 
„hepatită icterigenă epidemica“.

Sub raportul clinic, boala se poate mai lesne caracteriza, dacă îi 
împărfim evoluţia în trei etape: pre-icterică, icferică şi post-icterică.

• a) Etapa pre-icterică, cu prodrome variate: flatulenfă, bară, greu
tate sau durere în epigastru şi hipocondrul drept; anorexie, chiar des- 
gust de inâncare, apoi greaţă şi vărsături, ce pot fi tenace şi penibile;

* )  0  dare de seamă mai amănunţită asupra evoluţiei clinice j i  datelor de 
laborator privind hepatită epidemică icterigenă va fi publicată în curând împreună 
cu bibliografia. Trebue amintită in primul rând, excelenta lucrare a D-lui S. Ilie 
Georgescu: „Alimentaţia în Armată“, editată de M. A. N. 1943.

Aci se insistă asupra Anatomiei patologice, patogeniei şi consideraţiilor 
practice în legătură cu problema alimentaţiei în aglomerări diferite: „armată, 
şcoli, ospicii, etc.
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cefalee, astenie, febriculă; senzafie de boală uneori destul de intensă. 
Pot fi tulburări intestinale, scaune diareice, chiar sanguinolente. Mai rar 
constipafie. După 3—5 zile, se instalează destul de rapid;

b) Etapa ictericâ: conjonctivele, apoi tegumentele şi urina devin 
colorate. Dar, Ia cei cu tegumente de obicei colorate, de multe ori cho- 
luria e semnul de alarmă, mai ales că oboseala şi febriculă trec neob
servate în timp de serviciu greu. Simultan: scaune decolorate, bradi- 
cardie, uneori prurif (după starea tegumentelor). Dacă a fost febră Ia 
început, dispare odată cu aparifia icterului. Rareori febra persistă, 
ceea ce anunjă o formă prelungită sau gravă. Ficatul e mărit, trece 
cu 2— 4 laturi de deget sub falşele coaste, miargina sa e rotunjită; 
se simte dur, neted, sub tensiune. E sensibil, fie difuz, fie cu predo- 
minenfă cho'ecistică. Splina e percutabilă sau chiar palpabilă şi sensi
bilă. De obicei gălbenarea ajunge repede la un maximum şi după 1—3 
săptămâni scade treptat, litic, ca şi celelalte semne. Aşa că, drept li
mită obiectivă, se poate lua cel mai bine, pentru a recunoaşte când 
se consţitue;

c) Etapa a treia sau perioada de reluare a fluxului biliar nor
mal, ca punct de reper: decolorarea urinei, care excepţional se face 
brusc, iar de obicei se face în 2—5 zile, cu mici oscilaţii şi reveniri 
ale diferiţilor pigmenfi patologici. La fel se recolorează scaunul. Deco
lorarea tegumentelor e Uneori greu de precizat, atunci când tegumentele 
sunt intens colorate de melanină.

Convalescenta e prelungită din cauza asteniei.
Forme atipice: cea anormal de prelungită, timp de 5—7 săptă

mâni şi peste. In acest caz febriculă persistă, sau chiar dela început 
aU fost zile cu 39° şi peste. Ficatul rămâne mare, dureros şi deseori 
cu punct cholecistic.

Excepţional apare o formă anormal de gravă; mai ales la cei cu 
■antecedente hepatice sau renale, plăgi septice, etc.; icterul devine 
mai intens, către verde închis, negricios. Astenia devine adinamie, sau 
se ajunge Ia comă cu agifafie şi alte simptom« nervoase alarmante. 
Apar hemoragii gingivale, nasale, intestinale, etc. Cu simplă stare 
toxică, uneori şi cu semne de septicemie adăogafă, se instalează un 
icter grav tipic, evoluând fatal.

Sau, excepţional, pot apare complica}» renale, până la retentia 
azotată şi însufidenfa renală; dar această complicaţie totdeauna gravă, 
e datorită unor leziuni renale anterioare.

Avem deci o definiţie clinică, destul de netă, dar trebue recu
noscut că delimitarea fa fă de icterul cataral simplu, banal, e greu de
făcut. ' . . „

Laboratorul, solicitat mai întâi pentru elucidare bacteriologica, 
aduce rezultate negative, ceea ce e foarte semnificativ. Intr adevăr he- 
moculturile rămân sterile, chiar daoă sunt folosite mediile bacteriologice 
cele mai variate, 'pentru aerobi şi anaerobi. Culturile din sucul duodenal, 
din scaun, din organe de autopsie, dau rezultate de o variabilitaije 
caracteristică pentru stadiul actual în care se află cercetările etiologice. 
Au fost găsi}i stafilococi, b.- coli, b. tiflei, b. paratifici A sau B, (tip Aer- 
trycke), b. disenterici sau germeni atipici. Au fost incrimina}! unii
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sau alţii şi aglutinările n’au ajutat Fer o clarificare, valabilă pentru toate 
cazurile, căci nu frebuesc uitate vaccinările anterioare.

De aceea şi ipotezele etiologice sau înmulfif. In afară de aceşti 
germeni s’a vorbit ide o asociafie fuzo-spirilară, după Fr. Schiir; de gripă, 
după Bonome, Meinert, Co'urmont, Willcox. Dar cercetările epidemiolo
gie« modeme (v. Bormann & ş. a.), au eliminat această ultimă ipoteză. 
Nu e vorba nici de spirochete, nici de pi. malariae sau alte profozoare, 
nici de viermi. In privinfa parazifilor intestinali, Blassberg (1916), pe 
frontul polonez, i-a găsit prezenfi până Ia 60% din bolnavi, dar e 
de sigur simplă coincidenţă.

Din toate cercetările bacteriologice, cele care impresionează prin. 
metoda .şi lănfuirea lor, cele mai mult citate astăzi, au rămas acele 
făcute de Prof. Ion Cantacuzino în Moldova (1917—18). Nu numai 
că a izolat un para-B, dar I-a confirmat prin aglutinări şi i-a dovedit 
puterea patogenă Fa om, administrându-l la benevoli. Unul din aceştia 
a făcut un icter subfebril cu ficat mărit dureros, deci o Hepatită icte- 
rigenă, durând 10 zile; alţii au făcut subiefer simplu, sau o reacjîe 
febrilă.

Cercetările Iui Ion Cantacuzino ar trebui reluate, după părerea 
Iui von Bormann (1941), folosind mai ales material din primele zile ale 
boalei în timpul febriculei preicterice.

Rezultate pozitive, ca transmisie Fa om a obţinut recent şî Voegt 
(1942). Acest autor a folosit însă direct materialul infecţios: suc 
duodenal, sau sânge Hemolizat total, ser sanghin sau urină. Intr’o primă 
serie, au apărut de 2 ori subicter, deci 2 inoculări! pozitive din 4; în 
a doua, 1 icter din 6 inoculări. Dar pigmtenfii, galactozuria, etc., - 
arată o (participare a ficatului Ia 9 din cei 10 inoculaţi. întrebarea ră
mâne însă, ce anume agent cauzal au transmis experienţele Iui Voegt?

întrebarea e cu atât mai îndreptăfită cu cât alfi cercetători au 
adus dovezi directe că este vorba de o viroză.

Dacă cercetăm amănunţit argumentele aduse în favoarea unei 
viroze Ie putem grupa ăstfel:

a) Prin exclusie, toate cercetările bacteriologice şî serologîce an
terioare — afară de ale Iui Ion Cantacuzino —  nu au dus Ia nicio 
concluzie fermă. De asemenea pot fi excluşi paraziţii animali, sau vreo 
enzoofie sau epizootie cunoscutăŞ' după v. Bormann & Batf-Lehman 
(1941). Prin urmare, cauza boalei poate fi altceva decât un microb 
sau un parazit;

b) Dar au mai fost produse şi argumente pozitive. Mai întâi au 
apărut - mici epidemii de Hepatită icterigenă tocmai Ia copii trataţi 
contra pojarului cu ser de convalescent (Propîerî). Natural serul fusese 
controlat şi găsit steril, după criteriile bacteriologici curente. Numai 
un virus se comportă astfel. Al doilea fapt similar: asemenea cazuri 
au apărut tocmai la cei vaccinaţi anti-variolic cu limfă umană (Lurmann, 
DeHn) sau contra febrei galbene (Findlay), sau după transfuzie, dătător 
fiind un pacient cu icter cataral (Uuneis).

In fine, din sucul duodenal preluat cu cele mai riguroase precauţii 
de asepsie dela icterid, s'a putut cultiva de către Siede cu Meding 
(1941), apoi cu Luz (1943), un virus după metoda datorită cercetă-

M. M. R. 3
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tarilor nord-americani, Woodruf, Buddingh & Goodpasture, pe mem
brana corio-alantoidiană şi pe embrion de găină de 8—10 zile. Cul
turile manifestă prezenţa şi chiar creşterea, multiplicarea unui virus, 
timp de 8 ppsagii. Nu s’au studiat însă nici leziunile, nici semnele spe
cifice ale virozelor, de pildă: incluziile nucleare.'

Întrebarea rămâne dacă acel virus e tocmai presupusul virus al 
hepatitei icterigene? Căci Siede cu Meding sau Luz 1 au cultivat, 
dar n’au încercat nici transmisiunea Ia om, realizată de Cantacuzino, 
de Voegt, nici cea obţinută de Andersen & Tulinius, Ia porci subnutriţi.

Se poate deci conchide, că întinsele şi ingenioasele cercetări bac
teriologice şi virologice, nu au adus până acum decât începuturi de 
dovezi, pentrucă niciunul din rezultatele obţinute nu se bucură nici de 
generalitate, nici de confirmare, şi încă mai puţin de o înlănţuire armo
nioasă a faptelor experimentale de laborator, după criteriile stabilite 
de Robert Koch.

Dacă cercetările de laborator au fost negative, cel puţin până 
acum, în ce priveşte etiologia, ele ne aduc totuşi rezultate utile în 
alte direcţii. - .

Hematologic. Cantacuzino îh Moldova, Brugsch & Schiirer (1919), 
în teritoriile ocupate, Tarassoff (1935) în U. R. S. S., au găsit că 
Ia început boala arată o Ieucopenie cu Iimfocitoză, ceea ce am putut 
confirma, aşa cum reiese din observaţiile detailate ce vor apare în curând.

Viteza de sedimentare este crescută, variabil, fără a fi de acord
cu Ieucocifoza. - -

Este importantă de asemeni integritatea renală (Ia fel, Tudoranu & 
Popa). Nu se găsesc cilindri, albumină şi elemente renale decât în 
rari cazuri şi atunci înseamnă că a intervenit o complicaţie sau că erau 
anficedente speciale. Ca diagnostic diferenţial, această prindere a rini
chiului e intensă şi constantă în icterul infecfios Weil, Ross (1928).

Chimismul sângelui arată rareori o hiperglicemie, deseori hiper- 
colesferinemie (până Ia 5 ° / o 0)  şi o creştere neînsemnată a azotului
ureic.

Anatomia patologică decelează un tablou cu totul caracteristic. Se 
găseşte o hepatită gravă cu leziuni epifeliale de intumescenţă şi1 vucuo- 
Iizare, ajungând Ia degenerare şi distrugere cu reacţii inflamatorii în
semnate. Este deci o hepatită degenerativă. Leziunea este fireşte in
fluenţată de eventuale leziuni anterioare ale ficatului (al 2-lea caz al 
nostru avea o ciroză atrofică în evoluţie). Poate ajunge chiar Ia o 
desintegrare trabeculară. Aceasta înseamnă o necroză înaintată, aşa 
cum am putut constata pe preparatele unui coleg german, care avusese 
ocazia să studieze o singură necropsie. După informaţiile culese dela 
autorităţi competente, în regiunea caucaziană, au fost mai multe cazuri 
(aproximativ 7) de „atrofie galbenă acută“ în trupele germane.

Cu documentele câştigate dela aceste trei cazuri, este evident că:
a) Leziunea constă într’un proces degenerativ de tip alterare pro

teică, grasă şi polivacuolară a epiteliilor hepatice, asociate cu inflamaţie
interstifială; . •

b) Leziunea aceasta nu-i obligator o atrofie galbenă acută, aşa
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cum s’a afirmat de către alţi autori şi cum se admite deseori din lipsă 
de suficiente documente anatomo-pqtologice;

c) Leziunile anterioare agravează şi grăbesc instalarea insuficien
tei hepatice, însumând şi chiar potenţând o leziune prin alta.

*  ‘
*  *

Avem deci o definire clinică şi alta isfo-pafologică, cari circum
scrie net fizionomia nosografică a acestei boâle. Dar lipsa unei definiţii 
etiologia se face greu simţită. Nici serologîa sau vreo altă reacţie 
biologică nu ajută cu nimic delimitarea adevăratelor cazuri de hepatită 
epidemică fafă de alte ictere, având o altă origină şi apărând în cursul 
unei epidemii propriu zisă.

De altă parte, epidemîologia permite o caracterizare lămurită. Ca
zurile apar în vară, sporesc către toamnă, se răresc şi dispar în cursul 
iernii. Această jsbucnire esfivo-autumnală nu e nici bruscă, nici masivă. 
Morbiditatea variază între limite mari. In epidemia din Moldova (1917), 
Gantacuzino a găsit unităţi cu 5—10%, altele până Ia 50%. Tot pe 
frontal oriental, Deszitrovicş (1917) a găsit că, în plină epidemie, 
20—46% din cei evacuafi erau icterici; aceasta arată marea im
portanţă medico-milifară a bolii. Datele de morbiditate aflate în Ame
rica de Nord şi în Uniunea Sovietică arată cifre analoage până Ia 
57,2%, cu atât mai interesante cu cât privesc şi populaţia civilă, 
de toate vârstele. .

Mortalitatea e foarte redusă: 1—2%. Foarte numeroşi sunt au
torii cari Ia 3—500 cazuri nu au avut niciun caz letal. (Examenele 
necropsice sunt încă mai rare).

Ca repartizare pe vârste, în mediul civil, s’a găsit un maximum 
înainte 15 ani; dar Tarassoff a găsit că 30,4% din pacienţi aveau 
între 20 şi 22 de ani, iar 26,3 % între 40—49 ani. • .

Focarele epidemice se pot circumscri uşor dacă împrejurările per
mit o bună izolare. Extensiunea lor nu devine apreciabilă decât dacă 
nu se pot lua asemenea măsuri de‘ izolare ca, de pildă, în caz de 
campanie. ■

Durata unei epidemii depinde de anume condiţii încă neprecizate 
variabile dela a epidemie Ia alta. In Portugalia (Beftencourt & Pe- 
reira da Silva 1926), o epidemie s’a stins abia după 4 ani; în Ga- 
Iipoli (1915), a durat trei ani.

Contagiozitatea e moderată, şi, după cum reiese din datele publi
cate, se face pe tip contact direct, nu prin. apă, nici prin picături, fără 
oaspete intermediar. Nimic nu indică participarea vreunei insecte vec- 
toare. i

Incubaţia indicată de Cantacuzino (4—7 zile), este cert de multe 
ori simţitor mai lungă, de 30 zile şi peste. Ca vârstă, tendinţa e să in
tereseze mai ales .vârste tinere; Williams (1923), a găsit Ia 700 ca
zuri, că 58,3%, erau sub 15 ani.

; - *

Dacă etiologia este aşa de discutată, este însă un remarcabil 
consens asupra condiţiilor favorizante. Foarte mulţi pacienţi incriminează
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alimentele şi în special conservele de carne; unii pâinea sau apa,_ 
sau frigul umed, furtunile. Dar evident,ca foţi cru suferit de-.

1. O hrană neobişnuită cantitativ şi calitaiiv; 2. Mari oboseli, 
fizice; 3. Tensiune nervoasă; 4. Tulburări gasfro-intestinale, recente 
sau vechi • (chiar hepato-veziculare), cari prepară calea. Sunt deci 
condiţii inerente alimentării în comun, aglomerărilor şl eforturilor cerute 
prelungit de o campanie eroică.

Hrana neobişnuită constă în conserve de came, cu un mare pro
cent de grăsime de porc, fotosite de multe ori fără niciun alt adaos, 
atât Ia prânz cât şi seara, zi după zi. Uneori Ia prânz, conservele 
acestea serveau Ia prepararea supei zilnice. Dar măi ales seara, con
servele erau luate reci, sleite, cu pâine pufină sau de Ioc, căci 
foamea fiind un bun tovarăş al efortului, raţiunea de pâine distribuită 
dimineaţa, era consumată încă de peste zi. Lipsa legumei obişnuite 
■— fasolea, —  a condimentelor (ceapă, usturoi, ardei, castraveţi muraţi 
sau cruzi), a a Iter, vegeta Ie (varza, cartofi), a Iăpturilor sub orice formă, 
confereau alimentaţiei o monotonie şi o totală deviare dela regimul 
obişnuit. Din punct de vedere al caloriilor şî compoziţiei ca şi al ca
lităţii, nu se pot ridica obiecţii, ci din punct de vedere al vitaminelor, 
a participării vegetalelor ca proteine, hidrocarbonate şi nu mai puţin ca 
celuloze, asupra cărora a insistat reoent, şi Ia Bucureşti, Hans Eppinger.- 
De asemeni ca variaţie, este incontestabil desechilibrul ce rezultă din o 
asemenea trecere bruscă jşi totală dela un regim mai ales vegetai 
sărac în grăsimi, Ia unul hipercarnat şi hipergras, prin exclusia altor 
feluri de alimente. -

Nu se poate obiecta, iarăşi nimic sub raportul punctualităţii aces
tor distribuţii, însoţite de suplimente de bomboane, şocolată, fructe us
cate, uneori alcool. --

Din punct de vedere al manutenfiunii, este clar _ că aceasta e 
forma cea mâi Ia îndemâna unor transporturi pe distanţe lungii 'prove
nind numai dela bazele de aprovizionare destul de îndepărtate, fără re
surse Focale.

Erau deci realizate condiţii cu totul analoge celor de pe vasele 
de cursă lungă din secolele trecute, al căror echipaj era hrănit numai cu 
alimente conservate. Se ştie de asemeni ce ravagii produceau în ase
menea condiţii bolile de carenţă, mai ales scorbutul, iar cei ce scăpau 
erau bine preparaţi pentru gută, gravelă, afecţii hepatice, reumatism 
deformant. Alimentaţia marinarilor a fost însă raţionalizată sub raportul 
raţiunii biologice, nu numai al raţiei alimentäre, căci aceasta din urmă 
este calculată prea abstract şi simplist.. Alimentarea trupelor de uscat a 
rămas cea mai monotonă, dat fiindcă şi trupele aviaţiei au alt regim 
alimentar. . '

Faptele arată ce departe s’a ajuns faţă de vederile utopice dela 
finele veacului trecut, cari proorociau momentul apropiat când omeni
rea îşi va putea reduce alimentarea la câteva pilule, din cari să ia 
toate.caloriile necesare, în cel mai .concentrat volum1 cu putinţă. Ase
menea păreri, precedând descoperirea vitaminelor şi a substanţelor auxi
liare, n’au rezistat Ia experienţa faptică. Reiese astăzi că relaţiile ali
mentare, calculate cu ajutorul bombei calorimetrice după Rubner şi
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continuatorii sâi, trebuesc armonizate cu posibilităţile digestive, cu oerin- 
fele efective ale stomacului şi intestinului omenesc. Se verifică odată 
mai mult faptul că sunt uneori discrepanţe categorice între concluziile 

„ căpătate in vivo, fa fă de cele observate in vitro.
Trebue să ne amintim că în trecutul război european, după epi

demia de .hepatită icterigenă din 1917, au urmat, odată cu 1918, nu
meroase cazuri de scorbut, necunoscut în aceste regiuni. Ori şi în 
acea campanie s’a făcut larg folos de conserve: unt siberian, slănină 
şi afumături americane1), conserve engleze şi ruseşti, pâine din făină 
variată şi inegală. La fel se adăugau factori de surmenaj fizic şi nervos, . 
igienă în minus, rezultând din condiţiile ce domniau la acea dată în 
Moldova, în Muntenia, ca şi în alte regiuni ale frontului oriental, de o 
parte şi de alta a liniei de luptă.

E remarcabil că primele focare au fost atunci în Galifia, Serbia 
şi în Galipoli, tocmai în regiuni cu aprovizionare dificilă şi transporturi 
venite pentru mai multă vreme dela distanfă.

Conservele de came în cutii de metal mai prezintă un mare pe
ricol al tmicrobismului latent. Foarte de curând, Calalb & Tunaru (1942), 
au făcut cunoscute cercetările lor asupra acestei chestiuni. Ei au găsit 
că printre cele 100.000 cutii blocate în frigoriferele unei fabrici de 
conserve, 30% prezentau capac bombat şi clapofaj, dacă erau încer
cate finându-Ie la termosîat de -f- 37° câteva zile pe rând. Iar cul
turile bacteriene au arătat: diplococi şi bacili- gram pozitivi, stafiloooci 
(a căror valoare patogenă a fost stabilită de către Deck, 3ordan & 
Burrows). Un butoiu cu icre de Manciuria (via Egipt) confinea ba
cili disenterici Flexner, deşi salinitatea era 60,8% (pH =  5,5).

Evident că în ce priveşte efortul fizic şi nervos2), ca şi limitele 
Iui, prin chiar faptul cerinţelor unei campanii modeme, duse în condiţii 
eroice, nu se poate semnala altceva decât tocmai imperativul de a aduce 
la condifi de maximală rezistenţă corpul omenesc. Nimic nu poate 
pune o limită intensităţii, duratei şi continuităţii efortului nervos şi mus
cular, în condiţiile pe cari Ie impun armamentul modem. Deci un motiv 
mai mult ca alimentarea să fie aşa de bine potrivită şi echilibrată cu 
efortul probabil, încât randamentul să fie sporit Ia maximum. De asemeni 
trebue reflectat la o antrenare metodică a ridicării capacităţii de efort 

'«fizic şi nervos, tocmai ca o pregătire esenţială pentru obligaţiile mili
tare, exercitate permanent sau temporar. Condiţii esenţiale apar, nu numai 
perimetrele, ci capacitatea de adaptare neuro-musculară. De o adap
tare a digestiei nu poate fi vorba.

Frigul umed şi alte intemperii au acelaşi efect de a accentua . 
surmenajul muscular şi nervos.

* Calitatea apei de băut este greu de modificat şi de reglementat 
în chip satisfăcător. De sigur că aci stă o cauză însemnată care in- .

1) Este foarte semnificativ că şi autori germani ca Mattnes (1921) încri- 
"minează de asemeni afumăturile de provenienţă americană. In primul rând'şi indis

cutabil, acestea erau cele mai vechi, din cauza lungului transport. , :
2) Paul Krause (1921) citează un icter „Catarai* apărut la,un militar tre

cut în justiţia Militară. '

■S»



fluenfează în ' râu digestia şi foaia înlănţuirea pafogenică cs va fi 
expusă mai departe. ,

 ̂ De asemeni suntem departe de o asemenea profilaxie, încâi să 
poafă fi reduse anfecedenfele gasfro-hepafice: choliticii, duodenalii, gas- 
fricii şî  mai ales hepaticii sunt prin definiţie mai labili fafă de această ' 
epidemie, adică de un desecbilibru alimentar agravat de un desechllibru 
neuno-muscular.

E semnificativ faptul că oridecâfeori ancheta mefodicăl a arătat că 
icterfcii putuseră folosi alcool — şi mal ales alcool concentrat, de 
aîsîliafîe, aoesf uz de alcool, chiar în limite bine tolerate de obicei, 
constituiau totuşi o condiţie patogenicâ defavorabilă net agravantă. Aşa 
se explică probabil cazurile de icter grav mai frecvente Ia unele trupe 
aecâl Ia altele şi în unele regiuni, faţă de altele.

Faptul că malaria era aşja de frecventă, cel puţin în trupele 
române, nu pare să fi fost un factor net de agravare: morbiditatea 
de icter pare că a fost cel mult aceiaşi în trupele române ca şi în 
cele germane. De asemeni, frecvenţa şi gravitatea epidemiilor de hepatită 
icterigenă printre popoarele nordice pledează net în contra malariei şi 
în contra paraziţilor intestinali, dar pledează hofărît pentru impor- - 
fanţa pafogenică a unei alimentaţii concentrate, bogate în proteine 
şi în grăsimi, în alcooluri tari de disfilaţie, pe care nordicii Ie consumă 
în mai largă măsură decât sudicii. Aceştia din urmă folosesc mal mult 
vegetale, cereale şi fructe, iar ca băuturi alcoolice, mai ales cele re
zultate prin fermentaţie naturală. Factorul „uzură nervoasă“ tensiune 
nervoasă, aglomeraţii urbane, merg consensual.

- Rolul catabolifilor cacnafi e bine cunoscut din patogenia Icterului 
catarul. De asemeni rolul oboselii fizice, mai ales a lipsei de repaus 
Ia pat când boala a început, rolul emoţiilor şi în genere al surmenajului 
nervos.

** *
Care este natura acestei boli?
Dela Lindstedf (1919), se ştie că este vorba de o hepatită. 

Am văzut mai înainte ce fel de hepatită, mai bine zis ce caractere 
are hepatita în asemenea cazuri, adică o semnificativă variabilitate a  
leziunilor în raport cu antecedentele.

Iar ca morfogeneză, ca „devenire“ a leziunilor, Hans Eppinger 
a insistat înfr o lungă şi strălucită serie de experienţe asupra unor ase
menea derivaţi camafi (acroleină, formiat de alil, alilamină, efc.), 
determinând unele turburări de permeabilitate a capilarelor hepatice, 
ducând Ia exfravazate ce tulbură circulaţia intralobulară şi duc apoi 
Ia deviaţia bilei spre sânge.

** *
Care poate fi origina hepatitei icferigene epidemice, ţinând seama 

de cele ce preced?
Origina microbianâ strictă (i. e.: un microb specific), pare puţin 

verosimilă, după întinsele cercetări făcute în atâtea laBoratorii. Această 
posibilitate nu poate fi totuşi eliminată încă, date fiind importantele 
rezultate obţinute de un specialist aşa de competent ca Prof. Ion Can- 
tacuzino.



Origina ultramicrobiană, pentru care pledează chiar de pe acum 
muife fapte, nu-i complet dovedită. Nu se cunosc nici leziunile pro
duse de presupusul virus, nici valoarea Tui patogenă Ta animale de labo
rator sau la om. Şi nici chiar cultivarea acelui virus nu se poate încă 
face suficient de sigur. Trebue de asemeni dovedit că ceea ce e transmis, 
(Voegt) era realmente un virus.

Pentru a dovedi natura specifică a unui germen patogen, Robert 
Koch, a cerut ca următoarele trei criterii să fie riguros şi repetat verificate:

a) Izolarea constantă a germenului presupus în stare pură;
b) Cultivarea Iui indefinită;
c) Patogenifafea Iui constantă: să se poată reproduce cu acel 

germen, în chip experimental, un tablou anafomo-pafologic sau cel 
puf in clinic care să fie specific pentru boala cercetată.

In rezumat, este indiscutabil că niciuna din cercetările etiologice- 
de până acum nu îndeplinesc aceste trei criterii fundamentale; deci do
vada nu este încă adusă.

Totuşi fără alte anticipări, şi numai pe baza realităfilor anafomo- 
palologice, epidemiologice şi clinice, pe baza faptelor deja adunate se 
poate considera boala ca având o origină infecfioasă, de natură încă 
nedeterminafă.

De asemeni pare în afară de orice dubiu că factorii patogeni1 
adjuvanfi mai sus aminiifi Converg tofi asupra grupului sinergie sfomac- 
duoden-pancreas exocrin-ficat, exocrin pe de o parte, apoi ficat endocrin- 
pancreas, endocrin-suprarenală pe de alfa.

Este vorba de o intoxicafie exogenă? de o intoxicaţie alimentară 
asociată cu auio-mtoxicafie (Eppinger?) sau numai de o simplă întole- 
ranjă (Caroli?). Exces de vaccinări (Gimbert, 1916?). Elucidarea defi
nitivă a acestei problemie, rămâne în sarcina unor mai ample cercetării

Dar nu se poate nega că pe de o parte natura şi repartiţia; 
procentuală a alimentelor Ie face dăunătoare digestiei. De alta poate 
rămâne eventualitatea care nu poate fi recuzată de plano a unui adaos 
de produse toxice fie din afară, fie rezultate endogen; acestea pot pro
veni sau dintr o digestie anormală, sau cum subliniază Pavel & 3. 
Dumitrescu (1941), de acord cu Hafieganu & Hanganuţ (1932), pen
tru icterul cafaral, dintr o deviere a fanefiilor duodenului', care, prin 
stază dovedită radiologie din organ de transit devine organ de resorbţie. 
In oricare dintre aceste eventualităţi ficatul primeşte produse endogene, 
sau exogene nocive, prin repartizarea sau natura lor. Este deci un deze
chilibru alimentar cu sau fără cafabolifi anormali sau substanţe toxice 
exogene. Ficatul însumează toate aceste momente patogene, mai ales 
că nu primeşte suficiente substanfe auxogene.

Pe de altă parte, efortul muscular şi nervos realizează deper- 
difii exagerate, cari trebuesc împlinite din rezerve şi din ingesîa.

Iată deci cum ficatul este prins Ia strâmtoare între două mo
mente patogene: un plus de deperdifii, căci organismul funcţionează 
cu enormă intensitate, fafă de un minus de venituri. Ficatul este expus 
să piardă toate rezervele sale de substanfe energetice şi plastice, căci 
i se cere o activitate anfifoxică exagerată, ceea ce îi reduce considerabil, 
rezistenţa proprie. '



Prin urmare chiar în afara unei toxi-infecfii sau a unei intoxicaţii 
exogene propriu zise, factorul endogen, hepaiic, joacă un rol de primă 
importanfă. încă mai mulf dacă intervin antecedente gastro-intestinale, 
cholecistice, hepatice.

Cât de debilitat este terenul, par să ni-o arate atât Ieucopenia 
şi neutropenia, precum şi mio-hipofonia şi angio-hipotonîa, adică aste
nia precoce, intensă, durabilă.

Pe un teren aşa de şubrezit, intervine infecţia fie microb, fie vi
rus. Aceasta în ipoteza unui agent infecfios specific, propriu, specific, 
ce rămâne de dovedit ca fiind agentul propriu al hepatitei epidemice.

Dar infecfia mai poate fi datorită credem noi unui microbism in
testinal exagerat, sau, pe un teren astfel slăbit, mai pot interveni şi 
gernteni intestinali asociafi, ca în orice boală evoluând în condifii de 
rea apărare a organismului. Chiar fără a recunoaşte de pe acum, anti
cipat buna temeinicie a 'ipotezei polimicrobiene, nespecifice, aşa cum o 
dpără şcoala Iui Eppinger prin Lainer (1940), experienfele şi observa
ţiile Iui Ion CantaCuzino „lassen sich allerdings nicht so einfach aus 
dem Felde räumen“, cum se exprimă von Bormann & F. Blatt-Lehmann. 
Inoculările pozitive experimentale obfinute ’de Andersen ca şî de Voegt 
(chiar fafă de rezultatele 'negative ale Iui Lainer), rămân de asemeni 
ca pietre de hotar. In acelaşi sens frebuesc refinute şi observafiile mai 
pufin concludente ale medicilor ! francezi şi englezi din corpul expedi- 
fionar din Galipoli (1915— 1918); ei incriminau un paratific atipic, 
„dardanellensis“. Este privilegiul viitorului de a arăta până Ia ce punct 
intervine microbismul intestinal exagerat printr’o digestie anormală, sau 
•chiar germeni patogeni propriu zişi, fie ca microbi asociafi, fie cu rol 
specific.

Morf o -p a tog enez a. Oricum prin vcapilarele ficatului trec substanfe 
nocive, toxine microbiene în ‘exces, poate chiar germeni specifici sau un 
virus specific. Eppinger susfine că prin chiar acest moment rezultă con
stant o hepatită seroasă, în sensul Iui Roessle, adică o permeabilizare 
exagerată a capilarelor hepatice. Din acestea transudă plasmă, cari 
umplu şi dilată spafiul Disse, aşa încât după Eppinger, fundurile de sac 
ale capilarelor biliare ajung în contact direct cu spafjul Disse dilatat. 
Devine anatomiceşte posibilă o revărsare a bilei în căpilarele sanghine.

Prin urmare ar Interveni 'constant, după Eppinger o hepatită de un 
tip special, o hepatită seroasă, în sensul Iui. Roessle.

Ipoteza Iui Hans Eppinger explică atât cholemia cât şi choluria, 
dar nu explică lipsa bilei din intestin, decolarea scaunului. Aceasta din 
urmă intervine însă constant, chiar în oazurile uşoare (cele mai nume
roase), în care nu se poate admite o aşa desintegrare a trabeculelor 
hepatice, încât să rezulte o obliterare a tuturor capilarelor biliare în 
întregul ficat, şi totuşi o restitufie ad integrum. Hepatita seroasă tip 
Roessle, invocată de Eppinger, explică satisfăcător cazurile de icter 
ajunse Ia leziuni fatale, ‘Ia desintegrarea totală a lobului hepatic, 
Ia aşa zisul aspect1 „gulasch“, după expresia să foarte plastică. -

Dar pentru cazurile cu mult cele mai frecvente, cele care se 
vindecă, nu rezultă o explicare satisfăcătoare numai printr’un mecanism



«capilar inifial, complicai apoi- prin Îeziuni epiteliale 3), etc. Trebue pre
cizai mecanismul de deviere al. fluxului biliar, în sensul unui icter prin 
xetenfie.

După cercetările noastre, intervin şi alfi factori morfo-patogenetici, 
dar în primul rând, intumescenfa epiteliilor, ajungând până Ia o alte
rare şi chiar Ia o degenerare yacuolară, ceea ce comprimă şi astupă 
capilarele biliare sau cel pufin modifică profund excrefia bilei în spre 
cceste capilare biliare.

Prof. Tudoranu & Popa, au insistat asupra 'unui simptom foarte 
important, albumino-cholia; nu este locul să ne oprim acum asupra 
valorii sale ca simptom clinic. Aceşti' autori cru găsit albumino-cholia, 
.tot aşa de constantă ca şi albumina în urină Ia nefretici; era pozitivă 
Ia ictere mecanice şi Ia ictere hepatice.

Ca pafogenie, autorii admit că Ia albumino-cholie „ar contribui 
o modificare a sarcinei electrice dintre sânge şi celulele ficatului, pe de ‘ 
>o parte şi transmineralizarea pe de altă parte“.

Bazându-rie pe studiul leziunilor ce am găsit în cele două autopsii 
personale, credem că se poate da o explicare încă mai sigură decât 
•acest ingenios mecanism funcfianial invocat de cercetătorii români, şi în 
•orice caz mai aşor de. verificat decât hepatita seroasâ invocată de 
Eppinger. Mu am putut găsi nimic în sensul unei hepatice seroase pe 
materialul nostru. Recent Eppinger (1940) foloseşte metoda daneză 
•a puncfiilor hepatice pentru a confirma patogenia ce nu apără. Evi
dent puncfiile hepatice au imensul avantagiu de a putea fi repetate 
în serie. Dar ni se pare că această metodă aduce prea pufin fesut, 
ca isă permită o apreciere temeinică asupra unor leziuni ca cele invocate 
•de Eppinger. Să nu se uite că acest mare savant insistă asupra unor 
modificări spafiale foarte fine, privind spafiile Disse în raport cfu ccţ- 
pilarele biliare. Pentru atari relaţii cito şi histo-topografice, ni se pare 
metodologic vorbind, că biopsiile punctiforme după Roholm, larg fo
losite de Eppinger şi emulii 'săi, sunt inadecvate. In orice caz, prepara- 
îele isfo-patologice obişnuite sunt indiscutabil mai adecvate pentru astfel 
de problemă.

Mai explicit, în preparatele noastre microscopice am constatat 
în ambele cazuri, o intumescenfă tulbure şi o alterare vacuolară rger- 
gând până Ia desintegrarea unor epifelii. Efectele acestor leziuni mani
feste, indiscutabile, este în primul rând o mărire a fiecărui epiteliu şi 
trabecul în parte.

- De aci rezultă ficatul mărit, sub-tensiune, sensibil, chiar dureros, 
verificat clinic. Dar de aci rezultă şi compresiunea inevitabilă atât a 
spafiului Disse, cât şî a capilarelor biliare, ceea ce duce fa icter.

Dar intumescenfa tulbure şi alterarea sau degenerarea vacuolară 
sunt motiv sigur nu numai pentru o tulburare a permeabilităţii epite- 
liale, dar şi pentru o desintegrare parfială scru totală a cifoplasmei epi-

3) Profesorul Eppinger într’o convorbire particulară, a anunţat noi publi
caţii, insistând asupra morfogenezei leziunilor din hepatita icterigenă epidemică. 
De altfel, recunoştea (1937), că în afară de hepatita seroasâ .mai trebue ceva*, 
deci încă un alt mecanism celular sau tisular, care să determine apariţia 
icterului.
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teliale. Rezultă defrifus care, afund când fluxul biliar e reluat, poate 
să fie evacuat odată cu bila. De aci albuminocholia care a reţinut îrt 
deosebi atenţia şcoalei dela Iaşi (Prof. Tudoranu & Popa).

Cu alte cuvinte, explicaţia pafogenică propusă de Eppinger se măr
gineşte Ia spaţiul Disse, prehepafic: aci sar face exudaful seros. 
Dar aceasta nu ne explică icterul. Eppinger s’a bazat pe material ex
perimental şi pe biopsii punctiforme.

Dar cu ajutorul materialului nostru necropsie, se pot dovedi 
leziuni sigure dincolo de spaţiul Disse, în epiteliile Hepatice. Ori 
acestea explică atât icterul .cât şi albumino-cbolia.

Explicarea ce admitem în cele de mai sus, subliniază şi predzează 
de acord cu vederile şcoalei vieneze, importanţa leziunii Hepatice. 
Dar Piai stabileşte o patogen ie oare este în acelaşi timp hepato-celulară 
şi mecanică. Nu pune greutatea pe alterarea capilarelor, pe care de 
altfel Eppinger a dovedit-o în condiţii similare, dar nu identice cu ale 
Hepatitei icterigene epidemice, şi numai pe material experimental. Pună 
toată greutatea pe leziunile epiteliale şi explică două simptome clinice 
foarte caracteristice prin chiar tipul leziunii hepato-epiteliale.

Hepatita seroasă, dovedită de Eppinger pentru anume substanţe 
chimice bine definite, poate explica începutul hepatitei, dar nu faza 
ieferioă.

O altă Importantă contribuţie, datorită tot şcoalei vieneze, graţie 
biopsiilor punctiforme este persistenţa hepatitei un timp destul de lung 
după dispariţia icterului. Ar mai1 fi interesant de explicat de ce cade 
febra după apariţia icterului. •

In orice caz, factorul endogen hepatic are deci o importanţă cu 
totul deosebită. EI poate fi nu numai actual (digestiv), dar şi antece
dent şi chiar constituţional în sensul Iui Chvostek. Această predominenţă 
a factorului celular hepatic este cauza pentru care epidemiile şi ende- 
miile de icter nu sunt massive şi explosive, ci selective. Numai unii 
indivizi par că au însumat întreaga constelaţie de factori patogeni, sau 
pe unii din ei Ia o anumită concentrare,.necesară pentru a declanşa 
hepatita şi icterul. Căci dacă momentul prevalent ar fi infecţia, epide
miile ar trebui isă aibă o desfăşurare alfmintreli de brutală şi de masivă, 
date fiind condiţiile adjuvante aşa de puternic convergente, adică sur
menajul muscular, nervos dar mai ales desechilibrul digestiv şi! ma» 
ales cel hepaite. Ar trebui să aibă intensitatea comparabilă cu a 
epidemiilor de febră tifoidă, diSenferie, sau tifos exantematic, evoluând 
Ia epuizaţi pri surmenaţi sau a altor epidemii de armată.

Legarea ficatului este agravată de participarea şi lezarea gasîro- 
enferică, mai ales duodenală, a căror participare e evidentă.

Deosebit interes reclamă noţiunea propusă de Eppinger a unor 
cazuri de icter cataral (alţii ar zice: epidemic) „sine ictero“, cu alte 
cuvinte hepatita e momentul capital, iar icterul ceva cu totul accesoriu 
şi inconstant. In observaţiile noastre am găsit că astenia precede şl 
urmează icterul, aceasta înseamnă cel mult decât că hepatita precede 
şi urmează icterul, dar nu că hepatita e independentă de icter, putând 
evolua şi fără icter.

Pentru confirmarea aoestei concepţii a marelui savant şî clinician
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vienez ar trebui însă să se fi găsit, în focarele şi epociie epidemice, 
numeroase cazuri de asemenea Hepatite,- cu ficat mare dureros, astenie, 
etc., dar fără icter. Nicăieri, în niciuna din dările de seamă epidemio- 
logice, nu sunt însă menfionate asemenea cazuri4). E greu de urmat 
firul unor ipoteze fot aşa de mult în dezacord cu reajităfile epidemio- 
Iogice demonstrate până acum.

Rămâne de văzut dacă ceea ce e adevărat pentru icterul cataraf 
simplu, neepidemic care poate apare independent de Hepatite obişnuite, 
se poate transpune direct pe terenul epidemiologie.

*S *  ♦

Desbaferile asupra efiologiei acestei boale sunt în curs şi încă 
aşteaptă o contribufie decisivă în ce priveşte origina microbiană poli- 
microbiană sau infra-microbiană, toxică endogenă sau toxică exogenă.

Totuşi din punct de vedere practic trebuesc examinate concluziile 
posibile, ca şi eventuale măsuri de combatere.

In ce priveşte tratamentul, nu poate fi vorba deocamdată nici de 
un tratament eroic, nici de unul cauzal. Din cele de mai sus se pot 
deduce:

a) Imporfanja regimului alimentar;
b) Imporfanja repaosuHii;
c) Obiecfiuni grele contra evacuării cazurilor de hepatită epide

mica icterogenă Ia spitale depărtate, atunci când Hofărîrea poate sta 
în cumpănă.

Regimul alimentar este de o capitală importanţă, dată fiind par
ticiparea duodeno-hepatică.

Ca regim alimentar, pe lângă prescripţiile clasice, Tudoranu & 
Popa adaugă albumine animale sub formă de cărnuri slabe, uşoare, 
sau brânză proaspătă fără grăsime. Aceasta cu scopul de a reda 
corpului albumlnele de cari e spoliat prin albuminocHofie. Autorii pun 
în paralelă cazul acesta cu albuminuria nefritelor.

Ce se poate da Ia imilâţi sau Ia ambulanţe în trenul sanitar, la 
diferite formaţii ce preoed spitalul de etape? Forma cea mai simplă a 
făinoaselor ar fi terciul de mălai, arpacaş (de preferinţă cu zahăr), 
supe falşe, supa de cartofi terciuiţi, infuziile îndulcite; compot, chiar 
de fructe uscate care se conservă bine. In orice oaz, numai alimente 
simple, preparate proaspăt, cu exclusia pâinei tip, dacă e posibl.

Importan}a repaosului e bine cunoscută dela icterul cataral. Dar- 
mai ales e verificată de observaţia că icfericîi cari au suferit multe 
evacuări, în cascadă, dela o formaţie Ia alta, fac forme mult mai pre
lungite faţă de cei oe au putut fi spifalizafi imediat. La fel, cei ae 
au făcut boala de picioare sunt foarte deseori expuşi Ia forme prelun
gite, chiar Ia recidive. De aci pericol de descomplecfări mai prelungite 
şi deci mai grave ale unităţilor.

Chestiunea cea mai spinoasă este de sigur a evacuării. Aci trebuesc

4) Svith (1940) citat de Pavel pag. 133 a publicat date asupra unei .epidemii 
de hepatită fără icter*; dar e singuia indicaţie ce am putut găsi în acest sens; 
informaţiile bibliografice sunt în chip forţat, prea sumare.
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examinate mai multe puncte. Lăsând de o parte evacuările de necesitete, 
celelalte suni rău făcătoare, căci:

a) O evacuare înseamnă inevitabilă oboseală. Chiar evacuarea 
calculată, în trenul sanitar, dar de lungă durată, peste 1—2 zile, 
s’a constatat că poate prelungi durata bolii. Cu atât mai periculoasă 
apare evacuarea în condiţii mai strâmtorate, prin mijloaoe improvizate 
cu lungi aşteptări şi întreruperi,-

b) Evacuarea înseamnă intemperii foarte defavorabile. Dar mar 
ales evacuarea însemnată;

. |c) Abateri dela regim, căci aşa zisă „hrana uscată scru rece", 
înseamnă tocmai alimente conservate, compacte, anume câmafi, slăj- 
nină, etc. Iar dacăj nu .Ie are, şi mai ales din tentaţie, icferîcul îşi 
poate mai lesne procura asemenea alimente în cursul unei călătorii, 
decât Ia spital sau Ia unitate dela camarazi, din gări, prin complicitatea 
personalului de spital, etc. Chiar Ia spital, supravegherea regimului e 
mult mai greu de realizat decât pare, mai ales când personalul auxiliar 
nu este de cea mai bună calitate şi de o conştiinciozitate strictă. Se 
cunosc cazuri cu evoluţie letală, Ia care ancheta a descoperit Iiberalifăfi 
clandestine dela' bucătărie, din „prietenie“;

d) Sunt destul de dese cazurile simple, cu evoluţie rapidă, 
nedepăşind 10— 15 zile. Nu odatq icfericii se „decolorează“ după 
5— 10 zile de spital;

e) Evacuarea mai înseamnă diseminare sigură a unei infecţiuni. 
Căci singurul mijloc de care dispunem astăzi pentru jugularea epide
miilor, este tocmai izolarea bolnavilor şi1 a focarului epidemic;

f) Pentru toate aceste motive, evacuarea înseamnă prelungirea si
gură a boalei şi a convalescenţei, precum şi diseminarea bolii. Deci 
efectivele sunt descornplectate pe timp mai lung. Dar se opune în mod 
necesar obiecfiunea; -

g) Pot fi îngrijiţi Ia unitate,- ictericii? Răspunsuf este afirmativ 
dacă Ii se poate asigura: scutirea totală de orice serviciu, putinţa să zacă 
Ia adăpost de intemperii, o alimentare uşoară, proaspătă, preparată ca 
cea mai sus indicată; apoi izolare, atât pentru a evita transmiterea unui 
confagiu, dar mai ales abaterile alimentare. Toate acestea natural 
sub control medical şi cu micile îngrijiri şi ajutorări indispensabile ori
cărui pacient care trebue să zacă. Temperatura fiind un criteriu esenţial, 
controlul ei trebue făcut lege artiş, strictim.

Cu cât icterul e trecut mai de vreme ca bolnav şi scos dela 
serviciu, cu atât se scurtează durata bolii şi a convalescienfii sale, deci 
cu atât mai repede este recuperabil.

Evacuarea trebue rezervată numai cazurilor cu febră persistentă, 
formelor prelungite: cu recidive, cU punct cholecistic persistent, cazurilor 
cu alură gravă, septică. In atari cazuri evacuarea trebue făcută de 
urgenţă şi cu precădere,.-cu destinaţie precisă şi supravegherea bună ca 
repaos cât mai complect, intemperii, regim, medicaţie, etc.

Fireşte evacuarea nu pare nocivă dacă se poate face chiar în 
aceeaşi localitate, sau Ia mică distanţă, aşa că pacientul să ajungă 
fără mari oboseli în Cel mult 2—3 ore, Ia spital.:

Hepatita icterigenă fiind o maladie a- alimentaţiei în comun,



şi în special legată de conservele de carne şi grăsimi, măsuri de pro
filaxie cer o revedere a normelor şi principiilor de alimentare în ce 
priveşte mai ales - hrana trupelor terestre5).

Motive imperioase şi evidènte cer ca hrana să fie cât mai uşor 
de asigurat şi mânuit. De aceea, în împrejurări grele şi cari nu pot fi 
întotdeauna alese, s’a ajuns la o schematizare (came, grăsime, făină), 
care nu poate fi prelungită un timp mai lung fără grave urmări. Tipul 
acesta de alimentare pe cele trei tipuri de subsfanfe organice aminteşte 
prea mult de bomba calorimefrică. O rafiune alimentară, care să fie şi 
rafională, trebue admisă şi realizată, adusă Ia zi cu progresele pe cari 

. fiziologia alimentafiei le-a făcut în ultimii patruzeci de ani. Este greu 
să fie schimbată brusc şi îndelung, o alimentare de obicei formată din 
leguminoase uscate şi legume, fie proaspete, fie în saramură, la cari . 
se adaugă cu abundenfă hidro-carbonate şi să fie înlocuită cu proteine şî 
grăsimi (conservate!) şi cu o rafie de hidro-carbonate (pâine) relativ 
mică şi calculată pentru nordici mai de grabă decât pentru meridionalii 
din orientul apropiat al Europei. -

De sigur că nu e uşor de conciliat necesifăfi aşa de imperative: pe 
de o parte transporturi îngreuiate de distanfă, iar pe de altă parte, o 
„conservabilitate“ şi o imanutenfie cât mai lesnicioase. Dar nu poate fi 
uitat scopul ultim, menţinerea efectivelor în perfectă stare de sănătate, 
cu randament maximal. Deci nu trebue violentate inutil cerinţele ̂  unui 
aparat digestiv, cari nu-i o simplă bombă calorimefrică. Dacă n ar fi 
decât valoarea reflexelor condifionafe şi încă alimentarea nu poate 
fi prea mult timp schematizată astfel. Realităţile clinice şi epidemiolo
gico aduc argumente puternice împotriva acestei metode prea sumare.

Cât priveştee factorul surmenaj fizic şi nervos, nici el nu poate fi 
uitat. Aşa că oridecâteori imperativele stringènte o permit, satisfacerea 
acestui punct capital revine pe primul pian.

Tot ce va contribui Ia relaxarea fizică şi mentală, asigură tru
pelor o mai îndelungată rezisfenfă la orice boală, începând cu bolile 
în care desechilibrul alimentar joacă în orice caz un rol aşa de pre
cumpănitor, ca în hepatita epidemică icterigenă.

5) Ca lealizare, trebue tăcut uz larg de legume uscate perfecţionând pre
pararea, aşa ca adulterarea lcr să fie minimă. Printre acestea trebue introduse 
neapărat şi verdeţuri, aromate sau nu (ştevie, frunze de ţejjnă, de ceapă, etc.). 
Folosite larg condimentele uscate sau în orice caz uşor transportabile: ceapă, 
usturoi, praz, şi cu dozarea necesară; ardeiul. Pot fi folosite larg saramurele 
aproape fără apă de amestec de rădăcini (morcovi, gulii etc), toate proaspăt puse 
în ambalaj impermeabilizat. La fel tocătura de păstăi de fasole nemature sau cu 
boabe crude .E v itate  legumele uscate nedorite; linte, mazăre. Chiar numai 
excepţional, sau mai des milenarele preparate vegetale de fermentaţie lactică:

Nu trebue uitat ce progrese s ’au făcut în alte manutenţiuni tecniceşte mult 
mai complicate, în afară de alimentare.



EN TERITE —  EN TER O C O LITE  —  
D IAREE -  D ISEN TERIE -  PU TRE- 

FA C ŢIU N I IN TESTIN A LE

B E O F E R M E N T
cullurâ Iichidâ purâ de fermenţi IacHd
V.-1 flacon de 2 ori pe zii cu 
putină apâ zaharată.

AN EM II —  D EBILITATE — C O N 
V A LESC EN Ţ E  —  SURM ENAJ —  
1NAPETENŢA —  LIM FATISM

C Y T O T O M I N E
Elixir

2-3 lingurile sau Unguri pe zl, dupâ 
vârsiâ, înaintea meselor.

CH IM IO TERA PIA  A N TISEPTICĂ  
C LO R A TA  —  SPĂLATURI —  
PAN SAM EN TE —  GARGAR1SM

D A K Y N O L
comprimate de 0 gr. 20

2-12 compr. Ia 1 litru de ' apâ, 
dupâ caz. Igiena intimâ: 1-2 compr. 
Ia un litru de apâ.

A R SU RI —  ERITEM E —  E C 
ZEM E —  PR U R IT  —  FISU R I 

A N A LE  —  H EM O RO IZI

D E R M O P H Y L
pomadâ cu bazâ de ol. Jecoris 

In pansamente.

STĂRI N ER VO A SE —  IN SO M 
N II —  A G IT A Ţ IE  —  EM O TIVI
T A T E — TU RBU RA RI DE M EN O 

PAUZĂ

P A S S I C A L M I N E
Lichid

2-3 linguriţe pe zl, in infuzie caldâ 
de tei sau numai In apâ.

REUM ATISM  —  ARTR1T1SM —  
O B EZ ITA TE —  G U T A  —  G R A -  
V E LA  R EN A LĂ  ŞI H EPA TICA

S O L Y A R T H R O L
granulat efervescent 

3-4 linguriţe pe zl, cu apâ rece di
mineaţa, înaintea meselor $1 la cul
care.

Noua chimoterapie anti-lnfecţioasă polivalentă pe cale bucală

SIILFAMIDOL
Comprimate de 0  gr. 25 de para-amldobenzolsulfamid

GonOCOCCÎe:  b le n o ra g ia  a c u tă  ş i c ro n ic ă  
V u lv o - v a g in ită  g o n o c o c ic ă . C o m p lic a ţ iu n ile  
g o n o b o c ic e : s a lp in g o -o v a r ită -a n e x ită -m e tr ită -  

p e lv ip erito n ită , e tc...

Streptococcie-Stafilococcie-Colibaciloză  
P n e u m o c o c c i e -  M e n i n g o c o c c i e

S tă r i  in fe c ţ io a se  c r ip to g e n e t ic e  
A D U L Ţ I :  6 - 1 0  c o m p rim a te  pe z i.

Reprezentantă exclusivă: „SPEPH A R” laboratorul de produse farmaceutice 
Marcel Hott 2 bis, Str. Prof. Ion Bogdan-Bucureşti II I . —  Telefon 211-78



HARTA DISTRIBUŢIEI FRIGURILOR IN ROMANIA
DUPĂ REGIUNI ŞI FRECVENŢĂ

' . d e
D-r GRIGORE Gr. IAMANDI

Frigurile, cu toate că sunt prezente aproape peste tot la noi nu 
m?«!° rasP °^ ,reJun|f°rmă pe foi cuprinsul fării. Foarte frecvente în 
sIuf e te T " 1 -Unde encJemîcifafea înîrece 70 «/0 (Gh. Zofta: jud. Va
sluî  efc.), mai rare scru aproape lipsind cu fotul din altele prezenta lor

f 9- * i * ri<fanfa factorilor rfetermfn'anli si L  de
Ta J  11 *  desXolto“  «  « o r  «Jj-avanti, mo"S, S C S
t S o S . co™ ^  » « * • .  »  «  * »h  3 5

fairiileS« T ~ nT ' l î ile ? , m r Pr62f nto favorizante post,narfile ce ar reprezenta anofelismul şi elemenhil om nu căpătăm decâf
m vT J T * ‘ i? • r ^  * * * '  fa « * .  ţinuturi ^

S  » “ tete t Paî  UV W ip S c n t  ”  ^doTlto

•' * ‘ 5  r u s s i - î S  m s ?  *  r
defe in procentaje variabile între 0— 10<>/o; 10—20o/o la mie ■’ 20—30 
fa mp *  foste 30 la mia, foks.W datele furnizate de s l S i  de

f a r t l  Ê cu° S S - S i E * -  * * * * '  19 “  « *  =“k «

t f 3f r ? , Româ",a
pe judefe Pasfreaza defectele hărfii lui F. Pielsticker.
o m a n i r n t i A -  Pirecfor 9eneral al Serviciului sanitar, pe când 
dta M - l , mî d!rCa a, a torli n“ era încă emancipată şi era o Direcfiune
t  ţublî  1924 »  ■■«“ »  a pa lud isKomania, 1923 , mtro dare de seamă ce o face asupra Serviciu-' 
Iui sanitar al României între 1905-1922. Este o hartă concZtâ
« re° ° Î  a rT d S t  emT f  niveiu,f şh'inf!fic- oceastă K  nu are decât meritul ca priveşte frigurile în hotarele fireşti ale
M. M. R.
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României, molima ar lipsi din Transilvania, de pe litoralul dobrogean, 
unde delà Ovidiu şi Haşdeu se ştie că frigurile îmbrăcau un caracter 
atât de grav, încât ajunseseră să pusfiiască regiunea şi unde tocmai 
există un focar recunoscut prin intensitatea şi gravitatea Iui şi ar fi 
prezente In Deltă, unde se ştie că tocmai nu sunt friguri datorite de- 
fecfiei din complexul epidemiologie a factorului om. Harta Iui 3. Bordea 
ne dă o imagine cu totul falşă asupra frigurilor din România, problema 
lor fiind tratată cu totul superficial şi bazată pe date incomplecte şi 
rău interpretate.

G. Banu, publică în monumentala operă „Sănătatea poporului 
Român, 1935“, o hartă a răspânditei paludismului în România (1931), 
reprezentând molima grafic în procentaje globale. pe mia de locuitori 
(0—1—5— 50 Ia mie),, hartă reprodusă de I. Simionescu în „Ţara 
noastră 1938“.

Gantemir Angelescu, Directorul Igienii din Ministerul Sănătăţii, 
publică în 1940, în Revista Profesorului G. Banu de „Igienă Socială“, 
o hartă a frigurilor în România, reprezentând media morbidităfii mala- 
rice pe judefe în perioada 1925—1939. Este o hartă executată în 
condiţii bune, ca şi precedenta, procentajul cazurilor fiind redat global 
pe judeţe în proporţia de: până Ia 100, între 100—200, 200—500; 
500— 1000; 1000— 2500; 2500—4500 şi peste 5000. Autorul fo
loseşte în alcătuirea acestei hărţi datele oficiale ale M. S. prelucrate 
prin Institutul Central de j Statistică. •

G. Zotla (1925—1936 şi 1937), autor care s’a ocupat mult Ia 
noi cu chestiunea frigurilor şi mai ales a agenţilor transmifători1, publică 
în 1938 (Arch. Roumaines de Pathol, exper. 1938), sub titlul: „Con
tribution a [I’etude de Ia dsifributian des races d’A. maculipenis en rapport 
avec Ies grandes lignes de répartition du paludisme en Roumanie“, două 
hărţi reprezentând două aspecte a frigurilor în România, prima sub 
titulatura:

a) Indicile paludismului în România, media pe anii 1925—1936, 
în procentai pe suta de mii locuitori: 0—250; 250— 500; 500—750; 
750— 1000; 1000— 2000; până Ia 4000 şi a doua intitulată;

b) . Repartiţia paludismului în România pe anul 1937.
Sunt două hărţi executate în condifiuni bune, cazurile de boală 

fiind redate global Ia suta de mii de locuitori, pe judeţe, în urmă
toarele proporţii: 1—10; 10—20; 20--50; 50— 100; 100—500;
500— 1000; 1000—6000.

Marius Sturdza & Râmneamţu (Cluj), publică în 1940, în Re
vista de Igienă Socială a Prof. G. Banu (Climatul malarie), o hartă 
a frigurilor în România (1938), făcută după datale Institutului de 
statistică, reprezentând numărul cazurilor de friguri în procentaj global
pe judeţe Ia Suta de mii de locuitori: 0— 100; 100— 500; 500—1000; 
1000—2500; 5000— 7500; 7500—10.000 şi peste 10.000, D-r Marius
Sturdza arată în lucrarea Damniei-Sale dificultăţile ce servesc în epi
demiologie frigurilor din lipsa unei! hărţi care să reprezinte situaţia reală 
a infecţiunei, prin cuvintele: „din nefericire nu avem. până azi o hartă 
precisă a repartizării geografice a . frigurilor Ia noi“.
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In foafe acesfe reprezentări găsim dalele privind frigurile puse în 
harfă pe judefe, fie prin dafe globale, fie în prpcenfaje care variază 
după autori, întrebuinţând pentru delimitarea regiunilor cu aceiaşi frec- 
venfă nu hotarele naturale ale molimei, ci hotarele convenţionale admi
nistrative: hotarele judefelor. Toate acesfe hărfi deci au păcatul iniţial 
că indică nişte hotare falşe molimei în dauna adevăratelor hotare ale 
bolii, care hotare nici pe departe nu corespund şi nici nu se suprapun. 
Rezultă de aci că acesfe sisteme de reprezentare redau prin imagini 
falşe chiar noţiunea de bază a delimitării endemiei, hotarele ei, adică 
întinderea reală a focarului frigurilor.

Să luăm de exemplu judeful Argeş ce se întinde ca o fâşie lungă 
de pământ din munfii Carpafi până aproape de câmpia Dunării. In 
regiunea muntoasă a acestui judef, cazurile de friguri sunt rare şi reduse 
numeric, pe când în sudul judeţului în zonele de deal şi câmpie fri
gurile sunt foarte numeroase. Cum se redă grafic după sistema de mai 
sus frigurile în judeful Argeş: foarte simplist, se aduna cazurile pufine 
din nord cu cele multe din sud, totalul se procenfiza Ia numărul lo
cuitorilor judefului şi cifra obfinufă — media pe judef a bolii, — adică 
o zonă. delimitată de nişte hotare convenfionale, după ce se combina 
cu imaginile similare din judefele vecine, era dată drept situajia sau 
oglinda reală a frigurilor!

Redactarea unei hărfi care să reprezinte frigurile prin acest sistem 
păcătueşte prin aceea că în Ioc să stabilească hotarele reale ale foca
relor de friguri, după procentaj, morbiditate, efc., fatşifică realitatea, în
şelând ochii printr'un mozaic de imagini brodat pe desemnul hotarelor 
judefelor nu frecvenfa şi intensitatea frigurilor, netraducând grafic adevă
rata situafie a bolii., -

Nu marchează nici focarele maxime nici regiunile îndemne.

Din punct de vedere practic, ce rezultă de pe urma acestei 
redări falşe,, a imaginei frigurilor pe regiuni Ia noi?

Mai întâi o deruiare a organelor sanitare de răspundere care puse 
în fafa unei imagini falşe a molimei păşesc dela început pe o rută 
greşită, când organizează comabferea molimei din cauza necunoaştere! ■ 
precisă a realifăjilor de pe teren, dictează măsuri insuficiente tocmai acolo 
unde frigurile sunt mai intense "şi pune prea multă sfăruinfă unde nu e 
nevoie, se neglijează adevăratele nucleie sau focare de friguri — re
zervor» de virus —  întrucât acestea nu-s marcate pe hartă.

Apoi, cercetătorilor care se ocupă cu studiul acestei molime pe 
de o parte Ii se oferă o situafie. ireală şi pe de alta sunt puşi în,: 
imposibilitate de a-şi marca pe harfă focarele de friguri găsite şi unite 
prin caractere speciale comune, foafe datele fiind amestecate şi nivelate 
de cifra procentajului mediu al judefului.

In fafa acestei situafii plină de neajunsuri ne-am propus de a găsi 
o metodă nouă pentru transportarea frigurilor de pe teren pe harfă prin în
trebuinţarea unui alt sistem care să înlăture posibilităţile de eroare şi 
să dea o impresie fidelă a bolii prin pufinfa de a marca toate caracterele 
diferenţiale principale.

După multe tatonări ne-am oprit Ia sistemul coordonatelor geo-
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grafice după care se ridică horfile meteorologice, eic., se unesc punctele 
caracterizate prin aceleaşi caractere de boală — procentaj în cazul 
nostru — printr’o linie comuna, delimitându-se astfel zonele de boală 
caracterizate prin aceleaşi caractere, prin hotare precise.

Şi astfel, după cum avem o harta a climei, a ploilor, a sărâ- 
turelor, regiunilor mlăştinoase, inundabile, etc., putem avea şi o hartă 
exactă a frigurilor, în care să fie redate după regiuni prinfr o ima
gine fidelă această protozooză, după prezenfă, repartifie, procentaj de 
intensitate, focarele principale, etc.

Avantajul reprezentării grafice a frigurilor după sistemul coordo
natelor geografice îl socotim mare, întrucât sistemul este capabil de a 
reda situaţia reală a frigurilor într’o regiune atât în ce priveşte reparti
zarea infecfiunei cât şi în ce priveşte frecventa, permiţând anvizajarea 
precisă a bolii într’o regiune geografică mare, apoi permite înţelegerea 
şi explicârei importantei cauzelor favorizante care se suprapun în harta 
noastră pentru a ne da imaginea reală a frigurilor, este ca o probă de 
verificare ce se face în matematică unui calcul oarecare.

Redăm alăturat încercarea de schifare a bârfii frigurilor în Ro
mânia pe 1940, întocmită după sistema coordonatelor geografice.

Harta frigurilor Ia noi făcută după acest principiu ne arată întâi 
că frigurile ocupă şi sunt prezente în mai bine de trei sferturi din 
suprafaţa fârii, constituind un vast fond malarie, ,în care populafia 
regiunei este afectată într’un procentaj de circa una Ia mie, infeefiu- 
nea lipsind în aparenfâ doar din zona munfilor înalfi şi din regiunile 
nepopulate. Totuşi, regiunlie rămase în afara acestui fond malarie, nu 
pot fi socotite ca lipsite complectamente de friguri, probabil că acolo nu 
au fost încă decelate sau au fost decelate însă datorită faptului că po
pulafia este rară, statistica nu Ie-a mai scos în evidentă.

Pe acest fond malarie, în zonele unde cauzele favorizante desvol- 
târei gazdelor de plasmodiu sunt optime, se desemnează adevăratele 
focare de friguri, aşa avem:

1. Un focar dobrogean limitat Ia o fâşie subfire de teren, de-a- 
îungul litoralului marin dobrogean, dela complexul lacurilon Razelm- 
Sinoe până Ia capul Caliagra, caracterizat printr'o formă gravă de fri
guri şi rebelă Id tratament; predomină în acest focar Anofeles pseudo- 
pictus şi A. maculipenis cu variefâfile: afroparvus, elufus şi în Deltă, 
messeae. Acest focar a fost studiat şi pus în valoare d. p. d. v. clinic 
şi parazitologic de Dr. Gh. Zoîta (Focarul Gh. Zotta).

2. Focarul moldovean care se întinde în toată stepa Moldo-
basarabeanâ din depresiunea Bălfilor, confinuându-se în sud pe valea 
Prutului până în Dunăre, caracterizat pe de o parte prin predominenfa 
unei anumite varietăţi de plasmodium şi morbiditate pronunfată şi pe 
de alta prin întinderea Iui. Predomină în acest focar Anofeles pseudo- 
pictus, A. bifurcatus, A. plumbeus şi A. maculipenis cu varietâfile X: 
afroparvus, tipicus şi messeae. Aoest focar a fost studiat şi pus în 
valoare de D-r M. Ciucâ, D-r I. Bălteanu şi D: r L. Baliff (Focarul 
Ciucă-Bălteanu-Baliff). . _

3. Focarul transilvănean din bazinul Someşului, Crişului şi Mu
reşului, caracterizat pe de o parte prin benignitatea cazurilor şi pe
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de alfa prin aria lui redusă. Predomină în acest focar Anofeles bifur- 
catus, A. pseudopictus şi A. maculipenis cu varietăţile: tipicus, messeae 
şi atroparvus. Focarul a fost studiat şi pus în valoare de D-r Moldo- 
vanu (Cluj) (Focarul D-r Moldovanu, Cluj), şi în fine:

4. Focarul din câmpia Dunărei ce ocupă zona de şes şi deal 
dintre poalele Carpafilor şi Dunăre din răsăritul Olteniei până în cotul 
montant al Dunărei prin prelungirea estică a Iui pe valea ialomifei, 
caracterizat pe de o parte prin întinderea lui şi pe de alta prin morbi
ditate pronunjată a cazurilor. Predomină Anofeles bifurcatus, A. pseudo
pictus, A. maculipenis cu varietăţile: atroparvus, messeae şi tipicus. 
Focarul a foSt studiat şi pus în valoare de D-r Mezincescu şi Cornelson 
(Focarul Mezincescu-Comelson).

Harta schiţată de noi este natural numai o stângace încercare, 
urmând ca cu timpul când datele se vor mai sistematiza, această hartă 
să fie perfecfionată, după care numai se va putea spune ultimul cuvânt 
asupra hărfii frigurilor făcute după sistemul coordonatelor geografice, 
dacă este cazul de a fi preferată hărfiior făcute pe baza procentajului 
global pe unităfi administrative, judefe.

In concluzie, sunt azi fafă în fafă două posibilităţi grafice pentru 
tradus pe hartă datele privind prezenfa, frecventa, etc., a frigurilor în- 
tr o regiune întinsă, sau pe bază de procentaje globale calculate pe 
unităfi administrative sau prin sistemul coordonatelor geografice ce închid 
prin linii comune zonele cu aceleaşi caractere clinice, de frecvenfă, pa- 
razitologice.

FOCARELE

F JUGURI
: ROM AIN IA

CIRCA -* 
Z j 1 % 
SES 1 % 
m  e  % 
----1

B&HUNi KW5E ffitiii - mm LOR AtîMENtATE. OL TCKKIA ZĂPEZILOR revaxsAm Sp-

ÎMITA pir-tm FOCAPE



Laboratorul „ICFAL” S.A.R.
Str. Principatele-Unite No. 14 

BU C U R EŞTI V — Telefon 5.66.32

C A L C I U M  „ I C F A L “
(Calcium Lacto-gluconic-glycerofosfat)

Fiole de 10 cc.
Perfect stabil şi indolor. — Intravenos şl intramuscular.

_ F O S F O V I T A D O L
V I N  Ş I  G R A N U L E  
T o n ic  r e c o n s t i t u a n t

v in  -  3 linguri pe zi. g r a n u le  — 3 linguriţe pe zl.

H E P A T O N A L
E x t r a c t  d e  f i c a t  in je c t a b i l  
D im e th y l a r s e n ia t  d e  f i e r

cc- 1 fiolă zilnic intramuscular

N A J O S O L
Fiole de 10 cc. şi 5 cc.

( io d , s n l f  ş i  m a g n e z iu )  
R E U M A T IS M , S C IA T IC A  

Intramuscular.

M  E T  O  C  H  I N
Fiole de 2 cc. şi 1 cc.

(c lo ru r i de tetram etilthionin biclorhidrat de chinin carbom idat) 

PALUDISM ŞI SPLENOMEGALIE

P. S.
Laboratoarele „OLTENIA ASEPTICA“ aduc Ia cunoştiinţa D-Ior 

clienţi că toate preparatele TORJESCU le pot găsi la Laboratoarele 
„ICFAL“ din Bucureşti V, Str. Princlpatele-Unite No. 14-Telefon 5.66-32.



CERCETĂRI ASUPRA CIRCULAŢIUNII HYPOFIZEI
de

S Prof. D-r VICTOR PAPILIAN D-r I. G. RUSSU

In studiul circulafiunii hypofizei, o dată memorabilă se impune 
tuturor cercetătorilor acestui subiect, aceea când Prof. I. Rainer din 
Bucureşti, a anunjat atât pe baza observafiunilor macroscopioe, cât mai 
ales prinfr’o remarcabilă intuîfie, existenta unui sistem port hypofizar 
(1913*). Cu această lucrare, D-I Prof. Rainer, a însărcinat mai târ
ziu pe elevul său Gr. Popa, care şi-a însuşit pe deplin ideea şi care 
împreună cu D-ra Fielding, a descris sistemul. Cum cercetările ce 
vor fi expuse mai jos, au verificat existenfa acestui sistem port, şi cum 
pe de altă parte nu se poate frece cu vederea generoasa idee a Prof. 
Rainer, care confine în ea atât problema cât şi solujia, noi vom con
sidera sistemul 'port hypofizar, sub denumirea de sistem port „Rainer- 
Papa-Fielding“.

Până la Prof. Rainer, circulafia hypofizei era descrisă după un ' 
şablon: artera hypofizară (ramură din carotida internă) împărfindu-se 
în două ramuri: una pentru porfiunea glandulară, cealaltă pentru por
ţiunea nervoasă, iar vinele vărsându-se în sinul cavernos. Este interesant 
de menfionaf, că Thaon a găsit un număr de venufe situate pe tul
pina pifuifară care urcă Ta refeaua vasculară a piei mater dela bază 
creierului (citat după Testut).

Prof. Rainer a observat că „vasele- infundibulare sunt vine ple
cate dela orohypofiză şi care se capilarizează din nou în tuber ci- 
nereum, deci o vascularizafie în Sistem' port.

Popa şi Fielding au descris un „sistem de vase care se găsesc 
înaintea fulpinei hypofizare, şi care ieşind din sinusoidele lobului ante
rior şi a capilarelor lobului posterior, se îndreaptă către hypofalamus, 
unde ele se termină din nou în capilare. Sunt vasele „portehypofizare".

In 1936, „C. B. Wislocki şi L. S. King, cu ocazia unui studiu 
asupra afihităfii colorante a hypofizei şi a hypofalamusului, figurează 
de asemenea vasele. porte descrise de Popa şi Fielding, dar emit ipo
teza că sângele se scurge în aoesfe vase deja tulpina hypofizară, către

*) Parhon I. C.—Privire general& asupra fiziopatologiei regiunei tubero- 
hipofizare. Mişc. Med. Rom. Nr. 9-10/1934, pagi 771—780.
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Iotul anterior Astfel sa inversat sensul circulafiei In vasele de 
uniune intre hypofiză şi hypofalamus“. (Citat după Popa şi Fielding).

In timpul din Urmă sa  introdus în circulafia hormonilor şi noţiu
nea de neurocrinie. Neurocrinia constă în vărsarea produselor glandulare 
in nervii periferici. Dar această chestiune, asupra căreia lucrările lui 
Hernng, Gushing, Celestine de Coste şi Remy Collin (ciat după 
Koussy şi Mosinger) au dat indicafii extrem de importante, nu intră 
in preocupările lucrării de fafă.

Ca material de studiu am folosit hypofiză de câne (29 piese) 
şi o hypofiză de om.

Evidenfierea vaselor necesită o prealabilă injecfie cu tuş. Mersul 
cercetărilor ne-a impus două feluri de injecfii: a) prin artere, b) prin 
vine. In toate cazurile am folosit o suspensie de tuş de China.

Injecţiile arteriale se făceau prin artera carotidă primitivă, după 
ce carotida de partea opusă fusese legată. Toate injecfiile sau făcut 
la animale după moarte, Ia intervale variind între 15 minute şi 6 ore.

Pentru a se' obţine o mai bună injectare a vaselor, Ia zece ani
male sa executat întâi o hidrotomie, după procedeul următor: se desco
pereau vasele femurale, se deschidea artera, apoi în vână se introducea 
canula unui; irigafor, prin care se injecta în continuu ser fiziologic 
( . ^a. 7 /°o încălzit la 37—38 grade). Se injecta ser fiziologic în 
vanâ  femurală până când sângele era complect spălat,, astfel înoât prin 
arteră curge numai aer. Animalul murea şi apoi se injecta suspensia 
de tuş. Piesa (capul) era fixată în totalitate în formol 4°/o, după ce 
se ridica calota craniană.

Injecfiile Vanoase se făceau fie prin vâna jugulară externă 
(inamfe de a se deschide cavitatea craniană), fie prin sinusul lateral, 
după hidrotomie prealabilă şi ligafuru vinelor jugulare de ambele părfi.

La un număr de şapte animale (injectate prin arteră) s’a recoltat 
p!?sa Chiporiza) cu toată regiunea subfalamică şi meningele înconjura
ră tor. ÎJupă includere Ia parafină, piesa a fost secfionată Ia micro- 
fom ( I U — 2U microni), căufându-se a se obţine serii complete. Planul 
de secţiunê  a _ fost pentru unele sagifal, iar pentru altele frontal, 
v-olorarea s a făcut cu hemafoxilină-eozină.

Restul pieselor injectate prin arteră (în număr de 12), au fost 
disecate sub lupă/

Piesa umană s’a recoltat dela un cadavru de bărbat în vârstă 
ae 45 ani. Tehnica injecfieii a fost aceeaşi, cu singura deosebire, că s’a 
încercat o Spălare cu un curent de apă (presiune moderată) timp de 
6 ore.

La examenul mâcroscopic sau cu lupa al pieselor (câne) injectate 
prin carotidă, un prim fapt ne-a surprins. Pe când lobul posterior 
era intens colorat în-negru prin tuş, lobul anterior rămânea aproape 
necolorat. Ici şi colo se vedeau mici vase incomplecf injectate. Aceste 
vase urmărite, veneau de pe fafa anterioară a tulpinei hypofizar®, 
fiind vase meningeaîe cu origina în artera carotidă internă. Se puteau 
distinge două grupe, câte una pentru, fiecare jumătate a lobului anterior, 
axre pătrundeau în acest lob Ia nivelul unei regiuni (margini) semi- 
lunare, situată Ia limita să antero-superioară. '
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. Secţiunile în serie ne-au explicai fenomenul. Ele ne-au arătat câ 
in timp ce capilarele lobului posterior erau bine injectate cu tuş, si- 
nusodele bbufui anterior erau goale (fig. 1). Se găsesc numai rare 
vase situate la periferia lobului, anterior, iar în interior Ia locul de 
continuitate al celor trei lobi (fig. 2).

Acest fapt de observafie ne-a impus să facem o deosebire de in- 
• as,uPrf  va‘or" anatomice a vaselor susaminfite. Vasele in
jectate din lobul anterior şi mijlociu nu sunt vine ci ramuscule arte- 
riolare (.precapilare) plecate din vasele meningeale.

. Diferenţa de reparfifie a tuşului, am găsit-o în mod constant 
atat la animalele hidrofomizafe, cât şi Ia cele care nu suferiseră această 
aperafie preliminară. Aceeaşi dispoziţie am găsit-o şi la hypofiza de 
om (jig, 3). Şi Ia această piesq, lobul posterior era bine injectat, cef 
anterior aproape în întregime gol. Ca atare examenul hisfologic con- 
firma observafia macroscopicâ.

Este important de remarcat, că vasele lobului intermediar erau 
totdeauna injectate, şi că aceste vase treceau în lobul posterior.

Secfiunile seriate Ia nivelul tulpinei ne-au brătat următoarele date.. 
La cane, cavitatea infundibululuj pătrunde până aproape de hypofiză, 
astfel meat tulpina este foarte scurtă. La om, ea are dispozifiunea cu
noscuta. tn inferiorul tulpinei am găsit vase mari injectate, atât la 
cane (fig. 4), cât şi Ia om (fig. 5). .

Urmărind secfiunile seriate, am putut constata că - Ia nivelul 
fuberului, se găseşte un nou sistem capilar (fig. 6).

Examenul _nosfru ne-a permis să găsim în lobul posterior un 
vas mare (fig 7) defa care se despart ramurile ce mai târziu se- vor 
capilariza în lobul- posterior, de unde se vor forma trunchiurile tulpinei,. 
ce ulterior se vor capilariza în fuber.

Sistemul port „Rainer-Popa-Fielding“ are după cercetările noas- 
tre o dispozifiuneconstantă, cu acest corectiv că el nu interesează; 
decât lobul posterior, iar trunchiurile sistemului port se găsesc în gro
simea tulbinei hypofizare, nu pe fafa ei anterioară.

Circulafia lobului anterior este de o interpretare tehnică mult mai 
grea. Am văzut că injecfiunile prin artera carotidă, nu reuşesc să umple 
cu tuş sinusoidele şi capilarele lobului anterior. Atunci am trecut Ia 
examenul celorlalte piese injectate prin vâna jugulară, în număr de 10. 
Macroscopic, aceste piese nu prezentau caractere prea nete. In două 
cazuri din 10, lobul anterior era de o culoare mai negricioasă, dar 
m toate cazurile lobul posterior era complet neinjecfaf. Secfiunile micros- 
copice Ia aceste piese, ne-au arătat capilarele lobului pline de sânge,, 
iar sinusoidele goale, spre deosebire de piesele injectate prin artera ca
rotidă internă unde sinusoidele erau pline cu sânge, iar capilarele goale. 
Ici colo apar vase injectate cu tuş, care însă se găsesc în mijlocul lo
bului, nu Ia periferie. .

Din aoeste fapte ni s a impus ideea, că circulafiunea lobului an
terior este diferită dej cea a lobului posterior. Examenul sub lupă, 
ne-a arătat care este dispozifiunea vaselor Ia acest nivel. Din arterele 
meningee (sistemul carofidian infern) o serie de ramuri merg de o 
parte şi de alfa a liniei mediane, pe fefele respective ale infundibufuluî,
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convergând spre hypofiză pentru a pătrunde în lobul anterior, Ia nivelul 
zonei semilunare remarcată mai sus, şi care apare totdeauna ca cea 
mai colorată (în negru) zonă a lobului anterior Ia piesele injectate pe 
cale arterială.

Faptul că lobul anterior nu este injectat ca lobul posterior, ne 
face să deducem că injecfia noastră trecând printr’un sistem de vase 
mici, nu a mai avut puterea necesară să umple sinusoidele şi capilarele 
lobului anterior, care ar constitui un sistem cavitar greu de umplut. 
Injecfia a ajuns până (a periferia lobului glandular şî Ia locul de jonc- 
fiune al celor 3 lobi. Parcursul ulterior al sângelui din lobul anterior, 
noi îl vedem prin vase (vine) care sar vărsa de-a-drepful în vinele 
meningeale. ,

Din aceste fapte de observafie, noi trebue să dăm1 dreptate 
pentru lobul anterior, părerii Iui Wislocki şi King, în ceea ce priveşte 
direcfia curentului, fără însă a admite un al doilea sistem port legat 
de Ipbul anterior, circulafia lobului anterior fiind de tip obişnuit, iar 
sinusoidele putând fi asemuite unui fesut cavernos, în care viteza sân
gelui ar fi mult încefjnită.

Concluziuni: (vezi schema).
1. Sistemul port „Rainer-Popa-Fielding“ este o realitate ana

tomică.
2. Lobul posterior, de care este anexat şi lobul intermediar, are 

o circulafie independentă de cea a lobului anterior.
3. Există un sistem port deservind lobul posterior, cu următoarea 

dispozifie:
a) Artera lobului posterior, ce pleacă din carotida internă şi pă

trunde în lob pe partea posterioare a Iui, mergând pe fafa inferioară 
a cortului hypofizar.

b) Un sistem capilar în lobul posterior.
c) Trunchiurile vasculare (vânoase) în tulpina hypofizară.
d) AI doilea sistem capilar în tuber cinereum şi în perefii venfrico- 

lului III.
Circulafia are deci direcfia hypofizo-falamică.
4. Lobul anterior posedă o circulafie de tip obişnuit, arterele având 

origina în vasele meningeale, pătrund în lobul anterior prin marginea 
sa anterioară, iar vinele se îndreaptă în sistemul vânos al bazei (vine 
menjngee-sinus cavernos).
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LA FRÉQUENCE ET LE ROLE ÉTIOLOGIQUE 
DE L’OBÉSITÉ DANS L'APPARITION DU DIABÈTE

par

I. PAVEL et SERBAN FLORIAN

L'association du diabète avec l’obésité est connue depuis long
temps. On avait même fait une classe à part du diabète gras carac
térisé par son apparition après 40 ans et son évolution bénigne sans 
aggravation notable durant de nombreuses années. Une exception à cette 
règle serait constituée par le diabète gras survenant chez les très 
jeunes personnes. Ici le changement du diabète gras en ce qu’on 
désigne sous le nom de diabète maigre, peut survenir en quelques mois.

La fréquence de l’obésité chez les diabétiques a été diversement 
apréciée (Tab. I).

• TABLEAU 1
- Obésité, Nombre des diabétiques.

Frerichs . . . . . . . . . 15o/o 400
Seegen . . . . . . . . 3Qo/0 - „
Bouchard . . . . . .
C. V. Noorden (1) . . . • 2 2 o/0

C. V. Noorden . . . . . . 35o/o
Joslin . . . . . . . . 40o/0 1063
Pavel et Florian S. . . • . 56o/o 1000

Ooslin a fait plus récemment une analyse très détaillée du poids 
sur 1000 diabétiques (tab. 2). II a trouvé ainsi que 8% seulement 
des diabétiques avaient le poids au-dessous de la normale j 15% ava
ient le poids standard et 77% avaient le poids au-dessus de celui-ci.
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TABLEAU 2
VariDlions du poids chez 1000 diabétiques calculés pour la 

haufeur, l’âge ef le sexe (Joslin).

Age
2 w
l s |

Au-dessous
du standard o/0

O
o »O

e “5U 1 
£  +

Au-dessus du roids standard 
°/0 -

Pourcentage 
pour chaque

J M 03i ’OCO
1O<M

CO1O
O
CO

Oeji
OCO1
oj

1 OTt*1
l W

1 O»Ot
1 5

1 oCO
IO

OC--1
S [ i

décade en 
dessous de la 
zone normale

0—10 
11 — 20 ! 
21—30 
31—40 
41—50 
51—60 
61—70 
7 1 -8 0

43' 
81 ( 

112] 
172i 
244 
252 
79 
14

1
4
1
1

3

10
12
6
1
3
2
2

8
8 ! 
4 
6 4

1 1

16
33
21
11
30
30

8
2

i
4
9

16
H
13,19

J

7
25
28
37
44
17
1|

_
7

11
39
48
65
19
4

1
9

25
5l|
45
10
3

21
12
22
24
24
8
2

2
1 8 i14
9'
4
1

h
i
i
4

10
7

4
7,

10
7

_ |

44
29
10
5 
3 
1
6 
7

1—80| 1000i 10 36 31 | I5l| 79 163 193 144 94 48 23; 28

. , , ^.es résultats semblables onf donné les enquêfes établis par le 
Metropolitan Life Insurance Company sur 4596 diabéiiques appartenant 
a de Joslin J.

Poids maximum avant et
TABLEAU 3
au début du diabété chez les adultes.

Poids
Pour cent

Maximum de poids Au debut de la
avant la malacie maladie
Hommes | Femmes Hommes | Femmes

Tous les cas . . . . . .
Suproids: Total (5 o/q ou plus au> 

dessus de la moynne) . .
20%
0% - . . . . 1 . , ,

Poids normal (moins de 5o/0 au- 
dessous de la moyenne) . . . .  
Poids sous-normal, to ta l  [5o/0 ou 

plus au-dessous de la moyenne) 
5 o/o à 19»/2 . . . . . .

20o/o. ou plus . . . . . .
Nombre de cas . . . .

100.0
78.5 
51.0
27.5

13.6

7.9
7.1
0.8

2251

10Ô.0
83.3
59.3 
24.0

104

6.3
5.5
0.8

2345

100.0

62.7
33.8 
28 9

17.9

19.4 
16 3 
3.1

1613

100.0
67.4
41.4 
26.3

13.6

19.0
14.9
4.1

1481

„„„ ., Dans cette statistique, par différence de la nôtre et de celles données 
P r d autres auteurs, le poids est compte comme pathologique à par ier de 5o/0 
audessus du poids standard. Les chiffres donnés par nous envisagent les cas avee 
poids franchement au-dessus de la normale ayant été obèses a un moment donné
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' Le pourcentage des diabétiques-obèses est de même très important 
dans notre statistique. (Tab. 4).

TABLEAU 4
L'obésité sur 1000 diabétiques de Bucarest

- Roumains Juifs Divers

Nombre de cas 1000 633 ■ 281 56

Obèses 560
(56o/o ):

351

(52,7%) -
183

(65,1%
26

(46,4°/o)

i. ^ ne ParficuIarifé inféréssanfe des statistiques est la prépodérance 
de I obésité chez les femmes diabétiques. Ainsi il y a 67,4% femmes 
obèses et 62,7% hommes obèses sur le nombre respectif des diabéti
ques de la statistique de Joslin. Dans notre statistique le pourcentage 
est le suivant: 58,3% femmes obèses et 54,2% hommes obèses sur le 
nombre respectif des diabétiques. . •

L Le pourcentage du poids au-dessus de la normale chez les [Juifs 
diabétiques este impressionant.

Pavel et S. Florian.- 65,1% Juifs par rapport à 56% sur les dia
bétiques adultes en général.

Joslin: 86,8% Juifs par rapport à 78,5 % sur les diabétiques 
adultes en général.

Le pourcentage est encore plus grand si nous envisageaons les 
femmes juives diabétiques. Ainsi dans la statistique de Joslin nous trou
vons 94,3 % femmes diabétiques juives avec poids au-dessus du poids 
normal par rapport à 83,3% qui est le pourcentage général des femmes 
diabétiques avec poids au-dessus du poids normal.

Les enfants diabétiques ne sont pas obèses (Root et White). 
Suivant Joslin chez 1 enfant le poids au-dessus de la normale est 
vertical tandis que chez l’adulte il est horizontal.

La répartition des diabétiques obèses par groupe d’âge est senai- 
blement identique à celle des diabétiques en général:

Age 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-51 60-69 70-90

Nombre de cas 1 3 20 103 225 150 51 7

Terbrügen trouve aux autopsies des diabétiques l'existence de 
l’obésité dans 76% des cas âgés de 11-95 ans, cette proportion monte 
à 80% dans les cas âgés de 51-95 ans.

il serait excessif de croire que l'obésité est fatalement suivie de 
diabète. Les statistiques provenant des compagnies d’assurance ont mon-
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’tré que 5% seulement des obèses qui dépassent d’environ 25 kg. le 
poids moyen sont morts de diabète. V. Noorden croit que cette coexis
tence est régie par les deux règles suivantes:

1) L’obésité et le diabété peuvent être la conséquence commune 
d’un bypo-fonctionnement endocrine.

2) La suralimentation a une 'influence défavorable sur le pancréas 
însulaire.

Tyner étudiant le poids chez 500 individus avec tolérance nor- 
rmale aux Hydrates de carbone et chez 500 individus avec tolérance 
.diminuée sans être franchement diabétiques trouve que lé pré-diabéte 
est beaucoup plus commun chez les personnes obèses que chez les per
sonnes à poids normal. Çe résultat serait en outre parallèlle à l’exis
tence des antécédents héréditaires diabétiques.

Quoiqu’il en soit il est difficile de faire la séparation entre ces 
-deux groupes. Kisch estime que parmi les diabétiques obèses plus de la 
moitié ont une obésité endogène et que l’obésité exogène n’existerait 
que dans Une proportion de 15°/o. V. Noordon croit que la proportion 
-doit être inversée et Seckel sur 148 cas de diabète gras ne trouve que 
-4°/o de cas d'obésité endogène.

Doslin semble accorder une préférence à l’origine exogène*'- du 
diabété par l’intermédiaire de l’obésité quand il écrit l’aphorisme bien 
►connu : „dans la génération suivante on devra presque avoir honte 
d’être diabétique“.

En vérité il semble excessivement difficile de distinguer si telle 
obésité est plutôt endogène, ou plutôt exogène. L’existence avérée 
de la suralimentation dans l’anamnèse de l’obèse n’est pas toujours 
démonstrative en faveur de l’origine exogène de l’obésité, car il y à 
[beaucoup de maigres qui restent tels malgré une suralimentation impres- 
■ sïonante. De même le fait* que les obèses sont favorablement influencés 
par la diminution de la ration alimentaire ne peut pas constituer une preuve 
de l’origine exogène de l’obésité. Il vaut mieux considérer que l’individu 
obèse graçe à son système endocrine bénéficie des combustions éco
nomiques tout comme certains carburateurs d’automobile son arrangés en 
vue d’économiser l’essence. Dans le cas de l’obésité le mécanisme en
dogène est arangé en vue de l’épargue qu’il dépose sous forme de graisse. 
La surcharge alimentaire n’intervient somme tout dans ces cas que pour 
'hâter l’installation de l’obésité ou en augmenter le degré, graçe aux com
bustions économiques.

Avec Crivetz l’un de nous considère qu’une partie de cas d’obésité 
doit être envisagée comme étant due à une prédisposition héréditaire 
que peut revêtir avec la prédisposition héréditaire diabétique proprement 
dite l’aspect de facteurs couplés. Ainsi s’expliquerait la coincidence 
frequente de ces deux affections. Toutefois leur parallélisme d’apparition 
n’est pas absolu et dans bien de cas nous trouvous une certaine alter
nance: les fils de parents diabétiques ou les collatéraux de diabétiques 
ne sont que des obèses.

Nous avons essayé de rapprocher une partie des causes-étiologi- 
ques en cherchant chez nos diabétiques obèses le pourcentage de l'hé
rédité, de I’oreillon, de la coexistence de l’hypertension, de la vie citadine 
et les professions.
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L’hérédité diabétique existé chez 192 de nos 560 diabétiques 
obèses (34,2%), c’est-à-dire dans une proportion de 41,5 chez les 
obèses juifs et de 28,1 chez les obèses non-juifs, chiffres sensiblement 
identiques à celles de la statistique générale.

Il y a au contraire une forte proportion, exatement 62,1% qui 
ont la tension au-dessus delà normale, Cette proportion beaucoupe plus 
grande que la proportion de 41,6% trouvée sur l’ensemble de 1000 
diabétiques atteste peut-être l’influence de l’alimentation et du métabo
lisme vicié de ces maladea sur le reste de l’organisme.

Nous trouvons une proportion d’à peine 3,94% de ces malades 
ayant eu I’oreillon.

L’obésité peut expliquer la prédominance du diabète chez les 
juifs dont on connaît les habitudes culinaires. Elle peut expliquer jusqu'à 
un certain point l’apparition du diabète dans la convalescence des mala
dies infectieuses, vu que la convalescence favorise une suralimentation 
nocive pour le pancréas convalescent lui-même*). L'expérienœ de 
Allen est très suggestive à ce point de vue. Cet auteur a montré que 
les chiens prédisposés au diabété par la résection d’une partie importante 
du pancréas deviennent diabétiques s'ils sont suralimentés. Sans cette 
résection du pancréas là suralimentation reste sans effet de même que 
sans suralimentation la résection partielle au pancréas n’entraîne pas 
l’apparition du diabète.

L'obésité s'accompagne d’une faible musculature ce qui à côté 
du surmenage psychique peut expliques la prédominance du diabète chez 
les habitants des villes, plus sédentaires. L'influence de la vie citadine 
est bien définie par les tableau suivant :

Générations en ville 0 I II III et plus

Nombre de cas 108 32 49 251

. % 24,5 7,27 11,1 57,04

Les individus ayant habité pendant 3 généraiione et plus dans 
une ville sont plus souvent atteinte par le diabète. Les chiffres dimi
nuent franchement pour ceux ayant habité depuis 2 générations et sur
tout depuis une génération à la ville. Par contre le chiffre de ceux 
nés à la campagne et ayant ensuite émigrés en ville est très grand et 
paraît insolite. Il est expliqué peut-être par l’imigration très grande 
vers la ville qui a suivi la guerre de 1916—1918 et qui à présque 
triplé la population de Bucarest. Ces gens appartenaient probablement 
à la classe aisée des villages dont la vie à la campagne ne différait 
pas beacoup de celle de la. ville.

Enfin l’analyse de la profession des obèses diabétiques! semble 
montrer une prédominance des professions sédentaires.

Eviter l’obésité c’est faire la prophylaxie du diabète. Nous avons 
vu plus haut que üoslin lui accorde un rôle prédisposant d’une telle 
importance dans l'aparifian du diabète qu’il considère qu’à l’avenir, 
sachant le moyen de l'éviter, il serait honteux de devenir diabétique. Cela

M. M. R. 5
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nous parait excessif pais qu'il néglige les autres causes étiologiques 
dont entre autres l’hérédité et les infections. Neammoins cette opinion 
a l’avantage de stigmatiser bien l’obésité et de fixer l’attention sur son 
effet nocif. Même si elle ne peut pas provoquer de toute pièce un 
diabète il n’en reste pas mains évident quelle peut jouer un rôle 
déclanchant ou favorisant. L’obésité facilite la mise en valeur, du facteur 
héréditaire ou d’une atteinte inflamatoire préalable du pancréas. L’ekpé- 
rience de Allen ci-dessus rappelée est démonstrative pour le rôle de la 
suralimentation quand il y a une méiopragie acquise du * pancréas.

La contre-expérience fournie par les restrictions alimentaires en 
temps de guerre est elle aussi très démonstrative pour le rôle nocif de 
l’obésité. Au cours de la guerre de 1914— 1918 la morbidité diabétique 
diminua considérablement. Les cas légers et même une partie des cas 
de gravité moyenne guérirent à la suite des restrictions alimentaires. 
L évolution de la mortalité diabétique à Berlin- atteste elle aussi cette 
heureuse influence: <

Tab. mortalité pour 100.000 habitants

Année . . . . 1900 1920 1930

%ooo - • • • 20,7 10,9 16,7

D’aiHeurs certains diabétiques obèses connaissent bien l'évolu
tion parallèlle que présente leur tolérance pour les hydrates de carbone 
suivant l’état de leur poids. Certains savent même que revenu au 
poids normal leur diabète disparaît pour revenir des que leur embonpoint ' 
revient.

La notion ancienne suivant laquelle un diabétique ne doit pas mai
grir et qui nous revient périodiquement dans la bouche de nos malades 
est à btuir. Elle ne doit pas subsister surtout à l’époque insulinique.
II n© s'agit pas de l'amaigrissement d’un diabétique déséquilibré, mais 
de l’amaigrissement d’un diabétique qui par le régime seul ou à l’aide 
de l’insuline se maintient sans glycosurie et avec une glycémie sensi
blement normale. Ainsi conçu l’amaigrissement d’un diabétique ne diffère 
guère de la cure d’amaigrissement chez un obèse non-diabétique. Dans 
ce sens combattre l'obésité chez un prédisposé ou chez un diabétique 
c’est faire respectivement la prophylaxie ou le traitement du diabète.

7
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ASUPRA FENOMENELOR DE COAGLUTINARE 
IN SERUL BOLNAVILOR DE FEBRĂ TIFOIDĂ 

ŞI TIFOS EXANTEMATIC
de

N. L ZAHARIA
Medic Secundar, Bacău

In decurs de un an şi jumătate am avut posibilitatea să îngrijim 
un număr mare de cazuri de febră tifoidă şi tifos exantematic în Secfia 
Medicală a Spitalului „Pavel şi Ana Cristea"; din observafia acestora 
rezultă considerafiunile ce urmează, referitor Ia sero-reacfiile Widal şi 
Weil-Felix. Aceste reacfii au fost toate făcute de D-I D-r V. Crăciu- 
nescu, Directorul Laboratorului de Igienă din Bacău. Domnia-Sa ne-a pus 
la 'dispozijie, cu toată bună-voinfa, întreg acest material de laborator; 
îi mulţumim şi pe această cale.

Deoarece nici examenele clinice, nici cele de laborator nu au fost 
făcute în vederea unui studiu sistematic, nu am putut constata în ce 
proporfie se pot întâlni posibilităţile ce vor fi descrise mai jos. Totuşi 
socotim suficient numărul de cazuri oe-I avem pentru a putea încerca 
o discufie asupra apariţiei „anormale“ a reacţiilor de aglutinare citate.

** *
1. Aglutinarea baccilului tific în cursul altor boli decât febra ti

foidă, este un fapt observat încă de multă vreme. Chiar imediat delà 
descrierea metodei de către W idal şi Si cârd (1895), s’a văzut că 
reacfia e pozitivă Ia cei vaacinafi cu vaccin antitifo-paratlfic. Apoi ul
terior s’a observat că tifosul exantematic dă extrem de frecvent reacfii 
pozitive: „Aglutinarea baccilului Ebberth de către serul bolnavilor de 
tifos exantematic este de asemeni pozitivă şi considerabilă; un séro
diagnostic eberthian pozitiv nu are aici deci nicio valoare, nici pentru 
a afirma o dothierienferie, nici pentru a infirma un tifos exantematic“' 
(Bezançon şi P h i I i b e r t). In fine, s’a notat aglutinare pozitivă 
pentru tific sau paratifici în unele cazuri rare de: dizenterie, maladia 
lui Bang, boala lui Weil, infecfii cu coli. Adăugăm că vaccinafiile anti- 
tifice anterioare sau înfecfiile tifoidice anterioare pot da titruri conside
rabile de aglutinare mult timp după aceea, sub influenfa unor factori, ca: 
maladii acute (gripă, scarlatină, malaria etc.) $au terapii de şoc (ma-
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lariaferapia, pyrifer, omnadin), chiar dacă între Hmp reacfia se negati
va se complect.

Noi înşine am observat de multe ori această ultimă posibilitate: 
militari sau civili cari făcuseră cu ani în urmă vaccinafia antitifică, 
prezentau un Widal intens pozitiv în cursul unei pneumonii, pleurezii, 
gripe sau malarii.

Numai în 3 cazuri am constatat o reacfie Widal pozitivă Ia cari 
nu exista nicio vaccinafie anterioară, nicio infecfie tifoidică în antece
dente1). Ele sunt rezumate în rândurile ce urmează.

OBSERVAŢIA 1. M a la r ia  te r fă . Bolnavul Vasile Z., de 18 ani, din Com. 
Fântânele Bacău, se internează la 13 Iunie 1941. De două săptămâni are frisoane 
urmate de febră uscată şi apoi transpiraţii, sur venind odată la două zile; în zi
lele fără frison se simte sănătos. Simte în acelaş timp dureri în hipocondrul stâng. 
Nimic important în antecedente; nu a fost vaccinat cu T. A. B. Bolnavul e com
plect afebril în momentul internării. Nu prezintă la examenul somatic nimic deo
sebit în afară de splină, care e mărită percutoric şi care se palpează în inspirul 
profund sub rebordul costal; e sensibilă spontan şi la presiune. In noaptea de 
14—15 Iunie bolnavul face un acces tipic de malaria. Examenul hematologic a 
arătat schizonţi de terţă benignă. La 14, VI. (înaintea frisonului) : Widal pozitiv 
1/200 pentru pari—B, coaglutinare 1/50 pentru para—A. negativ pentru tifie.

OBSERVAŢIA 2. Pneum onie lo b a ră  a c u tă  d re a p tă . Bolnavul N. V, de 19 
ani, din Com. Bereşti-Bistriţa Bacău, se internează la 4 Martie 1942 pentru feno
mene acute pulmonare. Din antecedente nimic deosebit. Nu a fost vaccinat cu 
T. A. B. Maladia a debutat brusc cu 6 zile înainte, cu frison, junghiu în hemi- 
toracele drept, dispnee, tuse penibilă; după 3 zile, spută hemoptoică. Febră mar
cată, stare generală uşor alterată. In momentul internării, febra are tendinţă la 
scădere; urcă a doua zi până la 3902, pentru a  cădea apoi litic în 2 zile. Local, 
suflu tubar intens în 1/3 superioară a hemitoracelui drept şi axila dreaptă ; rare 
suberepitante la acest nivel. La Roentgen, opacitatea intensă omogenă în 2/3 su
perioare ale pulmonului drept.—Fenomenele subiective se ameliorează treptat, iar 
semnele fizice dispar complect în decurs de 5 zile. Radioscopia făcută la 18. 111. 
arată câmpurile pulmonare complect libere.—La 5, 111„ Widal: pozitiv 1/200 
pentru para—A şi B ; negativ 1/50 pentru tific.

OBSERVAŢIA 3. Leucem ie acu tă . Maria D., de 14 ani, din Com. Săuceşti, 
Bacău, se internează la 20 Octombrie 1941. Nu a fost vaccinată cu T. A. B. Pojar 
şi malaria în copilărie,—E bolnavă de o lună. Grupurile ganglionare cervicale, 
axilare, inguinale, occipitale, submaxilare, preauriculare, s’au prins rând pe rând; 
ganglionii erau tumefiaţi, duri, fără supuraţie. De o săptămână, hematom supurat 
al mamelei stângi, epistaxis repetat, erupţie purpurică tegumentară generalizată, 
echimoze spontane multiple. Febră, stare generală rea. La examenul somatic, pe 
lângă simptomele de mai sus, se constată ficatul mărit trecând cu 6 cm. de re
bordul costal şi splina palpabilă la 8 cm. sub rebord. Examenul hematologic (Dr, 
V. Crăciunescu) arată : leucocite 131000 (pe mmc.i; hematii 1.750.000; Hb. 50% ; 
valoare globulară 2. Formula leucocitară: neutrofile 10.5%; bazofile şi eozinofile 
absente; mari mononucleare 1,5%; limfocite 45 5°/0 ; limfoblasti 42% ; mielocite 
0,5%.—Timpul de coagulare (Şahii) 15 minute Timpul de sângerare (Duke) 32 
minute.—Viteza de sedimentare : 82 în prima oră.—La 24. X.—Widal pozitiv 
1/200 pentru tific; negativ 1/50 pentru para—A şi B, La 30. X .—Hemocuitura pe 
bulion—bilă: sterilă.—Bolnava sucombă la 3 Nov. 1941 (6 săptămâni dela debu
tul b o al ei).

2. Reacfia Widal pozitivă în cursul tifosului exanfematic a fost 
observată de noi în 34 cazuri. La toate aceste cazuri nu s’a constatat 
în antecedente nicio infecfie tifoidică, nicio vaccinafie antitifică2) ; ele

1) In afară de cazurile de tiius exantematic, cari sunt examinate mai departe.
2) Facem o menţiune specială pentru cazul' 8 care probabil a fost vaccinat 

î n timpul stagiului militar, 'ceeace însă bolnavul nu-şi aduce aminte.
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sunt rezumate în Tabloul I. Dintre acestea, 11 sunt din oraşul Bacău, 
iar restul din judef (numai 2 cazuri din judeful Tecuci). Toate cazurile 
sunt sau femei sau băiefi sub vârsta de 20 ani (cu excepţia cazului de 
mai sus); 24 din cei 34 bolnavi au mai pufin de 20 ani. Tofi sunt pro
veniţi din mediu cert epidemic de tifos exantematjc; în plus cei din 
Bacău, pot fi socotifi ca venind şi dintr’un mediu puternic-contaminat 
de febră tifoidă.

In ceea ce priveşte aglutinarea (pentru Proteux X 19, remarcăm doar 
faptul că în unele cazuri aglutinarea s'a făcut Ia dilufii extrem de mari 3) 
(1/8000 şi mai mult).

Reacfia Widal a prezentat în aceste cazuri o variabilifafe destul de 
mare; impresia generală este că a fost vorba de un fenomen supra-adău- 
gaf şi nespecific. Reacfia pozitivă s’a repartizat astfel:

Pentru tific 35%; pentru para A 18%; pentru para B 15%; 
pentru para A şi B 32%. -

Prezenfa ultimei grupe, în care cei doi bacili paratifici prezentau 
o aglutinare egală, înfr’un aşa mare număr de cazuri, precum şi faptul 
că la mulfi bolnavi tifrul de aglutinare a fost aproape Ia fel de mare 
pentru toate trei speciile, indică tocmai lipsa de specificitate a reacfieî 
în cazurile acestea.

3. Reacfia Weil-Felix consfifue un semn de o imporfanfă majoră în 
diagnosticul tifosului exanfematic, cu- toate că în această reacfie e 
vorba de o aglutinare pentru alt agent decât cel care produce boala. Cu 
toate acestea tifrul de aglutinare pentru Proîeus X 19, merge în aceste 
cazuri Ia dilufii extrem de mari; este deci o reacfie foarte sensibilă. 
Pe de altă parte a fost totdeauna considerată ca o reacfie specifică 
pentru tifosul exanfematic. Totuşi printre bolnavii de febră tifoidă ob- 
servafi de noi, au fost câfiva Iâ pari în cursul evolufiei boalei s’a con
statat şi o aglutinare pentru Profeus X 19; datele complecte asupra 
acestor 15 cazuri, precum şi fifrurile respective de aglutinare pentru Widal 
şî Weil-Felix au fost rezumate în Tabloul II. Numai Ia unul din aceştia 
am găsit tifosul exanfematic' în antecedente (cazul 15). La ceilalfi 
bolnavi antecedentele au fost negative; doar în cazurile 1, 6, 7 şi 13 
s’ar putea presupune că infecfia exantemafică ar fi putut să existe în 
cursul primului război mondial. Majoritatea dintre bolnavi au vârsta 
mai mică de 20 ani. Toate aceste cazuri de febră tifoidă au provenit din~ 
oraşul Bacău, afară' de cazurile 7 şi 8_ cari sunt din judef.

Tifrul de aglutinare pentru Proteus X 19, a fost în aceste cazuri 
destul de redus, de obiceiu 1/100— 1/200; rar până Ia 1/500. Numai 
în cazul fostului bolnav de tifos exanfematic (în 1918) tifrul a mers 
până Ia mai mult de 1/1000. Prezenfa acestei aglutinări nespecifice până 
fa tifrul de 1/500, ne face să credem că pentru confirmarea tifosului 
exanfematic trebue pretinsă o aglutinare pentru Profeus X 19 mai mare 
decât 1 /500.

Remarcăm că data aparifiei aglutinării a fost capricioasă şi de

3) Litera J  înaintea titrului de aglutinare la unele cazuri indică o reacţie 
intens pozitivă, care merge, probabil şi la diluţii mai mari.
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multe ori îrecăfoare; nu am puhit observa un mers paralel al celor două 
reacţii.

4. Nu am caufaf agfuh'narea penfru Profeus X 19 în alfe boli decâl 
tifosul exaniemaiic şi febra tifoidă. Este în orice caz extrem de intere
sant de ştiut dacă şi afte boli decât febra tifoidă pot da reacţii Weil- 
Felix pozitive şi în ce proporţie.

*
*  *

Credem că este util să facem o discuţie critică a celor arătate până 
acum, având în vedere faptul că problema examinată are o importanţă 
deosebită şi deci faptele trebuesc interpretate cu toată circumspecţia.

In toate aceste cazuri prezentate de noi, ca şi în cele prezentate 
de alţii, se pune întrebarea dacă reacţiile pozitive căpătate sunt dato
rite maladiei pe care o prezenta bolnavul, sau ele au ţinut de factori 
determinanţi anteriori, boala actuală constituind numai un factor ce 
a duŝ  la punerea lor în evidenţă. Cu alte cuvinte, în primul caz, reac
ţiile s ar dovedi nespecifice, putând fi determinate de factori nespecifici, 
Iar în al doilea caz, specificitatea ar fi sau nu discutată, după cum fac
torul determinant anterior ar fi fost sau nu specific.

Problema e greu rezolvabilă şi observaţia critică de mai sus se 
poate aduce şi altor lucrări de acest gen 4).

In cazurile în cari reacţia Widal apare pozitivă în cursul altor 
boli decât febra tifoidă, chestiunea se pune decă bolnavul a fost vacci
nat sau a avut o infecţie tifoidică anterioară. In ceea ce priveşte vacci
narea, problema se rezolvă relativ mai uşor. Afirmaţia bolnavului cu oca
zia luării antecedentelor, are valoare dar nu absolută; mulţi dintre ei 
nu ştiu ce e aceea vaccinare şi alţii dacă vor fi făcut-o, uită sau o 
confundă cu altceva (mai ales de când vaccinări diferite, ca cea anti- 
difîerică, antitetanică, antiscarlafinoasă, s’au introdus pe o scară întinsă 
mai cu seamă în şcoli, cazărmii şi faDrici). Aproape toţi bărbaţii ce au 
trecut de vârsta stagiului militar, trebuesc consideraţi ca vaccinaţi; lipsa 
de vaccinare T. A. B. la ei o putem considera ca excepţională5). Deci 
din acest punct de vedere, mai cu seamă copiii şi femeile vor putea con
stitui cu predilecţie material de studiu. O rezolvare mai fericită şi sigură 
a problemei o consfitue însă analiza calitativă a sero-diagnosticului Wi
dal6); aceasta va trebui totdeauna executată pentru orice viitoare cerce
tare de control.

In privinţa infecţiei tifoidice anterioare, relatările bolnavului nu pot 
avea decât o valoare aleatorie, căci importante în aceste cazuri sunt 
tocmai infecţiile fruste, asupra cărora bolnavul nu ar putea decât ex-

4) Cnstea şi Teodorescu (România Medicală, Oct. 1942) au constatat 
în toate cazurile lor de tifos exantematic, reacţia Widal pozitivă, titrul de agluti
nare al acesteia prezentând un paralelism vădit cu titrul aglutinării pentru Pro- 
teus X. 19; cazurile lor s ’au recrutat însă dintre militari, deci vaceinaţia anteri
oară cu T. A. B, a acestora era certă.

Celor 11 cazuri de tifus exantematic pe cari le prezintă Schiopu şi Schiopu 
(Mişcarea Medicală Română, 1942, p. 549) li se pot aduce aceleiaşi critici ca 
cele cari urmează.

5 Nu ne amintim să fi observat nici odată absenţa Widalului pozitiv la 
militarii bolnavi de titus exantematic.

6) Vaceinaţia produce în organism aglutinine de H.
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cepfional da relafii. In plus tnebuesc avufe în vedere infecfiile inaparente. 
Dacă mai adăugăm că în acesie cazuri Widalul calitativ nu este de folos 
şi că într’un număr de cazuri Widalul poate avea un oarecare fitru 
de aglutinare şi Ia oamenii sănătoşi în afara oricărei infecfii tifoidice7), 
putem conchide că din acest punct de vedere, numai cu foarte mare 
greutate ar putea fi considerate ca sigure, datele căpătate. In fine îrebue 
să ţinem cont şi de faptul că infecfii intestinale anterioare, necunoscute, 
pot da aglutinări îifice; în acest caz însă, aglutinarea se produce numai 
pentru tuipinele H (Felix)8).

Ca ylfimă posibilitate, trebue luată în considerafie şi asociaţia 
febrei tifoide cu tifosul exantematic Ia acelaş bolnav, ceea ce în mediu 
epidemic nu ar fi o imposibilitate. *'

In ceea ce‘ priveşte prezenfa unei reacţii Weil-Felix pozitiv în 
cursul febrei tifoide, o vaccinare anterioară antiexantematică nu vine - 
decât cu titlu excepţional în discuţie9); în momentul de faţă, această 
posibilitate poate fi înlăturată cu totul, cel puţin Ia noi.

Rămân de luat în consideraţie numai infecţiile exanfematice ante
rioare. Lăsând fa o parte faptul că există indivizi cari nu ştiu dacă au 
avut sau nu înainte această boală, chiar când aceasta a apărut sub 
forma ei tipică, într’un număr foarte mare de cazuri se pune problema 
prezenţei sau absenţei unei infecfii fruste sau inaparente. Boala inapa- 
rentă, de primă infecfiune sau de reinfecfie (suprainfecfie), pare să fie 
foarte frecventă; „infecfiunile inaparente în tifos exantematic, mai ales 
în regiunile unde boala este endemică, sunt tot atât, dacă nu chiar 
mai frecvente, ca şi formele aparente" (Bă Iţea nu, în Probleme de 
Medicină de războiu, 1940).

Selectarea cazurilor în ceea ce priveşte vârsta şi sexul, are aci 
mai puţină importanţă, având în vedere că infecţia poate apare 'şi Ia 
copii sub 10 ani (4 cazuri sunt citate în Tabloul I), iar sexul femenin 
nu e mai puţin predispus la boală ca cel masculin. Toţi indivizii cari 
au mai mult de 30 ani, pot fi suspectaţi de a fi făcut tifosul exan- 
fematic în cursul, primului război mondial.

Problema e încă mai dificil de rezolvat satisfăcător atunci când 
cercetările se fac într’un mediu epidemic sau endemic10).

♦* *
Problema apariţiei „încrucişate" a acestor două reacţii în febra 

tifoidă şi tifosul exantematic, şi mai rar în alte maladii, aduce în dis-

7) Acest lucru s ’a constatat numai pentru antigénül O ; áglutininele H nu 
apar în serul normal (Felix).

8) In ceea ce priveşte. glutininele Vi, acestea nu au nici o valoare diagno
stică sau prognostica (Battistini, 1938).

9) Acum 2 ani, personalul sanitar al M. S. O. S. a fost vaccinat cu un 
vaccin preparat de Institutul Cantacuzino.

10) Prezenţa reacţiei Weil-Felix in maladii ca : rugeolă, pleurezie'sero-fi- 
brinoasă gripă, pneumonie, congestie pulmonară, nefrită acută malaria, aşa cum 
a fost semnalată de C o ste a  ş i I  eo d o rescu , poate fi explicată tocmai prin faptul 
că bolnavii acestor autori au provenit toţi dintr’un ţinut în care tifusul exante
matic bântue endemic ; apoi s’ar putea ca o parte din aceste cazuri să fi repre
zentat de fapt cazuri fruste de tifus exantematic, cu fenomene pulmonare sau. 
altele pe primul plan.
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T A B L O U L  1
De bolnavii cu tifus exantematic ce au prezentat reacţia Widal pozitivă
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|  Iraţi3 M. N. B . 18 n 25.11.-9.111.42 +  Vl500 V200 A  Şi B ; V200 T
4 L, I. B . 15 „  O p a n e z 30.I-11.II.42
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|  fra ţi7 S. N. B . 19
9  n 9 77 + V 2 0 0 + V 2 0 0 A  ş i  B ; V5o t

8 I. 0 . B . 33
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n „  P le v n e i 21-31.V.42 J +V 8 0 0 0 ' + 1, 2ooT ;  V2 0  A  ş i B

11 L. M. F. 52 n 77 9 9 9 •H '^ i s o o + 1/200a Ş* B ;  n e g . T
12 P. C. B. 11 Com. D o m n iţa  M a r ia 20.XI-3.X11.41
13 M. E. F. 34 » L e t e a  V e ch e 10-24.V1II.41
14 S. L. B. 9 S e c u e n i 18-29.V.42
15 P. M. F. 26 S ă r a ta 21.X11.41-5.1.42
l b Z.E . F. 15 9 V a le a  R e a 20-29.VI.42
17 C. C. F. 25 9 n  a 9 9 + i / 20o T ;V ;0oB ;V 5 0 a
18 M. I. B. 19 » O d o b e şt i  B ă l ş i 17-22.1.42 +  V5000 + V 200 A  ş i  B ;  V iooT }  fra t ‘19 M. I. B. 16
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29 N.D. B. 18 n B e re ş t i- T a z lă u 26,X1-1.X11.41 J+ViOOO j H_1/2oo t  ;  V2 0 0 A  ş i  B

In con vales. 
afebril

30 P. C. B. 14 n 9  9 f> 9 • “̂ HVaooo
31 P . M . F. 35 n ii 9 7.X11-21.X11.41 J +V 5000

m am a bolna
vului 30 (P .C .)

,32 T .M . F. 7 n B e re ş t i-B is tr iţa 12-22.Xtl.41 J +V 2009
33 S .  V. F. 18 Tecuci, c. Colomeşti 26.V-7.V1.41
34 A.E. F. 2 0 9  71 11-17.V11.41 V5O0O + V 2 < x>a ; Vso t  ş i  b
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T A B L O U L  I I
De bolnavii cu febră tifoidă ce au prezentat reacfia'Weil-Felix; pozitivă
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Observaţiuni
clinice

« — a  <2

I I
Titvul de aglutinare

i Elena Ş. F. 28 Bacău 
Str. Oituz

1942 
6. VIU 
11. IX

Î4
23

200 T ; V200 A şi B 
+ V 200 T ; V200 A şi B

+  V500 
+  V200

Durata fe b re i: 32 xileţ 
curba tipică, H em oragii 

intestinale m iocardită 
tifică» Exltus.

2 Anghelina
C.

F. 10 Bacău 
Str. Platon

1942 
21- VIU 
13. IX

32
51

+Vlco L  V100 A şi B 
+ V 200 T ; V100B; V50 A

+ V 200
neg

D urata febrei * 45 zile 
curbă atipică

3 Elena C. F. 16
Bacău 

Str. Ştefan 
cel mare

1942 
31. VIU 
15. IX

16
25

J~H/200 T i V200 A şi B 
J-P/W) T; 1'1oo A şi B

neg.

+ 1'200

Durata fe b re i* 25 zile 
curbă atipică* Scaune 

diaveice

4 Lazâr L. B. 17 Bacău 
Str. Pi ev.

1942 
22. Vil 
15. VIU

13
19

+ 1/iOO T; neg. A şi B 
negativ T, A şi B

+  V100 
neg.

Durata febrei 1 25 zile *, 
curbă tipică» Splenome* 
galle. Pete ro ze  le n ţi'

5 Simona
W.

F. 19 Bacău 
Bul. Carol

1942 
16. Vil 
15. Viii

17
27

+  V200 T ; V200 A şi B 
+?Vso T ; neg. A şi B

+  1 200 
neg.

Durata febrei 1 27 zile 
curbă atipică* S p le n o - 

megalle.

6 Ana L. F. 41
Bacău 

Str. Ştefan 
cel mare

1942 
16. IX 
9. X.

17
24

J  +  V:ooT î VlOO B » Vso A 
J + V 200 T ; V200 A ; Vso B

neg.

+ V 200
Durata febrei * 36 zile  ţ 
curbă tipică* Pete roze 

lenticulare*

1 Maria G. F. 40 Târgu-
Ocna

1942 
: 8. VIU 
13. IX

11
16

+  V200 T ; Voco A şi B 
negativ T, A şi B

4-V500
neg.

D urata febrei * 32 zile ţ 
curbă tipică*

8 Emil V. B. 17
Com.

Domniţa
Maria

1943 
6. 1 

4. 11

16
33

4-V50 T ; neg. A şi B 

J d_1/2ooT ; *'200 A; Vso b

neg.

+ V 200
Durata febrei 1 27 zile \ 
ourbă tipica* H em oragii 

intestinale*

9 Ştrul G. B. 16
Bacău 

Str. Basa
rabiei

1942 
27. Vil 
25. IX

16
28
33
48

+ V 100 B; Vso T  şi A 
H-1/200 T ; 1,200 A şi B 
J+Vtoo T ;  Vso A şi B 
j t V'200 T ; Vjoo A şi B

+  V200 
+ V 500

neg.
neg.

Durata febrei i 35 zile  i 
curbă tipică

10 Herţel S. B. 15
Bacău 

Str. Ioniţă 
Sturza

1942 
11. VIU 
2. X

9
17
22

+  7100 T ; 1/100 A şi B 
+  V200 T> V200 A şi B 
J + 1/200 T; neS- A şi B

neg ?
+  V200 
fneg. ?

Durata febrei i 24 zile ţ 
curbă tipică. D isco r^ 

danfa pulsului*

11 Pincas C. B. 21 Bacău 
Str. Mircea

1942 
9. Vil 
4. VIU

8
13
19
25
32

-

+ V 50 L  Vso A şi B 
“1/100 A; Vso T ; neg. B 
-^SO T ; ! 50B; neg. A 
-V100 T: neg. A şi B 
~Vloo T f Vso B ; neg. B

neg.
+  Vkw 
neg.?

+ V 200
neg.

Durata febrei t 25 zile ; 
curbă tip ică . Splenome- 
galie* Scaune diareice 
D lsocordanţa pu lsulu i.

12 Ettel E F. 10
Bacău 

Str. Andrei 
Mureşeanu

1942 
22. IX 
l i .  X

14
24
31

j + 7200't ; 1 ,iooa ;  neg. B 
+ V 200 T ; 1/50 A Ş l B 
•H-1 200 T ; V200 A şi B

neg-
neg.

Durata febrei* 30 zile* 
curba tipică* Pete roze 
lenticulare foarte fre c -

13 Sura S. F. 38
Bacău 

Str. Basa
rabiei

1949 
13. IX 
17. X

10
14
20

J +  V2OO T ‘> V200 A şi B 
+Vl00 T > V100 B : V 50 A 
-H /200 T ; ! /  x 0 'A Şi B

“HVioo
neg.
neg.

Durata febrei * 17 (?] 
z i le ; curba tipică. Sple- 
nomegalie* M iocardită

14 Eti S. F. 11
Bacău 

Str. Aurel 
Vlaicu

1942 
29. VIU 
19. IX

10
19

■ i+VVoo T; 1/200 A; 1 50 B 
J+Vaoo T ; 1/200 A şi B

neg.?

+ V 200
Durata febrei * 25 zile \ 
curba atipică. Pete roze 
lenticulare* M iocardită,

15 Alexandru
N.

B. 41
Bacău 

Str. Nea- 
goe Vodă

1942 
4. IX 

25. IX

21
26
33

U~V200 T ; 1/50 A şi I 
J + V 200T; V200 A şi I 
+ V 200 T ; Vso A şi B

neg.
J +Viooo 
1 neg.

Durata fe b re i ; 32 zile ţ 
curbă tipică.

Tlfu s  exantematic în 
1918,
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cufie specificitatea Ior. Importanfa lor clinică nu o mai neagă nimeni, 
de aceea cerceiări de conirol, bazate pe date cu iotal exacte şi pe 
stafisiici bogate, se impun, cu afâf mai mult cu cât, cef pufin pentru 
fara noastră, " aceste două boli vor constitui încă pentru multă vvreme 
centrul afenfiei tuturor. Cazurile prezentate de noi şi discufia critică 
ce le-a însofit, nu fac decât să semnaleze necesitatea unor cercetări 
serioase de lămurire a acestor chestiuni importante.

In Cărbune, tratamentul cu ser anficărbunos rămâne încă singurul 
remediu. * •

In Erizipel am renunfat la seroterapie, sulfamidele asociate cu 
ultraviolete, aducând vindecarea în 5—7 zile chiar a formelor celor 
mai grave cu toxemii destul de accentuate.

In Tifosul exantemaiic, cazurile fiind pufine în acest interval de 
timp am aplicai un tratament pur simptomatic: tonice generale şi car
diace, dezinfectante generale, antitermîce.

In ultimul timp însă, toamna anului 1942 şi până în primăvara 
anului 1943, cazurile au fost destul de frequente în urma epidemiei 
din judeful nostru.

Am încercat şi tratamentul cu sulfamîde, dar nu i-am putut con
stata nicio eficacitate, nicidecum superioritate fafă de primul tratament 
simptomatic.

In câteva cazuri am aplicat şi tratamentul cu ser de convalescent 
sau sânge integral şi rezultatele au fost muljumitaare, încurajatoare 
în formele grave pe cari Ie consideram pierdute.

Nu am întrebuin}at încă metoda cu apa clorată a D-Iui Prof. 
Danielopolu, şi nu am avut Ia îndemână ser antiexantematic pentru a 
încerca şi această metodă.

Cât priveşte formele de tifos exantematic, am avut forme destul 
de variate: cu turburări oculare (abolirea complectă acuif vizuale Ia un 
ochi, a revenit însă în urmă) arterite cu gangrenă, miocardite crize 
epileptiforme, parofidife, Iaringife şi otite medii supurate.

Am făcut o dare de seamă asupra acfivifăfii acestui pavilion, 
pentru a arăta în primul rând ce se poate face şi Ia „provincie“, pen
tru a arăta condifiunile în cari suntem puşi să lucrăm de multe ori, 
stând şi întrebându-ne unde putem pune diferitele cazuri de boale 
contagioase, astfel ca să putem face totuşi o izolare?!, şi în al treilea 
rând pentru a face unele sugestii.

1. Creerea în fiecare capitală de judef a unui serviciu de boli 
contagioase, pe lângă spitalele existente.

2. înzestrarea acestor servicii cu toate mijloacele necesare unei 
bune funcţionări — personal şi material, — în raport cu cele mai 
noi metode de spitalizare şi tratament.

3. O colaborare cât mai strânsă a acestor servicii cu judejul şi 
medicii de circumscripjie pe teren, în vederea culegerii tuturor datelor 
epidemiologice, cât şi a unei profilaxii şi combateri uniforme, cu metode 
găsite dintre cele mai eficace: canferinfe pentru public, numeroase 
centre de deparazitare şi desinfecj ie, dacă nu în fiecare comună cel 
mult Ia 2 comune, mijloace de transport, vaccinări în mOssă, etc.

4. Trecerea subcenfrelor anfirabioe pe lângă aceste servicii de 
confagioşi şi colaborarea cât mai strânsă între acestea şi serviciile 
sanitare veterinare judeţene.
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Organizaţie sanitară

SĂNĂTATEA PUBLICA IN MEDIUL RURAL ,
de

D r  g a b r ie l  d o n ic ea n u  7
Medic Spital Mallnl-Bala.

Ministerul Sănătăţii cheltuieşte anual milioane pentru sănătate, 
sfrăduindu-se să ridice procentul biologic al tării şi puterea de viată a 
neamului.

In fiecare an se înmulfesc numărul medicilor, al personalului sa
nitar auxiliar, al dispensariilor, al circumscripţiilor sanitare, al cuptoarelor 
de deparazitare, al băilor, al dispensariilor de puericultura, al paturilor 
de ospifalizare, instituţii toate puse în slujba sănătăţii publice' şi cu 
toată această strădanie a Ministerului Sănătăţii ca şi a noastră a slu
jitorilor săi, nu putem spune că sănătatea publică a atins progresul 
dorit. Cel puţin în mediul rural, dacă s’a ajuns Ia jugularea rapidă a 
boalelor epidemice şi la stingerea focarelor ce mocneau în unele regiuni 
ale ţării, a rămas însă problema boalelor sociale, boli cronice care rod 
pe zi ce trece vlaga satelor noastre, ele fiind cauza principală a tuturor 
deceselor etichetate: debilitate congenitală, prematur ca şi a sutelor de 
avorturi spontane şi a născuţilor morţi, care toate Ia un Ioc sunt răs
punzătoare de micşorarea excedentului nostru natural. Anual se pierd 
sute şi mii de copii, care dacă ar fi salvaţi ar forma armate întregi, 
surplus de populaţie, care ar întări drepturile noastre asupra provin
ciilor din est, nord şi vest, atât de mult disputate de vecinii noştri.

Nu mai vorbesc de mortalitatea infantilă a cărui procent are ten
dinţa Ia creştere anual, cu toate dispensariile de puericultura înfiinţate 
în toate satele mari şi cu toate cheltuielile făcute de stat cu alimen
tele ce se distribue gratuit.

Cauzele acestor deficienţe în sănătatea publică nu frebue căutat 
în lipsa de organizare a Ministerului Sănătăţii, ori din absenţa dela da
torie a slujitorilor săi, din contra activitatea intensă a medicilor şi a 
personalului sanitar scot. Ia iveală zi de zi aceste deficienţe şi pun 
probleme care cer a fi soluţionate cât mai urgent.

Părerea mea, ca medic de circumscripţie rurală, e că această de
ficienţă îşi are originea în următorii factori: pauperism, ignoranţă şi 
pudiciiate.

Populaţia noastră rurală în marea ei majoritate are o stare
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materială mediocră, care nu-i permite să-şi caute sănătatea Ia insti
tuţiile sanitare din centrele mari, unde necesită cheltuieli mari cu 
transportul, diverse medicamente şi chiar cu internarea. Statul a venit 
cu ajutorul său pentaţ cei pauperi, oferindu-le asistenfa gratuită, dar 
nu poate Ia toate cazurile să ofere absolut tot necesarul. Acest factor 
cred că s’ar putea îmbunătăţi cu timpul prin organizarea muncii ţăra
nului şi prin valorificarea produselor agricole, iar pe de altă parte prin 
concursul statului oferind grafuifăfi şi mai largi.

AI doilea factor, ignoranţă este după părerea mea în cea mai 
largă măsură responsabilă de starea de lucru dăunătoare sânătăjii 
rurale. Lipsa de cunoaştere face pe bolnav să nu se adreseze Ia vreme 
şi cu încredere medicului -şi recurge Ia vechile praciice empirice şi 
Ia superstijii, iar dacă Ia acestea se mai adaogă şi pudicitatea — ru
şinea de a-şi desveli corpul şi a-şi arăta partea bolnavă medicului* , 
se poate înjelege bine de ce se înmulfesc cazurile de boli sociale şi 
în special oele venerice şi de ce mai ales forme clinice neînfâlnite în 
alte fări şi nici în mediul nostru urban, fapt ce face pe străinii ce 
ne vizitează fara să rămână uimifi de formele clinice ce se întâlnesc 
Ia noi.

Iată dar motivele tainice care întorc dela sala de operafie zeci 
şi sute de cazuri devenite inoperabile, deoarece durerea şi suferinfa 
învinge prea târziu ruşinea şi ignoranfa.

Contra acestor în special ultimi doi factori, fin să fac o propu
nere. După posibilităţile actuale ale organizaţiei sanitare în mediul 
rural, nu pot fi rezolvate cu succes şi nici combătuţi aceşti factorii; 
şi atunci cred că o solufie bună ar fi găsită în şcoala primară rurală, 
a cărei programă analitică trebue să sufere o modificare.

Programa analitică după care se predă învăţământul în şcoa- 
Iele noastre primare este cu totul defectuoasă. Se predau noţiuni inutile 
de chimie, de fizică, de matematici superioare, de geografia continen
telor, efc., se face risipă de vreme şi energie, fără a se insista şi urmări 
practicul şi utilul. De pildă aş dori «să ştiu Ia ce foloseşte unui fiu 
de ţăran, cunoaşterea volumului sferii, rezolvarea de ecuaţii, geografia 
continentelor şi atâtea noţiuni, care sunt uitate imediat ce a trecui) 
poarta şcolii şi nu văd să aducă vreo contribuţie Ia viaţa săteanului 
de mâine. Mă întreb, nu ar fi mai util ca sălîeanul nostru să ştie bine, 
cele două lucruri principale din meşteşugul cărţii: scrisul şi ceiiiul?

După patru sau şapte ani de şcoală, majoritatea absolvenţilor nu 
ştiu să citească curent, necum să mai scrie ortografic şi gramatical.

A scrie şi citi bine este după părerea mea suficient săteanului 
nostru rural spre a se face susceptibil de cultură şi progres. Dacă pe 
lângă acestea s’ar mai adăuga şi ceva noţiuni despre istoria românilor, 
despre geografia ţării, de educaţie moralo-religioasă, s’ar găsi timpul 
şi pentru câteva ore de igienă, în care să se predea noţiuni sumare 
de anatomie, de igienă corporală, de igienă alimentară, de igiena lo- 
cuinfi şi unele vag! cunoştiinţe de medicină. Dacă se admite o educaţie 
sufletească moral-religioasă, de ce oare nu s’ar face şi o educaţie 
fizică şi Igienică, căci este cunoscut încă de pe vremea strămoşiloi 
noştri romani că: „mens sana in corpore sano“.
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Numai aşa procedând, vălul de întunerec şi de ruşine ar dis
părea din mentalitatea poporului nostru şi progresul în sănătatea publică 
ar fi asigurat, iar standardul de dvilizafie şi de cultură ar spori cu mult 
încât nu ne-ar mai găsi în situafia de azi, când tezaurul de cu-* 
noştiinfă al săteanului nostru este limitat numai la ceea ce se moş
teneşte din tată în fiu.

i r m o m
„ G E D E O N  R IC H T E R “
E x t r a c t  p u r  s t a b i l i z a t .

Tablete, conţinând substanţele active din 0,10 gr., 0,30 gr. şi 0,50 gr. 
glandă proaspătă.

Fiole, conţinând substanţele active din glanda proaspătă, 
(conţinut In 'jod, 3 mgr. pe cc.)

Diareea, infoxicaţiie alimentare, disenteria, enteritele acute 
le combateţi cu succes prin

t a n n o c a r b ó n
TABLETE 

antiseptic, astringent.
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Spitalul din R -V âlcea

*  ACTIVITATEA PAVILIONULUI DE CO NTAGIOSI DE PE LÂNGĂ  
SECŢIA MEDICALĂ A SPITALULUI DIN R.-VÂLCEA

(1. IV. 1937— 1. IV. 1942).✓
- . v . _ _ de

D*r GEORGE STOENESCU
Medic Spital

Funcţionând din 1937, ca medic secundar al serviciului medical 
şi al pavilionului de boli contagioase de pe lângă acest serviciu, iar 
din 1934. şi până Ia venirea Ia spital ca medic sanitar de circumscripţie, 
am putut trage unele învăţăminte şi vedea unele necesităţi în ceea ce 
priveşte combaterea bolilor mfecto-contagioase cari fac destul de multe 
ravagii printre populaţia rurală.

Pavilionul de contagioşî are 2 saloane fiecare a 8 paturi, 4 re
zerve fiecare a 4 paturi, 1 rezervă cu 2 paturi, în total 34 paturi; 
o cameră apoi unde este instalată etuva, şi 2 camere cu 2 băi.

Ca personal medical are personalul dela secţia medicală, un 
medic primar şi un medic secundar (din Februarie 1942, am funcţionat 
însă singur, având -delegaţie de medic primar); ca personal ajutător 
are un post de oficiant sanitar, liber şi acesta prin decesul fostului ofi
ciant, şi 2 femei de serviciu cari îndeplinesc şi funcţia de infirmiere.!

Dfn statistica pe scurt, pe care o vom da mai jos, vom putea vedec( 
că de cele mai multe ori am fost atât de aglomeraţi, încât numărul celor 
internaţi a întrecut cu mult numărul paturilor. Dacă. mai adăugăm şt 
numărul antirabicilor cari vin Ia acest subcenfru pentru tratament, se 
pot trage foarte uşor concluzii asupra condiţiunilor în cari suntem 
puşi să lucrăm. Oraşul R.-Vâlcea este aşezat în aşa fel, încât pe 
lângă comunele vecine pe cari trebue să Ie deservească atunci Gând sunt 
cazuri de boli contagioase, mai deserveşte şi comunele vecine din jud. 
Argeş şi Olt. *

In oraş avem câteva unităţi militare, dela cari mai ales cu 
ocazia războiului actpal am avut de internat destule cazuri.

Vom da acum un tablou numeric pe categorii de boli contagioase,
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a bolnavilor internafi în acest pavilion, dela 1 Aprilie 1937 ta 1 Apri
lie 1942, numerile de deasupra Ia fiecare rubrică arătând numărul 
celor vindecafi, iar numele scrise în gras arătând numărul deceselor.

Anul 1937 1938 1939 1940 1941 1942

Scarlatina 322 78 332 125 100 74
13 1 3 8 19 6 4
_ m— 3 12 _ MM

Rugeolă — — — —
_ _ ■ _ 1 2 -MM

Oreillon — — — —
• • 19 45 39 63 38 53

Febră tifoidă 3 7 9 15 7 5
__ _ _ 1 17 13

Tifos exantematic — — 1 1 1

27 43 ‘ 53 41 25 24
Erizipel — 1 — —

2 _ — MM — MM
Dizenterie 1 — — — ■ - — —

2 15 28 65 72 239
Enterită dizenterii. — 4 1

2 6 10 36 61 65
Malarie — — —

1 3 2 1 2
vTetanus 1 1 — — —

2 1 2 1 3 —
Cărbune 1 — — — —

2 5 10 3 3 8
Difterie 2 — — 1 1 1

_ 1 ' 3 9
Meningită oerebro spin. epid. — — 3 . — 1 1

Poliomielită
—

■ _
— —■ 4

In 1939 a luat fiînfă şi subcenfrul anfirabic condus oa şi pavilionul 
de contagioşi până Ia 1 Febr. 1942, de către D-I D-r Alex. Hozoc, 
fost medic primar al secţiei medicale şi căruia îi datorez recunoştiihfa 
pentru felul mai mult decât părintesc în complecfarea cunoştiinfelor me
dicale şi a grijei zi de zi lângă patul bolnavului.

In acest subcenhu s’au tratat:
In 1939 au fost primifii 170 persoane; în 1940 au fost primifi 531 

persoane; în 1941 au fost primifi 426 persoane; în 1942 au fost pri
miţi 399 persoane.

Măsura creerii acestor subcentre a fost bine venită, populafia ve
nind mult mai repede Ia reşedinfa judeţului pentru tratament decât Ia 
centru, sfatul cheltuind mai pufin cu deplasările, celor muşcafi şi pu- 
fându-se efectua în felul acestei descentralizări o profilaxie mai eficace 
contra turbării.
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Ca insuccese de tratament numai 5 au fost numărul lor ş! toate . 
datorite unor muşcături profunde şi la cap.
v In ceea ce priveşte tratamentul bolilor contagioase, vom face 

pe scurt o dare de seamă asupra mijloacelor înfrebuinfafe şi cari ne-au 
dat rezultate foarte bune.

Astfel în Scarlatină am aplicat seroterapia antiscarlatinoasă, serul 
de convalescent, sângele integral de convalescent şi sulfamidoterapia care 
în cele din urmă a înlocuit în bună parte primele tratamente. De când 
a început să se aplice vaccinarea cu toxină şi anatoxină în mediul rural 
pe lângă numărul mic de cazuri, constatăm că şi formele sunt mai 
benigne şi deci şi mortalitatea în scădere.

In Febră tifoidă, atunci când se iveşte şi acolo unde vaccinarea 
T. A. B. nu se face, tratamentul a fost simptomatic; antitermice, toni- 
cardiace şi desinfectante generale. Metoda regimului hidric în formele 
prelungite atunci când acesta se menfinea, ne-a adus după 24— 36 ore, 
scăderea temperaturei.

Printre complicajiile avute am avut- miocardite, flebite, noma, 
icter cu purpura, hemoragii intestinale.

In Teianus, seroterapia masivă ne-a dat rezultate excelente, apli
când serul pe toate căile, zilnic până la scăderea febrei şi amendarea 
trismului cu disfagie.

In cele din urmă am căutat să asociem seroterapia şi anafoxi- 
' terapia concomitent, după indicafiile Institutului de seruri şi vaccinuri, 
dar probabil din cauza tratamentului aplicat cu întârziere, bolnava 
venind târziu Ia spital, rezultatul a fost negativ.

in Difterîe, de asemenea, seroterapia masivă asociată cu stricno- 
terapîa, tonice cardiace ne-a dat rezultate foarte bune în cazurile pe 
cari de multe ori Ie credeam pierdute. Vom avea de sigur o scădere 
până Ia 0 cazuri, îndată ce metoda vaccinării cu anatoxină va fi genei- 
ralizată. 1

In Meningitele cerebro-spinale epidemice, am ajuns să înlocuim 
seroterapia cu sulfamidoterapia, rezultatele fiind peste aşteptările noastre, 
simptomele dispărând mai rapid şl scurtând astfel spitalizarea bolnavului;

Astfel într’o epidemie de familie am putut aplica comparativ 
aceste tratamente, sulfamidoterapia dându-ne cele mar bune rezultate 
(Mişcarea Medicală Română No. 7—8, 1942), fie în injecjii, fie 
per os şi ne întrebăm dacă nu am putea vorbi în mediu epidemic şi 
de o prevenire a boalei prin sulfamide. .

In Enleriîele dizenleriforme, de asemenea sulfamidele (eubo- 
sinum-ul) ne-a dat cele mai bune rezultate, putându-se astfel vindeca 
în vara anului 1942 (D-r Petre Teodorini) 238 bolnavi, într’un timp 
foarte scurt atunci când Spitalul era suprapopulat.



Fapte clinice

EPIDEMIE GRAVĂ "DE FEBRĂ TIFOIDĂ LA O UNITATE 
MILITARĂ CAUZATĂ PRIN PURTĂTORI ŞI EXCRECTORI

DE GERMENI
de .

D-r COSMA DUMITRU
Medic P rim a r al judeţului A ra d . ~

In primăvara anului 1942, o unitate militară a fost nevoită să se . 
mute din alt judef în judeful Arad.

La începutul lunii Februarie au fost cazate vreo 40 persoane con
tingente vechi.

R©crufii au sosit după încorporare în număr de vreo 900 şi vreo 
170 ofiferi şi subofiferi pentru instrucfia recrufilor.

Cazarea soldafilor s’a făcut într’o clădire cu două etaje neterminată, 
fiecare companie având 2 dormitoare în aripa respectivă, unul cu pă
turi comune, altul cu paturi individuale.

Fiecare companie avea spălător propriu cu cuvetele montate Ia 
o reţea de apaduct şi canal.

Din lipsă de canalizare şi a apeductului, canalul nU funefionează.
Soldafii se spălau cu apă adusă din fântâna în ciubere; apă în

trebuinţată se îndepărta tot în acelaş fel.
Din lipsa de canalizare, unitatea se foloseşte de o latrină de 

campanie săpată în curtea cazărmii.
Latrina avea mai multe şanţuri îngrădite separat. Urina şi ma

teriile fecale se răspândeau şi pe lângă latrină, aşa că soldafii îşi mur
dăreau încălfămintea cu materii fecale şi cu urină. Şanfurile cari erau 
săpate pentru latrine, se încărcau repede cu materii fecale, fiind unitatea 
mare. Şanfurile pline cu materii fecale se astupau cu pământ şi în apro
pierea lor se săpau altele.

Aprovizionarea cu apă potabilă şi de spălat se făcea din mai 
multe fântâni particulare din curfile gospodarilor din apropierea cazar- 
mei. Din aceste fântâni consumau apă şi civilii din comună.

Apa se transporta dela fântâni în cazarmă zilnic, în sacale. Din 
aceste sacale, se aprovizionau companiile cu apă de beut şi de spălat.

Aprovizionarea cu alimente se făcea de artelnicii unităfîi dela 
regiment, din altă garnizoană.

Bucătăria este improvizată din soânduri în curtea cazărmii şi se
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afla Ja o disfanfă aproximativ 20—30 mefri de laîrină şi câţiva paşi
dela infermerie. i r i l- •

Mâncarea se prepara în cazane. întreg personalul de bucătărie
este format din soldaţi din contingente vechi. . . ,

îndepărtarea murdăriilor din curte şî  bucătărie se face in mod 
primitiv. Toate resturile se îngroapă în pământ.

Comuna nu are apaduct nici canalizare. Oamenii consumă apa 
din fântânile proprii. In comună, nici în anul curent, nici în ultimii 
3 ani, nu au fost îmbolnăviri de febră tifoida. In anul IViO a tost 
febră tifoidă într’o singură familie 3 cazuri, care infecfie a fost impor- 
fata în comuna. Familia respectivă locueşte la o mare disfanfa de
cazarmă. „ - -r a - n r - -

Contingentele vechi au fost vaccinate cu T. A. B. complect in
anii anteriori, primind anul acesta numai o singură injecţie de susfinere. 
Recrufii se injectau cu trei injecţii T. A. B. Ia intervale de o 4 -LL 
şi 3__4 Aprilie. Reacfiunile post-vaccinale au fost foarte puternice,

Regimentul a avut ultima epidemie de febră tifoidă Un anul 1932, 
în altă cazarmă din care s’a mutat în localul actual neterminat.

Populaţia comunei nu- a fost vaccinată contra febrei tifoide. _
Primăvara anului curent a fost friguroasă, cu zăpada multa şi ploi 

abundente, recruţii nu erau adaptafi Ia viafa de cazarma, dormitoare 
neîncălzite, pe lângă aceea erau supuşi unei instrucţiuni acoelerate şi 
grea. Toate aceste motive au contribuit Ia desele îmbolnăviri ale re
cruţilor, care Ia început erau considerate de infecfiuni gripale lnfermena 
unităţii era în permanenfă supraîncărcată cu cazuri grave de îmbolnă
viri, ne mai fiind locuri în infermerie, medicul unităţii a evacuat pe cei 
mai gravi Ia Spitalul civil din apropiere. Intre cazurile internate a Spital, 
prezentându-se forme suspecte de febră tifoidă, medicul Spitalului xecol- 
tează sânge, dela acei bolnavi pentru reacfiunea Widal; primind un re
zultat pozitiv dela laborator, se confirmă astfel epidemia de tebra 
tifoidă în unitate.

Serviciul sanitar al judeţului fiind sesizat *  »n a  de ?. 
fonic do către medicul primar de spital, asupra acestei epidemii, iar de ,către 
comandantul unităţii prin telegramă, însoţit de medicul şef al laboratorului, ^  d îC z  Tu ziua de 9 Aprilie la unitate, pentru con.tatarea on^nei 
boalei, filiera şi continuarea luării măsurilor de combatere. Spitalul c m l 
pe mai având paturi suficiente, am dispus evacuarea bolnavilor din mfer- 
merie cu salvarea sierviciului sanitar al judeţului la Spitalul Militar dm 
capitala judeţului. In acea zi am mai aflat în infermeria umtatu un numai 
de 4 bolnavi, care la  fel au fost evacuaţi la Spitalul Militar. In ziua de 

. 9 Aprilie s’a recoltat sânge dela toti bolnavii internaţi în_ spitalul civil, 
care erau în număr de 24. Unii din ei în stare foarte grava S a  expediat 
acest sânge la laboratorul de igienă din Timişoara. Pana la data de a 
Aprilie au decedat 4 bolnavi. Prima îmbolnăvire care , s a precizat ca febra 
tifoidă prin laborator a fost pe data de 19 Martie. In zilele urm atele şi 
mai ales începând cu 24 Martie, îmbolnăvirile au continuat m masa, iar pe 
ziua de 6 Aprilie au fost cele mai multe îmbolnăviri înregistrate. Pana 
la 20 Aprilie 1942, au fost declarata 60 cazuri, dintre cari: 13 cazuri con
firmate prin reacţia Widal, 3 'cazuri confirmate prin hemocultura şi Widal, 

‘ 11 cazuri confirmate prin coprocultură,, 33 cazuri diagnosticate clinic, evacuate
la spital neconfirmate prin laborator. , ,

-  Apariţia noilor cazuri este zilnică şi răspândita printre cele 5 com
panii din unitate.
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Primele infecţiuni dedarându-se după 3 săptămâni dela sosirea re1- 
crutilor, iar în comună nefiind epidemie se presupune că izvorul da infecfiune
poate să, fie numai pe teritoriul cazarmei, ori în cazarmă, neexistând fântâni
din care să ep alimenteze soldaţii cu apă, izvorul de iniecţiund' poate să fio
numai eventual excretori" sau purtători de germeni deda cari, în urma condi-
tiunilor igienice foarte proaste, infectiunea ş’a putut extinde!- masiv între 
soldaţi.

Pentru descoperirea focarului de infecţie sd întreprind cercetările 
necesare între bucătari, unităţi şi alte persoane sănătoase; de contact. Se recol
tează materii fecale dela bucătari, dela alţi soldaţi. Aceste1 materii fecale 
Be trimit spre examinare la Institutul de igienă şi sănătate publică din Sibiu. 
S ’a reuşit să şe izoleze baciiul tifie dela 5 persoane sănătoase' şi anume: 
Dela 2 recruţi, cari au fost bolnavi de febră tifoidă înainte de încorporare, 
(unul în luna Decembrie 1941 şi altul în luna Iulie 1941), un recrut per
soana de contact _uu infermier şi un bucătar. Cei doi recruţi, cari au fost 
bolnăvi de febră tifoidă, înainte de încorporare sufereau şi de incontinentă 
nocturnă de materii fecale şi de urină. Pe lângă bucătar probabil ei sunt 
izvorul _ iniţial de infectiune, fiind şi conditiunile în cari erau cazaţi total 
neigienice, cari favorizau răspândirea boalei în întreaga imitate. Probabil 
la răspândirea rapidă şi intensivă a contribuit pe lângă contact, între soldaţi 
şi infecţia solului pornită din jurul latrinei, apoi şi apa de spălat folosită 
de mâi m ulţi. soldaţi tot aceeaşi apă, din lipsa de apaduct, precum şi bu
cătarul dovedit ca purtător de bacili tifiei.

In ziua de 9 Aprilie s’cru luat următoarele măsuri de combatere:
Izolarea tuturor cazurilor, cari prezintă semne de îmbolnăviri, 

izolarea contacfilor şi supravegherea lor, desinfectarea paturilor, fier
berea albiturilor, obiectelor de contact, spălarea duşumelelor cu leşie, 
văruirea tuturor dormitoarelor, sălilor de mese, spălarea obligatorie pe 
mâini înainte de mese, desinfectarea closetelor cu lapte de var sau var 
nestins.;Soldaţii; au fost obligaţi să consume numai apă fiartă.

S’a luat apă din toate fântânile din cari s’a alimentat soldaţii, 
pentru analiză, până Ia sosirea rezultatului se interzice consumul de apă 
din aceste fântâni, punându-se o santinelă lângă ele.. S’au designat 
alte fântâni pentru consum, cari au avut apă potabilă cu ocazia exami
nării fântânilor care s’a făcut în anul 1940. Aceste fântâni vor fi 
păzite în permanenţă de santinele, cari santinele spălate pe mâini şi 
desinfectate, vor distribui apă soldaţilor cari se prezintă.

Lângă latrină s’au aşezat mai multe vase de lemn conţinând 
soluţie de sublimat 1/1000, în cari soluţie îşi va spăla fiecare soldat 
mâinile după părăsirea latrinei. O santinelă va supraveghea execu
tarea acestor măsuri.

Salonul în care s’au aflat bolnavi va fi complect desinfectat. 
văruit, spălat cu leşie pe jos şi toate efectele de pat vor fi date Ia 
etuvă şi pe urmă fierte cu leşie. Materiile fecale dela bolnavii din 
infermerie se vor desinfecta înainte de aruncarea lor în latrină.

Medicul unităţii va face regulat vizita contacfilor, precum şi a 
tuturor oamenilor, mai ales a acelora cu simpfome de cefalee epistaxis 
şi tulburări gasfro-infestinale; pe cei aflaţi cu aceste simpfome îi va 
izola imediat şi îi va finea în observaţie, Iuându-Ie sânge pentru Widal.

Pentru aflarea purtătorilor de germeni se va lua materii fecale 
dela toţi aceia, cari vin în contact cu alimentele: bucătari, canfinierî, 
artelnici şi alţii. Se interzice vinderea alimentelor pe teritoriul cazarmei.

Unitatea va fi în caranfină, urmând a face instrucţie numai în



teritoriul designai peniru acesi scop. Nu va fi Iâsaiă să vină în con
tact cu populafia civilă. ,

Se va continua cu vaccinarea unităfii cu vaccin antitificparatific.
S’au luat măsuri şi pentru populafia civilă, punându-se în ca

rantină în felul aoela, bă nimenea nu poate părăsi comuna, dacă nu 
este vaccinat. Drept aceea s’a dispus ca să se facă vaccinările populafiei, 
începând dela 15 ani în sus. S’a bătut toba, ca fofi locuitorii să 
consume numai apă fiartă şi aceia, cari simt cele mai mici semne de 
îmbolnăviri, să se prezinte imediat Ia consultafiile medicale.

Până Ia sosirea rezultatului analizei apei, locuitorii vor consuma 
apă numai din fântânile designate de medicul circumscripţiei.

Unitatea va interveni Fa cei în drept să accelereze lucrările de 
canalizare şi aprovizionare cu apa a cazărmii.

Apa pentru băut va fi prealabil fiartă, vărsată înfr’un butoi cu 
cep permanent închis, din care va servi apa un soldat spălat şi 
desinfectat pe mâini acelora, cari se prezintă.

Pentru spălare se vor instala de asemenea pentru fiecare com
panie 1 —2 butoaie prevăzute cu robinet, deservite de câte un soldat.

Apa înfrebuinfafă ia spălat se conduce într’o groapă de infiltrafie 
de o capacitate suficientă. Se va evita ca, în aceeaşi apă să se spete 
mai mulfi soldafi. Se va da posibilitate soFdafilor, ca înainte de mân
care să se spele pe mâini şi să-şi moaie mâinile în solufii desin-
fectante.

Până la terminarea lucrărilor de canalizare se vor construi la
trine cu groapă din beton, cu un loc de şezut pentru mai mulfi sol
dafi, latrinele vor avea un rezervor comun cu câte un perete des-
părfitor, fără uşi, cu un perete izolator în fafă. Se va exercita un
control permanent şi sever asupra utilizării latrinelor. Vidarea acestor 
latrine se va face cu aparat propriu pentru acest scop.

Până Ia construirea acestor latrine se /vor face latrine de tranşee 
30 cm. late, 60 cm. adânci şi 1 metru lungime pentru 30 soldafi. Utî— 

'■ lizarea se va face. sub control sever şi sancfiuni. Desinfecfia se va face 
zilnic cu fapte de var.

După facerea latrinelor noui din beton, latrinele vechi se vor 
desinfecta şi astupa cu pământ. ’

Personalul de bucătărie şi distribuirea alimentelor se va con
trola zilnic.

Făcându-se analiza apei dîn fântânile din cari a consumat apă 
unitatea, s’a constatat că apa este bună de beut, neconfinând germeni 

' patogeni. Astfel s’a stabilit în mod real şi definitiv, că infecfia nu este 
datorită consumului de apă din fântâni, ci altor împrejurări, altui focar. 
Făcându-se Ia mai mulfi Soldafi'analiza materiilor fecale, s’a putut con
stata prezenfa bacililor tifici. In aceste materii astfel s’a precizat originea 
boalei şi s’au luat măsurile în consecinfă. Neexistând în populafia 
civilă niciun caz de îmbolnăvire de febră tifoidă, a rămas stabilit, că 
infecfia a plecat numai din curtea unităfii, numai dela purtătorii şi 
excreforii de germeni.

Populafia civilă fiind toată vaccinată şi neivîndu-se niciun caz 
între civili, carantina pentru civili s’a ridicat pe ziua de 23 Mai.
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Materii fecale s’au ridicat Ia 'un număr foarte mare de soldafi din 
toate companiile, aflându-se pe lângă cei 5 dela început încă un număr 
de 13 purtători de germeni sănătoşi şi aceştia s’au internat în Spi
talul Militar. ’ ,

Sesizat de această epidemie, Institutul de Igienă şi Sănătate Pu
blică Cluj-Sibiu a trimis pe d-I Şef de Secfie D-r Titu Turcu, care la 
înăsprit măsurile luate de Serviciul Sanitar iJudefean, complectându-le 
şi cu altele. i

Până la data de 5 Iunie, în unitate s ’au îmbolnăvit un număr de 76 
soldaţi, - dintre cari 8 au decedat. La acea dată, s ’au aflat 23 vindecaţi, 45 
în stare de Convalescentă. Convalescenţii se află tot în spitale. Dela bol
navii din spitale s’a făcut în repetate rânduri examinarea materiilor  ̂fecale 
pentru a se stabili dacă, mai existau germeni patogeni sau nu. Toţi pur
tătorii de germeni au fost reţinuţi în Spitale până la  dispariţia baccililor.

Printre vindecaţi şi convalescenţi au mai rămas 13 eliminatori de 
baccili, însă între timp 10 au încetat de a mai elimina, iar res(tul de 3 
elimina şi pe mai' departe baccilul tific, ca excretori de germeni. Aceşti 3 
excretori de germeni au. rămas pe mai departe în spital.

Din 11 excretori şi purtători sănătoşi, cari s,’au depistat de Institutul de 
igienă Cluj-Sibiu, au mai rămas 6 eliminatori de bacili, tofi s,unt izolaţi 
în spital.

Ultimii bolnavi dela unitate au fost izolaţi în spitale în ziua de 13 
Mai, dela care dată nu s ’au inai ivit alte cazuri de îmbolnăviri. <•

Epidemia propriu zisă. s’a  stins, persistă însă mai departe izvorul 
de infectiune la cei 9 eliminatori de baccilii tifici izolaţi sub control sever.

Epidemia de febră tifoidă s’a putut considera ca stinse Ia data de 
5 Iunie.

Carantina asupra trupei s’a ridicat.
Tofi eliminatorii de bociţii iifici, excretori, purtători, convalescenfi, 

se izolează până Ia 3 probe coprologice negative executate consecutiv 
în interval de 5—7 zile.

Se recomandă, ca cei rămaşi eliminatori cronici, să fie scoşi 
din unitate şi plasafi în astfel de servicii, unde nu pot contamina trupa 
prin contact direct sau indirect, dându-ii-se lămuriri în ce priveşte pri
mejdia eliminării baccilul'ur tific, cât şi insfrucfiuni cu privire Ia desin- 
fecfia materiilor fecale, eliminate de ei.

Este evident, că în cazul de fafă am avut de-a-face cu o 
epidemie de febră tifoidă familiară, dacă o putem numi astfel, pornită 
dela excretorii de germeni patogeni, cari se aflau în unitate.

Se evidenţiază şi mai mult din această epidemie şi obligafia me
dicului dela unitate, fie el activ sau de rezervă, ca oridecâteori se primesc 
recruţi sau ostaşi detaşafi dela alte unităţi, sau venifi din regiuni unde 
erau boli infecto-contagioase, să se pună în gardă, se ia toate măsurile 
dictate de ştiinfă şi de împrejurări, şi cu cea mar mare seriozitate şi 
conştiinciozitate. să înceapă imediat Ia examinarea noilor sosiji, ches- 
tionându-i asupra eventualelor boli ce au existat în regiunea de unde au 
venit, în vederea descoperirii şi depistării eventualelor cazuri suspecte de 
vreo boală importată de aceşti ostaşi.

Numai în felul acesta îi va succede medicului militar să depisteze 
Ia început orice boală contagioasa şi să ferească unitatea de isbucnirea 
unei epidemii grave, care cu greu să mai poate stinge în împrejurările 
în cari trăiesc soldafiî. Serviciile Sanitare Uudejene trimit întotdeauna
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tabele epidemiologice tataror unităţilor, cari primesc Ia Incorporare re
cruţi din judeţul respectiv. In urma acestor comunicări, medicul unităţii 
are posibilitatea a se convinge dacă recruţii vin din comune contami
nate sau nu, şi în cazul afirmativ să ia măsurile de carantină. Numai 
aşa are rostul înaintarea tabelelor epidemiologice de către Serviciile 
Sanitare Judeţene, în caz contrar sunt hârtii lucrate degeaba şi 
înaintate fără rost. Medicul conştiincios având aceste tabele Ia înde
mână, face uz de ele şi procedează Ia o examinare minuţioasă a noi
lor sosiţi. In tot cazul, medicul are nevoie de a fi înţeles de comandan
tul unităţii în această operaţiune, care este obligat ca să-i dea tot 
concursul Ia aceste examinări preliminare. Aplicând acest procedeu, 
medicul este în stare a prinde orice epidemie, chiar Ia începutul eî 
şi este în stare de a jugula orice epidemie între recruţi. Medicul uni
tăţii are datoria şi obligaţiunea de a examina pe toţi soldaţii, cari în
credinţaţi cu aducerea alimentelor, cu prepararea hranei trupei şi cu 
distribuirea ei, ca examinând în mod periodic şi conştiincios pe toţi 
bucătarii, arteînicii, cantinerîi, etc., făcându-Ii-se toate analizele (sputa, 
sânge, urina, materii fecale).

De multe ori medicul este paralizat în bunele Iui intenfiuni, fie de 
comandantul unităţii, fie de comandanţii subalterni şl în caz că cedează, 
este expus Ia izbucnirea unor epidemii de care numai el răspunde şi 
nu aceia, cari l-au împiedecat în atribufiunile Iui1 de medic. Dacă în
cazul de faţă sar fi izolat dela început cei 2 recruţi, purtători de
germeni, după boala suferită înainte de încorporare, probabil nu s’ar fi 
ajuns Ia epidemia gravă ce a bântuit unitatea, dacă s ar fi făcut exa
minările coprologice Ia bucătari, Ia artelnici şi alţi soldaţi, cari dis
tribuiau alimentele, cu siguranţă se putea înlătura această epidemie,
care a costat viaţa Ia 8 tineri intraţi sănătoşi Ia armată, nu sar fi1 stân
jenit instrucţia recruţilor care trebuia să se termine în timp limitat 
şi scurt, nu s’ar fi produs atâtea cheluieli pentru stat şi individ.

Este o datorie sfântă a oricărui medic de a veghea asupra sănă
tăţii ostaşului pe oare îl trimete părinţii să-şi facă datoria faţă de ţară. 
şi are obligaţiunea de a căuta să se utilizezle de toate mijloacele pe cari 
ştiinţa Ie pune Ia-dispoziţie în vederea preîntâmpinării boalelor infecto
contagioase şi combatere cu rezultat a acestor boale.



ANEMIE PRIN AUTOHEMOLIZA. DATE ŞI CONSIDERAŢIUNI 
ASUPRA ETIOLOGIEI ŞI PATOGENIEI

de
D-r T. NICOLIN s şi D-r N. SCHIOPU

La începuhil anului 1943, am avui ocazia a diagnosHca şi trata 
la domiciliul său un bolnav cu anemie extrem de gravă. Starea de 
anemie era atât de alarmantă, încât supravieţuirea şi vindecarea Iui, 
ni s’a părut aproape imposibilă.

După cum însuşi titlul arată, diagnosticul a fost fixat prin exa
menul sângelui de unul din noi. Bolnavul - este cunoscut de unul din 
noi încă din 1936, când a fost bolnav de aceiaşi boală şi cu care 
ocazie a fost tratat ca şi acum. Socotim că, cazul de faţă merită să 
fie publicat, atât pentru raritatea unor atari cazuri, cât şi pentru efi- 
cacitatea tratamentului aplicat- Deşi bolnavul a fost tratat Ia domiciliu, 
am reuşit să-i întocmim o foaie clinică necesara pentru discuţia lui.
r ' p . Anghel, pensionar, de 52 ani, domiciliat în Craiova.

Antecedente heredo-colaterale: nimic deosebit din partea părinţilor şi 
fraţilor, este căsătorit, fără copii, iar soţia este tuberculoasă.

Antecedente personale: a foşt bolnav de aceiaşi boală în anul 1936, în 
lunile Măiu şi Iunie, când a fost tratat de unul din noi. Bolnavul a  prezentat 

.atunci o stare destul de gravă de anemie cu debut brusc, manifestându-sie 
printr’un şoc puternic, cu pierdere de cunoştiintă, a cărui durată nu o poate 
preciza. Acest şoe a fos,t urmat de o stare gravă de anemie, cu pierderea 
complectă' a  forţelor fizice şi imobilizare în pat. Tegumentele erau colorate 
în galben palid impresionant. N ’a prezentat ascensiuni termice. A fost tratat 
eu campolou cu rezultate satisfăcătoare. Cu acea ocazie s’au efectuat câteva 
examene de sânge, ale căror rezultate le menţionăm: N. gl. albe =  20.400 
mm.3 gl. roşii =  3.150.000 mm.3 ; h. b. 300/o; timpul de sângerare —  nor
mal; formula leueocitară =  granulooite neutrofile 58 0/o; eozinofile lo/o; 
limfocite 320/o; mononudeare mari 6 0/0 ; forme de tranziţie 30/o-; ureea 
în sânge 0,42 0/o. Datele de efectuare în 14/5 şi 3/6/1936.

Istoricul boalci actualei: Boala actuală datează după declaraţia bol
navului aproximativ dela mijlocul lunei Februarie 1942. Intr o seară, pe 
când stătea la sobă eu aproximaţie ora 22, a căzut brusc de pe scaunul 
pe care stătea, pierzându-şi cunoştiintă. Pierderea de cunoştiintă, după apre
cierea soţiei sale, n’a fost decât de câteva minute. Acestui accident, i-a urmat 
o stare de pierdere complectă a forţelor fizice, stare care l-a imobilizat în 
pat aproximativ o lună şi jumătate. Pierderea forjelor fizice a fost însoţită 
de colorarea tegumentelor în galben palid ceros. In tot acest timp s’a tratat 
cu Campolon ca şi iu anul 1936. Starea lui ameliorându-se după luna Martie
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1942, a început a d|ude o viată iă ră  eforturi, starea de sănătate nepermitându-î 
a le face. Stările de bine şi de rău au alternat. Pe lângă starea descrisă, bol
navul mai declară că a avut în acest timp erupţii urticariene cu stări 
pruriginoase, care apăreau şi dispăreau foarte capricios. Atenţia asupra ali
mentelor cu care s ’a nutrit a foşt dintre cele mai mari, fără ca prin aceasta 
să înlăture aceste stări. Pe la sfârşitul lunei Noembrie acelaşi an (1942), 
starea sn dê  anemie s’a accentuat iarăşi, traducându-se prin pierderea for
ţelor fizice şi prin paliditatea tegumentelor galben-ceroase ca la început, stare 
care l-a imobilizat iarăşi în pat. Această stare a continuat, agravându-se 
până în ziua de 5 Ianuarie 1943, când bolnavul disperat mai alea de faptul 
că în ultimul timp nu mai găsea Campolon în care avea o încredere desăvâr
şită, ne consultă asupra stării sale ca şi în 1936.

Staiea prezentă: Examinat la 5 Ianuarie 1943, bolnavul imobilizat 
în pat, face cu greutate mişcări. Pare indiferent. Impresionează starea de 
slăbiciune fizică şi culoarea galben-ceroasă a tegumentelor. Ţesutul celular 
subcutanat şi muscular foarte mult redus. Ganglionii subaxilari, inguinali, 
submaxilari, nepalpabili. Splina şi ficatul în limite normale. Nimic de re
marcat din partea aparatului digestiv, respirator, circulator şi gentourinar. 
De remarcat că, în tot timpul boalei temperatura nu a depăşit limita nor
mală. In prezenta acestei stări, am propus şi unul din noi am efectuat 
un examen hematologic, ale cărui rezultate le dăm după cum urmează: 
Timpul de coagulare 18 minute; hemoglobina 300/o ; N. gl. albe 3000 mm.s ; 
N. gl. roşii 816.000 mm.3 Morfologic: anizocitoză, poikilocitoză, anizc- 
cromie. Formula leucocitară: granulocite neutrofile 40 0/o; eozinofile 30/o; 
bazofile 10/o; limfocite 360/o; monocite 200/o.

In recoltarea sângelui pentru examenele de mai sus, am remarcat 
următoarele: punctia -albă câteva momente după înţeparea mediusului 
cu acul Francke. Apariţia serului galben citrin la locul punctional, chiar 
şi după presiunea moderată a mediusului în lungimea sa. După o presiune 
mai insistentă, se face apariţia sângelui aglutinat. Fenomenul aglutinării 
şi mai evident, când s’a recoltat picătura de sânge pe lama de sticlă pentru 
formula leucocitară. Ne-am găsi' deci în prezenta unei stări de anemie 
prin autohemoliză. Am propus bolnavului internarea într’un spital din loca
litate, dar ne-a refuzat. Având încredere în tratamentul cu Campolon, a 
continuat cu acest tratament, bineînţeles după, ce l-a obţinut cu mari greu
tăţi şi cu concursul unuia din noi.

Continuând tratamentul, bolnavul a reuşit după mult timp să se 
întremeze. La 1 Maiu 1943, îl găsjm într’o stare compatibilă cu o viată 
relativ normală. I-am propus efectuarea unui nou examen hematologic, de 
data aceasta determinându-i şi gTupul şanghin şi tensiunea arterială. Iată 
rezultatele acestui examen: N. gl. roşii = •  2.800.000 mm.3; N. gl. albe =  
8340 mm.3; hemoglobina 70°/o; timpul de coagulare 30 minute; grupul sanghinA, 
(II Mosz); fenomenul de autoaglutinare absent; tensiunea arterială: Mx. =  
121/2; Mn. — - 91/2- Notăta' că recoltarea sângelui şi deci fenomenul de auto- 
aglutinare s’a produs prima dată, la temperatura camerii bine încălzită; de 
asemenea detreminarea grupului s(a făcut la  temperatura obişnuită a labo- 
torului şi cu sângele recoltat şi efectuat reacţia imediat.

Pe lângă examenele de mai sus, s’au mai efectuat următoarele examene 
ale sângelui: Seroreactia B. Wasisermann şi reacţia de floculare Meinicke, 
care au fost negative; glicemia 0,90 la mie; ureea în sânge 0,38 la mie.

După cum vedem în cazul de fafâ e vorba de o boală care clinic 
se traduce prinfr’o stare de anemie gravă, care a început brusc printr’un 
şoc însofit de pierdere de cunoştiinfă, boală cu caracter cronic şi între
tăiată de forme cu stări-acute şi cu pierderea totală a forfelor fizice.

Pentru discufia cazului de fafâ recapitulăm datele cele mai impor
tante ale celor trei examene făcute: astfel uremia şi în 1936 şi în 1943 
s’a găsit în procent normal. Reacfia Wassermann şi Meinicke. negativ. 
Glicemia normală. Globulele roşii numărate: în 1936, 3.150.000 mm.3;
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în 1943 Ia 6 Ian. 816.000 mm.3; iar Ia 1 Mai 1943, 2.840.000 mm.?; 
hemoglobina, 30% în 1936 şi în 1943 Ia primul examen şi 70% în 
al doilea examen., Prin confruntarea celor trei examene hematologice, 
putem vedea1 următoarele: Eritropenie în toate trei examenele, foarte 
accentuată Ia data de 6 Ian. 1943. Fenomenul de autoglutinare cores
punde cu eritropenia cea • mai mare, iar clinic cu starea de boală cea 
mai gravă. In ceea ce, priveşte numărul globulelor albe, rezultatele! 
variază: în primul examen avem o hiperleucocifoză, Ia al doilea a 
leucopenie, iar Ia al treilea Ieucocifoza în limite normale. Formula Ieu- 
cocifară a examenului din 1943, remarcăm o mărire a numărului de 
Iimfocite şi monocife.

Examenul sângelui ne arată că aparatul neoformator eritroleuco- 
citar nu prezintă semne de regenerare. Reacţia megaloblasto-megaloci- 
tară lipseşte, negăsindu-se elemente care să mărturisească această reac
ţie. Din acest punct de vedere s’ar părea că cazul de faţă s’ar putea 
clasa printre anemiile aplasfice a Iui Enrlich şi care corespund ane
miilor aregenerafive a Iui Pappenheim. De asemenea nu găsim reacţia 
mieloblasio-mielocifară, mărturia acestei reacţii lipsind.

Această anemie, pare că consfifue o entitate aparte. Caracteristica 
ei sunt de următoarele simpfome: fenomenul de autoliză în vivo şi 
care se suprapune în vitro fenomenului de aufoaglutinare foarte evident. 
Eritropenia şi diminuarea hemoglobinei însoţită de Ieocopenie. Lipsa 
reacţiilor megaloblasto-megalocifară, pTecum şi a reacţiei mieloblasfo- 
mielocitară. Din punct de vedere clinic se traduce printr'o stare de. 
anemie gravă cu debut brusc, începând cu un şoc puternic însoţit de 
pierderea de cunoştiinfă care are o durată relativ scurtă. Acest şoc 
este urmat de o stare de pierdere a forţelor fizice, încât bolnavul este 
imobilizat în pat pentru mai mult timp. Culoarea galben-ceroasă, a 
tegumentelor, iar organele hemopoefice nehipertrofiate. Acest sindrom 
anemic grav este grefat pe o stare de anemie compatibilă cu o viaţă 
normală şi în repaus.

Diagnosticul se impune între anemia primitivă tip Biermer şl 
icterul hemolitic câştigat. Asemănarea cu icterul hemolific câştigat 
este mare. Şi icterul hemolitic câştigat prezintă particularitatea de a 
evolua prin puseuri succesive de deglobulizare întretăiate prin faze de 
reparaţie. Dieulafay declară că aceşti bolnavi sunt mai mult palizi 
decât icferici. In icterul hemolitic câştigat, anemia este simptomul do
minant cu paloarea tegumentelor şi a mucoaselor. In icterul hemolitic 
câştigat ca şi în cazul nostru, se remarcă fenomenul de auto-aglutinare 
şi care este un simptom dominant. Ceea ce deosebeşte cazul nostru 
de icterul hemolitic câştigat, este lipsa hepafo şi splenomegaliei, oare 
sunt prezente în icterul hemolitic. In icterul hemolitic câştigat avem o 
Ieucocifoză accentuată, în cazul nostru Ieucocifoza este când normală 
când hiper sau hipoleucocitoză. De asemenea în cazul nostru avem 
lipsa elementelor de regenerare care sunt prezente în icterul hemolitic 
câştigat (hematii nucleiafe, hemafobîaşii, mielociţi).

Cu anemia primitivă tip Biermer prin aceea că în această ane
mie găsim furburări digestive cronice, datorită anaclorhidropepsiei şi 
anatomic, prin atrofia mucoasei gloso-gasfro-infestinale. In acest tip
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de anemie avem elemente de regenerare megaloblasfo, megalocifară. 
in ambele găsim Insă şi eritropenia şi leucopenia.

Daie etiologice şi paiogenice. — Asupra acestui sindrom anemic, 
care ne apare ca o entitate, ne permitem oarecari considerajiuni de pafo- 
genie şL-etiologie. Fenomenul autoaglutinării evidenfiat în cazul nostru, 
este un fenomen anormal, nefiziologic. Cunoaştem din studiul grupurilor 
sanghine şi după regulile Iui Landsfeiner, că serurile nu confin aglutinine 
active asupra hematiilor lor. De ex.: Aglutinogenul A, nu poate coexista 
cu aglufininele a, şi nici aglutinogenul B, nu poate coexista cu aglu- 
tininele b. Tot în studiul grupurilor sanghine, s’a ajuns la constatarea 
că fixitatea grupului este apanajul aglutinogenelor şi nu a aglutininelor 
din ser. Deci, poate fi posibil în circumstanfe patologice, ca plasma unui 
sânge să treacă dintr’o stare compatibilă normală, într’o stare in
compatibilă deci paradoxală. Prin practica vitezei de sedimentare sa  
■observat destul de frecvent, fenomenul auto-aglutinării globulelor roşii 
de propriul lor ser.

Observajiunile clinice şi experimentale ne-au arătat că fenomenul 
autoaglutinării poate avea loc. Câfiva clinicieni, au făcut din acest 
fenomen, un simptom diferenfial pentru câteva maladii ca: icterul he- 
molitic câştigat, tripanozomiazele. S'a găsit ca simptom trecător în mai 
multe maladii, ca: anemia, pneumonia, tuberculoza, sifilisul, Ieucemia,, 
paludismul, tiphusul, carcinomul şi mai multe maladii infecjioase. Con
fuzia fenomenului de auto-aglutinare este posibilă cu acela de pseudo
aglutinare. Fenomenul de pseudoaglutinare, apare Ia temperaturi joase, 
într 0°—5°, sau prin dilujia serului aglutinant. S’a mai observat 
că pseudoaglufinarea poate fi provocată prin infecfia microbiană (sep
ticemii) în cauză fiind cele mai adeseori streptococul. Autorii sunt de 
acord în a crede că raporturile aşa de asemănătoare a fenomenelor de 
pseudoaglutinare şi autoaglutinare, în ceea oe priveşte origina lor, nu 
poate fi comună şi nici aceiaşi. Existenfa autoaglutinării ,pare să fie 
în confradicfie cu regula: că niciun anticorp nu poate să se formeze 
fafă de substanjele însuşi ale corpului.

In timp ce fenomenul de pseudoaglutinare este rezultatul circum- 
stanjelor fizice ale mediului exterior, iar izoaglutinarea atribute fiziologice 
normale ale sângelui, aparfinând Ia indivizi de aceiaşi specie, autoaglu- 
tinarea pare să fie datorită circumstanţelor patologice.

In ceea ce priveşte raporturile dintre autoliză şi autoaglutinare, 
observafiunile concordante ale autorilor, Langer, Capogrossi, Landsteiner, 
Leiner, Moss, Grafe-Graham, Otenberg, Friedmann, Coca, Laffes, Donez, 
Meyer, au demonstrat că există un raport strâmt între cele două reac- 
jiuni şi precis: că niciodată nu se află izoliză în absenfa îzoaglutinării. 
Din contră poate avea Ioc izoaglufinare intensă, fără izoliză. In plus 
acfiunea izolizinei diferă de aceea a izoaglutinineî, penîrucă cere prezenfa 
alexinei. După ideia generală a Iui Bordet şi Baumgarten, se pare că 
este aici vorba de două aspecte ale aceluiaşi fenomen, care pot tot
deauna conduce, Ia reacfia fundamentală anficorp-antigen, cu sau fără 
fixarea alexinei. La om, Moss, Graffe-Graham, Hesser, Minot, Weil- 
Widal, au demonstrat că acfiunile izolitice urmează aceleaşi regule de 
grup ca şi izoaglutininele. Ca şi heteroaglufininele şi izoaglutininele,
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heferolizinele şi izolizinele sunt atribute normale ale serurilor, Ia specii 
de animale deosebite sau Ia indivizi de aeciaşi specie. Aufolizinele ca şi 
aufoaglufininele apar rar şl sunt atribute întâmplătoare şi ivite în cir- 
cumsfanfe patologice. In practică numele de autolrzine este rezervat sub
stanţelor din ser capabile de a dizolva globulele însuşi a animalului 
care formează serumul.

In timp ce izolizinele se capătă pe cale de imunizare, aufolizinele 
nu s’a reuşit a se obţine pe această cale. Vidai şi Rosfaine admit că 
această autolizină există în toate serurile normale, dar că acţiunea lor 
este paralizată de o anfibemolizină existând în serul normal. Auto- 
lizina şi anfiautolizina în mod normal fac un echilibru stabil. Acest 
echilibru stabil este rupt prin dispariţia anfiautolizinelor în unele stări 
patologice. In lumina acestor date, putem admite încadrarea cazului 
nostru. O stare de anemie compatibilă cu o viaţă sedentară, şi a cărei 
etiologie nu o cunoaştem, dar cu siguranţă este o maladie cronică, 
întretăiată de puseuri de anemie gravă cu caracterele pe care le-am 
descris. Maladie cronică în circumstanţe necunoscute, favorizează Ia 
un moment dat procesul de autohemoliză, care dă simptomele descrise.

M. M. R. 7
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FLEBITA SIFILITICĂ SECUNDARĂ
(CAZ CLINIC)

de
D-r I. VASILESCU şi D-r MARIUS PARASCHTVESCU

Mult timp flebifa sifilitică a rămas necunoscută, până Ia teza Iui 
Bcudesio, memoriul lut Mendel şi lecţiile clinice ale Iui Oettinger.

In cursul evoluţiei sifilisului consfitue un accident rar, se cunosc 
în literatură numai câteva zeci de cazuri. Ea poate apărea în timpul 
perioadei secundare (cazul nostru) sau terţiare.

, 1- FLEBITA SIFILITICĂ SECUNDARĂ este datorită alteratei 
endoteliului parietal venos, de către spirocheta palida. Apare în plină 
pţerioadă secundară, între a 2-a şi a 6-a lună dela ivirea sifilomului 
şi poate fi superficială, mai rar profundă* Când este superficială ea 
poate fi parţială, afectează numai o porţiune din venă, segmentară 
dacă interesează vena unui segment de membru, sau totală, când se 
întinde Ia vena întregului membru corespunzător; uneori cordonul venos 
îndurat este moniliform (flebită fragmentată).

Odată tonstituita, flebifa se prezintă ca o ̂  placă proeminentă, 
uşor rozafă, formată de vena frombozafă, care se găseşte înconjurată 
de un oedem puţin marcat ce nu depăşeşte zona vecină cu vasul lezat.

Turburârile funcţionale, în general discrete, se mărginesc Ia uşoară 
jenă în mişcări fără importanţă funcţională; mai rar durerea este vio
lentă, împiedecă mişcarea şi are un debut brusc, nu pe nesimţite cum 
e regula generală.

Semne generale: abia se observă o curbă febrilă de 2—3 zile, 
care dispare şi fără tratament.

Evoluţia ei este caracteristică şi după cum spune Fournier „debuta 
brusc cu fenomene subinflamatorii pentru ca în scurt timp să evolueze 
Ia rece, constituind o simplă indurafie plastică a peretelui vascular“.

Durata afecfiunei este de 4—6 săptămâni şi vindecarea-e re
gula, fără ca vreo complicaţie să turbure tabloul clinic.

Flebifa sifilitică de obiceiu se localizează pe venele superficiale,, 
excepţional pe cele profunde, şi de cele mai multe ori este simetrică.

Diagnosticul se face prin evoluţia torpidă, şi coexistenţa altor ma
nifestări secundare sifilitice.
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Poale fi confundată cu limfangita sifilitică, dar cordoanele Iimfan- 
gifei merg Ia grupele ganglionare şi nu se găsesc pe traectul venelor.

Tratamentul este: repaus, cu toată lipsa complicafiunilor, arsenic, 
bismut, mercur şi iodur de potasiu.

2. FLEBITA SIFILITICĂ TERŢIARĂ nu prezintă aceiaşi unitate 
clinică ca cea secundară; ea constiiue mai mult o leziune decât o afec
ţiune şi uneori este o surpriză Ia autopsie.

La rândul ei poate fi superficială şi profundă, interesând venele 
membrelor şi gâtului sau venele viscerale.

La nivelul venelor profunde şi viscerale, ea determină dureri vii, oe- 
dem şi importanţă funcţională. Cea mai caracteristică e flebita venei 
porte, caracterizată prin ascită abundentă şi recidivanta, icter, turburări 
gastro intestinale cu hemoragii. Flebita terţiară apare 10— 15 ani dela 
infecţie, se caracterizează printr’o neoplazie circumscrisă scru inflamafie, 
lentă şi difuză ce sfârşeşte cu scleroza organului interesat.

Bolnavul D. C., de 27 ani, vine pentru dureri mari’ la nivelul mem
brului inferior stâng, însoţite de oedem pronunţat şi impotenţă funcţională.

Temperatura 38°—38,7.
Maladia debută brusc de 2 zile, ou o durere acută în membrul inferior 

stâng — fiind în tren — şi apare oedem'ul care în câteva ore se măreşte, 
dublând'volumul membrului inferior.

Sosit la Craiova, face apel la  un medic şi, acesta constatând un şancru 
bâlono-prepuţial cu fimoză şi adenopatie bilaterală, bănueşte că ar fi vorba 
de o limfogranulomâtoză, ai cărei ganglioni inguinocrurali compresează vena 
femorală,. 4M e?l

Se internează a  doua zi la 28 Aprilie, în Spitalul Militar Craiova.
Starea prezentă: In antecedeinte aflăm că şancru îl are dela 1 Martie 

1943, ş i a  rămas nediagnosticat. Constatăm, o fimoză neinflamatorie, dură şi 
nedureroasă cu adenopatia inguinală caracteristică sifilomului primar.

Pe scrot se văd sifilide papuloserotale numeroasei, pe cale de rezoluţie.
Membrul inferior stâng mult oedemaţiat, cu goden la  presiune, prezintă 

cordon, 'indurat al venei safene interne; bolnavul e febril 38—38,7, timp de 
2 zile şi are dureri atroce, cari necesită injecţii de pantopon şi dolantin câ
teva zile. * ,

Flebita este segmentară, ad ică. aparţine numai venei ce Corespunde 
gambei stângi.

Wassermann f f t  în sânge. Reacţia Frey negativă.
începem tratamentul cu bivatol f  nt’osalvarsen, la care se adaugă 3 gr. 

iodur de potasiu zilnic. Durerile dispar în câteva zile, iar oedemul se rezoarbe 
în 15 zile, permiţând bolnavului să facă mişcări.

II menţinem la  pat şi continuăpi tratamentul; starea lui se amelio
rează zilnic şi bolnavul cere insistent să părăsească spitalul.

Pe ziua de 14 Mai, apare brusc o durere la membrul inferior drept,- 
ce durează câteva bre, şi se constată o flebită moderată parţială la membrul 
inferior drept în 1/3 inf. â gambei. Oedemjul e mult mai puţin accentuat ca 
la membrul inferior stâng, şi; se însoţeşte de temperatură, 3 zile oscilând 
între 370—38,3. -

Se continuă tratamentul ’ ţpână face 6 gr. neosalvarsau pe serie şi 12 
fiole de bivatol. ^ '

Pe ziua de 6 Iunie 1943, părăseşte spitalul, vindecat.

E vorba deci de o flebită sifilitică superficială-bilaterală, ce apare 
în plină perioadă secundară si care a cedat Ia fratament.



- UN' ASTM COLOIDOCLAZIC VINDECAT *)
de '

D-r S. VRÂBIETE

Prin astm înţelegem, o turburate funcţională, respiratorie, carac
terizată printr'o dispnee expiratorie paroxistică, acompaniată de eozino- 
filie în spută, cu predominenfă parasimpatică, observându-se adesea la 
persoanele cu temperament neuroartritic.

Ca forme clinice de astm, deosebim: un sindrom al astmului 
tipic şi un sindrom al astmului atipic,

In astmul atipic putem uneori constata: leziuni organice (pulmonare, 
cardiace, Hepatice, abdominale), a căror formă clinică este' defor
mată, fie prin modificarea crizei, vorbind de un astm larvat, unde poate 
fi studiat: 1. Astmul polenic; 2. Coriza spasmodică; 3) Traheo bron
şita spasmodică, fie prin asociere cu alte stări morbide, vorbind de 
astmul asociat, a cărui manifestare clinică este modificată şi defor
mată (încât sunt foarte greu de recunoscut), vorbind astfel de un 
astm cardio-uremic, astmul şi boala lui Basedow, astmul şi sifilisul 
pulmonar, astmul şi tahicardia paroxistică "şi astmul şi emfizemul 
pulmonar. ■

.Spre deosebire de-astmul atipic, unde se constată 0 leziune or
ganică sau deformare şi modificare a crizei, în astmul tipic, nu putem 
pune în evidenţă o leziune organică, ci mai mult o stare constituţio
nală neuro-artritică, un dezechilibru al sistemului nervos vegetativ ori 
endocrin sau teren coloidoclazic. Acest teren coloidoclazic îl găsim Ia 
persoanele cari au humorile organismului într’un echilibru instabil, 
fiind susceptibile de a răspunde cu şoc proteic sau anafilactic Ia di
versele substanţe proteice streine, cari pot pătrunde în organism pe 
cale orală sau injecţii. .

Acest teren este determinat prin sensibilizări anterioare, prin tur- 
burări endocrine şi prin transmisiuni dela alte persoane.

Cazul pe care îl prezint, este un caz de astm coloidoclasic, .determinat 
prin sensibilizări anterioare, al cărui alergen, este alimentaţia cu peşte conser
vat. Bolnavul este un copil de 11 ani.

*)  Comunicare ţinută în ziua de 15 Iunie 1943 la Seeţia ştiinţifică a Colegiului' 
Medicilor Dolj.
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In antecedentele heredocolaterale nu găseac nimic important pentru a 
bănui un teren neuro-artritic sau as,tmatogen. In antecedente personale a pre
zentat la vârsta de 4 ani, pneumonie bilaterală şi tus,e convulsivă.

Istoriei Boala debutează la  vârsta- de 7 ani, adică în 1940, cu manifes
tări şi aspect foarte diminuat. Insidios boala s’a agravat, astfel încât în 
anul 1941—1942, bolnavul prezenta accese repetate de mai multe ori lunar.

Ccrcetându-1 în de aproape timp de două luni zi de zi, am putut con
stata o criză după cum reesie d'n starea prezentă. Bolnavul prezenta o sete mare 
de aer cu toracele în inspiraţie forţată, neputând expira, toracele fiind imo
bilizat, astfel încât cu foarte multă greutate expulzează aerul conţinut.

Examen: 1. Percuţie hypersonorişm. In expiraţie se aude o ţiuitură.
2. Ascultaţie, respiraţia este foarte diminuată în faza incipientă a crizei, care 
spre sfârşitul crizei se caracterizează prin raluri ronflânte şi sibilante, dând 
aspectul egomotului de porumbar. Pulsul este accelerat, temperatra uşor ri
dicată. Aceste faze îi urmează faza catarală; bolnavul începând să tuşească 
şi să espectoreze.

Spnta: La examenul de laborator, sputa care era mucovâscoasă, nu 
conţinea albumină, nefiind de origină alveolară. Sputa are un aspect perlat, 
frequente celule eozinofile, majoritatea mononucleare şi spirale Kurschman.

Sângele,: In timpul crizei de astmă, sângele prezintă o eozinofilie mult 
mărită 11%  şi o poliglobulie. Viteza de sedimentare fiind 15; de asemenea 
şi o hipercalcemie.

Radiologi«: Din punct do vedere radiologie, o placă făcută ziua urmă
toare după criza de astm prezintă o împăs,tare şi o accentuare a arbori zaţiilor 
hilare şi pete mici punctate şi diseminate în hiluri puţin cretificate.

Des'nsibilizare: Alergenul alimentar, constituit din substanţe proteice 
acţionând printr’o autointoxicaţie digestivă fiind capabilă Să producă fenomene 
humorale ale şocului auofilactie fiind suprimat, crizele de astm n’au mai 
avut loc. Instituirea unui regim lacto-vegetarian combinat cu un regim de 
alimentaţie mixtă, din care lipsea alergenul, a făcut să nu mai prezinte nicio 
criză, decât atunci când în alimentaţie punem să i  se dea conserve de peşte.

Tratament: Ca tratament general am instituit: 1. Suprimarea aler- 
genului cauzator. 2. Restabilirea echilibrului vagosjmpatic prin extracte glan
dulare (Tonefin). 3. Stabilirea echilibrului humoral prin desensibilizarea spe
cifică, administrând pe cale digestivă o cantitate minimă din alimentul de
monstrat cu alergen în locul injecţiilor pe care eu nu am aplicat-o, ţinând 
departe bolnavul de alimentul declanşator al astmului utilizând desensibili
zarea nespecifică prin peptonoterapie şi autohemoterapie.

De asemenea am recomandat razele ulţra-violete, având în vedere 
acţiunea lor sedativă.

Regim: Ca regim am înlăturat toate alimentele dăunătoare pentru celula 
hepatică, suprimând alimentele conservate, mezelurile, brânzeturile fermentate, 
precum şi alimentele excitante, ardei, piper, muştar, alcool, indicându-i tot
deodată ca masa de seara să fie uşoară şi luată de vreme. In ceea ce pri
veşte patogenia accesului de astm," cercetările experimentale au demonstrat 
că: excitarea vagului produce fenomene asemănătoare crizelor aatmiee. Atenua
rea accesului prin injecţii eu adrenalină cari are proprietatea de a excita 
simpaticul, relaxează contracţia muşchilor bronşici, dovedind altfel originea 
vagotonică a  afecţiunii.

In concluzie, Ia declanşarea unei crize de astm iau parfe ur
mătorii factori:

1. Un factor predispozant;
2. Un factor favorizant;
3. Un factor determinant;
4. Un factor deslănjuitor.
I. In factorul predispozant joacă rol important terenul astmic 

caracterizat prin teren heredifar neuro-artritic sau printr’un teren co- 
Ioidoclazîc.
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II. In factorul favorizant importanţa o are factorul pulmonar local, 
cum ar fi o scleroză pulmonară iritativă sau ghimpele iriiaiiv exfra- 
pulmonar iritant al sistemului vago-simpatic (polipi, vegeta [ii, deviafii).

III. Intre factorii determinanfi sunt mai ales: a) Iritabilitatea hu- 
morală, şi b) Desechilibrul sistemului nervos' vegetativ.

IV. In factorul desîănfuitor au roi important anumite substanfe 
proteice, de origină: a) Vegetală (polenul); b) Animală (scuame, pene); 
c) Microbiană sau anumifi corpi; d) Chimici; şi c) Medicamentaşi, cari 
intră în organism prin inhalafie, ingestie sau infecfie, declanşând accese 
tipice de astm. De asemenea Ia factorul desîănfuitor mai pot contribui 
emofii psihice, stări de oboseală şi influenfe meteorologice şi rehiper- 
sensibilizarea aparatului respirator, care din factor favorizant devine factor 
desîănfuitor, astfel bronşitele cu repetifie congestii pulmonare, vorbind 
de o adevărată sensibilizare locală a fesutului pulmonar. Combinarea 
tuturor factorilor enunfafi mai sus contribue în cea mai mare parte Ia 
declanşarea accesului de astm.

D E S  c m c .

Ş l
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Societăţi medicale

SOCIETATEA DE MEDICINA DIN OLTENIA
Oltenia Medicală No. 3/943.

1 Raptorf asupra propunerilor de organizare şi funcţionare a servi
ciilor medico-sanilare din Oltenia *).

Raportul D-Iui D-r I. Popescu, medic primar al judeţului Dolj
1. In pţrivinţa combaterii epidemiilor pe teren, să se formeze:
a) Echipe de control şi combatere pe sectoare compuse din localnici, 

care să controleze săptămânal starea de curăţenie şi sănătate individuală, 
precum şi a întregei gospodării.

b) Utilizarea învăţătoarelor de igienă şi gospodărie rurală, pentru în
drumări practice pe teren, după un program bine stabilit de organele noastre 
superioare.

c) înzestrarea fiecărei circumscripţii medicale cu câte un cuptor mobil 
de deparazitare sistem „Vasilescu“ .

d) La fiecare Primărie să existe obligator, un mic depozit de materiale 
necesare deparazitărilor şi desinfectărilor: sulf, petrol, ulei, oţet, var şi lemnele 
necesare cuptoarelor.

e) Acordarea premiilor pentru gospodinele cu casele găsite în continuă 
curate; ajutorarea gospodăriilor sărace şi împovărate din diverse fonduri: pa
tronaj, prefectură, fond sanitar, etc.

2. In ecica ce priveşte acţiunea medicilor pe teren, propunem:
se procure câte o şaretă şi un cal cu harnaşament, dându-se fon

durile necesare de întreţinerea calului şi construirea grajdului şi a adăpostului 
pentru şareetă.

n 3. Gospodăria circumscripţiilor şi spitalelor:
a) Fiecare circumscripţie sanitară să aibă câte un dispensar propriu 

cu bae populară şi cuptor fix  de deparazitare.
b) La toate Spitalele este necesar să se repare sau să şe construiască 

din nou locuinţe pentru personal cum este la Spitalele: Calafat, Plenita, Ce
tate, Băileşti, Brabova, Bechet.

c) Să se construiască pavilioane de contagioşi la spitalele care nu au: 
Brabova, Bechet. Cetate.

d) Construirea unui mare pavilion pentru izolare la  spitalul de conta
gioşi din Craiova, care este insuficient pentru bolnavii din municipiu şi ju 
deţele învecinate.

e) Reparaţia clădirei Sadova, cedată de. Domeniile Coroanei, în vederea 
creerei unui spital de pelagroşi. S ’a putut face aci numai instalaţiile sanitare, 
numai la un pavilion, în limita sumei de 500.000 lei, ce ş’a dat de Admi
nistraţia Domeniilor Coroanei.

*) Acest raport rezumativ a fost prezentat de către D. D-r C. Cosmuţa, 
Inspector g-ral sanitar, în Reuniunea Medicală dela Craiova, care a avut loc în 
zilele de 25 şi 26 Martie a. c., şi a fost dresat ■ dupe propunerile făcute de către 
şefii instituţiilor medico-sanitare din Oltenia.
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4. Instruirea personalului medical şi sanitar auxiliar.
a) Propunem ca toii medicii de circumscripţie şi cei de spitale să fie

instruiţi de 2 (ori pe au, la cursul de împrospătarea cunoştiinteloi medicale, le- * 
gislative şi administrative, probleme ce interesează sfera de activitate a medi
cului de circumscripţie. _

b) Personalul sanitar auxiliar: agenţi sanitari, moaşe şi surori de ocro
tire să fie chemate prin rotaţie, de 2 ori pe an, la cursuri de împrospătarea 
cunoştiintelor. La fidele acestor cursuri, să se facă mici examinări, iar cei 
slabi şi cu casiere încărcate să fie îndepărtaţi din posturi şi înlocuiţi cu ele
mente tinere.

c) Necesar şi folositor ar fi, ca şi medicii de judeţ Să fie întruniţi pe 
centre, afară de inspectoratele de cari aparţin şi să fie puşi în contact cu 
toate centrele mari unde s’a lucrat mai bine şi cu rezultate practice palpabile.

5: Publicare^ posturilor vacante pe circumscripţii şi scoaterea lor la 
concurs.

# a) Acei medici cari ocupă posturile de medic de circ. de cel puţin 3 
ani şi nu au concursul, nici posibilitatea de a fi definitivaţi, să fie din ofi
ciu definitivaţi pie baza verificării activităţii ce au depus, s,au să fie chemaţi 
la un examen de verificare pie baza căreia să fie definitivaţi în posturi.

Raportul D-nei D-r Olimpia Hoisescu Dişteanu, medic şei delegat 
al Municipiului Craiova

Pentru bunul mers al serviciului sanitar al Municipiului Craiova, se 
fac următoarele propuneri:

1. înfiinţarea de băi publice, cu staţiuni de deparazitare, în cele 4 
pluncte cardinale ale oraşului.

2. Construirea unui mare pavilion de boale contagioase pe lângă spitalul 
existent, care es,te insuficient pentru spitalizarea şi earantinarea bolnavilor con- 
tagioşi din municipiu şi judeţe.

3. Cumpărarea unei auto-camionefe pentru transportul contagioşilor, iar 
actuala auto-camionetă să rămână pentru transportul accidentaţilor.

2. Cumpărarea unui automobil pentru transportul medicilor pe téren, 
deoarece medicii din municipiu nu au diurnă de deplasare, iar municipiul nu 
le poate pune la dispoziţie mijloace de transport.

5. Procurarea unei etuve cu aburi cu tracţiune automobilă.
6. Reînfiinţarea circumscripţiilor medicale sanitare şi a  medicilor de 

sector pentru următoarele motive: **) .
Populaţia, săracă !nu poate plăti taxa de consultaţie la spitale şi cum în 

municipiul nostru s,unt numia'i 2 'spitale supraaglomerate, majoritatea populaţiei 
nevoiaişe renunţă a-şi face tratament la spital, neavând cine să-i facă.

In plus, ori cât de puţine medicamente se dădeau la dispensarul de cir
cumscripţie, omul nevoiaş era mulţumit că i se dădea gratuit un medica
ment, sau i s,e d?ă)oea un pansament urgent.

Medicii de circumscripţii îşi cunoşteau sectoarele, avându-le în observa
ţie cu epidemiile, localurile şi bolile sociale.

Raportul D-nei D-r Olimpia Hoisescu Dişteanu, Directoarea Oficiului 
de Ocrotire din Craiova

1. Un vechiu deziderat al oficiului de ocrotire este înfăptuirea .bi
roului de triaj.

2. Mărirea numărului asistentelor sjociale la 2 şi trecerea lor în bugetul 
Ministerului Sănătăţii.

3. - înfiinţarea şi organizarea a 3 căjmijie de zi pentru copiii ale căror 
mame muncesc în afara căminului, lăsând copiii acasă fără niciun fel de su
praveghere şi îngrijire.

4. Procurarea unui vehicul pentru aprovizionarea instituţiilor acestui 
oficiu, cât şi pentru controlul lor.

**) Această propunere este făcută de D-na D-r Maria Aniţescu, detaşată 
dela Serviciul sanitar al judeţului.
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Raportul D-Iui D-r Livîu Dartu, medic primar Director al Centrului 
pentru ocrotirea copiilor din Craiova

Pentru desvoltarea progresivă a activităţii centrului şi pentru bunul 
mers al funcţionării serviciului, trebue turut seama de toate necesităţile unei 
institutiuni cu activitate complexă, medicală şi socială.

La acest centru de ocrotirea copiilor din Craiova, care intră iii al 
5-lea an de activitate este nevoie de următoarele înfăptuiri:

1. Înfiinţarea unui pavilion de carantină a copiilor, care intră în insti
tuţie, în primele 3 săptămâni. Astfel, un copil nou primit în institutut, 
este periculos pentru ceilalţi copii timp de 3 săptămâni, timpul de incubaţie 
a bolilor infectioase, cari ar putea să, apară după primirea lui. Din acest 
motiv, toti copii noui primiţi în institut, trebue sî-?i petreacă acest timp 
izolaţi de restul copiilor, într’un local aparte, în aşa zisă. carantină.'

2. Mutarea şcoalei de eleve infirmiere din localul institutului, cari du- 
cându-se şi venind dela spitale, ameninţă copii ocrotiţi cu importul vreunei 
boli infectioase.

3. Repararea pavilionului vechiu care a  suferit de pe urma cutre
murului.

4. Sporirea numărului de personal de serviciu în aşa fel ca o persoană 
să nu îngrijefasoă mai mult de 6 copii.

5. Amenajarea unei locuinţe la  institut pentru medicul director al in
stitutului, acesta trebuind să aibe posibilitatea să efectueze un control permanent 
asupra ocrotiţilor şi a jpterspnalului, în afară, de orele de serviciu, la orice oră 
din zi şi din noapte.

6. înfiinţarea unui local corespunzător pentru biroul administrativ.

Raportul D-nei Sofia Lucrejia Grigorescu, Farmacist şef al Depoz. 
regional de medicamente din Craiova

Actualul depozit deserveşte circa 45 spitale şi sanatorii, precum şi 
300—320 circumscripţii cu dispensării, servicii de oraş, de judeţ, ete.

Cu toate eforturile depuse de depozit, ca zelul şi priceperea medicilor 
să, poată administra medicamentul cerut, imediat şi la timp, este nevoie 
de următoarele:

1. Mărirea efectivului de personal cu: 1 farmacist, 1 laborant şi 1
impiegat. '

2. Satisfacerea aprovizionării depozitului cu medicamente suficiente, ca
să poată face fată la  toate cerinţele tuturor serviciilor sanitare, oare soligită 
medicamente. -

3. Necesită un alt local mai mare, cel actual nemai corespunzând cerin
ţelor de azi, fiind insuficient şi impropriu pentru a înmagazina şi conserva 
medicamente. .

4. Având în vedere lipsa materialelor de ambalaj Q&zi, vase, etc.), pro
punem construirea de lăzi sistematice şi durabile, cari să facă naveta depozit, 
serviciul respectiv, şi retour, care ar uşura foarte mult expedierea medicamen
telor, ajungând la timpul oportun serviciilor sanitare solicitatoare.

Raportul D-lui D-r Comeîru Stănoescu, medic primar Director al 
Spif. Preda din Craiova

' Pentru punerea în mai bună stare de funcţionare, pentru îndeplinirea 
anumitor condiţiuni optime de activitate tehnică ce uşurează precizia diagnosti
celor, se propun: .

1. înzestrarea spitalului cu un aparat de raze X  sau un aparat de 
radio daginostic, cerut şi aprobat încă din 1932 şi 1941.

2. Complectarea laboratorului eu instrumentele şi materialul necesar 
pentru examenele chimico-biologice şi numirea unui medie de specialitate.

3. Ridicarea unui etaj deasupra pavilionului de consultaţii, oare va 
servi pentru instalarea serviciului de ochi şi administraţie.

4. Ridicarea unui etaj deasupra bucătăriei spitalului, care va servi 
pentru locuinţele personalului.
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5. Pe terenul acestui spital, s ’ar putea ridica în viitor un pavilion pentru 
-subcentrul antirabic, un pavilion pentru alienaţi, un pavilion pentru infirmii 
mintali, needucabili sau rău educabili, şi pentru toti bolnavii cu infirmităţi 
cronice, rezolvându-se prin' aceasta şi o problemă actuală locală de asistentă 
socială.

Raporlul D-Iui D-r Vasile I. Camenifă, medic primar al jueJ. MeHedinfi
In viitorul cel mai apropiat, se impun în acest judeţ o vastă campanie 

de construcţii sanitare. Intru oât a aştepta în această privinţă să se dea totul 
numai dela stat, ar fi o greşeală; va trebui să se stabilească norme simple 
în care iniţiativa particulară poate să colaboreze la această campanie de con
strucţii.

1. Pentru reuşita acestei campanii de construcţii propunem:
a) Să se înfiinţeze o secţie tehnică pe lângă serviciul, sanitar jude

ţean, care să aibă în 'grija sa facerea la timp a planurilor, devizelor şi 
supravegherea construcţiilor.

b) Să se întocmească planuri (ie dispensării şi băi populare, avându-se 
în vedere posibilităţile financiare şi nevoile sanitare.

2. Propunem absoluta necesitate a  cursului de perfecţionare periodică, 
pentru întreg personalul medical şi sanitar auxiliar, după norme ce se vor 
■ stabili.

3. Pentru combaterea bolilor sociale, propunem:
a) Crearea unui laborator de igienă, la  Tr.-Severin.
b) întocmirea de planuri şi idevize pentru drenaje, asanare şi îmbună

tăţirea terenurilor ’ mocirloase, /corectări de râuri, canalizări şi alte lu
crări în acest gen. Toate acestea contribuind în cea mai mare măsură în 
•combaterea paludismului.

c) Crearea unui spital-şanatoriu pentru tuberculoză în oraşul Tr.-Se- 
verin, în localul actualei şcoale de menaj, deoarece acest judeţ cu un număr 

•de peste 1597 de tuberculoşi, nu are dceât o secţie cu 24 de paturi pe 
lângă spitalul Greoescu.

4. Pentru bunul mers demografic, care din ce în ce este mai îngri
jorător, având o natalitate scăzută în mod catastrofal, propunem:

încurajarea-pe toate căile a familiilor cu copii mulţi, în raport cu nu
mărul copiilor.

Raportul D-Iui D-r I. Popescu-Crivina, medic primar Director al Spit. 
Greoescu din T.-Severin

In urma reparaţiilor radicale din 1942/1943, Spitalul Greoescu şi-a 
mărit capacitatea dela 150 la  200 paturi, organizându-şi serviciul general de 
consultaţii, • în fostul pavilion administrativ.

In cadrul acestor cons,ultatii, se va organiza o serie de dispensării pe 
lângă fiecare serviciu, spre a fee putea m;ai bine urmări toti .bolnavii cari vin 
la  consultaţiile spitalului.

Pentru a putea aduce la îndeplinire aceste hotărîri, se propune:
1. Repartizarea a două surori Ide ocrotire pe lângă serviciul de con

sultaţii a spitalului, cajri pe lângă rolul lor stabilit, să- facă legătura 
între spiţa], serviciul sanitar al oraşului şi între consiliul de patronaj local, 
•pentru ea asistenta- socială să fie o realitate.

2. înfiinţarea unui centru de mecano-terapie şi proteze.
3. înfiinţarea unui spital-sanatoriu cu o capacitate de minimum 300 

de paturi în jurul oraşului Tr.-Severin.
4. Să se acorde sipitalului din taxele de consultaţii, operaţii, onorarii, 

o cotă de 20P/o.
5. Aprovizionarea cu lemne să fie lăsată în sarcina spitalului. -
6. Să se dea dreptul medicului conducător, de a angaja cheltuieli până 

la  300.000 lei fără lictiatie, deoarece s ’â dovedit că prin bună învoială se 
pot angaja lucrări, cu cel puţin 200/o mai ieftin ca prin licitafie.
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Raportul D-lui D-r Bodescu, medic şef al oraşului T.-Severin
Nevoile sanitare ale oraşului Tr.-Severin cer următoarele realizări:
1. Crearea unui centru puternic pentru ocrotirea copilului mic, dotat 

ou lămpi de Quartz care să .funcţioneze pe lângă serviciul sanitar.
2. Majorarea fondului de 2000 lei lunar, care este insuficient pentru 

serviciul sanitar şi de ocrotire al oraşului.
3. Construirea unui centru de deparazitare şi de deşinfeetie după ce

rinţele igienei modeme.

Raportul D-Iui D-r 1. Bibicescu, medicul portului T.-Severin
Pentru o tdât mJai bună, desfăşurare a activităţii la serviciul sanitar al 

portului Tr.-Severin, se fac următoarele propuneri:
1. Repararea barăcii de scânduri proprietatea Ministerului Sănătăţii, 

în care se află instalată etuva şi camera de baie.
2. împrejmuirea terenului pe care ,este construită baraca, cu uu gard, 

pentru a [putea depozita lemne pe teren, până în prezent fiind îngrămădite 
în camera etuvei.

3. Prevederea în buget al unui al doilea post de agent sanitar.
4. Procurarea unei şalupe cu motor pentru deplasările în port, unde 

aoostează vasele de comerţ, personalul eschivând a .se dela inspecţiile sanitare.

Raportul D-Iui D-r Ifie Haralambie, medic primar al judefului Gorj
1. Serviciul sanitar de ajutor. — Prin creiarea noilor posturi de 

ajutor de contabil şi impiegat de birou, s’au complectat golurile existenţe 
în personalul serviciului. Totuşi aceste posturi nu sunt ocupate nici pană, în 
prezent şi propunem următoarele:

a) Să se'aprobe ocuparea provizorie a posturilor, cu rezerva depunerii' 
ulterioare a examenelor legale.

b) Să se mărească cota de întreţinere a serviciului, proporţional cu 
quantumul de scumpete.

c) înzestrarea serviciului sanitar al judeţului Górj cu aîito-turism
în bună stare de funcţionare, care să permită o deplasare cât mai rapidă 
a medicului primar pe teren. * -

2. Serviciul sanitar rural. — Având în vedere topografia terenului, 
caracteristică judeţului de 'munte, ou sate şi cătune la distante mari unele de 
altele, pTopunlem:

a) Sporirea njumărului circumscripţiilor sanitare cu încă 2 în plus.
b) Procurarea mijloacelor de transport pentru medici, sau mărirea diurnei 

de deplasare.
"c) A  se rezolva problema încălţămintei prin punerea la dispoziţia ser

viciului sanitar judeţean a unei cote de materii prime — talpă, piele, — 
care va fi distribuită organelor în suoordine.

d) Sporirea numărului de moaşe cu încă 10, şi acordarea unei prime 
de reşedinţă pentru moaşele din comunele sărace.

o) Ataşarea câte unei sore de ocrotire pe lângă dispensarele de pueri
cultura, proprietatea Ministerului Sănătăţii.

3. Spitale mixte. — a) Pentru spitalul Novaci este necesar construirea 
unei spălătorii, precum şi una cameră pentru morgă.

b) Spitalul] Tg. CaTbnnegti, prevăzut cu 100 paturi bugetare rezer
vate exclusiv pentru bolnavii de tuberculoză, are nevoie urgentă şa fie numit 
un medio titular, medicul girant neputându-se dedica exclusiv spitalului, 

- fiind ocupat cu circumscripţia síi. La acest spital necesită construirea unui 
pavilion nou, şi construcţia unei locuinţe pentru personal.

Raportul D-Iui D-r N. Roşianu, medic primar Director al Spit. din Tg.-Uiu
Acest spital are o capacitate de o-spitalizarc de 200 paturi reparti1 

zate în '21 saloane şi rezerve.
Pentru* punerea în măi bună stare de funcţionare şi satisfacerea tuturor 

eerinjelor, pe specialităţi de chirurgie, interne, laborator şi radiologie, propunem:
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a) Clădirea unui pavilion cu '2—3 etaje pentru aceste secţii.
b) Ridicarea unui etaj la pavilionul de consultaţii.
c) Complectarea cu medici secundari a tuturor secţiilor conduse de medici 

primari, asigurându-sie astfel serviciul de gardă'pe 24 de ore, pe întreg spi
talul prin rotaţie, gardă care în prezent, din lipsa internilor, efi lasă pe 
seama personalului auxiliar.

d) înlocuirea agenţilor sanitari şi moaşelor, cu surori de ocrotire sau 
infirmiere la garda de 24 de ori în spital.

e) Crearea unui post de medir primar de consultaţii.
.f) Majorarea cantităţii de lemne în viitor.
g) Mărirea cotei de hrană pentru bolnavi, în raport cu scumpetea de azi.

Raportul D-lui D-r Secară, medicul oraşului Tg.-Jiu
Serviciul sanitar al oraşului are nevoie de următoarele: -
1. Un secretar şi un medic desinfeetor. •
2. Procurarea mijlocului de locomoţie în natură, sau diurnă suficientă, 

pentru deplasări în cartierele mărginaşe.
3. Cazarea intr’un local propriu.

Raportul D-lui D-r I. Gabor, medic primar al jud. Romanafi
Judeţul Romanaţi, din punct de v.edere al încadrării cu personal, are- 

situaţie mulţumitoare însă nu suficientă.
Ar f i  nevoie ca în acest an, dacă recursele bugetare permit să se 

numească:
a) La fiecare reşedinţă, de circumscripţie să fie câte o soră de ocrotire, 

o moaşe şi 1 agent sanitar.
b) înlocuirea personalului sanitar din funcţiile administrative, cu per

sonal de specialitate.
c) Înfiinţarea a 3\—4 circumscripţii sanitare rurale, aşa fel, ca să fie 

un medic la 4-—5000 suflete.
d) Dotarea fiecărei circ. sanitare eu un cuptor mobil de deparazitare 

sistem „Vasilescu“ .
Pentru combaterea bolilor sociale şi epidemice propunem:

> a) Construirea unui spital de tuberculoşi.
b) Sporirea agenţilor chiminizatori dela 3 la  5. ,
c) înfiinţarea unui laborator de -malarie la spitalul Caracal, pentru' a se 

obţine rezultatul analizei sângelui 'cât mai repede şi a executa analize pentru 
diagnosticul febrei tifoide şi tifos exantematic.

Raportul D-lui D-r V. Iordăchescu, medic primar al jud. Olt
Dintre propunerile de primă necesitate pentru buna funcţionare a  ser

viciului sanitar al judeţului Olt, cităm:
a) înfiinţarea unei noui circ. sanitare rurale în regiunea Văleni.
b) înfiinţarea unei echipe de desinfecţii. » '
o) înfiinţarea unei echipe de agenţi sanitari chininizatori.
d) înzestrarea circumscripţiilor medicale cu .instrumentarul şi mobi

lierul necesar dispensarelor de puericultură.
e) înfiinţarea de farmacii comunale.
f )  ‘ Terminarea lucrărilor începute la spitale şi disjpensaxii, prin alocarea, 

sumelor necesare dela Ministerul Sănătăţii.

Raportul D-lui D-r Florantin, medic primar al jud. Vâlcea
1. Serviciul sanitar central are nevoie:
a) De local propriu cu suficiente camere, garaje şi magazii.
b) 2 camere pentru copiii ale căror mame lucrează afară de cămin.
c) Ca personal este nevoie de: pe lângă medicul primar, 1 medie aju

tor, 1 Secretar1, 1 contabil, 2 dactilografie, 1 şubşef de birou, 2 impiegaţi, 1 
şofer al serviciului, 1 personal de sierviciu, în plus 4 şoferi pentru ambulanţe.

2. La serviciul sanitar al oraşului R.-Vâlcea: -
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a) Localul necesită, încă. 2 camere pentru consultaţii de puericultura şi
tuberculoză. . . .

b) Personal: 2 |m,&3dci, 3 agenţi s&nitari, 3 moaşe şl 2 surori de ocrotire.
c) Procurarea unei ambulante şi o etuvă, mobilă.
d) Construirea unui local propriu pentru serviciul sanitar al judeţului 

în care să intre şi serviciul sanitar al oraşului.
3. Oraşul Drăgăşani:
a) Construirea unui local separat propriu.
4. L a  serviciile sanitare în judeţ:
1. In fiecare comună unde nu este reşedinţă cu dispensar, să ia fiinţă 

o casă, de sănătate, care să cuprindă: 3 camere pentru baie (cameră de desbră- 
carc, cuptor de deparazitare, cameră de îmbrăcare), 2 camere de faceri, 2 
camere pentru copii mamelor plecate la  muncă», o cameră dispensar, o ca
meră pentru sora de ocrotire sau moaşe, şefă, a cas!ei de sănătate şi o bucătă
rie mică.

Rostul casei de şăpătate este:
a) Evidenta stării sanitare a comunei; *
b) Educaţia mamelor şi a copiilor.
2. La fiecare reşedinţă de circ. să se construiască un dispensar cu lo

cuinţă pentru medic, cameră de tratamente şi cameră de izolare a contagioşilor 
din circ. respectivă, instalaţii de puericultură, dentistică şi necesarul. pentru 
analize curente. ' ■

3. Mijloace de transport pentru medic, de preferat maşină mică, tip
special. w ‘ '

4. O soră de ocrotire la fiecare dispensar.
5. Fiecare dispensar să aibă un teren de cultură, fiind modele de or

dine, muncă, şi civilizaţie pentru populaţie.
6. înfiinţare de cantine obşteşti, ca anexă pe lângă şcolile comunale 

primare, care să devină mici şcoli de gospodărie şi educaţie generală şi igienică, 
■ conduse de învăţătoarele de igienă şi gospodărie rurală.

7) Transformarea fostei vămi dela Râul-Vadului, proprietatea Mi
nisterului Sănătăţii, într’un ipreventoriu pentru întremare şi tratamente preven
tive, având nevoie de mobilier. - ,

Raportul D-Iui D-r Teodorini, medic primar Director al Spif. ^.-Vâlcea
Spitalul R.-Vâlcea are 170 de paturi bugetare.
Lipsurile constatate şi propuse de către acest spital în ordinea impor

tantei lor: - .
1. Un pavilion propriu de boli contagioase cu 1 medio primar de

-specialitate. _ .
2. Un pavilion propriu pentru maternitate cu 1 medic primar de ob

stetrică. _ ' . . .
3. Un pavilion de primirea bolnavilor, care să adăpostească şl admi

nistraţia spitalului şi oare va cuprinde iu acelaşi timp, radiologia, laboratorul 
şi farmacia. _ i ■ ■ 'Sj [S ! MŞ

4. Mărirea uzinei electrice a spitalului va deveni imperios necesară 
cu noile clădiri în construcţie şi în proiect de construcţie.

5. Mărirea patrimoniului prin achiziţionarea unui teren de 5000 m. p. 
în partea de suld a spitalului.

Raportul D-Iui D-r N. Haslnaş, Preşedintele Colegiului medical din Gorj
a) Unificarea normelor de recrutare şi funcţionare a medicilor, prin legea

fHn 24. Februarie 1942, sa £(e extindă şi la medicii militari activi. Războiul 
în special, a  evidenţiat căi 'medicii civili, îmbrăcând haina militară, neimpiedi- 
când în niciun chip disciplina, ci întocmai ca şi colegii militari activi au 
-activat cu toată, energia şi conştiinţa lă  serviciile necesare ■ trupei pe front şi 
înapoia frontului. .

b) Posibilităţile de trai ale medicului rural $ă fie ridicate Ja nivelul 
culturii sale, evitându-i grija zilei de  ̂mâine spre a se putea devota mi- 
.eiunei Sale.
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c) A se cerceta încă(LcăriIe făcute cu împământenirile circ. rurale şi a le
readuce în patrimoniul lor. , . . _

d) Procurarea de mijloace de transport pentru medici — cal şi trăsură

^  el Combaterea energică a clandestinisjnului medical. ,
f) Reglementarea eomerciaJizărei preparatelor medicale care se vând

şi la băcănie.

Raportul D-hii D-r St. Mihăiîescu, Preşedintele Colegiului medical
din jud. Romanafi

a) Revenirea la vechile conditiuni de avansare în armată a medi
cilor civili. Pe baza modificărilor făcute în legea sanitara a armatei, asupra 
avansării medicilor, un medic civil ca să ajungă la gradul de Locot.-Colonel, 
trebue să îndeplinească şi condiţia de a fi profesor universitar, condiţie ne
dreaptă, pentru că nu toti medicii pot f i  chemaţi la catedra; apoi sunt destui 
medici perfecţi cari nu au căutat să ajungă profesori universitari.

In schimb, sp ştie că medicii militari demisionaţi din armata se_ pri
mesc fără nicio restricţie, ş i în orice post în organizaţia noastra civila, 
bucurându-se în plus* la  avansare de drepturile militarilor, ca proveniţi din

b) înfiinţarea gradaţiei de război, do care să ae bucure ş i medicii care 
au făcut războiul trecut; iar în plus, &  li se prevadă la distincţiile sanitare 
ce primesc, drepturi la fel ca şi distincţiile combatanţilor.

Raportul D-lui D-r G. Kiţulescu, Preşedintele Colegiului medical din Olt
Medicul, spre a-şi putea îndeplini cât mai bine rolul lui, are nevoie, 

ca să fie şi protejat, apărat contra vexaţiunilor de orice fel, s*>. i se asigure 
conditiunile unui trai convenabil şi demn, în raport cu cultura şi rolul social
pe care fl. îndeplineşte. . , , , ,

Are şi el aspiratiunile lui, la care îi dă. dreptul pregătirea, munca 
şi meritele lui, aspiraţiuni pe care până. acum unii şi le realiza pe căi piezişe 
pirin intervenţii politice, etc., iar cei care nu se pretau la  asjWel de intervenţii, 
rămâneau sa îndure situatiuni modeste. # .

Asigurarea bătrânetelor celor cârd* şi-au închinat tinereţea şi maturitatea 
vieţii în slujba tăfii şi> binelui semenilor lor, iară să se gândească a şi le 
asigura ei prin speculaţiuni, pţe cari funcţiunea, . cinstea şi etica profesională 
nu le îngăduiau . ’

\ "



Tratamentul ŞANCRULUI MOALE
şi COMPLICAŢIILOR SALE 
Prin injecţiuni intramusculare

cu:

VilCCIH aN T ISTR E PTO B B C lLA I
„N1COLMI -  BANCIIT

din surse polivalente de Bacili Ducrey

VACCINUL ANTISTREPTODACILAR,
Este foarte bine tolerat. Nu dă şoc, nici febră,* 
permiţând t r a ta m e n tu l a m b u la to r iu . 

Prezentarea: Culii cu 6 fiole â 2 cmc.

Medicamentul suveran al boalelor 
flaslro-infeslinalt, de natură toxi- 

infec|loasă, la copil şi adul|i 
nu este decât:

Lact°
1 f

35 ani de existenţă 
1 9 0 7 -1 9 4 2

E m a lil*  p n i  de ferm ent tactic  »1«, ca re  tran sfo rm * in  ac id  lactic  n i i c i i d  
d ilerite  eubstanţe h idrocarbon ate  din m edial g aatre -ln teaiiaa l, con lncrlnd  in  

aceet m od la  n im icirea agen ţilor m lcroblenl patogeni.

D O Z E :
COPIII până Ia 3 ani o linguriţă la oră 
COPIII de la 3 ani în sus câte 2 linguri 

înaintea meselor
AD ULŢII 3— 4 linguri înaintea meselor.

Indicat în : enterite acnle ş i  cronice 
la copii ş i  adulţi, eczeme, acnee, 
foliculite, furunculoză, urticaria, co- 
Iibaciloză etc.

Estetica Feţei

V ACC IN  M ICROBACILAR AN TIA C N EIC
Cont. Dr. SARAŢEANU

INDIC AŢIUNI i f
Toate formele pustuloase de ACNEE VULGARA facială. 

Indicafluni secundare: ACNEE ROZACEE.
Toleranţă locală şi generală perfectă

Pentru literatură şi eşantioane a se adresa
LABORATOR „Dr. A. BANCIU”
B U C U R E ŞT I, Str. Regală No. 10 (Etaj) Tel 584.29



ANALI ZE
Chirurgie

D-r V. M. PLĂTĂREANU: Gangrena gazoasă (Celulita nCcrotică hi- 
pertoxică). — Tip. „Cartea Românească*1, Bucureşti, 1943.

Autorul publică conferinţa tinută la Academia de ştiinţe în ziua de 8 
Noembrie 1941, şi oare a apărut în Nr. 10/1942, al Buletinului Academiei 
de .Ştiinţe din România. _

După ce prezintă toate cunoştiintele şi istoricul cu privire la  această 
afecţiune care constitue un flagel al răniţilor din război, în primul rând studiul 
clinic; bacteriologic şi terapeutic arată noua concepţie, care îi este personală, 
asupra mecanisoiului de producere şi evoluare anatomo-patologică a procesului 
gangrenei gazoase, căreia i-a dat numele de „Celulita n('erotică hipertoxicâ“ 
şi noua metodă de tratament care iau dat rezultate strălucite, p|e o serie de 13 
cazuri, dintre care numai unul a sucombat, din cauză că recidivând nu i s *  
reaplicat metoda de tratament preconizat.

Diagnosticul precoce prin constatarea simptomelor de debut, între cari 
disociaţia precoce între puls şi temperatură are o valoare patognomonică, asi
gurarea precoce a drenării prin incizii longitudinale discontinui, cu intervale 
între ele dela 5—10 cm., interesând aponevroza superficială şi deschizând 

"marile teci vasculare; practicarea de-a-curmezişul membrului bolnav de incizii 
de baraj, imediat deasupra nivelului toxic; aplicarea pe toată regiunea a unui 
prişniţ mare ou apă oxigenată, menţinut pe loc timp de 12—14 ore; suprimarea 
elementului toxic general, prin injectarea intravenoasă de 40—60 cmc. de ser 
antigangrenos polivalent, chiar în timpul narcozei cu Kelen şi continuarea 
seroterapiei intramuaculare cu 40—60 cmc., 2—3 zile de-a-rândul; supri
marea elementului vazo-constrictor (care mărea ischemia membrului provo
cată prin compresia exercitată de edem), prin injecţii locale de novoeaină 
10/o perivaseular în cantitate de 10—20 cmc. la nivelul pachetelor mari vas
culare, , sau prin injecţii cu sulfat de eserină (1 mgr. intramuscular sau subcu

ta n a t) ,  spre a  reduce tonusul simpaticului.

Acestea sunt elementele cari eonsfituesc această admirabila nouă 
metodă de tratament, prin oare după 18 ore, cazurile tratate nu mai 
prezentau niciunul din simpfomele gangrenei gazoase şi prin care din 
13 bolnavi numai unul a Sucombat, pentrucă recidivând după 3 zile 
nu. i is’a reaplicat metoda. <

Lucrarea este ilustrată cu 14 fotografii demonstrative: ti» c,
V. D . MÂRZA, E. CORNELEAC şi V. CORNELEAC: Notă asupra 

unui caz de peritonită inc&psuîantă. .— Extras din Rev. Medico-Chirurgicală 
dela Iaşi No. 3—4/1942. .

Autorii publică observaţia unui atare caz, însoţind piesa operatorie de 
' două microfotografii. Din discuţia afecţiunii cu care ocazie prezintă toate 

cazurile publicate până in prezent în româneşte şi in literatura medicală străina 
(cazul lor fiind al 130-lea întâlnit), reese patogenia tuberculoasă; a acestei 
peritonite, care este expresia secundară de o inflamaţie stinsă a unuui proces 
tuberculos localizat în vecinătate sau îu altă  parte.

H . C.
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D-r V. M. PLĂ.TĂREANU: Atropin Grgen Nach. nnd Neben Wirknngen
d’i  Operation. — Klinische W-sch., No. 4/1942, Ianuar 24.

Autorul descrie metoda Prof. Danielopol îu oercetarea tonusului pa- 
rasimpaticului. Observând că, în general, cea m af mare parte din manifestaţiile 
post-operatorii, sunt de natură, hipervagotonică, mai ales în operaţiile practicate 
pe abdomen, a imaginat o metodă personală de tratament pentru a ridica to
nusul simpaticului şi care constă în paralizia vagului prin atropină injectată 
înainte de operaţie şi continuată în zilele următoare cât timp este nevoie 
(4—5 zile de atropină). Metoda este aplicată fără distincţie în toate cazurile 
de anestezie; atropină se injectează! în doze corespunzătoare diferitelor grade 
de hipervagotonie; i se asociază, înainte de operaţie la bolnavi neliniştiţi sau 
anxioşi 1 ctgr. de pantopon, morfină sau scopolamină pentru a scade excitaţia 
cerebrală. W. C.

Prof. E. APOSTOLEANU şi Conf. O. VLĂDUŢlU: Coasideraţinni 
asupra dietei şi purgatici ante şi post-opcratorie. Chirurgia No. 2/1943.

Pentru a verifica datele cunoscute as,upxa dietei şi purgatiei, autorii au 
cercetat pe un număr de 5 cai şi 12 câini, modificările ce survin în echilibrul 
leucocitar în timpul dietei şi în urma administrării de purgative. Dieta la 
care au fost siupuse animalele a fost de 4 zile, iar ca purgative au întrebuinţat 
ol. de ricin şi sulfatul de sodiu. In toate cazurile, cu 24 ore înainte de a 
începe experienţa, s ’a făcut de 3 ori, la interval de 12 ore, numărătoarea 
globulelor albe din vena jugulară, pentru cal şi din vena safenă externă, 
pentru câine, iar în timpul dietei, din 12 în 12 ore, s ’a cercetat echilibrul 
leucocitar.

Rezultatul acestor cercetări esfe redat în concluziunile, ce urmează:
1. Dieta preoperatorie şi postoperatorie reduce numărul de globule albe 

din circulaţie, scade rezistenta organismului la infectiune, agravează boala 
postoperatorie şi pe opune fenomenelor de cicatrizare; cu atât mai mult, cu 
cât este de mai lungă, durată.

2. Purgativele administrate înainte şi după operaţie, provoacă acidoză,
tulburări în echilibrul leucocitar şi în echilibrul clorului sanguin. Ele- slăbesc 
rezistenta generală a organismului, îngreuiază şi se opun fenomenelor de 
vindecare a plăgilor. '

3. Dieta şi purgatia, recomandate şi întrebuinţate atât de des de chi
rurgii mCdicinei veterinare, sunt deci inutile şi dăunătoare organismului. Ele 
agravează boala postoperatorie şi influenţează în rău biopatologia plăgilor.

, . M. C.

i
EUG-. CORNELEAC: îndreptarul infirmierii voluntare. — Tip. „Re

cord“ P.-Neamt, 1941.
O lucrare care va servi de călăuză sigură în practica spitalicească — 

şi în toate împrejurările, pentru infirmiera voluntară de războiu — ca şi 
pentru oricine pus în situaţie a f i  chemat să dea prime îngrijiri medicale 
cuiva în cazuri de urgentă. Se prezintă şi în extrem rezumat, cu atât mai uşor 
de reţinut, noţiunile eu privire la boalele infectioase mai dea întâlnite la noi.

M. C.

I. PA  VEL, T. TEODOREANU şi M. TRIBALSKI: Hemotoratcle 
traumatic, forme clinice, şi tratament. — Extras din Rev. Şt. Medicale No. 
1—2/1942.

Lucrarea se bazează pe observaţiile culese din studiul a 55 cazuri de 
hemotorace traumatic consecutiv plăgilor toracice, îngrijite în serviciul me
dical al Spitalului Z. I. 304.

Se disting formele clinice: hemotorace masiv, febril, închistat, fugace, 
supurat, fără plagă perforantă, forme clinice mixte, plăgi transfixiante pul
monare fără hemotorace.

M. M. R. 8
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Se prezintă toate caracterele legate de prezenta sângelui în cavitatea 
pleunală, precum şi ale sângelui extrag în pahar, cu aspect şi caractere mi
croscopice şi chimice.

Indicaţiile terapeutice se pun după fiecare formă clinică; dintre cele 
4 metode de comportare, anume: intervenţia operatorie precoce (Duval), tera
peutica medicală cu colabarea plămânului prin pneumotorace (Morelli), metoda 
abstentianiştă şi metoda micilor toracenteze repetate.

Autorii au aplicat cu deplin succes metoda din urmă.
U . C.

Circulator

O. C. IL IE SC U : Cum put.m preveni şi trata bolile de inimă. __
„Gultura“ , Bucureşti, 1942.

ţ11 >>Prefată , autorul expune scopul lucrării, denunţând pericolul social 
al bolilor de mimă. De inimă mor la noi oameni dela 35—60 ani în pro
porţie de 19.4 a deceselor; în proporţie de 24.6, dacă se adaugă şi cazurile 
de hemoragii centrale.

. Ib străinătate sau  instituit comitete de „Asistentă a cardiacilor“  şi 
„Şcoli^ speciale pentru copii cardiaci“ . La noi nu s’a întreprins decât teoretic 
această, operă. ̂  Lucrarea aceasta îndeplineşte tocmai acest scop, punând la 
dispoziţia părinţilor şi bolnavilor noţiunile fundamentale de cum să cu
noască şi să se îngrijească de aceste boli. . ^
. . . .  ^ ceste noţiuni şunt cuprinse în capitolele: Elemente de anatomie şi 
fiziologie a inimei. — Cazurile cari provoacă îmbolnăvirile inimei. — Cum 
se îmbolnăvcşte_inima. — Diferitele stadii ale bolilor de inimă. — Prevenirea 
bolilor de inimă,. — Tratamentul bolilor de inimă. — Tratamentul în stadiul 
de insuficientă cardiacă din faza înaintată.

Cateva figuri schematice şi fotografii ilustrează cartea; iar tabele 
de greutatea corpului în raport cu vârsta şi talia, de compoziţia principalelor 
alimente pentru formarea unui menu, de conţinutul alimentelor în sare — 
o complectează.

M. C.

Digestiv

I. PA VEL: Dnodenita în cursul icterului eataral. — Societatea Medicală 
a Spitalelor din Buc., Ian.-Febr. 1942.

Autorul bazaudu-se pe descrierea icterilor datorate spasmului reflex 
al sfmcterului lui Oddi, a fost condus la descrierea duodenitei în cursul icte
rului cal arai. Trei ordine de simptome descoperite în mod succesiv ău uşu
rat descrierea duodenitei.

. .Ĵ cesl;e simptome au  fost 'trase din' datele cateterismului duodenal, ale 
citdogiei duodenale şd ale dinamicei duodenale cercetată, la ecranul radiologie. 
A constatat un prim tip de dinamică duodenală într’p ştază hipertonică ca
racterizată prin spasme prelungite pe porţiunea 2-a şi a 3-a a duodenului; 
un SŢ  doilea ţip de dischinezie desjcopere spasticitatea unui segment duodenal 
cu dilatatie şi hipotonie a unui alt segment; un al treilea tip de dinamică 
duodenală arată o evacuatie lipolonică făcându-sa fără contractiuni manifest 
vizibile (nu există o imagine de stază ci numai o hipotonie globală a pere
telui duodenal). >

Observaţi uni clinice însptite de imagini radiografice în serie, ilustrează 
această originală lucrare.

m . c .

J
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Endocrinologie

PRIVIRE GENERALA ASUPRA PATOLOGIEI Şl FIZIOLOGIEI EPIFISEI 
CORELAŢIUNILE ACESTUÎ ORGAN. OPOTERAPIA EPIFISARA. 

PROBLEME NOI IN RAPORT CU ACEST ORGAN
de

Prof. C. L PARHON

Conferinţă la Academia de Medicină,
'  şedinţa din 18 Mai 1943.

Autorul indica datele esenţiale cunoscute până acum şi problemele 
noui ce se pun în legătură cu glanda pinedlâ.

Din punctul de vedere morfologic, aminteşte conexiunile cu regiunile 
talamică şi îpofalamică şi cu cavităţile ventriculare. <■

Din cel chimic notează prezenţa bismutului şi în special faptul 
că prin hidroliza alcalină s’a extras din epifizâ o substanţă activă asupra 
organelor genitale şi caracterelor sexuale secundare (acţiune inhibîfrice).

E vorba de un organ endocrin ? Pentru un răspuns afirmativ ple
dează faptul că în clinica umană s’a putut izola un sindrom — numit 
de Pelizzi macrogenitosomia precoce — observaţie în special la copiii 
de sex masculin şi caracterizat prin creştere accelerată cu apariţia precoce 
a pubertăţii cu toate caracterele sexuale secundare somatice şi psihice. '

S l Ia animale, mamifere, păsări, mai mulţi1 autori au realizat acest , 
sindrom..

In specia umană el e realizat în special de sarcome şi de tera- 
tome epifisare, tumori ce distrug ţesutul epifisar.

La animale sindromul a fost obţinut prin extirparea epifisei.
Toate Gazurile observate Ia copii cu tumori destructive ale epifisei 

se referă ta sexul masculin.
Un caz de pubertate precoce la o fată idioatâ, observat de As- 

kenajy şi Brake, era în raport cu o lipsă de desvoltare a epifisei, care 
era redusă de volum.

Intr’o observaţie a Iui Kup, în care acest organ era distrus de un 
kist, s’a notat o îmbătrânire precoce.

Dietrich, Ia o femeie a cărei glanda pinealâ era redusă Ia vo
lumul unui cap de ac cu gămălie, a notat o desvoltare însemnată a 
sistemului pilos ai corpului (virilism piIar). Kup a găsit epifisie mică Ia 
femeile c il  barbă.

Pe 21 cazuri de tumori epifisare, sindromul macrogenifosomiei n’a 
fost notat de Laurie decât de 8 ori, ceea ce e natural dacă ţinem 
seamă şcă nu în toate cazurile, ţesutul epifisar a fost distrus în totalitate 
şi că â priori pinealomele în sensul strict al cuvântului (tumori cu ţe
sutul epifisar proliferat) trebue să se traducă prin sindromul opus, în 
special prin infantilism şi oprirea In desvoltare a glandelor şi organelor 
genitale în general. Aceasta are Ioc de fapt. Mai multe cazuri din 
literatura medicală o demonstra. Cazul observat de curând de Bagda- 
zar şi Băzgan e un exemplu tipic din acest punct de vedere. Există deci
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?i un sindrom hiperefizar Ef n r- , ,
transplantări de epifisă sau m-in -PÜ^ - j  rea lzaf 5* Ia animalele prin
D-ra Werner, T * V de ef fracte Perhon £
exfracfe (lipsa de desvolfare a  alandeí' *? *. foarte,clare cu «ceste 
genezei), Milcu şi Pifiş obfiJ f ^  ? en,fa,e- scăderea spermato-
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hmpul sarcinii. Pe de altă parte mUgureie sau apare foarte de timpuriu 
in cursul desvoltâriî, ceea ce pune problema rolului posibil af pineaFei 
in desyolfarea embrionară şi foefală. Unele cazuri de macroencefalie 
coexistând cu tumori aFe acestei glande, ridică probiema rolului ei în 
aesvolfarea creerului.

De asemeni unele fapte ridică problema însemnăfăfii • aceluiaşi 
organ nu numai ca frână a pubertăţii, ci şi ca moderator ai desfăşurării 
filmului vital in sensul menţinerii mai îndelungate a perioadei de căpi
tane şi tinereţe. Cazul de îmbătrânire precoce coexistând cu o leziune 
aestructiva a  epifisei stimularea desvoFtarii timusului prin extractele 
epitisare, limfocitoza observată de Urechia în urma injecfiuniior, de ase- 
menea extracte, ipertrofia splinei obfinută în condijiuni asemănătoare 
QMiIcu şi Pitiş) vorbesc pentru o astfel de acţiune.

" interesant ide Studiat clinic şi experimentai daca terapia epi- 
tisara nu va putea întârzia fenomenele de îmbătrânire şi dacă nu se va 
putea obţine un infantilism experimental Ia anumite animale prin in- 
jecfiuni de extract epifisar. Unele paseri (gâştele. spre exemplu) Ia 
care habitul infantil durează relativ mult (persistenţa pufului) convin 
bine acestui fel de cercetări. Parbon şi C. Parhon (junior) ^  p^ ,. 
realiza 1a această specie un infantilism caracteristic prin extirparea 
glandei tiroide.

. , ?l VLADUŢIU: Cercetări asupra prezenţei
snbstanţejor hormonale în eateva nămoluri medicinale din Rom&nia. — Extr 
Bul. Inst. Balneologie No. 1—3/1942. ^  % '

Autorii an. cuprins în această, lucrare rezultatele cercetărilor urmărite 
7  i T l - *• “ 1> ?erc^ ari au făcut obiectul a două comunicări la Academia 
de Medicina dm Romania. (Şedinţa din 7 Dec. 1938 şi şedinţa din 21 
Martio 1942).

In coneluziuni arată că au putut dovedi mai înainte prezenta de sub
stanţe oestrogene in nămolurile dela Tecbirghiol, Vatra Dornei, Budache 
bovata şi Bazua. De gândul acesta au semnalat existenta progesteronului! 
nesemnaJata în mciunul din nămolurile examinate aiurea.
.  - . rrogestwonul efi găseşte în diferite nămoluri în cantitate variabilă
Maxim ui se găseşte în nămolul dela Techirghiol. Referindu-se la  constatarea 
lu l . ,er£ şi Pratt, după cari un corp galben de femee conţine a 30-a 
parte dmtr o unitate epure, conchid că 17 gr. din nămol uscat de Techir- 
gniol ar conţine tot atâta progestraron cât un corp galben de femee.

Genito-urinare Af. C.

T. A L  MIHALOVICI: Tnrhnrărilc dinamice ale prostatei. — Revista 
Romana de Urologie. Extras No. 5-6/1939.

Autorul expune, cercetările sale asupra atoniei prostatei care rees din
n o  aaupra liz i°logiei patologice a prostatei pe oare le-a publicat în 

anul 1932, în Jurnalul de Urologie. In această lucrare demonstrează că în afară 
de prosiatitele cronice şcleroase şi glandulare care sunt descrise, trebueşte luată 
in considerare o a treia_ categorie, aceia a prostatitei adinamice sau ato- 
nice, pe care el o diferenţiază de cele glandulare. Hipersecretia prostatitei care 
de cele mai multe ori_ se întâlneşte în prostatitele glandulare, autorul spune că 
nu este o hipierşecreti'e ci o retentio care este provocată de atonia muscula- 
turei. După clasificatia sistematică a turburărilor dinamice, a turburărilor 
cailor urinare superioare, autorul propune o elasjficatie lpgică a prostatoreilor 
şi descrie pentru prima oară colica prostatei. Turburările dinamice ale prostatei, 
cari de obicei dau turburări genitale mietiuni şi manifestări astenice şi psihice, 
autorul le grupează într’un sindrom.
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Medicină legală

D-r VALENTIN  SA VA: Manual de daetiloseopic (1940). 

vni °  ,ucra ®̂ '“nică în literatura noastră medicală şi cu atât mai
* « E 5 , i T  * * ' u'’ d“ âvir5“ J * * '  n » * iw T
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studen«£ISJ » f c ° jL Î IaT 1™  Î  *  "” re ¥ “  slu*"tilar >" medicinii; 
Sa l  t , , ™  Color i "  i"s"l's’ odvoccfifor fl tuhilora care voi

<k“:,iks<»pW’ -huna« da
Lucrarea face paria din Bibi. Inşi. madicolegal din Bucureşti.
In afara de o frumoasă prefafă, mai găsim următoarele capitole.-
Istoricul metodelor de identificare judiciară, (antrooomerria • — d »  

oscopia) Proptrietălile identificaţive ale i represiunilor digitale (unicitatea

nume ^  dactiloseoPie a unor infractori cu

Medicină socială
D-r Od. Apostol

n A 1 v ?/NA: Neereitatea nnni Institut de Biologie a Natinnei —
Comunicare făcută la Academia de Ştiinţe la 17 Dec. 1941. *

 ̂ Autorul expune imperativele etnobiologice ale neamului românesc •
? J 1° 3a. d.6 lnt,eI1]slflcaî'e . a cercetărilor etnobiologice, necesitatea educaţiei etno- 
b ologice, rostul unui institut de biologie a nafiunei (în felul academiei ■ bio
dovamf Şc„ap01 a i“ e i^ a° ‘ de, etnoIo^ °  ?' biopolitică concepută de prof Mol- 
Î r e  sâ’ î n e e a T d f "  a ^autorului a unui învăţământ efnobioîogl
a r e  sa, mceapa din şcoala primara); domeniile de activitate a Ins,t de blo-

! S  S „‘k? * c ” ‘“ p" ‘  -  Uo'°sl* “  ” *'™ *• *"*»-
« t ^ z 1. f  f" 1™ “ > ~

'' ■ ' M C .
.  . ? * :. ^ VERGIU-TEODORU: Organizarea medicală în Casa Centrală a

Asigurărilor Sociale, _  Studiu, Tip. Sf. Mănăstire „Cemica” , Ilfov, 1941.
■ , In _ această foarte documentată lucrare făcută în 1941, care nu si.»

pierdut dm actualitatea ei, autorul face o expunere complectă a organizării 
medicale centrale şi periferice a Casei Centrale a A iu ră r ilo r  Socfale si 
tragC A costă“ !1 ®xtrem de iatere,sânte pe marginea constatărilor făcute.

Aceasta lucrar^ merita a fi luată în deaproape considerare de către 
cei care se interesează de aproape de chestia Asigurărilor Sociale în Romă 
ma, mai ales de către conddcători. a Koma~

Se prezintă date statistice de cel mai mare interes asupra tuturor
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centrelor din tară 'ale Casei Asigurărilor Sociale cu privire la  numărul asigu
raţilor, la  numărul medicilor,' la  numărul consultaţiilor date (pe ultimii 2 
sau 3 ani), asupra raportului între numărul medicilor şi al asiguraţilor, şi 
asupra numărului necesar de medici (căci se constată peste tot un număr 
mult mai mare de medici decât e nevoie).

n. c.
L. DANIELLO şi N. BUMBĂCESCU: Oerectări privitoare la sănătatea 

fizieă a studenţilor anului I  drla Universitatea din Cluj, întreprinse în 
. cursul' anilor şcolari 1936—1937 şi 1937—1938. — Tip. „Cartea Românească“,  
Cluj-Sibiu, 1942. .

Autorii publică rezultatul constatărilor făcute asupra sănătăţii fizice 
a  studenţilor universitari în cursul celor dintâi 8 ani de activitate ai dispen
sarului Studenţesc înfiinţat în 1926, constatări care au şi determinat introducerea 
examenului medical obligator pentru studenţii anului I ai tuturor facultăţilor, 
cu începere din anul şcolar 1936—1937. Prima măsură a fos,t radioscopia 
practicată în serie pentru descoperirea precoce a tuberculozei; din acest 
punct de vedere din 1362 studenţi examinaţi 1329, adică 97,6 0/o au fost 
găsifi sănătoşi, în 33 cazuri deci în 2,4 0/o s ’au constatat afecţiuni pulmo
nare, dintre cari 2 cazuri netuberculoase, iar 31 de cazuri datorite unei 
infectiuni bacilare.

Se remarcă extrema frecventă a cariilor dentare netratate (42,10/o) şi 
tratate cu plombe ■ (18,9 0/o). Hipertrofia amigdaliană a fost constatată în 
21,30/o a cazurilor. Reacţia Wassermann a fost pozitivă în 44 de cazuri, 
deci în 3,2 0/0; a c(azurilor examinate există un sifilis latent.

Autorii propun măsuri judifioase de perfecţionare a măsur lor de luat 
cu privire lă  acest fel de exanen.

M. C,

R. OLINESOU:: Malaria ea factor de degenerare şi de debilitare 
fizieă a populaţiei rurale româneşti. — „Imprimeria Naţională“ , Buc.., 

-1941, seria B. No. 1 • d in , Publicatiunile Academiei Naţionale de Educaţie 
Fizică. *

Comparând starea de nutriţie a copiilor de ambele sexe din regiunea 
impaludată cercetător cu aceea a copiilor din regiunea de oontrol.

Autorii au constatat: 1. Atât băieţii cât şi fetele din reg. impaludă 
nu prezintă o stare de subnutriţie, căci numărul acelor cu subgreutate este 
de -6,6 0/0 pentru băieţi şi 12,70/o pentru fete. 2. In regiunea de şes luată 
ca regiune de control, constatăm o stare de subnutriţie evidentă, căci la băieţi 
proporţia^ celor subnutriţi reprezintă^ aproape o treime (280/q) din numărul 
examinaţilor. 3. In cazul când conditiunile economice ale reg. impaludate 
sunt favorabile permiţând o alimentaţie convenabilă, malaria pare să nu 
exercite o acţiune de debilitare a copiilor. -

In concluziuni Igenerale, autorul stabileşte că prezenta malariei sub 
formă cronică într’o regiune oarecare are de efect pe lângă neajunsurile arhi
cunoscute şi o tendinţă de degenerare .fizieă a copiilor, cu deficit în creştere 
a  taliei şi în desvoltarea şi funcţionarea cutiei toracice.

Autorul insistă asupra tuturor măsurilor totale de tratare sistematică 
a  populaţiei  ̂ bolnave, de tratamentul preventiv a omului sănătos din reg. 
impaludate şi de combatere a ţânţarilor, ultima verigă din- lanţul epidemic. 
Recomandă cu precădere, secarea bălţilor şi regiunilor mlăştinoase prin în
diguirea cursurilor mari de apă care le întreţin prin revărşăile periodice.

La sfârşit trece în revistă, datele referitoare la îndiguirile în regiunile 
inundabile ale Dunării, trăgând concluziunile cari se impun.

M. C.

L . S . DANIELLO, N. BUMBĂCESOU şi DIMITRIE TODORANU: 
Igiena Universitară la Cluj. — Tip. „Cartea Românească“ , Cluj-Sibiu, 1943.

Pentru asistenta curativă a studentimii sistemul de asigurare în caz 
de îmbolnăvire, practicat la  Cluj timp de 20 de ani, a  dat rezultate foarte 
satisfăcătoare. Contra unei taxe modest“, plătite de topi studenjii la înscriere, 
oei îmbolnăviţi au dreptul J.a internare şi tratamente gratuite în clinici.

. O  supraveghere şi protejare eficace a sănătăţii studentimii nu se pot
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face numai plin consultaţii gTatuite, la  care studenţii se prezintă din proprie 
iniţiativă sau îndemnaţi de o propagandă igienică în universitate, căci prin 
acest sistem pot fi examinaţi în cazul cel mai bun 250/q din totalitatea stu
denţilor. Pentru depistarea tuberculozei şi profilaxia ei, dar şi pentru diag- 

-nosticărea sifilisului latent, a cardiopatiilor organice sau a  altor boli incom
patibile cu anumite eforturi profesionale, metoda consultaţiilor gratuite este, 
de cele mai multe ori de o valoare foarte restrângă, căci prin ea majoritatea 
îmbolnăvirilor sunt descoperite tardiv sau rămân necunoscute. Ca măsură de 
asistenţă curativă consultaţiile gratuite pentru tuberculoză, boli interne, boli 
venerice, afecţiuni dentare, etc., sunt necesare. Dacă mijloacele materiale o 
permit este recomandabil ca dispensarele studenţeşti ale universităţilor să fie 
polivalente.

Stabilirea exactă a  morbidităţii generale printre studenţi se poate 
face numai cu ajutorul unui examen medical obligator, cât mai complect, 
executat de echipe de specialişti, după tehnica utilizată la  Universitatea din 
Cluj, în locul radios copiei ar. (fi preferabil să se introducă radiofotografi a 
(Schirmbildphotographise), fiind o metodă mai rapidă, mai exactă şi mai 
lipsită de riscuri pentru examinator.

Pe lângă, reacţia Bordet-'Wass.ermaun recomandă să se execute cu 
ocazia examenului obligator şi cuti- sau intradermo-reactiunea cu tuberculină, 
pentru a  putea supraveghea în mod deosebit cazurile neinfectate cu tu
berculoză şi expuse infecţiei. Această reacţie trebue neapărat practicată la 
studenţii în medicină, printre dare se constată cele mai numeroase primo-infee- 
tiuni în cursul studiilor universitare. _

Cu ajutorul examenului medical obligator şi a consultaţiilor gratuite 
date de Dispensarul Studenţesc, morbiditatea de tuberculoză printre studenţii 
Universităţii din Cluj a fost diminuata în măsură foarte însemnată, scăzând 
dela 2,66 0/o cât a fost în medie în primii cinci ani la  1,26 0/o în ultimii cinei 
ani. Totuşi ea este încă şi în prezent aproximativ de 3 ori mai mare decât 
la multe universităţi străine.

Pentru a »educe la maximum posibil proporţia îmbolnăvirilor tuberculoase 
printre studenţii universitari, .examenul medical obligator trebue repetat la în
ceputul fiecărui an pentru toti studenţii, iar nu limitat numai la cei din anul 
I, cum am fost siliţi s’o facem la Cluj, din motive de ordin material. Nu
mai astfel sfi vor putea descoperi toate noile îmbolnăviri survenite în cursul 
studiilor universitare, izolându-se cazurile contagioase.

Pentru studenţii debili, convalescenţi sau predispuşi la  îmbolnăviri tu
berculoase, universităţile trebue să poseadă câte un cămin de odihnă la 
munte (plreventor), care să funcţioneze în tot cursul anului.

înfiinţarea unui sanator studenţesc interuniversitar, propusă, de autori 
deja în 1925 este de cea mai mare necesitate, pentru internarea şi tratarea 
numeroaselor cazuri de tuberculoză pulmonară survenite printre studenţi.

Educaţia fizică sistematică şi sporturile practicate pe lângă un control 
medical permanent sunt un excelent mijloc de conservare a  vigorii trupeşti şi 
formare a caracterului. Ele trebuesc introduse obligator în programele univer
sităţilor, iar acestea trebuesc dotate ou parcuri sportive asemănătoare celui 
dela Cluj.

Pentru ameliorarea condiţiilor generale' de viată ale studentimii vor 
trebui construite în viitor şi la noi cetăti universitare moderne, după modelul 
celor existente în străinătate.

Consultaţiile medico-psihologice în vederea orientării profesionale s’au 
dovedit a fi o pompleatade ‘ foarte utilă, a  organizaţiei de asistentă a studen
ţilor universitari.

H.C.

Sifilis-Venerice-----------------  /
I. PA VEL, E. CREANGĂ şi P. SGÂNDĂR: Frecvent» sifilisului ig

norat. — Extras din Revista de Igienă Socială Nr. 1—2/1942.
Autorii au practicat în vara lui 1941, în serv. medical al Spit. „CoRea“ 

din Bucureşti, transformat temporar în spital pentru răniţii de războiu, 
reacţia cu citocol şi reacţia lui Bordet-Wassermann pe un număr de 440 ofiţeri
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şi soldaţi. Reacţia cu citocol fu găsită pozitivă în 120/o şi reacţia lui Bordel- 
Wasgennann in 7,750/o a cazurilor; urmqază că aproape 10°/o din militarii 
internaţi au prezentat o sero-reacţie pozitivă, pentru sifilis. Pe un lot de 
bolnlavi civili internaţi pentru boale diverse, procentul sifiliticilor depistaţi 
prin acel. aşi reacţii fu  de 130/o-

Aceste constatări scot în evidenţă gravitatea problemei sifilisului 
ignorat. .

Autorii preconizează ca măsură medico-spcială examenul serologic în 
serie practicat pe toţi bolnavii internaţi, oricare ar fi afecţiunea pentru care 
a fost internat. Depis.tajul efectuat, bolnavii vor fi supuşi imediat la un 
prim tratament şi la irşirea din spital li se va remite o schemă pentru tra
tamentul minim ulterior, care va servi ca ghid terapeutic ulter.or.

Autorii preconizează injecţiile cu b:smut insolubil intramuscular.
M C .

A. VOINA: Vcnerologia socială. — Extras din revista' de higiena so
cială No. 1—2/1942. ;

Tn eoncluziunile trase din eonsjideraţiunile asupra venerologiei sociale 
şi a aplicaţiilor ei în România, autorul conchide:

Boalele venerice şi sifilisul în primul loc prezntă o agravare în Ro
mânia. Necesitatea unei venexologii spciale simultan pentru individul conta
minat, pentru contaminator şi pentru igrupul de persoane contaminate, este evi
dentă- Trebue să creiem şi să amplificăm serv.social antivenerian, care să 
ia contact cu bolnavul, să-i facă educaţie, să-l aducă la tratament regulat, 
să,-l asiste moral, să-l viziteze la domiciliu şi să realizeze educaţia profi-, 
lactică a celor dimprejur.

Fiind dată gravitatea problemei şi sifilisului în România, mai ales 
la ţară, autorul preconizează crearea unei ligi antiveneriene, a cărei sferă 
de activitate se va întinde la totalitatea capitolelor metico-soeiale indicate 
pentru o luptă antivenerienă raţională, capitole medioo-sociale pe care au? 
torul enumără.

M. C.

Terapeutice
I. STOIA: Rolul Radium-ulni în tratamentul reumatismului. — Con

ferinţă ţinută la 11 Noembrie 1940, in Societatea de Medicină din Berlin, 
Tip. „Cultura“ , Bucureşti, 1941.

In această, conferinţă autóivá trece în revistă .definiţiile multiple, clasi- 
ficaţiile nenumărate, -etiologia (eu oele trei teorii: teoria focal toxică, teoria 
alergică şi teoria catarală), clasificaţia ligii contra reumatismului din Ger
mania şi metodele terapeutice, printre care cea mai modernă cu rádium, pentru 
care prezintă în rezumat cele trei feluri de corpi radioactivi (rádium, tórium 
şi actinium) cu razele ce emit, proprietăţile radium-ului, _ elementele radio
activităţii, băile radio-active cu indicaţii, şi, contra indicaţii şi efecte; inha- 
laţiile radio-active, apa de băut; catfplasmele radio-active; injecţiile şi apli
caţiile de săruri de -rádium.

Ea- sfârşit expune rezultatele obţinute- din cazurile personale: 23 de 
cazuri de lumbago muscular acut, 25 cazuri de lumbago cronic muscular, 4 de 
sacralizare dureroasă a celei de a 5-a vertebră dorsală, 3 cazuri de dureri 
sacrale, 173 cazuri de sciatică,, 97 cazuri de periartrită scapulo-humerală, 
33 cazuri de maladii ale Iui Bechterew, 33 cazuri de gută şi dureri gutoase, 
58 cazuri de coxoze, 64 cazuri de reumatism primar cronic şi ale braţelor, 
24 cazuri de reumatism gonococic acut şi cronic, 9 cazuri de artropatiî 
climaterice.

Rezultatele obţinute au fost în majoritate pozitive. Dar autorul afirmă, 
după o practică îndelungată şi atât de bogată că tratamentul reumatismului 
şi al dievTselor sple afecţiuni eu rádium nu-i un tratament minune şi că tre- 
bueşte aplicat în cazuri cu indicaţii precise.



DI Gl BAI NE
Complex T o n l c a r d l a c  y3 Dlgltallnă -J- 2/3 Ouabaină

Acţiune mai rapidă ţi Intensă, efect mai 
durabil decât cu digitala sau digitalina. 
Mu se acumulează.

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

Doza mijlocie :
2 0 —3 0  picături pe zi în putină apă

X
Codesc S, A. R., Calea Şerban-Vodă 41, Bucureşti

Pe bază de adenosină phosphorlcft (MAP).

Toate afecţiunile cardiace şi vasculare datorite unei 
irigări coronare insuficiente.—Angina pectorală, angină 
tabagică şi scleroza coronară.—Pentru stimularea debi
tului cardiac la bătrâni. 3 -4  ori pe zi câte 20 picături

Flacon picător cu 20 cc.

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


