
ANUL X lX -lcQ , No. 1 1 .1 2 Noemvr.-Dec. 1946

ACTA MEDICA ROMANA
REVISTA CU APARIŢIE LUNARĂ DE 
MEDICINĂ ŞI CHIRURGIE GENERALĂ

COMITET DE DIRECŢIE ŞTIINŢIFICĂ:

C. ANGELESCU 
Preşedinta al Academia! de 

Medlclnfl şl al Academiei 
de Ştlin|e din România

D. DANIELOPOLU
S-tar g-ral al Academiei de 
Med. din România. Membru 
al Acad. de Med. din Paris

C. LEVADITI
de la Institutul Pasleur 

Membru al Academiei de 
Medicinâ din Paris

M. CIUCĂ
Membru al Academiei Ro
mâne şl al Academiei de 

Medicina

V. GOMOIU
Preş.dlnt. el Soc. Intern, de Istoria 
Medlcinel. Membru al Acad. Naclonal 
de Medecina din Madrid şl al Royal 

Soclety of Medlclne din Londra.

ST. NICOLAU 
Membru al Academiei de

Medicinâ din România

DIRECTOR:

C. DANIEL
Membru al Academiei de 
Medicinâ din România, din 

Parts şl din Roma

IONESCU-MIHĂEŞTI
Director inst. „I. Canfactizl- 
no", Membra al Acad. Ro
mâne şi al Acad. de Med.

C. I. PARHON 
Membru al Academiei Ro
mâne şl al Academiei de 

Medicinâ

M. CÂNCIULESCU 
Membru al Academiei de Medicină

S U M A R U L
CRONICA MEDICALA

CÂNCIULESCU : Reforma învăţământului medical. — Apă
rarea sănătăţii publice. — Organizaţii medicale mondiale

ORONICA BIOLOflICA

Prof. t . APOSTOLEANU : Antagonismul în biologie
REVISTA QENEBALA

M. HAGIEŢEANU: Despre coastele cervicale (Urmare/
LUCRĂRI ORIGINALE

Prof. M. NASTA şi GH. BUNGE]IANU: Asupra tuberculozei 
pulmonare la militari în răsboi

9' BERCEANU: Ascomice o-terapia cu zaharcmicete în infec
ţ ie  chirurgicale cu piogeni . . . . . .

P. MIHAESCU: Narcoza de lungă durată cu Evipan sodic şi 
Eunarcon în chirurgia cervico-cranio-cerebralâ

I. RADVAN: Les abcès des pancréas . . . .
■ VCRNICESCU SCHIOPU: Azotemia în convalescenţa boa-
letor infecţioase . . . . . .

________________ _________________________  (U rm are pag. 2  cop.)

Pag.

701-716
887-892

717

720

729

736

740
747

754

10235 S C R I S U L  R O M Â N E S C ,  C R A I O V A



CAZURI AMATOHO-Ci-IIIICE
Pag.

DATE S T A T IS T IC E -H O T E

INl. IGNA şi C. BARI: Abces perjnefretjc vindecat prin ser 757
antistafilococic. — I. N lţESCU: Sindrom Claude Bernard-Horner con
trolatéral. — V. SECAREA, O. FODOR şi G . MORARtU: Caz cu 
anevrisme multiple şi calcifierea pereţilor aortei. — AL. SCURTU,
T. CAPEJEANU şi I. ROŞIANU: Un caz de chondrodjstrofie. —
EUG. HERMAN: Un caz de osteoartropatie tetanică. — C. STRAT 
cu colab. : Limfosarcom tip Kundrat pluricentric. — V. ILIAN şi C.
MIRCIOIU: Cancer tiroidian, ipavimentos, epidermoid, prjmitiv. —
L. BEJAN, A. BOJIŢIA şi P. POP: Neurinom gigant abdominal rétro
péritonéal. — L. MIRCEA, AL. SCURTU şi I. ROŞIANU: Un caz de 
ciroză cardio-tuberculoasă. — E. BÂRZU : Orchiepidîdimită cu erizipel.
— GH. SPERANŢA: Prurigo nodular Hyde. — S. STOICOVICIU:
Dermatită polimorfă Brocq-Dühring . . . . , 803

C. STANCA şi I. ANGHEL: Operaţiuni pentru deviaţiuni ute- 808
' rine' — G- BORCANESCU şi A. CUJU: Obstrucţie sigmoidiană după 
inflamaţie pelviană la femee. — E. CAP A ] ANA şi V. POP: Retenţie 
placentară cu complicaţii multiple. — Vi POP: Bazin coxalgie şi 
aşezare transversă neglijată cu făt viu. — I. PUGNA şi I. NEDELCU:
Rupturi vaginale intra-coitum. — O. TROIANOVSCHl şi M. FERD-
MÂN: 3 cazuri rare de ocluzie pe coec . . . .  823

MEDICINA SOCIALA

I. GH. COSMA: Pe marginea organizaţiei sanitare rurale . 827
L. DARIU: Profilaxia tuberculozei la şcolari . . . 837
GH. DEŞLIU: Asupra profilaxiei şi combateri; guşei endemice 

în mediul r u r a l ................................................................................. ,  , 839
TERAPEUTICE

A. STERE: Fizioterapia în paralizia facială . . . 846
I. ZORAN şi M. ZORAN-TOADER: tratamentul dietetic în tur- 

bu rărite digestive ale sugarilor . . . . . .  852
E. BARZU: Deslipirea manuală de placentă în mediul rural . 859

ISTORIA MEDICINEI

V. GOMOIU: Bibliografie medicală românească veche (partea II,)' 862
APARATE N0U1

C. VIDRAŞCU: Scaun pentru operaţii Jacobaeus . , 871
ANALIZE

R evisie  — Cărţi — Monografii — Teze
Activitate medicală,., pag. 877. — Anatomie... pag. 874. — 

Fiziologie,,, pag. 880. — Neurologie,., pag. 879. — Radiologie... 
pag. 874. — Splina... pag. 881, — Medicina străină... pag. 881.

JURNAL MEDICAL

GH. ULIERU: Din carnetul unui medic de plasă, — însemnări —
(Part. II şi l!T). 882

*
Colaboratorii... pag. 701. — Din sumarele viitoare.,, pag, 702 874

şi cop. III. — Cărţi primite îa redacţie.., pag. 873. — Condiţiile de 
publicare şi abonament... Cop. IV . . . . .  881



’ Din „SUMARUL" No.
URMĂTOARE 

( Continuare)

E. CAPA-TA NA şi V. POP-Arad: Consideraţiuni asupra unui caz de 
retentic placentară cu complicaţiuni multiple.

I. PUGNA-Arad: Rupturile vaginale intra-coitum 'în legătură cu 
două cazuri.

DAN BERCEANU-Sinaia: Aseomieetotherapia cu Zaharomicete în in- 
fecţiunile chirurgicale cu pyogeni.

HERMANN EUGEN-Tg.-Mureş : Despre un caz de osteoartropatie te-
lanică.

\  ALER POP-Arad : Operaţie cezariană intraperitonală supracervicală 
pentru bazin coxalgie şi aşezare tranversă neglijată cu făt viu.

A. SCURTU, T. CĂPEŢIANU, I. ROŞIANU-Timişoara: Consideraţiuni 
asupra chondrodistrofiei în legătură cu un caz.

EMIL BARZET-Arad: Consideraţiuni asupra unui caz de orhiepidi- 
mită, complicat cu erizipel.

C. STRAT, N. GOLDENBERG, G. BĂDARĂU, G. RUSSU, A. BU- 
ŞILĂ-Iaşi : Limfosarcom tip Kundrat pluricentric, cu debut rar.

I. NIŢESCU (Moroieni-D-ta): Un caz de sindrom Claude Bernard - 
Horner contro-lateral.

I. GH. COSMA-Hateg: Din preocupările, combaterii tuberculozei.
I. BE0AN-Arad : Ancvrism popliten arterio-venos spontan tip Ro- 

dri guea, rupt, de natură sifilitică.
N INA  1 ORNICESCU SCHIOPU-Craiova : Asupra azotemiei în conva

lescenta bolilor infeetioasie.
f COPĂCEAN1 şi ŞT. BALICA-Craiova: Febră tifoidă, tubercu
loză pulmonară, emfizem subcutanat asfixie — accident în cursul pneumotora- 
celui terapeutic.

O. TROIANOVSKI şi M. FERDMAN-Brăila: Consideraţiuni clinioe şi 
terapeutice pe marginea a trei cazuri rare do ocluzie pe coec.

G. BORCANESCU şi A. CUŢU şi D. BELLU-T.-Jiu: Consideraţiuni 
asupra operaţiei cezariene tardiive.

G. BORCĂNESCE şi A. CUŢU: Cons. as,upra unui caz rar de obstruc
ţie aigmoidenă dupe inflamatie pelviană la femee.

L. BEJ AN, A. BOJIŢIA, P. POP-Sebeş: Un caz de neurinom dublu 
gigant în reg. abdominală retroperitoneală.

A. ZORAN şi M. ZORAN TOADER-Timişoara: Tratamentul dietetic 
In turburărxle digestive ale sugarilor. — Simplificări în dozajul medicamentelor 
la sugari şi la copii,

N. IGNA şi C. BART-Alba-Iulia : Abces perinefretic. Vindecare prin 
ser antistafiloeocic.

D. MILOTA-Tg.-Mureş: Inapetenta copiilor.
M. CÂNCIULESCU şi M. PARASCHIVESCU : Gangrenă buco-intes,- 

tmala şi vulvară. Sindrom cloropenic. Penicillina. — Streptococemie cu sin
drom agranulocitar. Penicillina.



S U M A R U L
(Continuare)

ANALIZE
f

Revisle  — Cărţi — Monografii — Teze
Bac Ieri olog ie.,, pag. 686. — Hematologie,, pag. 687. — infec- 

fioase... pag. 687. — invăfământ medical.,, pag, 689,. — Microbiolo
gic... pag. 689, — Neurologie... pag. 689. — Obstetrică-gineco- 
logie... pag. 690. — Organizarea sanitară... pag. 690. — Parazi- 
tologie... pag. 691. — Reumatism... pag. 691 —  Terapeutice...
pag. 691. ‘

Societăţi medicale
Academia de medicină din România: Şedinţa din 20 Ianuarie, 

17 Februarie, B şi 17 Martie, 7 şi 21 Aprilie) 16 Iunie şi 7 Iulie 1945.
Reuniunea anatomică din Cluj: Şedinţa din 15 Februarie, 1 

Martie, 2 Iunie şi 3 Iulie 1945.
jUaNAL MEDICAL

GH. ULIERU: Din carnetul unul medic de plasă, — însemnări —(Partea 1). . . . . . . . . .
a

Colaboratori., pag. 493. — Din sumarele viitoare., pag. 494 
şi cop. III. — Cărţi primite la redac)ie... pag. 556. — Condiţiile do 
publicare şi abonament,., cop. IV . . , , ,

CONDIŢIILE DE PUBLICARE, PUBLICITATE 
Şl ABONAMENT

Corespondenţa cu privire Ia chestiuni de Redacţie şl Ad-ţie 
Se va adresa la Sediul revistei: Craiova, Str, Sf-ţii Arhangheli, 5.

Manuscrisele vor fi dactilografiate sau scrise citeţ.
Odată cu articolul, autorii vor trimite un scurt Rezumai tn 

limbile română, franceză, germană şi italiană.
Se refuză articolele de polemică personală, ca şi cele apărute 

tntr'o altă revistă din ţară.
Revistele generale, articolele de fond şi lucrările originale vor 

fi publicate întreci, fără urmare într’un alt număr: ele nu vor de
păşi 5 pagini de tipar; faptele anatomo-clinice, dările de seamă,însem
nările terapeutice, statisticile — 2 pagini.

Paginile în plus vor fi plătite de autori, câte 15000 lei pagina
Pentru Extrase, al căror număr se va indica, tariful va fi comu

nicat ulterior.
Costul clişeelor ca şi al planşelor in afară de text (din revistă 

şl din extrase), priveşte pe autor.
Abonamentul pentru anul 1946 a fost fixat la :
Lei 20.000 pentru Studenţi—Lei 40.000 pentru Medici—Lei 60.000 

pentru Instituţiuni şi Autorităţi



ahol ai yiy-i»»
Instrltő tn registrul publicaţiilor 

periodice al Trib. Dolj No. 4/1938 fir. 11-12/H4S

/V W

MIŞCAREA MEDICALA ROMANA
REVISTA LUNARĂ DE 

MEDICINA ŞI CHIRURGIE GENERALĂ

COLABORATORII PRINCIPALI.

PENTRU PARTEA MEDICALĂ C U  SPECIALITĂŢI

D-ni:-. Agregat A. BABEŞ (Buc.), Prof. G. BANU (Buc), Prof. V. BOLOGĂ: 
(O uj), Prof. V. CIOCALTEU (Buc.), Prof. D. COMBIESCU (BUc ) , Prof. E. CRĂ- 
O U N  (Buc), Prof. I. DANIELLO (Cluj), Prof. A. DOBROVICI ( B u c .) ,  G>nf. ST 
DRAGANESCU (Buc), V. DRAGOESCU (Craiova), Prof. DUMURESCU-MANTE 
(Bucureşti), Prof. I. ENESCU (Iaşi), Conf. A. GEORGESCU (Bucureşti), Prof. 
Î.-'GOIA (Cluj), Prof. I. HAŢIEGANU (Cluj), D oc A, IANCU (Cluj), Prof. N , 
lONESCU-SiSEŞTI (Bucureşti), Doc- D. IONESCU (Bucureşti), Prof. M. KERN- 
BACH (Cluj), Conf. E. LAZEANU (Bucureşti), Prof. N. LUPU (Bucureşti), -  
Piof. C. MIHAILESCU (Bucureşti), Prof. M-. NASTA (Bucuroşii), Prof. a  
NEGRU (Cluj), Prof. S.x NICOLAU (Bucureşti), Prof. GH N1CULÉSCU 
(Bucureşti), Prof. I. NlCULESCU (Bucureşti). Agregat D. PAULlAN (Bucureşti), 
Conf. 1. PAVEL (Bucureşti), Prof. A. RUSESCU (Bucureşti), Conf. I. SARAGEA 
(Bucureşti), Agregat D. SIM1C1 (Bucureşti), Prof. M- STURZA (Cluj), Prof*
•B. THEODORESCU (Bucureşti), Prof. GH. TUDORÁN (Iaşi), ‘Prof. C  I. 
URECHIA (Bucureşti), Prof. T. VASILIÜ (Cluj).

PENTRU PARTEA CHIRURGICALĂ C U  SPECIALITĂŢI

D-nii: Doc. V.' CERCHEZ (laşi), Conf. AL. CRAINICEANU (Bucureşti), Doc. 
v . D1MITR1U (Brâila), v. GOMOIU. (Bucureşti), I. GLĂVAN (Bucureşti), Prof.
N . HORTOLOMEI (Bucureşti), Prof. I. IACOBOVÍCI (Bucureşti), Agregat I. 3IANU 
(B u cu reşti) , - Agregat G. MARINESCU (Bucureşti), Prof. D. MANOLESCU (Bucu
reşti), Prof. D. MIHAIL (Cluj), Prof. TR. NASTA (Bucureşti), V. PLĂTĂREANU 
(Bucureşti), Doc. POPESCU-BUZEU (Bucureşti), Conf. C. STANCA (Buc), Cbttf.
V. TEMPEA (Bucureşti), Prof. I. ŢEŢU (Bucureşti), Prof. DAN TEODQRESCU 
(Bucureşti), Conf. P. VÁNCEA '(Bucureşti). Doc. D. VASILIU (Bucureşti),



Din „SUMARUL”  No.
URMĂTOARE*)

D. "CIOCHINĂ-Bacău: Observaţi uni critice asupra boalelor microbicae.
O. ANTONESCU-Cluj: Sincopa cardiacă prin asocierea extractului ke- 

patic cu clorura de carbaminoilcholină.
V. GASNAŞ-Târgovişte: Achizitiune recentă de tratament în „Enureza 

aoctumă“. -J «
EUG. CORNELEAC-Alexandria: Problema şocului traumatic în 1«- 

nina noilor cercetări. . ,
0. TODEA-Sibiu: Infecţia' de focar şi ap. respirator.
M. MUNTEANU şi N. FLANDIN-Bucureşti: Consid. asupra icterului 

[a sifilitici.
N. ROŞIANU, A. APOSTOLEANU, A. SĂRĂCI OIANU, H. POPESOU: 

Tg. Jiu: O nouă epidemie, febră de 3 zile (Pappatacci).
C. RĂDULESCU-Calafat: Tularemia.
G. DÎACONIŢA, G. BUNGEŢIANU şi A. BOTEZ-Buoureşti: Asupra 

terapeuticei vegetative medicale şi chirurgicale.
EUG. STRĂCHINESCU-Câmpulung Mold.: Un caz de hemetocolpe».
1. VINTI şi N. MIŞCĂ-Tijnişoara: Asupra avorturilor internate ha 

ultimii 6 ani în Clinica gin.-obst. din Cluj.
I. GH. COSMA-Hateg: Din preocupările combaterii tuberculozei.

, I. BEJAN-Arad: Anevrism popliteu arterio-venos spontan tip Ro- 
drigues, rupt, de natură sifilitică. ' .

P. COPĂCEANU şi ŞT. BALICA-Craiova: Febră tifoidă, tubercu
loză pulmonară, emfizem subcutanat asfixie — accident în cursul pneumotora
celui terapeutic. . • '

D. MILOTA-Tg.-Mureş: Inapetenta copiilor.
M. OÂNCIULESCU şi M. PARASCHIVESCU: Gangrenă buco-int«i- 

tinală şi vulvară. Sindrom cloropenic. Penicillină. — Streptococemie cu sin
drom agranulocitar. Penicillină.

I. GRAUR şi M. MUSTĂCIOSU (R.-Vâloea): Complicaţii în febra 
recurentă.

NINA VORN. ŞCHIOPU: Prognosticul în tetanos. — Câteva cuvinte 
relative la epidemiologia sparlatinei.

Prof. N. I. IOANID şi G. BORŞ: Otrăviri cu amoniac. — Un caz rar 
de intoxicare prin cardiazol.

C. ADAMEŞTEANU, I. GASPĂR, 0. LUPULESCU şi MARIA GAS- 
PAR (Tg.-Jiu—Dobrita): Scurtarea claviculei ca intervenţie de detentă în 
tratamentul chirurgical' al tuberculozei pulmonare.

I. GABOR, N. MIŞCA şi I. CHIRCA: Sarcină extrauterină imitând 
sarcină intrauterină luna 5-a, — Consideraţi uni asupra 5 cazuri de caaoor, 
'primitiv al vaginului. , j

S. IRIMESCU: Tuberculoza şi Asigurările sociale,
.' ' O; IONESCU, V. ROŞU, E. STĂNESCU şi D. UNGUREANU (Ma 

roeni): Atelectazie pulmonară totală după frenieectomic complimentară pneu- 
motoraxului. ,,

R. HIMELBRAND: Contributiuni la studiul hemoperitoneului spontan 
genital negravidic. , I ’ ţ
~~ (Urmare cep. H i*) In afară de „ Articolele eu urmare '



• CRONICA MEDICALĂ

REFORMA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

MEDICAL

In continuare Ia expunerea părerilor exprimate cu privire Ia re
forma învăţământului medical, prezentăm Adnotările Ia problema re
formei învăţământului medical, publicate de d-i Prof. D-r lu l iu  H a- 
ţ ie g a n u , profesor de clinică medicală şi fost rector al Universităţii 
dm Cluj, în „Ardealul Medical“, No. 7— 8/1946.

După ce arată că problema reformei învăţământului medical e&te puaâ 
la ordinea zilei în toate tarile (In Franţa, Acad etnia de Medicină din Parisţ, 
în şed. din 26 Iunie 1945, a nuim;it un Comitet şeoret care să se ocupe 

,cu această chestiune), continuă: reforma învăţ- medical trebue să fie pro- 
. cedată ori să meargă paralel eu marii«'reforme de Stat cari privesc să
nătatea publică,; idealul ştiinţific şi profesional al unei facultăţi da me- 
dioină să fie ridicarea prin sănătate a poporului; să urmărească Uni
versitatea în care este încadrată, integritatea în comunitate şi îndeplinirea 
fuaeţiei democratice ce-i incumbă — de aci să rezulte şi atmosfera caldă 
dintre colaboratori; între profesori şi studenţi — pătrunşi fiecare de rolul 
.ce le revine, organizarea unei vieţi studenţeşti favorabile; o reformă a 
Senatului Universitar şi a Corpului administrativ al Universităţii şi fa
cultăţilor, adequată rolului fie-căruia; o pTegătipo a şcoabi secundare pentru 
învăţământul super.or; o eşire a universităţilor din „splendida izolare” do 
pană acum, pentru participarea la o activitate extrauniversitară în mijlociii 
comunităţii. (Toate aceste deziderate Universitatea şi Fac. de Mediană din 
Cluj le-a îndeplinit). ,

Fac. de Medicină din Oluj s’a pus de mult în drum spre o nouă 
concepţie a medicinei, caracterizată printr’o' privire sintetică biologică, şi 
printr o concepţie f *ziopatologică şi îgieno-genctică. De asemenea, privind pe 
om integrat în .societate printr’o concepţie medicală bio-politică, medicul- 
trebue să fie bin© pregătit sub toate aceste raporturi, iar pentru struetura 
social», factorul politic să-i stea întrajutor. (Şi în această privinţă Universitatea 
din Oluj a fost mai bine înţeleasă de factorii politici, ca celelalte universităţi).

Ca pregătire medicală, învăţământul medical să se facă numai în 
universităţi — şcolile de medicină, la noi, ar aduce o'degradare; — iar 
medicul viitor la noi nu • poate fi decât curativ şi preventiv în aceiaşi

.J iu
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In concepţia medicinei, ca ştiinţă — privire blotgică sint.tleă, ea 
praotieă — concepţie biologică colectivistă. Gândirea sintetică biologică să 
nu iie unicul şistem, ci să fie pusă în fruntea gândirilor morrologiee-funeţt»- 
■ale, gândirea analitică-morfologică fiind la fel de nepe^ră pentru pre
gătire, fundamentele pe cari s’a ridicat medicina rămânând mai departe 
anatomia normală şi patologică, fiziologia npirmală şi patologică, etipt-pa^ 
togeneza şi igiena, ştiinţele fizico-chimice. Medienl să fie pregătit pentì-« 
misiunea sa în coleet‘vUite, care depăşeşte pe individ, o ehart* m ridica nova, 
care obligă pe medic la misiunea şa în stat şi in colectivitate, alăturându-se 
de Aarta medica hypccretie* care rămJLne Cu jurămjântul ei, (pe care medicul 
din prezent nu mai jură).

Ca studii, — 6 ani; la intrai« selecţionare foarte severă (care trebue 
pregătită din liceele informate în fie-caxe an de materiile examenului de 
primire; un nnmăr restrâns la capacitatea de instruire a fac., după admi
tere; la intrare un Curs de Introducere în universitate; un an şcolar deda 
1 Sept. până la 31 Iunie; primii 3 ani să fie foarte sever* şi foarte 
ocupaţi. (Dar Sâmbătă,, Duminecă şi dupe amieaza unei zile să rămână 
libere;. în aceşti ani, în afară de studiile fundamentale (anatomie, istologie, 
fiziologie, biologie, chimie, fizică medicală, anatomie patologică, patologie 
generală, farmacologie, bacteriologic semiologie medicală şi chirurgicală, bfoj- 
ehijmie) discipline cari să pună pie student în contact, en omul sănătos, ou 
Colectivitatea (pentru ca dela încejput sâ( se pună în legătură cu marile pro- 
blame ale individului şi colectivităţii). ,

REPARTIZAREA DISCIPLINELOR
1 Anul I. i.
Sem; I. Sem. II. '

-.-Anatomie • Anatomie
■ Isitologie Istologie

'Chimie medicală Chimie medicală
Biologie umană - Biologie umană
Igienă şi Demografic t

• Anul n . :
Sem. I. Sem. H.

Anatomie 
Fiziologie 
Bactériologie 
Introducere in medicină
Socio’ogie şi psjchologie

Parazitologie > 
Fiziologie ,c
Bactériologie 
îngrijirea bolnavului 
(Stagiu)

‘ Kf-AnuT III. i , 1
Sem. I. -, Sem. II.

Anatomie- patologică , i Anatomie patologică
I Patologie ' generală • Patologie generală

Semiologie medicală Semiologie medicală
Semiologie chirurgicală . , Semiologie chirurgicali

. Farmacologie . . .  Farmacologie
Biochimie Biochimie
Constituţie şi heredo-patologie



705

Anul IV.

Sem. I. Sem. II,
Clinica Medicală Clinica Medicală . .
Clinica Chirurgicală „ Clinica Chirurgicală • :

•Stomatologie Stomatologie
Oto-Rino-Laringologie Oto-Rino-Laringologie
Oftalmologie Oftalmologie
Radiologie Radiologie
Igienă generală Igienă generală
Semiologie obstetricală
Istoria medicine!
Fizi'opatologie generală
Demonstraţii anatomo-patologiee

i Anul V. •

Sem. I. " Sem. H.
Ol. Terapeutică med. 01. Terapeutică med.
d .  Dermato-venerică Ol. Dermato-venerică
Ql. Bolilor infecţioase 01. Bolilor infecţi oase
CI. Ftiziologică 01. Ftiziologică
Ol. Neurologică , 01. Psihiatrică
CI. Urologică 01. Urologică
Gl. Balneologică ' CI. Balneologică
Epidemiologie Epidemiologie
Igiena şi patologia muneii. Nntriţfe.

Anul VI. 1 * 1 •

Sem. I. . •* Sem. II.
CI. Medicală d .  Medicală
CI. Chirurgicală d .  Chirurgicală .
01. Obstetricală şi Ginecologică d .  Obstetricală şi
Ol. Infantilă » . Ginecologică
Medicina legală CI. Infantilă
Sănătatea publică şi Bio-politieă Medicina legală;
Pnerienltnra Sănătatea publioă şi

Bio-politică

EXAMENE . •

Anul I. 1 ţ ' . i Anul II
Anatomie Anatomie
Istologie ' Fiziologie
Chimie medicală Bact. ;— Parazitologie
Colloqui! din: Fizică, Ooloqnii din: Sociologie
Igienă personală, Demografie şi Psihologie,

1 • Introducere în medicină



706

Anul III
• Patologie generală 

Chimie biologică 
' Semiologie medicală 

Semiologie chirurgicală j
Farmacologie 
Anat. patologică 
Coloqaii din: Cons,titutie

şi Eredopatologie

Anul V
Clin. Dermato-venerică 
Clin. Bolilor infectioasie 
Clin. Ftiziologică 
Clin. Ther. medicală 
Epidemiologie
Keuro-ps.ichiatria (dnpă pr. an.)
Balneologie (după pr. an).
Ureologie (după pr. an.)
Oelcquii din Igienă şi Patologia

muncei, N utriţie

In an. I, II, 111 — anii biologiei, patologiei şi semiologiei: „multă 
severitate, putină libertate“..

Deci, în anul I, în pluş un curs de Igienă personală şi Demografi» 
(mai' ales a regiunei în care se află Universitatea), curs predat într’un singur 
semestru, oare pune în contact dela înoeput pe student ou omul sănătos şi-l 
îndreaptă spre colectiv, scotându-1 din amfiteatru şi laborator;

In anul II, în plus» un curs de Soeiologie şi Psiehologie, pentru a 
vedea societatea din jurul lui şi înţelege sufletul omului. Şi mai ales, un 
curs de Introducere în medicină,( urmat în semestrul II de un Stagiu do 
îngrijire a bolnavului, pentru a pune ân fata studentului dela înoeput liniile 
mari ale gândirii şi cuceririlor medicale şi a lua contact cu omul bolnav.

In anul I I I  — anul preelinic şi un curs de Constituţie şi Eredopatologie, 
după o concepţie care să fie şi a facultăţii.

In aceşti 3 primi ani, examen« foarte severe, lucrări piraetice desvoltate 
la maximum. Studenţii cari cad la 3 materii, să fie declaraţi repetenţi; 
după anul de repetentie, dacă cad din nou la 3 materii, să fie eliminaţi din 
facultate, cei. căzuţi la 2 materii să fie examinaţi de comisie numai lâ 
acele materii.

In anii IV, V şi VI — ani de elinică şi de igienă; deviza „Severitate, 
m ultă libertate“ ; câ.t de multă libertate, pentru a aVea timp de studii şi de 
lucrări voluntare. In afară d'e Sâmbăta şi Duinineca libere, încă 2 după 
amiază libere, pentru anul IV şi 3 pentru anul V şi VI. Pentru anul VI, 
cursurile se vor termina la 28 Febr. (anul însă la 30 Iunie); în intervalul 
dela '1 Martie—31 Mai, ,îşi vor pregăti teza; examenele pentru anul VI, vor 
avea loc în luna Mai, (pentru ceilalţi ani în Iunie şi Septembrie).

In anul IV — anul clinicelor fundamentale, şi al eâtorva Specialităţi

Anul IV 
Igienă generală 
Clin. chirurgicală 
Clin. medicală, ~
Oftalmologia (dnpă pr. analitică) 
Stomatologie (după pr. an.) 
Oto-Rino-Lar. (după pr. an.). 
Radiografie (după pr. an.) 
Coloqaii din Istoria medicinei 

Fiziopatologia generală

Anul VI i
Clin. Medicală
Clin. Chirurgicală
Clin. Infantilă
Clin. Obstetricală
Medicină legală
Igiena şi Sănătatea publică
Coloquii din: Puericultura

x
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ţi - (liflpipline ajutătoare (cari se vor preda în 2 semestre pentru bolile de 
Sieaon şi pentru continuitate; şi numai după programă analitică, câte o oră 
pe îţăptămână) un curs de Fiziopatologie, în vederea formării gândirii 
sintetice şi de privire integrală a marilor funcţiuni şi turburări funcţionale. 
Tot în acest an. se vor introduce Igiena generală şi Demonstraţii >natomo- 
pntologiee pentru controlul celor observate în clinică.

In anul V, Epidemiologia în 2 semestre; — un semestru do Igienă, 
Patologia muncei şi Nutriţia (cu noţiuni de alimentaţia mas,elor); — şi Tera
peuţii» medicală (catedră care la Pac. de medicină din Cluj nu există).

In anul VI, curburi de Puericultura, de Sănătate publică şi Biopolitjcă. 
Se vor menţine instituţiile Externatului şi Internatului, stagiile de v a r *  

-Sa spitale pentru studentei din anul IV şi stagiile de vară în • mediul rnral 
pentru anul V. ,

Peşte tot, un învăţământ teoretie şi practic, bazat pe gândire bialo- 
.graă, patogenică şi igienieă; —

specialităţi reduse la minimum şi chiar prevăzute în programe ana- 
litiw ; — . '

examene reduse şi extrase din materia, predată, făcută împreună cu 
personalul ajutător care mai bine a luat contact cu studentul ce-1 cunoaşte; — 

leetii car! să dea, în general, minimum neeesar, făcute eu personalitate 
‘şi cu participarea activă a studentului; —

specialităţile după programa analitică, în anii de studii; — în urmă. 
na învăţământ de specializare, a fond, în institute şi clinici bine organizate, 

•cu personal ştiinţific adequat ca'număr şi calificare; —
mai târziu, eursur»1 de perfecţionare, de reîmprospătare. ,

Cu un asemenea învăţământ, universitar şi post universitar —  
sene auhoru! —  vom reuşi să dăm (şi să menfinem) medici păstrători de 
sâmatate şi vindecători de boli.

o

„ Nu este numai o profesie de credinfă, personală, a autorului, acest 
proiect de organizare pe baze unitare a învăţământului medica! Ia noi, 
dar punctul de vedere al Fac. de Medicină din Cluj, cu al cărui spirit 
rector d-l Prof. Hafieganu se confundă, pentru că d-sa l-a format şi 
l-o dirijat.

In acest ‘proiect de reformă a învăţământului medical se împlinesc 
tacite dezideratele: seleefionare la intrarea în facultate (pregătită din 
şaoata' secundară); —  ce sâ se învefe,- cum1 săf î se predea, pentru ca 
orice student să-şi formeze o bază solidă generală; cât timp să dureze 
atnii de studii; o specializare' tardivă,. în clinici şi institute ud-hoc or
ganizate; cursuri de perfecţionare sau de reîmprospătare, ulterioare; 
—  dela început şi progresiv, luarea de contact a studentului cu omul 
sănătos şi colectivitatea, prin principiile Igienei şi Demografiei, ale So
ciologiei şi Psihologiei, ale Igienei generale, ale Patologiei muncii şi 
Ntotrijei, ale Sănătăţii publice şi Biopolifice; de luare de contact şi cu 
antal bolnav, prinfr'o Introducere în medicină şi îngrijire a bolnavului 
$0 B stagii de Spital) din anut al 2 -iea de studii; —  în stadiul preclinic 

3 ani), disciplinele fundamentale, dar nu predate numai în am
fiteatru şi laborator, pe mărfi şi pe animale de experienje, â  în
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ohnosfera omului sănătos şi' bolnav, individ şi colectivitate; —  în anii 
de clinică, medicală şi chirurgicală, pâfrunderea( în adâncul noftunilor 
de bază şi însuşirea numai cât trebue a specialităţilor medicale şi chi- 
rurgicale, al păror studiu aprofundat se va faoe ulterior, după anii de 
studii reglementare pe care orice student în medicină trebue să-i facă; 
în niciun caz pulverizarea catedrelor şi introducerea lor în anii stu
diilor de bază ale medicinei, —  în anul IV, introducerea studiului de 
sinteză al fiziopatologiei şi al confruntării şi controlului prin demon
straţii anatomo-patologice al simptomelor Ide pe bolnav cu leziunile 
de. pe mort. Gândirea biologică însufleţeşte la tot pasul expunerea 
morfologică'; omul isănătos este urmat de aproape de omul bolnav, 
iar. omul bolnav îşi are mereu afintifi ochii pé modelul omului să
nătos; individul merge în pas cu colectivitatea, patologia individuală 
candifionând pe oea socială. Iar accesoriul nu primează esenfialul; 
ajutătorul, principalul; specialităfile, disciplinele fundamentale —  de 
unde va rezulta concentrarea învâfământukii.

încât, p e ' un fundament cu bază întinsă şi solidă, se vor aş
terne noţiunile ştiinfelor medicale, pe care se va sprijini cu mai mare 
folos orice specialitate.

ţ ' .
Refinem din tot acest armonios proecf de reformă a învătămân- 

hilul medical introducerea studiului Higiénéi cu toate accesoriile ei dela 
început şi în tofi anii de studii. Şi mai ales al materiei „Introducerea 
în medicină" şi „îngrijirea bolnavului" (cu stagiu de spital), din anul 
al 2-lea. Numai clinicieriii nealterafi, adâpafi la toate sursele medi
cinei, pot avea această privire sintefioă şi intuifie clară. Specialiştii 
şi specializaţii, cari au rupt contactul cu bazele; precum şi morfo-fizio
logii puri----sunt de bună credinfă când exaltă imporfanfa disciplinei
lor, fără aprofundarea căreia instrucfia viitorului medic ar prezenta o 
gravă lacună; pentru-că nu înjeleg îndeajuns importanfa contactului per
manent şi cât mai de. timpuriu al viitorului medic cu bolnavul şi cu spiţa fui. 
Spitalul reprezintă adevărata şcoală a medicinei; omul bolnav este cel 
cane are nevoie de medic, în primul rând.

Acelaşi spirit de înţelegere, spirit de altfel de echipă la Fac. 
de.Medicină din Cluj, respiră articolul „Pentru o nouă şcoală medicală 

' românească, tinzând la adaptarea învăţământului medical Ia nevoile ac
tuale ale ţării“, al d-lui Prof. D-r T i tu V a s i l iu  dela Facultatea 
de Medicină din Cluj (refugiată la Sibiu), publicat în „România Medi
cală", No. 10/1941.

Pe alunei, d-1 Prof. P. T o m e sc u , fost decan al Fac. de Me
diană din Bucureşti, Ministru al Sănătăfii Publioe, făcea apel la stu
denţi să se înscrie în număr cât mai mare la Fac. d e, Medicină Şi 
proclama în acelaşi timp nevoia de' „elite . medicale . "Contrazicerea 
ambelor tendinfe o sublinia şi d-I Prof. T. Vasiliu. S’a reuşit să se 
satureze facultăţile de medicină cu sfudenfi, dar nu să se scoată din 
ele şi elite medicale —  reedifându-se fenomenul nenorocit dintre 1922—
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1927. Coadele seriilor, prea puţin subţiate în decursul studiilor, încă 
umplu şi azi până la refuz promofiile ultimilor ani. Corectivul salutar, 
acela de a înfiinţa noi centre de studii medicale (în primul rând în 
Oltenia), D-sa l-a tratat ca un divertisment. In timp ce Ia Craiova, 
cu ocazia Congresului regional care a avut .foc în Martie 1943; cor
pul medical oltean revendica crearea acestui centru pe fără, nu 
numai pentru splufionarea multiplelor probleme medico-sanifare ale
aoestei regiuni, D-sa anunfa într’un Consiliu profesoral că chestia nu 
era de actualitate. Pe atunci. Pentrucă nu era convins de utilitatea 
sau oportunitatea ei. Dar continua siluirea pe nesimţite a autonomiei 
universitare —  un fel de auto-siluire —  prin fabricarea în serie de pro
fesori cari făceau parte din clan, printr’un „arbitrar cu atât mai odios 
şi condamnabil” —  cum scriam în cronica precedentă —  pentru-că chiar 
auto-uni verşi tar *).

Autorul crede că „pentru foarte mulţi profesori, facultatea este amfitea
trul şi laboratorul, nu spitalul“, superioritatea unui învăţământ medical stând 
în pulverizare^ catedrelor, încât mai multă materie şi ore acordate ştiinţelor 
zigo. medicale nu spitalului. Ca să avem medici mulţi şi practic bine pre
gătiţi, trebue: o eonlucraro armonioasă a M-ternlui Sănătăţii eu <cel al 
Educaţiei, de cari ţin facultăţile de medicină (până chiar la trecerea în 
aceiaşi mână a Serv. Spitalelor şi a facultăţilor de medicină, — în ce le 
priveşte); — o scurtare a anilor de studii la 5 ani, realizabilă însă prin 
modificările (putem zice, adăogăm noi, prin întocmirea) programelor ana
litice (cari în unele facultăţi nici nu exigtă, ci fiecare profesor şi-o întocmeşte 
pe a lui, după capul lui); — nu numai programa analitică să fie întocmită 
în vederea asigurării unui învăţământ armonios, logie şi pedagogie (nu cu 
lacune esenţiale la bază şi excrescenţe inutile, ca azi), dar profesorul să fie 
pedagog, să facă lecţii vii, cu coloquii; nu cetire adormitoare dela catedră; — 
în cele 4 luni do vară, studenţii, începând din annl I, să facă1 practică d.e 
stagiu efectiv în spitalele M-terului, repartizaţi de dcanat (care .pe unde 
cere şi în regiunea în care locueşte);- externii să primească masă; cei înaintaţi 
în studii, şi o mică indemnizaţie; stagiul durând 20 luai, câte 4 luni de 
vară, oel din anul 5 să fie făcut la o circumscripţie sanitară, plasă model, 
statie de deparazitare, trenuri sanitare; şefii de secţii spitaliaeşti sau de ser
vicii, mai ales cei cu anume titluri, să fie socotiţi ca un fel de conferenţiari 
aspoiaţi, şi obligaţi să-şi îndeplinească atributiunile în mbd efectiv; studen
ţilor, cari au îndeplinit,anume funcţiuni în spitale sau laboratoare, să li se 
recunoască drepturi asupra celorlalţi în eonenrarea la diferite posturi — căci 
de aici porneşte prima specializare şi adevărata selecţionare efectivă a me
dicilor.

In sfârşit, marea reformă, să s° consfinţească prin lege 2 catigorii de

*) Meritele fostului conducător al M-terului Sănătăţii rămân destule, in ce 
priveşte tratarea de ansamblu a problemelor medicale şi sanitare, pentru a nu 
sublinia greşelile comise, între cari: neurmărirea pe, teren a reformelor propuse; 
neîntărîrea prin sancţiuni a mijloacelor de acţiune şi persuasiune; acordarea de 
gratificaţii pe vârstă, nu de gradaţii pentru merit; scoaterea de sub supraveghere a 
organelor de control, ş. a., datorate în mare parte unei predispoziţiuni tempera
mentale şi uşurinţe remarcabile de a trata problemele sanitare, discursiv şi din 
condei, cu mult brio. Menţionăm aceste lacune, pentru a evita recidive posibile
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Mediei: Mediei -sau Mediei sanitari, practicieni universali; şi dxUifij ia 
medieini, recrutaţi dintre cei dintâi care au trecut un doctorat eliaie sau 
un doctorat în ştiinţele medicale; doctoratul clinic nu-1 pot trece decât fo ş tii. 
interni; doctoratul ştiinţific, toti medicii cari timp do 3 ani şe vor speciâ - 
liza în anume grupe, în igienă, laborator, ş. a. In felul acesta se va rezolva 
şi problema Specializării.

Argumentele cele mai valabile le trăgea autorul în sprijinul propu
nerii sale, din ceeace se petrece îu magistratură şi advocatură, în care 
titlul din licenţiat tace faţă tutulor cerinţelor profesiunii, doctoratul tre* 
cându-1 numai cine vrea. Sau în cariera didactică, în care profesorul în
deplineşte toate obligaţiile învăţământului, iar doctorul reprezintă o treaptă 
mai înaltă de specializare. La fel sunt sub-inginerii, cari numai locurile 
de comandă nu le ocupă, putând face treaba tutulor celorlalţi. In 
armată, categoriile nu se mai numără.

D-l Prof. D-r T. Vasiliu, deşi predă o materie morfologică moartă 
(a anatomiei patologice), are viziunea biologică ţie ansamblu a finţii vii 
şi apreciază importanţa spitalului, pentrucă a menţinut tot timpul con
tact strâns cu omul bolnav în cadrul Reuniunei anatomice, Societate de 
Anatomie-Fiziologie patologică şi Patogeneză ce e înfiinţat şi conduce 
la Cluj, dupe ce şi-a format orizontul medical în Laboratorul clinic al 
Prof. I. Nanu-Muşcel şi în Societatea de demonstraţii anatomo-dinice a 
Prof. V. Babeş, maeştrii al căror elev şi asistent preferat a fost

** *

La ancheta întreprinsă de ziarul „Jurnalul“ cu privire la „Proble
mele universitare*, D-l Prof. D-r D. D a n ie lo p o lu , răspunde astfel in 
Numărul din 2 Martie 1946 :

In tr’un regim democratic, se impune întocmirea unui program d1' 
lingă durată pentru organizarea muncii atât manuală eât şi intelectuală;
— în ambele domenii trebue să se asigure un minimum de existentă, şi 

0 răsplata fiecărui muncitor după meritele sale; — iar şcolile noastre să dea 
muncitorilor de toate categoriile o bună preparare şi să le asigure mijloacele 
de a se cultiva. . ,

Universitatea trebue să favorizeze formarea spiritului -ştiinţific. Orice 
profesiune intelectuală se poate practica pe bază ştiinţifică, care o împiedecă 
a aluneca pe panta, comercială. De aceea profesorul trebue să creeze în jurul 
catedrei sale o şcoală de eereetători la  care să se formeze- corpul didactie 
ajutător pentru selecţionarea viitorilor profesori. Dar ştiinţa nu ptolate fi 
legată numai de învăţământ (cum fatal se practică azi la noi), ci asigurată 
ţn laboratoare, institute şi seminariile universitare (desvoltate şi bine în
zestrate), în care să aibă acces la  lucru şi cei cari n ’au urmat o carieră 
universitară, precum şi membrii corpului didactic puşi îu retragere. ,

In ceea ce priveşte anume Organizarea învăţământului medieal, trebue 
Să i se asigure un învăţământ de bază „eu noţiunile strict ,necesare oricărui 
medic, orice carieră ar îmbrăţişa el în urmă, indispensabil practicianului, 
medicului funcţionar şi celui care doreşte a se consacra ştiinţei“ ; pe ase-
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menea bază <■£ va putea forma şi raţionamentul ştiinţific şi desvolta curiozt- 
tafta ştiinţifică; el va dura numai 6 ani; va cuprinde numai unele spe
cialităţi; acest învăţământ va fi asigurat mai ales de asistenţi după un pro
gram al profesorului; iar profesorul va ţine un curs original asupra pro
blemelor cari l-au preocupat; la acest curs v a .f i iniţiat studentul asupra 
modului cum se pune o problemă, cum se întreprinde o cercetare ştiinţifică 
şi eum se stabileşte o concluzie; acest  învăţământ va asigura cariera medicului 
prin racorddiea cu nevoile sanitare ale ţării; — şi un învăţământ de spe
cializare.

Va trebui înlocuit stagiul militar prin servieinl medical la ţară, ni
ciodată la noi nu • va fi pletoră medicală, pe^te tot la ţară fiind nevoie de 
ittai mult, de 1 medic la 2000 locuitori, din cauza condiţiilor geografice şi a 
mijloacelor de transport;

Libertatea învăţământului universitar trebne să fie asigurată tntnler;
examenul de admitere este odios; deocamdată s’a restrâns numărul studenţilor 
din cauza lipsei de capacitate pentru instruire a facultăţilor existente. 
Pentru ca p/i se desfinţeze examenul de admitere, va trebui ca să se în
fiinţeze mai multe universităţi, pe lângă desvoltarea celor existente va mai 
fi nevoie de o faeultate d* medicină la Craiova şi una la Sibiu, cu câţiva 
ani fiecare*).

D-l Prof. Danielopolu este preocupat de mult de problema Orga
nizării învăţământului medical. La Congresul Presei medicale latine, care 
a avut loc la Veneţia în 1936, â prezentat un raport documentat în acea
stă'materie.

Cu privire la Reorganizarea învăţământului medical la noi, în 
timpul Ministeriatului D-sale, se întocmise un proiect, care împărţea 
învăţământul medical in două: Învăţământul de bază (facultatea de 
medicină cu cei 6 „ ani de şcolaritate) şi învăţământul de specializare.

In ce priveşte /învăţământul de bază, legea îi fixase cadrul în anu
mite dispipline, interzicând introducerea oricărei alte discipline. Realizarea, 
disciplinelor sp face pe trei perioade, cari cuprind anul I, I I  şi III, IV şi V 
şi oanl VI. Elevii vor avea de trecut la sfârşitul fiecărui an un doctorat; 
după ăl 6-lea doctorat vor primi diploma dc doctor în medicină şi chirurgie.

Pentru învăţământul de specializare, legea prevedea dispoziţiuni pri
vitoare la specializarea medicilor.

• Legea prevede apoi dispoziţiuni privitoare la specializarea medicilor..
învăţământul de specializare se va organiza pentru următoarele ramuri 

ale anedicinei Şi chirurgiei: '
Câte trei ani: medicina internă, chirurgia,; bolile de copii şi puericul

tura, obstetrică şi ginecologie, neurologie, psihiatrie, endocrinologie *Şi neuro
chirurgie.

, Câte doi afli; stomatologie, oftalmologie, oto-rino-laringOlogie, uro.logie, 
ortopedie, radiologie, laborator, biologie, igiena, şi medicina preventivă, medi
cina legală.

*) Do ce şi la Sibiu, ’ când Ardealul are 3 facultăţi de medicină ? şi, 
d» ce fiecare facultate cu câţiva ani, ba încă în continuare între ele?

/



712

La finele fiecărui an, elevii vor trece un doctorat de specializare asu
pra materiei predate în acél an. După anii de specializare, elevii vor pre
zenta o teză imprimată asupra unelor cercetări originale.

Internii de spital cu stagiul împlinit vor fi scutiţi de un an de stagiu.
Mţdicii secundari ş i , asistenţii universitari cu 3 ani vechime, vor fi 

scutiţi de frecvenţă şi vor trece numai examenele.
Reglementând concursurile medicale, legea prevede: pentru a fi admis . 

la. concursul de externat, studentul trebue să fi promovat anul 2; pentru a fi 
admis la concursul de internat, candidatul trebue' să aibe un an sau doi de 
externat.

La examenul de clarificare pentru mdicii primari'de chirurgie, can
didatul va trebui să aibe, pe lângă diploma de specializare şi 3 ani de 
stagiu ca medic secundar sau ca asistent într’un serviciu de chirurgie.

In dispoziţinnile tranzitorii, legea prevedea:
In curs de 6 luni dela apariţia legii, se poate obţine diploma d,e 

medio specialist pe baza unui examen de speciailitate la care se pot pre
zenta: 1. Medicii secundari şi mombbrii corpului didactic ajutător al facul
tăţilor de medicină cu cel puţin 2 ani stagiu efectiv de specialitate. 2. Medicii 
practicieni cu cel puţin 6 ani de practică dovedită' în specialitatea res
pectivă. .

La acest, examen se vor da următoarele probe: a) activitate, titluri şi 
lucrări; b) două probe practice de specialitate; c) o lucrare originală de spe
cialitate.. ' '

Juriul se va compune cu 3 profesori titulari- sau onorari din specia
litatea respectivă sau înrudită. .. ,

Actualii membrii ai corpului didactic — profesori, titulari, agregaţi
şi conferenţiari —; cum şi membrii corpului didactic ajutător cu o veehime
de G ani, medicii primari definitivi de 'specialitate, sunt de drept medici 
specialişti.

. Medicii specialişti ..cari.,au obţinut acest titlu pe baza legii sanitare 
din 1943, vor putea obţine diploma de specialist în urma unui examen 
ce se va ,da în faţa unui juriu de trei profesori titulari sau onorari fie 
specialitate. .

In esenţă, D-sa pune accentul pe organizarea temeinică a unui în
văţământ de bază, de 6 ani, cu unele specialităţi; urmat, de cine va
vrea, de un învăţământ aprofundat de specialitate; pe preocuparea pro
fesorului de a desvolta raţionamentul ştiinţific şi favoriza curiozitatea 
ştiinţifică pentru cercetări a studentului;.stagiul obligator la sate va în
locui serviciul militar; libertatea învăţământului universitar trebue asi
gurată prin crearea a noi centre universitare, numai astfel putându,se 
desfiinţa examenul de admitere.

* * , t

Clinician de bază, format la şcoala Prof., Ch. Buicliu; introdus în 
studiul medicineţ experimentale la şcoala Prof. I. Cantacuzino; dar mai 
ales desăvârşit în ambele discipline, prin calităţi personale înăscute şi 
prin mijloace proprii de specializare—D-l Prof. Danielopolu se află în
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situaţia cea mai favorabilă de a considera necesară formaţia medicului pe 
ambele feţe, de practician şi de om de ştiinţă. Cine mai poate pune la 
îndoială azi afirmaţia de a organiza orice profesiune pe baze ştiinţifice; 
fie ea chiar manuală, mai ales pe cea medicală? Binecuvântat să fie 
maestrul care va putea îndeplini ambele misiuni, chiar cel care va reuşi să 
îndeplinească bine numai pe una. In cazul formării medicului—pe prima ; 
mai cu seamă când avem nevoe, ca azi, de cât mai mulţi medici şi cât 
mai bine preparaţi din punct de vedere practic pentru a merge la ţară 
pentru populaţia roasă de mizerie şi boale.

In loc, avem puţini şi cari es catastrofal de nepregătiţi—din labo
ratoarele, amfiteatrele şi clinicile în cari, ca studenţi, se îngrămădesc până la 
refuz; daţi pe mâna unui corp didactic ajutător ai cărui membri nu sunt toţi 
la înălţime, neavând priză chiar dacă ştiu carte şi-şi ajută conştiincios, 
maestrul în cercetările lui originale. In clinică şi pe bolnav se învaţă 
medicina. Cu cât profesorul va păstra mai strâns contactul cu studenţii, 
cu atât mai bine pentru ei, cari la cursurile de specializare vor profita 
mai bine şi din plin de activitatea ştiinţifică a profesorilor lor. Profe
sorul să fie pedagog pentru ei, şi om de ştiinţă pentru el şi pentru 
ştiinţele medicale; va bine merita, numai astfel, dela recunoştinţa bol
navilor prin ucenicii săi. Şi de la ştiinţa medicală, nu numui românească 
dar universală — cum este cazul D-lui Prof. Danielopolu — prin activi
tatea sa ştiinţifică.

Intr’o programă analitică unitară; într’o instrucţie medicală de 
bază solidă şi armonioasă; în lecţii vii, colorate, dinamice — cari 
vizualizează totul pe cadavru, la microscop, pe viu; explică biologic şi 
pe fir fizio-patologic ; şi trage, concluzii logice dela cauză la efect -1- 
so«otim a se trezi şi curiozitatea ştiinţifică, a se pune şi bazele raţior 

' namentului ştiinţific care va lucra din .plin, mai târziu., Intre timp, 
studierea bolnavilor prin foi de observaţie controlate; prezentarea, în 
colaborare, a cazurilor sau pieselor anatomo-patologice în cadrul Socie
tăţilor respective; asocierea celor dotaţi la lucrări ale serviciului şi chiar 
ale maestrului, dacă vreun favorizat de calităţile lui precoce va reuşi 
să pătrundă în sanctuar — vor face în primul rând să consolideze 
învăţământul de bază şi să favorizeze dezideratul ştiinţific de mai târziu.

Iu primul rând deci opera de bun educator.
*■

* *
Calitatea noastră de clinician format la cele mai bune şcoale me

dicale' româneşti; de practician care foloseşte datele ştiinţifice pentru 
diagnostic şi tratament; de foarte modest.cercetător redus la mijloacele 
'proprii din provincie; de luare de contact cu spitalul din primul an 
de medicină şi de ţinere permanentă de contact cu bolnavii şi cu me
dicii printr’o practică medicală întinsă de caracter regional; tratarea 
materiei medicale sub aspectele variate în corpul acestei reviste medicale; 
o- activitate de oarecare caracter ştiinţific practic şi de control piofesio-
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nai în cadrul Societăţilor şl în mijlocul Corpului medical al Olteniei; 
împreună cu un spirit de observaţie şi curiozitate ştiinţifică veşnic treaz 
— sunt motivele cari justifică intervenţia noastră activă în problemele 
învăţământului medical. Pe măsură ce se produc, expunem datele şi 
părerile autorizate, însoţindu-le de o cât mai obiectivă comentare critică. 
Datele le culegem nu numai din organele de publicitate medicală, pu
nem la contribuţie întreaga presă care reprezintă puncte de vedere 
instructive. Socotim a face astfel operă utilă, pe care o ‘ vom continua. 
Suntem satisfăcuţi cânţi părerile noastre, cari reprezintă convingeri adânci, 
sunt confirmate; astfel, de rândul acesta: nevoia de a se creia noi centre 
medicale (Prof. Danielopolu); „promovarea. studiului de introducere în 
medicină şi a stagiului de spital în anul II (Prof. Haţieganu), şi 
a stagiului de spital chiar în vara anului I (Prof. T. Vasiliu); spitalul repre
zintă marea şcoală a 'medicinei; organizarea cu temeî a învăţământului 
de bază.

* , - ■ ■ V APĂRAREA
‘ ; , SĂNĂTĂŢII PUBLICE

Despre Sănătatea publică şi Sănătatea poporului se scrie tot laaf 
des în presa cotidiană articole judicioase, uneori foarte bine documen
tate, pe care le vom prezenta în esenţă cu nota caracteristică.

Sănătatea publică — o problemă naţională, scrie d-1 Adrian Rantea, 
în „Semnalul“ din 22 Sept. 1946, a fost tratată în trecut cu multă lite
ratură, cu „ofensive sanitare“, cu comenzi de „siringi“, în felul cum scris 
râpos. D-r Ulieru în amintirile sale, ou apostolat din partea medicilor rurali 
(jfrecum încă al D-rului Grecia dela Sculeni); iar în prezent cu comoda posturi 
de critici ai trecutului, dar nu cu soluţii practice şi rapide, între cari ;n prinţul 

, rând ridicarea de dispensării în fiecare comună, ca şcolile şi bisericile; ' 
şi o cazare- şi salarizare demne pentru medicul rural.

• ţ)-l /V. N e t e a, care se mai ocupase de asistenţa medicală în me
diul rural, constată în art. Sănătatea poporului (Universul, 1 Aprilie 1946),

; că nici la oraşe asistenţa sanitară oficială nu este mai bine reprezentată 
cai la ţară (în 1939, pentru 14.405.989 populaţie rurală, funcţionau 1304 
medici de circumscripţie, pentru. 3.651.039 populaţie urbană 367-medici — 
înoât media era aproape egală). La oraşe a’au îngrămădit însă 85% di» 
medici, ca medici particulari.

Propune o mai raţională repartiţie a medicilor pe cuprinsul ţării, 
şi ca absolvenţii facultăţilor să meargă ia ţară pentru cel puţin 5 ani.

D-1 D-r A l. T o c i l e  seu,  cu privire la  Sănătate» poporului, con
stată în „Naţiunea“ din 20 Martie 1946, că: pentru tuberculoşi avem 5000 
paturi în loc de 30.000; avem 1 milion sifilitici; la câţiva kilometri de- 
oraşe cu dşezămintele spitaliceşti moderne, avem sate cari, zac în „besni 
sanitară“ ; numai' 800 medici locuesc şi practică la sate; exodul medicilor 
la oraşe contiiuă, elementul de bază al operei de ridicare sanitară rurali, 
este medicul de circumscripţie, căruia trebue să i se dea conştiinţa valoreC 
»ale sociale (alături de ridicarea nivelului de viaţă, demn de marele -lor rol).
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Să1 creem pentru viitor, adevăratul tip de mèdie şi de auxiliar sanitar.
— Tot D-sa continuă sumbrul tablou al Realităţilor sanitar« la noi, în nu
mărul din 28 Martie şi anunţă ' o nouă lege sanitară, în curs de elaborare, 
după oe vom fi gi«it noua formulă de viaţă. — Iar în „Adevărul“ din 29 
Aprilie, dă Lămuriri oomplimentare cu privire la budgetul sănătăţii publice 
(132 miliarde din budgetul de multe mii de miliarde al ţării); la preţul 
medicamentelor (deocamdată pentru stăvilirea preţului în urcare Ministerul 
Sănătăţii a înfiinţat o farmacie „Victoria“ proprie; a făcut comenzi ,mari 
de medicamente în străinătate; iar o comisie interministerială acordă pe 
capete permise de import); la concesiile de noui farmacii şi la şasele de 
naştere rurale.
f f • .

In „Adevărul“ din 21 Aprilie 1946, d-1 D-r G r. G r a u r ,  expune 
cum trebue să fie Sănătatea publică în statal democrat, amintind de realizările 
făcute în Uniunea Sovietică (fără ca noi să fi luat cunoştiinţă la timp de 
ele), şi în Anglia (planul Beveridge). La noi se studiază introducerea sistemului 
de «figurări sociale în mediul rural; clădirea de către M-terul Asigurărilor 
Sociale de clinice şi de spitale speciale pentru asiguraţi; precum şi extin
derea tratamentului balneo-dimateric pentru asiguraţi ; de asemenea s’au 
alocat câteva noui zeci de miliarde pentru asistenţa în mediul rural. — Atât 
deocamdată. Rezulţatele întârziind să se vadă şi greutăţi mari ivindu-se, 
tot D-sa constată în numărul din 22 Sept.» Sbneinmnl Ministerului Sănătăţi*
— O problemă gravă şi deocamdată fără solnţii, efortul cel mai mare al
ţări» trebuind să se facă pentru combaterea efectelor secetei. In -No. din 16 
Sept. 1946, scrie despre Decizia No. 30052 şi modul enm a fost aplicată. 
Decizia privea „măsurile de luat în staţiunile balneo-climatice şi turistice 
pentru protecţia sanitară a vizitatorilor şi a populaţiei locale, şi pentru a 
a® înlătura cauzele 'cari ar putea influenţa calităţile factorilor balneo- 
dimatici, speciei şi generali“ . Decizia a apărut în Monit. Oficial din 5 Aug., 
adică spre sfârşitul sezonului; dar, chiar dacă mai înainte, tot aşa n’âr fi 
fosit aplicată. Decizia cere la sfârşit un raport din partea medicului din 
oircumscripţia respectivă (a se urmări soarta acestor _ rapoarte de şfârşit 
de an în „Amintirile ‘ Doctorului Ulieru“) — singura urmare posibilă a 
deoiziunei. - 1 ,

Despre Cum păcătncşte biorocraţia împotriva sănătăţii publice, tot d-1 
D-r G r. G r a u r ,  arată în „Adevărul“ din 1 Octomvrie 1946:

In regiunile s,ubmuntoase, de regulă la vârsta pubertăţii, se desvoltă 
guşa. Pentru evitare se administrează curativ, dar mai ales preventiv, sare 
în doze mici, care pentru tratarea populaţiei din regiunile bântuite se ia 
sub forma de sare iodata (5 mgr. de iodură de sodiu la 1 kgr. de sare 
de bucătărie). Incorporarea se face la salinele din Slănic-Prahova, cu un 
aparat mic comandat de O. A. M. în Elveţia; sarea iodâtă se expedii'ază 
direct în acele localităţi, în pachete ambalate la fel. Dar trebuesc 3 apa
rate şi C. >A. M. a cerut bani M-teruîui de Finanţe, care a refuzat, pre
textând că este vorba de /investiţii proprii, de şi i-a vărsat anuul trecut 137 
miliarde lei excedent. Intre timp, numărul zecilor de mii de guşaţi, între cari 
oâteva mii idioţi, creşte. Autorul articolului face apel la d-na D-r Bag- 
dasar, pentru a-şi începe cariera ministerială cu o faptă mare, propunând 
oa O. A. M. să verse Ministerului mai puţin un miliard, cu cari să plă
tească aparatele cari/ costă 140.000 franci şi să facă faţă şi cheltuielilor
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de instalaţie. In corpul acestui număr, d-1 D-r Desliu tratează la fel problema 
guşaţilor dela Brezoiu-Vâlcea. Guşa endemică comstitue, deci, la noi; o pro
blemă de permanentă actualitate. • ■

In ,Adevărul“ din 28 Sept-, 30 Sept. şi 10 Oct. 1946, d-1 D-r A l e i .  
T o c i i  esc  cu, Secretar general al M-terului Sănătăţii, scrie despre O »»ni 
eeneeptie sanitară propunând O nonă organizare •  praetieei medicale prm
unificarea asistentei - medicale; La noi, instituţiile de asistentă (policlinic^ spi
tale, dispensare), tinând de Asigurările sociale, de C. F. R„ de armata, de 
atâtea Ministere, sunt organizate orizontal, în loc să fie organizate vertical 
— ca aă nu mai dea asistentă numai la o singură categorie socială, sau 
profesională, sau instituţională, ci tutulor locuitorilor din cartier. Unificarea 
eere un comandament unic, sub conducerea tecnică a M-terului Sănătăţi, 
singurul indicat să fie apărătorul sănătăţii; publice, bugetar instituţiile pu
tând să depindă de M-terele respective. Mai departe, autorul cere ca Asigu
rările sociale, extinse la toate categoriile de cetăţeni, să facă numai opere 
de asigurare, percepând cotizaţii şi garantând mijloacele de existentă,^ la 
nevoe, ale asiguraţilor; asistenta medicală incumbând M-ţerului Sănătăţii, 
care va trebui să o schiţeze sub forma unei complete gratuităţi- Autorul schi
ţează noul plan de organizare. -  Până - la unificare, măcar coordonare.

In .^Semnalul“ din 14 Oct. 1946, d-1 D-r I. B e n e d i c t  care a 
expus mai înainte noul plan de organizare al asistentei medicale în America, 
prezintă planul de Socializare al m«dieinei în Angli». Noua lege, depusă de 
eurând în parlamentul englez de d-1 Aneurin Bevan, M-terul Sănătăţi, 
se inspiră din principiile planului Beveridge din 1942. Un serviciu natjonal al 
Sănătăţii va asigura în mod gratuit îngrijirea sănătăţii oricărui cetatean 
britanic. Toate spitalele publice şi particulare, ca şi sanatoriile particulare; 
vor fi naţionalizate, adică rechiziţionate, Se înfiinţează 16—20 regiuni sani
tare conduse de un Ooînitet (Board), format de reprezentanţii ai medicilor şi 
autorităţilor locale, care va numi Consiliul de ad-tie al fiecărui spital. 
Clinicile universitare vor fi administrate de reprezentanţi ai învăţământului 
superior. Serviciul medicilor practicieni va fi organizat de un Consiliu exe
cutiv local, format de medici farmacişti, dentişti şi reprezentant! ai autorită
ţilor. Intr’uD centru de sănătate comun, medicii vor exercita în  ̂comun, în 
cabinete separate pentru fiecare spcialitate. Se v a  afişa o listă a. medicilor,_ 
bolnavii îşi vtor alege medicul, medicul va stabiili o .lista a, clienţilor săi. 
Un salariu de bază fix, şi o remuneraţie în raport cu, numărul bolnavilor.

■ O casă de retragere pentru medici. Un Medical Practice Comittee va veghia 
asupra repartiţiei medicilor în t^ ă ,  asupra transferărilor şi deschide- 

• rii nouilor cabinete. Dispozitiuni speciale privesc protecţia maternităţii Şi co
piilor, vaccinarea, ajutorul medical la domiciliu, internările în spitale, ş. a.

Autorul articolului nu relatează şi asupra practicei particulare, care 
în America este respectată, ba chiar asociată cu cea de.stat.

Ne trimite d-1 D-r M. S t ă n e s c u ,  medicul şef al jud. Arad Confe
rinţa inaugurală tinută cu ocazia instalării D-sade la conducerea Serv. Sa-.
nitar al jud. Arad. »

Conferenţiarul expune rostul reuniuHei: de a se face ascultate (şi de 
d-1 Prefect care asistă la instalare), dările de seamă şi rapoartele conda-

(Continuare in pag. 887) ■
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Cronică biologică 

ANTAGONISMUL IN BIOLOGIE
de

D-r E. APOSTOLEANU
Prof. Universitar

Nimănui nu-i st i‘ă să cunoa'că, metodic, cât mai mults dale 
din Biolcg'e, ştiinfă a virfe', ca'e-i, desigur, cea mai vastă şi aea mal 
cn-et ştiinfă. Pentru a-şi cuceri adevă u i, ea , pune în mişcare cele 
mai mufe mijoâce spi iluale şi se foloseşte de dalele tuturor celor
lalte ştiinfe.

Mai mult, s’a spus că indiferenfa fafă de cunoştiinfele privitoare 
la vieafă, în aene'a', şi Ia persoana fiecăruia, în special, este o monstruo- 
zitaie. . ■

Se ştie. că la baza hitu'or acţiuni or na'urale stă cnt "gen sinul, 
contrariul, diferenfa, că inegalitatea energetică este factorul care a pus 
şi fine universul în mişcare.

Ne putem, deci, întreba, dacă şi în bio'ogie există şi sunt ne
cesare antagonismele? Dacă ele nu îrebue'c combătu’e şi înlăturate?

Aceasta, pentru faptul că omul nu se mulfumsşfe numai să 
simtă, să vadă, să constate; el/ frământă mintal tot ce a perceput. 
El voeşte să cunoască legăhra şi roitul fenomenelor. Cu drept cuvânt, 

.Claude Bemard spunea că ,,făptui” nu prefueşfe nimic prin sine în
suşi ci numai prin „ideea”  de care-i legat, sau Ia cârd ne poate 
duce, adăugăm noi. ~ ' '

Putem avansa răspunsul, care de a tfel apare în mod legic, 
deductiv., Vieafa, făcând parte din cosmos, are şi ea nevoe, pentru 
a exista şi progresa, de ase ta antagonisme, de diferente.

Pentru lămurire, să dăm câteva exemple: ■ .Iritabilitatea" şi ,,A- 
similofia” , prefăcute în idei, în principii, în Isgi bîo'ogice, stau la 
baza a ti ităfei tu'ii'or fiinţelor. Alât una cât şi cealaltă au loc jnumai 
prin „d fîrrnfă” .*i

Să nu uităm că, în general, vieafa se . petrece între două stări, 
sănătate şi boală, desigur în'  diferite grade, dar antagoniste şi ele: 
Sănătatea ideală nici nu- există de fapt, iar boala rezultă din ciocnirea 
organismului cu diferitele cauze turburătoare a acelui echilibru instabil, 
pe' care îl numim Săn ă ta te .

Apare, credem, destul de c'ar, că toată acM/ifafes oricărei fiiafe 
se desfă;oa'â în inega i’ate, în_ dierenă, în antagonisme. ■

Să nu uităm deasemenea că, în univers, energiile, punctele 
de tensiune înaltă şi joasă, tind să se ega izeze. Gând această ega
lizare se va împlini, va înseta, dela sin-, orişicare mişcare, deci şi 
vieafa.

Apare, deci, ca logic, ca ştiinfific, că: „A  trăi însemnează g 
lupta, a se optune morfii” , adică a nu ocoi mereu lupta împotriva

*•>M. M. R.
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puterilor adverse, căci ele sunt atelea care aţâţă, care trezesc şi 
întreţin activitatea noastră!

Ega'ifatCa, cga izaiea forfelor cât şi pasivitatea este echivalentă 
au moartea!

La fel şi „asim'.'aţ'a” , care-i înglobare, după transformare, după 
prefcoere, a tot ce-i diferenţă, contrar, antagonism. Patoipgiştii cu
nosc stă i!e morbide ce se creează, atunci când pătrund în sânge, în 
organism, substanţe a imen’are neasimilate. Prin această funcţiune ge
nerală a digestiei, pentru identificare şi ega'izare," fiinţa activează, 
trăeşte; Ca şi asimilaţia, respiraţia şi toate funcţiunile de dezasrmilaţie, 
excreţie, au !oc tot prin diferenţe.

Să . nu ' se uite iarăşi că fiinţele sunt. conglomerate de celule 
foarte mult diferenciate unele de altele, ca formă şi funcţiune, că toc
mai prin acea tă diferenţă ele îndep'inesc atâtea funcţiuni, care armo
nizate dau complexul vital, culminat cu genialitatea umană.

Câtă deosebire între o celulă din piele, din infeslin, sânge, muşchi, 
creer- şi, totuşi, câtă armonie funcţională a totului, a fiinţei vii.

însăşi , .variat litatea caracterelor", cât şi faimoasele „mutaţii-”  nu 
pot fi explicate decât tot prin' diferenţă, prin antagonism (reacfiune 
la acţiune). i

Să vedem acum care sunt forţele care declanşează factorii bio
logici şi ca e sunt condiţiunile în care ele lucrează.

Şi aci, nu se poate concepe . nicio manifestare vitală, fără . un 
„excitant” . EI apare sau rezultă numai din existenţa unei inegalităţi, 
a unei diferenţe. Tot diferenţele, tot inega'iiăfile sunt factorii primor
diali, ca e crează şi întreţin excitaţiunile şi cu ele Jncep şi se . întreţin 
toate acţiunile fiz'o'ogioe, vitale. '

Aşa,‘ diferenţa de mediu este  ̂prima sursă de excitaţiune. Ea 
întreţine vieaţa proprie a noului născut, care şi el a, rezultat din aciul 
fecundărei a două elemente diferite —  ovulul şi spermatozoidul —  
din ca e a rezultat oul.

La excitaţiune organismul răspunde, adică Irâeşte!
Vieaţa turbură mereu echi’ibru! humo i'or din corp şi el se reface 

mereu. Cine nu poate întreţine aceste schimburi, lâncezeşte, moare. 
Boala este un proces de adaptare, o manifestare de rezistenţă Ia moarle.

Ce sunt: foamea, setea, senzaţia de tact, de căldură şi de frig, 
universala „durere”  şi atâtea senzaţii, decât efecte produse prin di
ferenţe, a'âf în stările norma'e, cât şi în oele patologice!

In două cuvinte, „a funcţiona înseamnă a se schimba (sens 
biologi:) sub infuenţa diferfe'or cauze care întreţin vieaţa şi care sunt, 
cum am văzut, rezu tatî din diferenţe.

Natura pare că luptă ’ contra independenţei ce-şi asumă vieaţa 1

Se ştie că efectele mu'tor săruri din organism sunt opuse; unele 
activează o funcţiune,' allele o opresc, îndeplinind, cum jse spune, 
funcţiunea . de tampon. Este cunoscut astăzi antagonismul glandelor 
cu secrefiune internă.

Se ştie deru and, că Iymfocitele, care fabrică ' qlotuline'e nor
male şi g'obu'insle-antirorpi, alât de importante în funcţiunile de a- 
păiare ale o ga i;mu ui (i nun'za ea), descarcă aceste proteine în limfă, 
deci în sânge, sub comanda hormonilor cortexu'ui suprarenal şi a
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Kormonu'ui hipofizar corticofrop. ■ t
Ch'ar cele mai înate funcjiun', acelea ale sijtemu'ui nervos, sunt 

înţelese foi prin antagonismul dintre,.stimulsnţi şi inhibitori; iar siste
mul neuro-endocrinien are infuenfări aniagoniste, redprooe.

însăşi Medicina, care nu poaie neglija fcioogicul, atât ce3 cu
rativă, cât şi cea preventivă, se fo'oseşte, pentru îndeplinirea scopu
rilor sale, de exciiaţiuni şi reacjhin'1, de şocuri, de crize, de diferenje, 
într’un cuvânt; copie, în bună parte, modalităjile naturale de apărare 
şi de refacere ale organismelor.

Orică formă de viea'ă, oricât de asemănătoare ar fi, Ia prima 
vedere, cu toate celealte din grupul -său, nu are niciodată o asemă
nare absolută.

Cu cât ne urcăm în scara biologică, cu atât individua'itatea ise 
afirmă mai mult. Inadevăr, ce alt factor biologic se afirmă cu mai 
multă dârzenie în fiinţa umană, decât individualitatea? Cine mai crede 
astăzi că este abro'ut identic cu'tofi cei a.fi semeni di săi; cine nu 
fuge de banalitatea comunuui! , ,

Putem spune că fiecare făptură umană este un exemplar .unic 
în tot cursul evo'ujiei umane. '

Se poate oare crede în posibilitatea neufralizărei acestei dife
renje nafive? Se pot oare creea indivizi după un tip unic? Se pot 
oare standardiza fiinfele umane? Iată o serie de întrebări la care 
biologul este chemat să dea răspunsuri!

Dacă, cum am văzut, nu se pot uniformiza manifestările pur 
vitale, acelea ale yiefei animale, cum s’ar putea oare uniformiza ma
nifestaţie actu ui gândirei, care se construeşfe pe observarea raportu-i 
rilor dintre obiecte şi fenomene, raporturi în care fiecare găreşie nuanţe* 
aşa de diferite, loemai datori.ă individua i.ăjei sale, care îl duce pâncţ 
Ia personalizare. >

Desigur, mulfi s ’au întrebat, şi cu drept cuvânt,: Unde ar fi 
rămas omenirea, dâcă nu s’ar fi manife tat puterea creatoare a junor 
indivizi excepţionali, ca e au marcat diferitele epoci ale evolujiei umane?

Şi, ce antagonism mai puternic, derât acela dintre, conservato
rismul mase'or rutinare şi spirilul novator şi creeator al individu'ui!

Să ne gândim numai la primele individualităţi în mintea cărora 
au licărit idejie care au dus Ia existenţa rofii de astăzi, Ia foc, plug, 
tipar maşină cu abur. Ia foloasele elecirlcităţei, Ia existenţa microbilor, 
fa ideea vaccinărei, la difuzarea şi prinderea diferitelor unde, radioacti
vitate, sulfamide, dezagregarea atomului, transmutaţiile mater.ei, peni
cilina etc. etc.

Omul nu poate opri spiritualitatea sa dela făuririle sale! El pre
feră vieafa activă, înaintea latenţei şi optimismul înaintea pesimismului.

In concluzie, putem spune: Să nu uităm, nici un moment, că 
ceea oe' noi ştim sunt .numai raporturi, rezultate din diferenţa părţilor 
totului. Antagonismul, lege a tracţiunilor opuse, calre se pare că stă 
la baza tuturor acfiuni or naturale, universale, stă şi Ia baza funcţiuni
lor vitale.

Biologiştii consideră ca indispenrabî'e noţiunile antagoniste, de 
acfiunt şi reacţiune, în toate încercările de lămurire a . manifestărilor 
viefei. _______ - >



Reviste generale

DESPRE COASTELE CERVICALE
<1e

D-r M. HAGIEŢEANU
Medic asistent al Splt. Filantropia din Ciaiova

(Urmare)

încercările Iui I. A. Mathez *) de a identifica coasta cervicală 
cu o osteită de creştere, —  o apofizită cervicală, —  atribuindu-i aceiaşi 
patogenie rachitică ca şi a grupului de afecjiuni etichetaie de Froelich 
delà Nancy sub titlul de: epi şi apofizite .de creştere, ni se par in
teresante fără a fi convingătoare.

Factorii rasa şi ereditate rămân de asemeni de studiat. Gruber 
observă că în Rusip sunt foarte mulfi purtători de coastă cervicală.

Asociafia cu alte ma'formafiuni osoase ca de pildă: spina bî  
fida (Georaescu V. şi T. Niculescu), ciforco'ioze, luxafii congenitale, 
sacralizări, torticolis congenitgl, absenfa totală sau parfială de ver
tebre cervicale —  tip syndrom K ippsl-Feil (Popescu-Herasca), supra- 
ridicări ale omoplatului (Billet), pseudoartroza congenitală a ambelor 
clavicu'e (Moucbet şi Eva:d), sudura celei dea 2 -a cu a 3-a vertebră 
cervcială şi, asimilarea ei axială —r tip Bartoloîti —  în care apofiza, 
odontoidă pleacă delà a 3-a vertebră (Picot); mâini strâmbe prin 
absenfa unuia din oasele antebraţului şi sinostoze radio-cubitale (Funstton), 
multiplicitatea vertebrelor lombare (D.ez şi Roccaagliata), etc. etc.; 
această asociafiune de malformafiuni esté deasemeni interesantă de 
refinut, ca factor adju ant intsrpreai/, în ce priveşte netulozitatea etio- 
paiogeniei coastelor cervicale.

Frequenfa scolioze'or cervico-dorsale în deosebi, —̂  menfionaie 
deştul de des în. protocoa'ele foilor de observa[iune cinică, a făcut 
pe unii autori (Roederer), Drehmann, Garré; Streissler 16 % , Schoén- 
becl 30% , Torelli 30% , să încerce să stabilească, cû  lux de. argu
mente (deşi cei mai mulfi purtători de coastă oervicaă nu fac ni- 
ciodiată scolioză, iar scolioticii verticali rar au şi coastă cervicală) 
un raport de cauză la efect, —  prin ciirbură compensatorie, —  între

*  - r A. Mnthe?.\' Contribuţiuni la etiologia coastelor cervicale Fresse 
medicale Nr 5, .Ianuarie 1930, pag 67. ■ i
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coastă cervicală şi sco'ioză, sau, —  după alfii (Helbing) în genul
scoliozei ref'exe ce însofeşte uneori nevralgia sciatică. *

Alfi autori au susţinut că ambele malforma/uni nu ar fi da
torita dacát unei şi aceleiaşi cauze de origină congenifaa cu evolu-
fiune pa'alelă şi nu succesivă (Bréchot, Mouchet, Broca, Mafhez, etc).

Caracterul uneori familial al anomaliei ar reaminti- întrucâtva 
pe acela aflat constant în maladia osteogenetică a exo şi hiperostozelor. 
, Astfel Israel şi Rursel expun cazul a doui frafi, Prof. Marinescu
—  Vasilescu —  Mi'coveanu pe acel al unei mame şi fice; Funston 
ckiasemeni pe al unei mame şi fiice, etc.

Coastă cervicală este o malformafiune congenitală destul de 
frequtnţă.

Deşi în uriaşa clinică a frafilor Mayo din Rochesfer, pe un 
număr de 540.413 bolnavi sau găsit .303 cazuri, deci un prooent 
de 0,56°/o (Ad:oi şi Coffay), —  Southam şi Bythell se apropie de 
ei cu 0,45%, pa câtă vreme alfi autori ca Perona —  un rafiolog —  
dau un procent mai ridicat de aproape 1 % , iar Fischel, pe explorări 
cadave ioe dă şi el un procent foarte învecinat (9 Ia 1000 autopsii).

Huriez, totalizând media a 2066 cazuri a diferiţi autori (Fischel, 
Topinard, Varaglia, şi Ledcuble), —  ajunge Ia concluzia unui pro
cent de 1,4% , iar Torel.i, şi Bréchot chiar 2% .

Am amintit că această ma'forrnafiune este de obiceiu b laterali.
Afirmând aceasta nu impietăm asupra caracterului morfoogic al 

ei care poate fi diferit înfr’o parte şi într’alfa. La o coastă completă
—  cu cap, gât şi corp —  deoparte îi poaie corespunde un simp.u 
rudiment de pattea cealaltă, sau poate nici atât.

Intre ele nenumărate variante.
Adson şi Coffey, la 303 cazuri de coastă cervicală,' pe o pe

rioadă de 16 ani Ia Clinica frafilor Maya, au găsit că anomaIia< era 
bilaterală în 143 cazuri; deci un procent de 47% .

Keen dă 6 6 % ; Pillingy 67% ; Schaenbeck, 77,8%; Miller 80%.
Din p. d. v. strict anatomic noi credem că procentajul poată 

fi şl mai acpenfuat dat fiind obişnuita rejativita’e a explorărilor radio- 
Iogice în materie, pántra ch această explorare să echivaleze cu o ne- 
crobîopsie, —  precum afirmă Léri —  şi cu atât mai vârtos cu ̂  cât 
sunt varietăfi < morfologice de coastă supranumerară abso'ut permeabile 
Ia razele X, (osificare insuficientă, porfiuni cartilaginoase, fibroase etc., 
-—  dar totuşi reale, şi cari pot scăpa observata:u ui, —  price unghiu 
de incidanfă ar da aparatului sau bo'navului; —  exceptând doar dacă 
acestea nu-şi trădează clinic existenta încă din cursul viefei indi
vidului. -

Când anorriaţja este unilaterală ea se întâlneşte —  după consta
tările ce or mai mulfi autori, —  mai des la stânga. ^

In ce priveşte sexul, tofi autorii sunt de acord* că. în 2/3 din 
cazuri este interesat sexul femenin fără a se putea da vre-o expli
caţie valabilă (anafomo fiz'o-patologică), acestui tapt, coasta fiind doar 
o anomalie 1 reversibilă.

- Vârsta dela care apare coasta cervicală, —  am putea spune 
(după datele anatomice), că este dela naştere. Ea îşi desăvârşeşte
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însă desvolfarea în epoca consolării diferitelor puncte de osificafie 
clin corp (20— 30 ani).

Pentru coaste, Rcuviere dă următoarele daie: „Extremitatea poste- 
lioară se desvoltă din punctul de osificase primitiv lateral anterior, 
sau costal de pe corpul vertebrei şi care apare în a 2 -a lună a 
vietei Embrionare (a 45-a zi\şi alte 3 puncte de osificafie compiimen- 
îare cari vor forma cele 2  eşituri ale tuberozifăjii costale (infero-in- 
temă, articulată cu apofiza/ transversă şi supero-extemă rugoasă) şi 
fateh. articulară a capu'ui coastei; puncte cari se desvoltă în ado
lescentă —  la 16 ani, —  şi se sudează cu restul osului până ia 
25 ani” . /

Totuşi trebue să facem o discriminare între aoeastă desvoltare 
anotomică, —  comună tuturor coastelor, —  complet silenţioasă şi 
absolut ignorată de individ, şi data apariţiei prime'or fenomene cir- 
nice ce ajung să alcătuiască, cu timpul. aşa zisul „syndrom al coastei 
cervicale” .

Această dată poate fi orioândIa toate vârstele.
Sunt observafiuni clinice de'a vârsta de 3 ani (Rist şi Hirscb- 

bera) şi pâlnă la peste 75 ani (Aninn şi Da vi son); cea mai v interesată 
este incontestabil' a 3-a decadă a viefei. .

Tabloul alcătuit de Huriez este instructiv în această privinţă:
Intre 4—15 ani 17 cazuri 

• ,  15-20 ,  50 „ , '
.  2 1 -3 0  .  101 .  . T

i. . ,' ,  3 1 -4 0  ,  27 ,  „ ^
Dela 41 „ 12 ‘

Frequenja apar'tiei syndroimilui clinic Ia purtătorii de coastă cer
vicală este de aproximativ 10 % . (Agrifolio, Barchardt, Ochsner, Mims, 
Gâge şi Bakey, Ciouzcn, ToTe'.Ii, etc). •

In 90— 95<>/o din cazuri anomalia este descoperită cu ocazia
unei radiografii a regiunei cervico-fo asice sau cu o razia unei autopsii.

■ In ce priveşte Li atera i'atea sau un.I terajtatea men feste} un - 
lor clinice (bineînţeles la cei cu biatera itate anatomică existentă), 
oei mai mulji autori afirmă, —  desigur cu prea multă uşurinţă, ■ 
că „acestea sunt întotdeauna unilaterale .

Urmărind cu atenfie datele furnizate de foile de Observajiune 
clinică suntem suprinşi de frequ:n}a — ' relativ pronunjată, a bi- 
kiferalităfii a acestor manifestatiuni; : incontestabil nu simultan..

Astfel Crouzon, un nume foarte respectat în ma.erie, Pe 1 
un număr de 4 5  cazuri studiate amănunjit şi extrase dintrun total 
de 70 cazuri personale, afirmă a fi găsit un procent de aproape 50%,
,—  20 din 45 cazuri, —  cu manifestafiurii bilatera.e.

Aceasta câ să nu' mai reamintim şi de alte nume ca: Schoen- 
beck, Rutkowsky, Berard şi Dasjacques, Agrifoio, Marinescw-Vasilescu- 
Milcoveanu, Craig şi Knepper etc., cari au pubacat cazuri • de bila- 
teralitate. ^ . /

Pentru a înţelege mai bine semnificaţia complexităţii şi gravi
tăţii tabloului clinic îa care poate fi expusă la un moment dat o

• V
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persoană purtătoare da coastă crrvicală precum şi traîtamentul ei ak 
dequat, >se impune să facem în prea'abil ca fiind ab'olut o scurtă 
incursiune în domeniul Morfcgenezei şi Anatomiei-Topogrcf.ce (cosio 
vasculo-nervo-pleurală), locală. . ;

Până mai în timpul’ din urma, interpretarea bogatu ui material 
bibliografic, adunat disparat de către ciniceni, în legătură/cu Syn- 
dromul coastei cervicale, păcâtuia prin lipsa unui diroemământ ana- 
iomo-patologic în raport cu diversitattea aspecte'or clinice ale afecţiunei.

Chiar autori ca: Prof. Pierre Marie, şi diitinşii săi ele i, Crouzon 
şi Chatelin, ce au adus o contribuée foarte importantă studrulji ches- 
tiunei, —  folosind pentru aceasta până Ia- maximurn beneficiile me
todei radiografice modeme şi a interpretării ei, —  sau putut înşea 
asupra diverselor aspecte morfo'ogice ale elementu ui anatomic anormal 
incriminat, confundând, de exemplu : hipertrofia apofize or transverse 
a celei dea 7 -a vertebră cervica'ă cu coastele cervicale adevărate, 
(exceptând, asociaţia lor) ceia ce din punct ţje vedere anatomic, 
precum se exprimă Andé Léri, —  un alt distins elev al aceleiaşi 
scoji, —  este o eroare profundă.

Ca în orice domeniu de interpretare a unor fapte cu caracter 
riguros ştiinţific, cu atât mai mult în anatfomie, e necesar, să sa 
să se Utilizeze acelaş cod al vorbitei:

Fără o clasificare practică anatomo-dinică sau terapeutică 
haosul într’o astfel de problemă nu fa :e decât să se amplifice şi să 
sev perpetueze. De aceia cu atât mai valoroasă ne apare contribuţia, 
prmceps a unor autori contimporani ca André Léri, Agrifolio,. etc., 
cari folosind metoda clasificării pe baza modului de dasvoltare al coaste
lor, —  inspiraţi fiind de datale embriologiei modeme, —  au reuşit 
să dea lumii ştiinţifice un cod de care beneficiază astăzi o bună 
parte din clinicenl şi chirurgii pe cari îi interesează chestiunea.

Desvoltarea coastei şi apofizei transverse s’a dovedit a fi mult 
mai complexă decât se credea în mod clasic.

In locul celor 2 Iame-anferioară şi posterioară, —  a apofizei 
tronsverse a unei vertebre, —  dintre cari anterioară reprezenta coasta 
iar posterioara apofiza transversă propriu zisă, embrio'ogii moderni, 
între cari şi Gianelii —  citat1 de Agrifolio —  au stabilit că vechea 
lamă anterioară e  reprezentată de fapt prin 2  porţiuni —  una in
ternă şi alta externă, au origini primitive diferite. Din studul celor 
5  centrii primitivi şi atât alţii secundari de osificafie vertebrală şi 
relaţiile ce se stabilesc între corpul vertebrei şi puncte e de osificafie 
cari formează "coasta şi apofiza transversă, vom putea deduce mo
dificările morfo'ogioe pe cari Ie suferă co'oana vertebra ă în diferitele 
sale, etaje.

Regiunea cervicală. în deosebi prezintă cele. mai interesante şi 
atipice modificări. i r

Iată, după Léri, cum trebue înţeleasă propema- morfogenezei 
coastelor cervica'e în lumina noilor date ştiinţifice:

Rudimentul costal din primele luni a'e viejei embrionare, —  
coasta cartilaginoasă primitivă, —  se articulează nu cu corpul ver
tebrei ci cu extremitatea apofizei transverse sau diapofiza Iui Bauer;

■ f
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ea ferm3ază corpul coastei cu fuberozitafea, sa şi ia numele de coastă 
iuberculară sau diapofizară.

La unele anima e, ca de pildă la peşti, coastele rămân exclusiv 
diapofizare.

La om, ca şi la cele mai multe mamifere, un nucleu cartilaginos 
secundar apare între coastă şi corpul vertebrei (fig. 2 ); el constituie 
capul şi gâlul coastei..

1. N e u ro s p in ă  
'2 .  > r c  n e u ra l

in e u ra p o f iz ă )  
Â.. E p aa p o fiz â
5. D iapofizft y
6. P a ra a p o fiz ă
7. C o rp  (sa u  c e n t ru )
8. A r c  h e m a l

(ho em ap o fiză )
9. A r c  p le u ra l

(p leu rapo fizS )

F ig .  1. — Schemă a vertebrei tip  !H. R o u v ie re )
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Acesta se sudează cu resiuF coastei şi se arficurează cu corpul 
vertebral Ia nivelul .unei mici apofize tranzitorii numita paraapofiză; 
Constituind astfel capătul capitular sau paraapofizar al coastei.

Coasta are deci un nucleu tubercular, —  (diapofizar), —  care 
e primitiv şi unul capitular (paraapofizar) care e secundar.

După rezorbfie coasta rămâne totuşi reprezentată ir) regiunea
cervicală prin rădăcina anterioară a apofizei transverse, în regiunea 
lombară prin apofiza costiformă, ca şi în regiunea sacrată prin o 
parte din masele 'laterale.

Această rădăcină anterioară este reprezenfa'ă tocmai prin acel 
nucleu capitular care subsistă în fiecare regiune şi oare se' osifică 
rrrcri târziu; pentru că el nu se mâţ poate suda fa coasta diapofizară, 
—  întrucât aceasta a 'dispărut, .—  el se va suda la vertebră. Dar 
această' sudură tardivă, mai ales Ia vertebrele de tranziţie, cum e 
a 7-a, a 6 -a, şi a 5-a cervicală, se poate rea'iza în mod defectuos 
si în foc de sudură putem înfâni numai o articulare, întocmai ca
în regiunea dorsală şi atunci va rezulta deci o coastă suplimentară 
(cervicală sau lombară) care va fi de tip exclusiv capitular. sau
paraapofizar. .

Foarte adesea coasia cervicală capi’ulară nu depăşeşte cu ni
mic volumul pe care Iar fi avut o rădăcină anterioară a apofizei 
transverse a .celei de a 7-a cervicală ceva .mai desvoltafă.

Nu există de fap1 între coasta cervicală capitulară şi hiper
trofia fransversară, prin creşterea rădăcinii anferioae, decât o singură 
diferenţă: aceia că osul capituar s’a lipit său nu complet de vertebră.

Există o serie întreagă de variafîuni în felul de alipire, după 
cum gaura transversară este mai mult sau mai puţin largă; uneori
rădăcinile sunt complet separate pe toată lungimea lor, exceptând
Ia vârfuri, putând fi atunci interpretată ca o formă de trecere între
hipertrofia transversară şi . coasta 'cervicală. " '

In anumite cazuri nu avem aface de fapt cu porţiunea capi
tulară care nu se alipeşte de vertebră ci ou porţiunea diapofizară
care nu sa  realizat şi în acest- caz coasta suplimentară se va arti
cula nu cu corpul vertebrei ci cu extremitatea apofizei transverse în 
regiunea sa luberozifară, , fiind astfel lipsită de cap şi gât, —  şi va 
alcătui deci ‘ o coastă de tip exclusiv diapofizară sau hibercularâ.

Astfel de coastă, prin faptul că ia naştere de pe vârful apo- 
fizeî transverse îi lipseşte capul şi gâlul, şi va părea adeseori pe 
clişeu mai lungă, depăşind cu mult marginea latera'ă a coloanei ver
tebrale; de fapt aceasta este numai o iluzie optică.

In fine sunt cazuri în cari coasta suplimentară este alcătuită 
di» ambele porţiuni: este o coastă completă. Ea are atunci: un cap, 
un, ‘gât şi un corp, şi se articulează cu corpul vertebrei şi cu a po
ri za transversă.

Astfel de coastă ia numele de coastă mixtă.
Se înţeleg® o coastă m'xfă adesea « lungă în realitate, se

mănând cu l-a dorsală, pentru că ia naştere de pe corpul vertebrei 
şi se prelungeşte mai mult sau mai puţin înafara vârfului apofizei 
transverse.
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Dar pe lângă asesie trei moda'ităfi. morfologice fundamentale 
mai există o serie întreagă de variefăfi serun dare cè rezultă din ra
porturile de sudu'ă dintre porţiunea capi tu'a ă şl tuberculară.

Aşa de pi dă: a) ambele porfiuni se pot uni ‘în formă de un- 
ghiu mai mult sau mai pufin închis, nu curbiliniu, cu,n e normal; b) 
gâiul poate fi foarte strâmtat sau rămas cârti aginos.. c) acest gât 
poate dispărea complet corpul coastei fiind atunci separat în între
gime de cap care formează un „os capitular” distinct, d) se în
tâmplă ca acest os capituar, să se sudeze Ia corpul. vertebrei, nu la 
coastă, şi să formeze —  în mod cu toiul excepţional,. —  o aptof.za 
capitulară.

Toa'e aceste varietăţi de coastă suplimentară şi încă multe altele 
autóm! afirmă abia a fi fost semna'ate în parte de anatomişti, fiind 
focrte dili ii uneori de a le descoperi şi izola Ia autopsii, exceptând 
printr’o disecfie foarte minuţioasă (lenre osoase fine), dar ceea 'oe 
este mai important este că ele j»t fi decelate şi pe. viu cu ajutorul 

v1 1 Unor clişee radiografice bine puse la punct. ,
Pe baza clasificâiii anatfomice de mai sus , impusă spiritului 

nostru analitic — ' s’au putut gnrpa, din p. d. v. clinic, toate aceste 
\ varietăţi de coaste în două mari clase: -

1. Clasa coastelor scurte şi 2. Clasa coastelor lungi.
Grafie acestor termeni, Ia cari contribufiunea lui Léri este in

contestabilă majoritatea autorilor moderni au reuşit să se înfelecgă 
în expune ea cazurilor lor clinice. <

Coastele /scu fe voi1 cuprinde deci, înafară de coasfe’e capitulare,
—  hipertrofiile transversale cari au de obioeiu mai mult sau mai 

1 pufin acelaş volum ca şi coastele capitulare scurte şi cari ocupă
aceiaşi situafiune în raport cu vertebrele şi cu nervii cari trec prin 
găurile de conjugare.

Se înfelege că în acest caz nervii vor' fi Ia fel de expuşi şi ' 
1 vor-suferi aceleaşi turburări paîoagice şi în cazul Tiipertrofiilor trans-

versare ca şi în cazul coastelor capitulare scurte.
Proba evidentă este, ;—  după cum afirmă, şi Léri —  că simpla 

rezecfie de apofiză fransversă mai mult sau mai pufin exuberantă, 
executată de către anumifi operatori, a reuşit să facă să dispară di- 

* ve-sele turbu ări nervoase atribuite ei (Honey, Neef, Foui.lond-Buyat,
Le?.ornant şi Scnèque, Crouzon şi René Mathieu, Robineau, Lopointe, 
Lance. Agrifolio, Iacobovici, Stafficri/- etc). ‘c

Totuşi asimilarea hipertrofiior fransversare cu coastele cervicale 
adevărate nu mulfumeşfe pe tofi anatomişlii şi pato'ogiştii penhucă 
în primul caz avem aface cu un singur os iar în af ll-!ea cu două,
—  vertebră ' şi coastă ; —  apoi, din p. d. v. clinic, rezecfia primelor
s’a dovedit a nu fi rezolvat întotdeauna problema în mod fericit,

1 turburări e nervoase persirfând şi după • opera fie ; deci s’au semnalat
j mai multe eşecuri decât succese. (A. Léri);
| Acelaş autor mai remarcă faptul că dimensiunile „fiziologice”
* ale apofiz2.br transverse' sunt foarte variabile, chiar la oamenii nór-
| mali, şi deci trebue să evităm a ne grăbi să Ie atribuim fără o

rad ografie c!a ă anumit rol patologic, după cum frîbue să fim dea se
meni foarte circumspecţi în, a încrimina coastă cervicală ea faetor 

5 / » '
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eîio-pafogenic în anumite syndroame nervoase, aceasta pentrucă destul 
de adesea rezecfla însăşi a coastei n’a adus n'ci ea disparfa tur- 
burârilor nervoase fapt pe care vom mai avea dea'tfel ocazia sâ-1  
mai menţionam1 în analiza diverse'or capitole ale studiu'ui nostru.

. Totuşi comparativ, incontestabil că procentul de vindecări. după 
cfolajia coastei este cu mult mai ridicat decât după acel al rezecjiilor 
Iransversare.

Coastele lungi vor cuprinde, —  conform codului anatomic de 
mai sus. :—  ■ toate ccastele cervica'e adevărate cari depăşesc în mod 
vjzibll extremitatea, apofizei transverse: fie 'una de tip mixt, —  cu 
cap gât şi corp, —  fie numai una iubercu'ară ce se articuează exclusiv 
cu extremitatea apofizei transverse. '

In această privinţă nu putem încheia ca :i o u! morfologiei coaste- 
. lor cervicale fără a ne arunca o scurtă privire asupra diferitelor aspecte . 
morfologice pe cari le prezintă asemenea coaste lungi „în situ , as
pecte dese ise de anatomijti şi raJio’ogi şi cari ne vor ajuta să facem 
şi mai comprehensiv capitolul complex al pafogsniei şi fiz:o-patoogiei 
neuro-vasculare rezultat din tabloul manifestafiuni or clinice semnalate 
de autori,' în legătură cu prezenfa unor astfel de anomalii:

Indiferent de categoria „mixtă" sau numai „tuberculară , coasta 
cervicală lungă poate ajunge înainte, mai mult sau mai pujin aproape 
de stern; ea poate' veni sau nu în contact cu sternul. .

Dar şi în această privinjă vorbind, de categoria de „coastă 
hmgă” , —  deci de coastă cu corp şi extremitate anterioară, —  fre- 
bue dela început şă faoem o discriminare în descrierea lor, aşa precum 
am făcut şi în cazul ’studierei „extremifăjii posterioare” : Coasta jx>ate 
fi completă' sau incompletă.

- Când este completă aceasta se prezintă: a) sub forma unei 
piese osoase ce se prelungeşte înainte direct până Ia 1 sfem printr un 
aartilagiu sau ligament.

Această formă de anomalie cu spajfu intercostal complet este 
foorle rară.

b) alteori prelungirea aceasta cartilaginoasă nu ajunge până Ia 
stern ci se confundă cu catfilagiul primei coaste sau cu porjiunea 
osoasă a primei coaste.

Crouzon şi (Leibovici, Laugeron şi Desbonnet, Melina, Mouchet 
şi Douarre, Diaz şi Roccafagliata, Roederer, Hecquet, efc„ au expus 
cazuri de sudură intarcostală care în Ioc de a fi fibroa ă în realitale 
ero formată din 2 mase osoaie: una transversără plecată dela a 7-a 
cervicală şi alta costală, plecată 'dela I-a coastă dorsală articulate 
printr’o neo-articulajio (syncondroză) cu suprafeje articulare netede *şî 
ligamente. - . ( i

• c) alteori coasta cervicală nu e reprezentată în partea sa de 
mii loc. decât prîntr’un tradus fibros.

d) când este incompletă, acest tradus fibros median poate lipsi 
şî el şi atunci coasta nu e reprezentată decât prin 2  capete osoase: 
rochidian şi stemal;

e) forma cea mai des observată este aceia în oare coasta cer
vicală este reprezentată printr’o simplă lamă osoasă cu extremitatea
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liberă, —  f'o'qntă, —  lamă siluatâ între o adevărală constă .şi „a- 
pofiză' hipertrofiată (costiformă).

Am văzut mai sus cât de delicată este diferenfierea aceasta îrt 
. clinică prin - simp’e mijloace, radiologice sau indirect prin .turburările 

neu.o-vascu'are la cari dă naştere.
fx Ia această din urmă formă se mai adaogă şi varietatea în 

care întreaga porfiune fuberculară —  corpul coastei, —  este înlo
cuită în înt egime printr’o bridă fibroasă, ce continuă vârful apofizei / 
t.ansverse şi vine de se însera pe prima coastă dorsală în vecinătatea 
tubercuuui Iui Lisfranc, punctul de inserfie a scalenului anterior.

g) Excepfional s’a putut vedea o coastă cervicaa redusă.la un 
simplu rudiment osos anterior, parasfemal. ' .

Se înfeleae deci uşor, dat tiind diversitatea aspectelor morfo
logice de coastă cervicală enumerate mai sus, şi clasificate de alfi 
autori ca: Gruber, Pierre Mărie, Blanchard, Ledouble, etc., în mod 
diferit, la' ce po'imorfism clinic, —  adeseori bizar, ne putem aştepta, 
conside ând raporturile anatomoîopografice cu elementele neuro-vascu- 
!o-p!eu a!?, în acele forme de coastă cervicaa lungă, do'ate cu por- ' 
fiuni fibroase, imposibil de depistat prin metodele radiologice, infer- 
venfia, operatorie, —  nu chiar întotdeauna echivalentă şi ea unei 
biopsii, —  fiind foarte adesea refuzată de plano de către pacienţi., 

Totuşi se admite/'în general că: atunci când avem aface cu 
o coastă cervicală, aceasta se substituie în întregime primei coaste 
normăle; deci şi raporturilor ei cu vasele subclavicuiare, plexului bra- 
cbial, scalenului anterior şi domului pleura! învecinate.

Sunt şi excepţii.
Când abpectul ei rr.orfo'ogic este de tip normal, toracic, atunci 

avem de studiat Ia ea aceleaşi elemente anatomice (fefe, margini), 
ca şi Ia congenera ei; în 1 / 2  anterioară a fefei superioare găsindu-se 

» şanful caracteristic frecerei arterei subclavicuiare, şanf care este lip 
mi tai înainte de tuberculul Iui Lisfranc (ae lipseşte atunci de pe prima 
coastă), şi pe care se inseră, precum ştim, muşchiul scalen anterior. 

Sunt şi cazuri de disociere în 2 fascicole a aoesfui muşchi dintre 
cari unul se inseră pe coasta supranumerară şi celalte pe l-a coastă 
dorsală; în acest caz tuberculul poate lipsi sau există şi pe coasta 
suplimentară. -

Mai des putem observa fascicole musculo-tendinoasedin şub- 
cfavicular şi fibre d̂in ligamentul cosfo-clavicular ce se termină pe 
coasta cervicală. . '

Spaţiul intercostal, când există, poate fi închis de muşchii res
pectivi sau numqj de cel extern.

Deasemeni articulafia costo-corp vertebral é de tip obişnuit, se- 
mimobilă, -— diartro-amfiatroză —  şi se articulează fie cu corpul 

-vertebrei direct .fie cu discul interverlebrâl, fie cu un corp vertebral 
anormal intercalar.

Nu arareori această articulaţie este înlocuită printr'o sinostaz*. 
ca o sudură, fiind complet imobilă. 

f . ■ • ' (Va uram)

/ ,
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Lucrări originale

f -  CONS1DERAŢIUN1 ASUPRA 833 CAZURI 

DE TUBERCULOZĂ PULMONARA LA MILITARI '

IN PERIOADA DE ^ĂZBOI
‘ de

Prof. D-r MARIUS NASTA şi D-r GHfeORGHE BUNGEŢEANU

In timpul anilor 1943— 44, arrr avut ocazia să observăm într'un 
serviciu de tuberculoşi militari un număr de 833 cazuri de tuberculoză 
pulmonară.

In studiul analiiic al acestor cazuri am adoptat clasificarea, simplă 
şi uşor de utilizat a şcoalei fiziologce iin Cluj. Conform acesteia am 
împărjit numărul total al'cazurilor în următoarele b grupe, pe care le. 
vom desemna In cursul expunerii şi pe grafice cu cifrele romane res
pective şi anume:

1. Complex primar calcificat, cafcificări, etc.
2. Tbc. active evolutive din faza de primo-infecfie şi generali--

zare. .
3. Tbc. active evolutive de tip 'ftizie.
4. Scleroze consecutive tuberculozelor de primo-infeejie şi ge

neralizare.
5. Scleroze consecutive unei ftizii.
Am exclus dintre cazurile cercetate, tuberculozele extrapulmonare 

fără leziuni pulmonare, de asemenea şi tuberculozele pulmonare în
soţite de manifestări ganglio-cervicafe, pentru că ar fi putut fi discutabilă 
încadrarea lor în una sau alta din aceste grupe.

Grosso modo cele 833 cazuri se împart astfel între cele b grupe 
amintite: — ,

11 în grupa 1, reprezentând î.3 2 % ; 193 în grupa 2-a, re
prezentând 23.17% ; 547 în grupa 3-a, reprezentând 65.67%; 40 
în grupa 4-a,~ reprezentând 4.8% ; 42 în grupa 5-a, reprezentând 
5.04%. t ' v

. După cum se vede, marea majoritate o alcătuesc cazurile de 
ftizie comună, urmate de cele din grupa a doua, care-totuşi sunt destul 
de numeroase, într'o proporţie neoPisnuită în timp—de-Pace si în alte 
medii, totalizând aproape 1/4, din cazuri.
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Am cercetat în priţmil rând dacă există vreo deosebire de re 
parfifie a acestor diferite forme după vârstă.
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Fig. No. 1 reprezintă numeric constatările noastre. Se vede net că 
pentru grupa 2-a maximum se află la 21 ani, numărul bolnavilor de 
această vârstă repreizentând 27,5 %  din totalul grupei a 2-a, în vreme . 
0 0  pentru grupa a 3-a maximum de cazuri e la 23 ani, numărul bol
navilor de această vârstă reprezentând 15,5%  din totalul grupei a 3-a.

Pentru grupele 1, 4 şi 5, cazurile sunt prea pufin numeroase, 
pentru a se putea face o sistematizare.

Aceste date sunt în concordanfă cu cele semnalate de G. Daddi 
ţi M.^Montdnini la (Inst. Forlanini (tot pe militari), care au găsit ca
zurile de primo-infecfie în , general fa ostaşii , sub 20 ani, iar tuber
culoze post-primare în general la ostaşii între 22 şi, 24 ani. (Rilevi 
anatomo-clinici 'sui, militari- deceduti per tuberculosi nell Istituto ,,C. 
Forlanini“ nell anno 1941. Ann. Ist. C. Forlanini 1942, v. p. 277).

Cu toate că pe această figură apar net maximele pentru grupele 
l2 şi 3 cu decalajul de 2 ani între ele, am mai făcut şi o re
prezentare grafică proporfiona'ă pentru diferitele vârste (fig. .2).

Din aceasta rezultă că pentru vârsta de 20 ani predomină net 
grupa a 2-a, importanfa acestei grupe scăzând proporfional cu vârsta 
bolnavilor. Grupa 3-a, mai pufin numeroasă la 20 ani, devine re
pede cea mai importantă şi se menfine astfel pentru celelalte vârste.

Cu alte cuvinte, cp. cât un contingent e mai tânăr (deci de mai 
putină vreme încorporat), cu atât sunt mai numeroase formele de 

■ tuberculoză evolutivă primară şi post-primară; cu cât a trecut mai 
i multă vreme defa încorporare, cu atât sunt mai numeroase formele 

de ftizie, cu deosebiri importante chiar dela an la an.
Pentru vârsta de 15— 19 "ani, însă există un raport răsturnat

fafă de vârsta de 20 ani şi apropiat de ceea ce se constată la i

!■ ■
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22— 23 cni.' Această nepotrivire aparentă se explică prin faptul că 
între cazurile de 15— 1*9 ani sunt cuprinşi, pa lângă foarte puţini 
voluntari, cari ar fi deci. în. situaţia de recenţi încorporaţi, ceva mai 
mulţi copii de trupă. Aceştja din urmă, proveniţi dintre orfani de 
război, trăiau în mediul de cazarmă’ şi duceau vieaja militară deja de 
câţiva ani (unii chiar de 7— 8 ani), astfel că ei fac ca proporţia for- J  
melor de tuberculoză să fie asemănătoare cu a ostaşilor - în termen, 
de 2— 3 ani sub arme. '

Se poate face abstracţie de această categorie, care, deşf.alcă- » 
tuifă din vârste foarte tinere, se află -totuşi în condiţiile unor ostaşi 
mai vechi, şi pentru motivul că numărul de cazuri în speţă e foarte 
redus

Astfel rămâne în picioare constatarea că la vârste din ce .în 
ce mai înaintate scade proporţia de tuberculoze de primo-infecfie şi 
tuberculoze post-primare în avantajul formelor de tip ftizie şi că la 
vârsta cea mai tânără se găseşte o preponderenţă netă a primelor 
forme. Dar cum ostaşii cei mai tineri sunt şi cei mai recent încor
poraţi ' şi . cum la aoeştia, formele de tuberculoză din grupa a 2-ă re
prezintă 60%, iar acestea ştim că sunt forme de boală care urmează 
la o distanţă nu prea mare de momentul contaminării, apare foarte 
probabilă’ concluzia că pentru aceşti tineri venirea în mediul de cazarmă 
şi în comunitatea ostăşească a fost hotărîtoare pentru contaminarea şi 
îmbolnăvirea lor. ' , , ■ i

De aceea, am crezut că este util să studiem cazurile noastre 
'şi în raport cu timpul cât a trecut dela momentul încorporării şi până 
la debutul clinic al bolii, bine înţeles, grupându-le după cele 5 ca
tegorii în care le-am împărţit dela înoeput (fig. 3). Pe ordonata acestui 
grafic am reprezentat timpul scurs dela încorporare şi până-la
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apariţia primelor , simptome care pot fi în legătură cu boala. 
Separat în partea cfe jos a figurii au fost reprezentate pentru fie- 
oaiB, grupă carurile în care boala''a început înainte de îîncorporare 
şi cazurile indivizilor concentraţi, unii.din ei de moi multe ori lăsaţi 
la vatră şi rechemaţi sub drapel, deci petrecând alternativ timpuri va
riabile în comunitatea civilă şi militară, neavând, un singur fel de 
vieafă în acelaşi mediu din momentul încorporării, şi pentru cari în 
consecinţă nu se pot face deducţii în ceea ce priveşte locul contami
nării, pornind delà debutul clinic al bolii.

Cu toate obiecfiunife ce sar putea aduce criteriului clinic de 
debut a l . bolii, credem că în cazul nostru e satisfăcător, fiind identic 
pentai toate cazurile şi, acestea fiind studiate comparativ pe grupe.

Pe figura No.- 3 am nótát cazurile Ia forma de boală pe care 
am diagnosticat-o în cursul internării. Facem această remarcă, fiindcă 
de ex. pentru un număr, e drept foarte mic, dintre ele am putut afla 
din anamneză că debutul bolii s'a făcut cu manifestări 'cari se 
încadrau în grupa 2-a, pe când în momentul observaţiei se încadrau 
în grupa 3-a sau a 4-a. Totuşi, şi pe acestea le-am înscris la grupa

iei lor de către noi. Am cal
fa din înscrierea sub rubrici

în care se încadrau în momentul observa 
cutat că diferenţele care ar plutea rezu 

-diferite a acestor cazuri ar fi de ordinul 0,96— l,9°/o şi, în orice caz, 
din felul cum le-am înscris noi, acest procentaj de eroare merge în 
defavoarea opiniilor pe care Ie vom exprima şi am făcut acest lucru 
tocmai pentru a acorda o margine de siguranţă în plus concluziilor 
noastre.

Se observă din figura 3 că, 'pentru grupa 2-a îmbolnăvirile se 
fac în mod masiv în primele 12 luni după încorporare (la, sfârşitul 
primului an fiind deja terminată îmbolnăvirea a 63°/o din foţi cei care 
consfituesc grupa 2-a). In schimb Ia grupa 3-a, cei înrioblnăviţi în pri
mele 12 luni dela încorporare nu reprezintă decât 23%  din lotul bol
navilor de această fermă. < -

De asemenea se poate remarca la grupa 2-a cât de puţin nume- 
roase sunt cazurile cu debut înainte de încorporare sau în perioadele 

t cât ostaşii au fost acasă, aceste cazuri reprezentând 15,5 °/o din toate 
- cazurile grupei a 2-a, în comparaţie cu numărul mare. al .acestor cazufi 

Ia grupa 3-a, unde reprezintă 42,4% din toate cazurile din această 
grupă *’ • .

Dacă se face . comparaţie între toate cazurile (indiferent de 
grupe), al căror debut a survenit îndinte de încorporare sau n’a putut 
fi precizat în raport cu încorporarea din pricină că e vorba de con
centraţi, se vede că marea majoritate este în grupa 3-a (70,8%), pe 
când grupa a 2-a nu participă decât cu 8,7 %  Ia totálul cazurilor . de 
acest fel (pe toate grupele).

Acest lucru se poate vedea pe fig. 4, în care am făcut o re
prezentare proporţională nu numai pentru cazurile cu debut ce nu poate 
fi pus în corelaţie cu timpul 'scurs din momentul încorporării, ci şi 
pentru cazurile care sau îmbolnăvit Ia intervale variate după acesta. 
Am făcut această reprezentare proporţională ca să se elimine impre
sia că Ia grupa a 3-a sunt mai multe îmbolnăviri şi după un an

M. M. R. 3



I

•734 /

an«.

numai, fiindcă sunt mai multe cazuri în general în această grupă. 
Astfel, pe acest grafic se poate urmări câte, din 100 de îmbolnăviri 
pe o perioadă de 6 luni, sau manifestat apoi în grupa a 2-a sau a 
3-a. Am eliminat din grafic curbele corespunzătoare grupelor 1, 4 
şi 5 care nu «participă nlciun moment cu mai mult de 10°/o.

Se poate vedea clar pe această figură cum, cei. ce au fost. 
internaţi pentru forme de boală din grupa 2-a vin foarte puţini bolnavi 
de acasă şi, în mod aproape explosiv, se îmbolnăvesc în primul an 
după încorporare, pentru ca apoi.îmbolnăvirile de această formă să fie 
proporţional foarte reduse. Cei din grupa a 3-a foarte mulfi, îşi fac 
începutul bolii ‘ independent de viea}a în comunitatea militară. îmbol
năvirile proporţional oefe mai numeroase din această grupă se . fac după 
2 ani dela încorporare. y •

Concluzii: 1. Se remarcă proporţia mare/de tuberculoze ac
tive evolutive din faza de prîmo-infecfie şt generalizare (23°/o). Lucrul 
e dovedit astăzi că mai mulji tineri decât se admitea acum o jumă
tate de secol, pot ajunge la aoeasfă vârstă virgini de infecţie tuber
culoasă (Uhlinger, Roessle, Oberndorfer, etc.).
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2. Existenta acestor primo-'infecjii cu caracter explosiv, masiv, 
imediat după încorporare, înseamnă, că şi pentru vârsta copilăriei 
surse de ' infecţie importante în apropiere. Vieafa militară, mai ales 
în timp de război (prin amestecul de contingente şi promiscuitatea în- 
oartiruirilor) favorizează în cel mai înalt grad contactul a masse virgine- 
de infecfie cu surse de infec}ie.

3. Pe de altă parte, graficele publicate ne vizualizează marea 
sensibilitate fafă de tuberculoză a vârstei adolescentei, lucru susfinut 
de către unul din noi întră serie de conferinţe şi publicafii1).

4. Când acestei sensibililăfi, ce fine de factorul teren, i se
adaogă împrejurările favorizante ale războiului, se observă la adulţi 
primo-infectii ce sunt nu numai clinic aparente, dar chiar clinic grave, 
de lip infantil, spre deosebjre de ceea ce se întâmplă la adult în 
vremuri de pace, când în marea majoritate a cazurilor, infecfia se 
rezolvă fătă manifestări clinice. .

Asociajîa între aceşti 3 factori: factorul teren, ţinând de o sen
sibilitate deosebită a vârstei tinerilor ostaşi; focarul de infecţie şi îm- 
prejurările favorizante în funcţie de război (surmenaj/ subalimen- 
tare, dislocare din mediul moral şi material familiar, expunerea la in
temperii, traumatismele psihice, etc.), explică numărul mare de tu
berculoze grave de primo-infectie şi generalizare (193), pe care am 
avut să le observăm şi explică de ce observafii asemănătoare au fost 
făcute aproape exclusiv fa vârsta la care le-am întâlnit şi noi şi au 
fost adunate în cursul celor două războaie mondiale, fiind cu totul 
excepţionale pentru epoca de pace2).

5. 42°/o din cei cari au făcut, flizii, au avut în antecedente ma
nifestări tuberculoase, lucru care frebue să fie motiv de reflecţie

-pentru medicii recrutări, căci evidenfiază faptul că cei ce se prezintă 
la recrutare cu asemenea antecedente, sunt grevaţi de o grea ame
ninţare.

, 1. Il y a à remarquer une grande proportion de tuberculoses actives
évolutives de la phase de primo-infection et généralisation (23 o/0). C’est 
une chose aujourd’hui démontrée qup plus de jeunes gens qu"on admetait 
il y  a un demi-siècle peuvent arriver à cet âge vierges d’infection tu
berculeuse. ,

2.' L’existence de cette primo-infection, *avec un caractère explosif,

' *) „Tuberculoza în Universitate”, conferinţă t inula la Soc. Studenţilor 
în Medicină din Buc. de D-r. M. Nagta;

„Pathoigehie de la Tuberculose et vaccinati,ou par le B. 0. G.’", in 
Archives Roum. de Path. Expcrim..,’ T. 13, Nr. 3-4, 1944, de M. JNasta.

**) Pentì'u răsboiul 1914-18, Bőrrel ; pentru ultimul război: G- Daddi t 
şi M. Montanini; G. Daddi şi G. Spini; W. LöffeG S. Leitner; iMoriu; 
Kartaigçner; M. Gilbert; P. Brecbe; H. Redekţqr; E. Jenscri; U. Roloff; J. 
Troisier; M. Bariéty şi G. Brouet; E.' Ilii-jt şi P. AmeuiUe; Frank Tissot; 
Ursu, Mihail şi Bumbăceapu; M. Naşti; M. Nasta şi I. Gologan. Referinţe 
bibliografice complete în textul articolului citit din. Arch. Roum. de Path. 
Experim. de M. Nasta. i
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massif, immédiatement après'l'incorporation, signifie, comme pour l ’enfance, 
importantes sources d'infection dans le voisinage. La vie militaire, çurlout 
la guerre (par le mélange des contingents et par la promiscuité des can
tonnements) favorise au plus grand degré le contact des masses indemne* 
d’infection avec , des sources d,’infcction. . . 1

3. De même. les graphiques publiées montrent visuellement la gr. nde 
sensibilité de l’adolescence pour la tuberculose, opinion soutenue par un 
d’entre nous, dans une série de conférences et publications. (M. Naçta).

4. Quand, à cette sensibilité, qui est liée au facteur terrain, s’ajoutent
les circonstances favorisantes de la /guerre, s’observent chez l ’adulte de®' 
primo-infections qui sont non seulement cliniquement apparentes mais même 
cliniquement graves, de type infantil, contrairement de ce qu’advient • à 
l ’adulte pendant le temps de paix, quand dans la grande majorité des , 
cas l’infection se résoud sans manifestations cliniques. , ^

L'association entre ces trois facteurs: le facteur terrain, c’est à dire . 
une sensibil'tc caractéristique pour l’âge des jeunes çoldatç; l ’existence de 
foyers d’infection; et les circonstances favorisantes conditionnés? par la guerté 
(surménage, sousalimentation, dislocation de milieu moral et matériel ■ fa- 
miHen exposition aux intempérie^, les traumatismes psychiques, etc.) expli
quent le grand nombre de tuberculose?! graves de primo-infoctiog,. et de 
'généralisation (193) que nous, avons eu l'occasion d’obgepver et expliquent 
aussi pourquoi des obserrvationç ■ analoques' ont été faite? à p 'u  près exclusi
vement au même âge que noust et ont été recueillies .spécialement pend at 
lies dènx guerres mondiahs, étant tout à fait exeeptio ne” es jpour l ’époque 
de paix.

5. 42°/o de ceux qui ont été" phtisique?) ont eu des antécédents tu 
berculeux, chose qui doit, être t,ujct de réflexion pour les médecins récru- 
teurs, car- ceci met en évidence le fait que ceux qui Sie présentent au 
service militaire avec tel?) antécédents sont gravement menacés.

ASCOM1CETOIHERAP1A CU ZAHAROM1CETE IN INFECŢIILE 
'CHIRURGICALE CU PYOGENI

de

D-r DAN BERCEANU •*’
Membra cr. Acad. de Ştiinţe ,

Apariţia sulfamidelor în arsenalul' nostru fherapeuric, urmată ime
diat de apariţia m’icoinelor, constitue fără îndoială evenimente epocale în 
lupta omului cu germenii pathogeni.

Descoperirea biotherapiei cu substanţe antibiotice de natură ve
getală* este de‘ sigur cu mult mai senzaţională şi ea va marca timpu
rile noastre cu litere mari în istoria medicinei umane.

S’a realizat astfel în zilele noastre marele deziderat al tuturor 
timpurilor —  găsirea unei substanţe nocive germenilor pathogeni, fără 
să fie nocivă în acelaşi timp organismufui infectat.

Fleming şi Florey sunt urmaţi de aproape de savanţii lumeî ci-
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vifizate —  U. R. S. S. şi U ..S. A., îşi înscriu deja savanfii în ana
lele acestei chestiuni de importanfâ fherapeufică epocală.

Franfa se găseşte în fruntea acestei mişcări ştiinfifice prin con- 
troluri riguroase şi de autoritate, prin găsirea de noi subsfanfe abco- 
Hce extrase fie din germeni, fie din alte ciuperci şi mucegaiuri.

Ţara noastră îşi aduce de asemenea aportul său şi despre acest 
aport mă voi ocupa în acest articol.
' Expunerea mea va avea două scopuri:

Cap. 1. —  Demonstrarea ştiinfifică şi clinică a eficienfei trata
mentului infecfiilor locale şi generale cu pyogeni prin ievurile ascomicete.

Cap. 2. —  Aportul originaf ai acestei therapeutici biologice în 
biotherapia cu midoine.

Ambele puncte sunt scrise în mod concis şi rezumativ —  expu
nerile detailate fiind deja făcute în patru lucrări comunicate Ia Acade
mia noastră de medicină în Decemvrie Î944 şi Februarie, Martie ş| 
Aprilie 1945, 'şi două Ia Academia de ştiinfe. Mai şi Iulie 1946.

\ I •
J ' *

Ideea de a întrebuinfa drojdia de bere în tratamentul plăgilor 
de război infectate şi grav infectate cu pyogeni, s'a născut în mintea 
mea în urma a două constatări:

1'. Că Ievura Zaharomices cerevisae face parte din aceiaşi fa
milie de ciuperci ca şi Penicillum notatum.

2. ,Că drojdia de bere este larg întrebuinfată ca mijloc therapeuftc 
anHînfecfios şi cicatrizant în medic[ria populară.

Demonstrarea clinică a eficienfei therapeuticei cu Z. C. am ob- 
finut-o imediat ce am început aplicarea acestei therapeutici Ia marii 
infecta}! rănifi de război.

Am observat următoarele rezultate clinice: 1
1. Disparifia secrefiunifor purulente şi a mirosului caracteristic 

din plagă după primele 2— 3 pansamente cu Z. C. Pansamentele |erau 
făcute la interval de 24 ore unul de altul..

2. Curăfirea plăgii de sfaceluri şi aparifia mugurilor caracteristici 
începutului procesului de repara fie în primele 4— 5 zile.

3. Căderea temperafurei, aparifia apetenfei şi transformarea sur
prinzătoare în ‘bine a stărei generale a  rănitului.

4. Evolufia rapidă către cicatrizare şi înlăturarea complicafiilor, 
aa: difuzări regionale şi generale ale pyogeni lor,, fistule, efc.

5. Sistarea şf regresul rapid a simpfomelor sepficemice.
Aceste observafiuni clinice le-am documentat solid în fafă Aca-

demiei de Medicină şi aii fost confirmate verbal şl în scris, de colegi 
distinşi şi consacrafi cari au experimentat metoda noastră1).

Documentarea experimentală şi de laborator a eficienfei thera- 
pteuticei pu Z. C. am1 realizat-o printr’o serie de observafiuni şi expe
rienţe-de laborator, în urma cărora am constatat:

•1. Diminuarea florei pyogene în plagă într’o proporfie de 90°/o,

1) B u ietinC l A ca d em ie i d e  M ed ic in ă  N o . 1 -3 , 1 9 4 5  T o m  XVII p a g . 10 2  şt  
u rm ă to ru l a c tu a lm en te  su b  p reaă .
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după un prim pansament cu drojdie de bere, adică după 24 de ore de 
contact a ciupercii cu ţesuturile infectate.

2. Acjiunea profeolitică a oscelor de Z. C. asupra sfacelurilor 
de Jesuturi din plagă, datorită unei secrefii importante de proteaze.

• 3. Puterea bacterioii.ică şi fcgocitară a oscelor asupra germe
nilor pyogeni. Acest fenomen se poate uşor observa în camera Biirhger- 
Tiirck, punându-se în contact ascele Z. C. cu pyogeni colorafi vital a i 
albastru de metilen.

4. Lipsa de orice nocivitate din partea oscelor de Z. C. fafâ de 
1 celulele vii din puroi, sânge şi fafă de fesuturile organismului.

5. O  interferenţă din cele mai utile luptei contra pyogenilor 
Intre ascomicelele Z. C. şi celulele şi fesuturile organismului uman. Ph. 
drojdiei de bere este egal cu acela al organismului nostru, iar apor
tul important de V. B. şi V. HI. în care ascomioetul este foarte bogat, 
explică această interferenţă. Este ştiut azi şi probat experimental că 
ridicarea Pb. în focare de supurafii, în general acide, constitue p ag- 
Jiune nocivă evolufier germenilor. Ori drojdia de bere face acest lucru.

Prin constatările dela punctul 4 şi 5 se poate afirmă că droj
dia de bere este nu numai bine tolerată de corpul omenesc, dar este 
şi un ajutor şi un stimulent în lupta organismului cu germenii pyogeni. . 
Drojdia de bere devine astfel un cytofilactic ideal.

6. In prezenfa de corpi microbieni şi de substanfe 'secretate de 
microbi, ascomioetul Z. C. are facultatea .de a secreta substanfe abio- 
Hce şi de a distruge corpii microbjeni, un mare număr din asce deve
nind mult mai mari şi prezentând în plasma lor numeroase vacuole.

7. Introdusă în organism „per os" prin injecfii intramusculare şi 
aplicată abundent în plagă, drojdia de bere secretă o subsfanfă bacte- 
riostatică ‘ evidenjiată rde noi în urina unui infectat astfel tratat, chiar1 
din primele două ore după tratament2).

In concluzie efectele aplicării de levuri ascomicefe Z. C. în plăgi,
\, . infectate şi concomitent introducerea acestei ciuperci vii în organism, pe

gură şi prin injecfiur.i intramusculare, constitue ,o bună metodă, de luptă 
contra infecţiilor locale, regionale şi generale cu germenii pathogeni 
pyogeni., . . .

' Aceasta constitue o parte din aportul românesc la chestiunea
de actualitate a therapeulioei antiinfecfioase cu substanfe abjotice de 
origină vegetală. '

II
Aportul original Ia therapeutjca biologică cu micoine este ur- . 

mătorul:
După Fleming, ţoală lumea savantă s’a forfat să găsească noi, 

substanfe extrase din ciuperci, mucegaiuri, germeni, eţc., ca clytoci- 
bina Iui Holland, subîilina Iui Ramon, Tyrothicina Iui Dubos, Gramicidina 
Iui Herel, etc.

Nimeni însă nu a aplicat ciuperca însăşi pe plăgile infectate 
şi nimeni n’a injecfal-o în. Jesuturi sau în sânge.

Noi, bazafi pe expe:ienfele noastre clinice şi de laborator, am 
' aplicaf-o, stabilindu-i o bază şfiinjiiică şi o pozologie precisă.

2 )  Idem .
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Sunt convins că o substanţă cu proprietăţi excelente antibio
tice se va putea extrage şi din ascomicetul Z. C. care şi-a făcut pro
bele sale antibiotice confTa germenilor pathogeni ai supuraţiei, după cum 
s'a extras una din ascomicetul Penicillum notatum.

Pot să citez ca probă a convingerilor mele, realizările Profesor 
rului Sartory şi a colaboratorului său Meyer din Strassbourg, care iau 
reuşit să izoleze o substanfă Phifo şi bacteriostatică pentru colibacili şi 
pentru Proteus vulgaris, germeni asupra cărora penicilina nu numai 
că nu are niciun efect, dar poate fi Shiar infectată şi distrusă de ei,: 
dintr’o levură, Debaryomices mucosus, care nu este altceva decât 
un ascomiaet de spefa Zaharomicetelor, adică a drojdiei de bere.

Aportul nostru rămâne deci un fapt real şi de actualitate în the- 
ropeutica biologică cu ciuperci şi micoine şi de nediscutate avantagii 
practice în fără la noi. In special pansamentele cu drojdie de bere ră
mân un punct bine câştigat. , • •

Al doilea punct original al metodelor'actuale adăogat metodelor 
actuale de tratament cu subsfanfe antibiotice (sulfamide şi micoine) este 
asocierea acestor substanţe cu vaccinul Delbet.

Această metodă am expus-o pentru prima oară după doi ani de 
cercetări şi experimentări, ‘în Congresul nostru naţional de chirurgie, 
care s’a ţinut la Bucureşti în Noembrie 1937.

Argumentarea ştiinţifică a acestei metode am arătat-o de atunci 
în nenumărate rânduri. Este în rezumat: asocierea substanţelor bacterio- 
srtatîce cu un stimulent al forjelor organice de luptă antiinfecfioasă (sânge, 
organe hematopoetice, lichide lacunare şi ţesutul conjonctivo-histioci- 
tar) cum este vaccinul Delbet.

Procedând astfel în therapeutica cu micoine, am obţinut rezultate 
therapeufioe, unde simpla vaccino-therapîe, sau simpla' sulfamido sau 
micoino-therapie nu le-au obţinut. Exemplele publicate de mine sunt 
convingătoare.

De asemenea departe de a  înlătura sulfamidele, cum grăbit s’a 
procedat în ţările Anglo-Şaxone, pentru ca azi să se revină complect, 
întotdeauna, când cazul a cerut-o, am asociat grupului micoino-vaccin, 
şi sulfamidele.

Incontestabil că biotherapia cu micoine este un enorm câştig în 
câmpul therapeuticei medico-chirurgicale: Ea însă nu este infailibilă 
şî deci, nu poate constitui un panaceu cum este pe cale să fie azî 
considerată în general, departe de lumea savantă.

Sunt în therapeutică, să-i spunem din trecut, mijloace ce nu tre
buiesc abandonate.

Aşa de exemplu:
1. Micoinele asociate cu sulfamidele rodate dau rezultate the- 

rapeutice superioare simplei micoinotbercrpji cu penicilină sau drojdie 
de bere asociată cu sulfamide neiodate3).

3 )  M . B a r ie ty  ş i  H . B ro ca rd — L e s  se ţ it ic e m ie s  â  s t a p h y lo c o q u e s  E d . I. B . 
B a illere  et f l l s — P a r is  1945  p . 1 9 1 ş i  1 9 2 . B -tin  A ca d . d e  ch iru rg ie  P a r is . T . 7 2  n . 
10, 11 ş i  12  A p rilie  1 9 4 6 , p a g . 1 7 9 .
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2. In therapeutica antiinfecfioasă cu vaccin şi sulfamidă, vaccin 
şi 'miooină sau vacin, micoine şi sulfamide, întotdeauna am uzat de 
extrasul coriico-suprarenal. ■

Infectafii şi trataţi cu suprarenală rezistau Ia infecfii şi se vin
decau mai rapid şi In condifiuni clinice superioare celor ce nu primeau 
şi Suprarenală. Am publicat cercetările mele asupra hormonului cortico- 
suprarenal în prevenirea şi tratamentul şocului operator (Revista de chi
nirgie No. 1— 2/1940). Din acele cercetări rezultă că între buînfa rea 
acestui extras |n turburările hormonale şi vago-simpafice ivite în orga
nismele în lupta antitoxi-infecfioasă, nu poate ii decât utilă. De aoeiă 
din 1940, am prescris-o metodic. Nu bănuiam însă rolul acestui hor
mon în produoerea şi mărirea debitului anticorpilor leucocitari, fapt care 
azi este definitiv demonstrat1).

De aceia consiliero întrebuinfarea extrasului cortico-suprarenal 
ca un excelent adjuvant în therapeutica infecţilor cu pyogen pe care o 
expunem în prezentul articol/ •

CONTRIBUTIUNI LA NÁRCOZA INTRA-VENOASĂ DE LUNGA 
DURATĂ CU BARBITURICE: EVIPAN SODIC ŞI EUNARCON, 

IN CHIRURGIA CERVICO-CRANIO- CEREBRALĂ
d e  • ' - ,  ............

D-r PĂUNEL MICHAe SCU
M edic  p r im a r  S e rv .  O to -R in o -L a rln g o lo g lc  *• ,

S p it .  „ E lis a b e ta  D o a m n a “ G a la ţ i

Dupe mai bine de 100 ani dela p.ima anestezie generală prin 
inhalafie, aplicată de către W. Morfon şi Ch. Dacic son, în anul 1842 
Ia o extracfie dentară, chirurgii sunt încă în căutarea unui narcotic, 
care să Ie dea satirfacfis totaă din punct de vedere al uşiirinfii .apli
că rei anestezicului şi siguranfei fota a „quoad vitám” a bolnavului. Seu 
experimentat de atunci ca narcotice generale: cloroformul, protoxidul 
de azot, clorurul de etyl şi diferite amestecuri între aceste narcotice, 
făcute numai cu scopul de a găsi pe cel măi pufin toxic şi cel mal 
UŞqr maniabil. ' . ,r

Rezultatele ,se cunosc: unele sunt mai pufin nocive ca altele, 
unele se pot aplica cu mai mult succes în anumite alterări patologice 
ale. diferitelor organe: púimon, ficat, etc., dar toate au Ia activul lor, 
cazuri dezastruoase de pierderea bolnavului din cauza narcoticului, cu 
toate măsurile de prevedere luate de către chirurg şi cu toată abilitatea 
anestezistului.

Je aceia totdeauna un chirurg oricât de abil şi oricât de stăpâ» 
pe technica sa, are tracul anesteziei. Pentru evitarea acestor n©plă-

.4) W h ite , D a u g h e r ty  ş i  C h a se . R ev. E n d o c r in o lo g ie  am erie . 1 9 4 5 , N o . 3 6  
p a g .'  2 0 7 .

A ndré B o iv in . P r e s s e  M ed ic . N o . 2 d in  12 . 1. 1 9 4 6  p a g . 16 .
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ced şi a pericolului pentru viafa bolnavului, cară îşi încredinţează 
medicului chirurg cel mai prefios bun al său —  viafa —̂  sau căută! 
şi s’au găsit alte fome de anestazie: îo:a!ă, loco-regiona ă, rachianesfe- 
zie, anestezie rectală.  ̂ '

Toate, aceste forme de anestezie sunt incontestabil superioare 
narcozei prin inha'afie din. punct de vedere a* slabei toxicifăfi şi deci 
a unei siguranfe mai mari pentru viafa bolnavu.ui, dar păcătuesc şi. 
ele din a t punct de vedere, pentrucă Iasă total trează conştiinfa bol
navului la acest operator, ceiace produce o nelinişte chirurgului, a- 
vând o asistenfă nedorită. Din aoeastă cauză precum şi din faptul 
oă nici aceste feluri de anestezie nu sunt total lipsite de pericol, 
având fiecare Ia activul Iot cel pufin incidente dezagreabile şi câte 
odată chiar efecte letale, precum şi datorită faptul că sunt regiuni 
oe nu pot fi atinse de acesta feluri de anestezie, s’a căutat găsirea 
altor anestezice cari să prezinte cel mai pufin rizic pantru bol na/ priri 
toxicitatea Io', să daa o narcoză profundă şi să fie uşor da manipulat. 
Observând diferifi chirurgi, se va constata că, daşi unii au preferinţă 
pentru anestezia loco-regiona'ă tofuş, —  chiar dacă nu mărturisesc 
— , atunci când au1 de executat o intervenfie dificilă, recurg fa oneste-. 
zia generală, metoda care pe lângă suprimarea totală a sensibilităţii, 
suprimă şi conştiinfa bolnavului, deşi ştiu că bolnavul sufere acel 
şoc psihic, provocat de multa ori, Ia cei mai pusilanimi, chiar numai 
de simpla vedere şi apropiere a măştii.

Pentru a atenua, acesta suferinfe psichioe şi -pantru a se reduce 
cbîar cantitatea da narcotic, s’a recurs la aşa zisa stara de „prenar- 
eoză” , întrebuinfându-se diferite preparate de opiacee sau averfina 
sau preparatele superioare ale menonilureei! In felul acesta, reducând 
cantitateq de narcotic inhalat se reduceau mult şi complicafiile res
piratorii sau hepatice. Descoperirea făcută de către Krapp şi Taube 
îi» 1932, când au preparat un derivat barbituric, Evipanul sodic, 
pentru narcozele administrate intra-venos, se poate afirma cu totală 
aertitudine, că este o descoperire epocală în materie de anestezie. A- 
nestezia obfinută cu acest preparat şi mai târziu cu Eunarconul, aşa 
numită „somn crepuscular.”  s’a dovedit —  mai ales cu progresele 
făcute de către chirurgie cu ocazia răsbo'ului —  nu numai o narcoză 
ie  scurtă durată ci chiar o narcoză de lungă durată, putându-se e- 
xecuta în condifiuni perfecte de linişte, cele mai dificile operafiuni, 
ta toate domeniile chi'urgiei. .

.Comportarea preparatelor barbiturice asupra S. N. C., se pare 
cH este supusă teoriei Iui Overton şi Mayer asupra narcoticelor prin 
inhalafie, adică ar fi în funefie de gradul de solubilitate în Iipoizi.; ■

Gesner s’a ocupat cu stabilirea dozei narcotice şi dozei letale 
şi a ajuns Ia concuzia că doza narcotică Or fii de 0,3 cmc., pantru 
1 kg. animal iar doza letală minimă ar fi de 0,6 cmc., pe kg. A- 
aestea sunt însă- doze administrate dintr’odată. Practica însă, arată 
că deşi pragul între doza narcotică şi cea letală este foarte mic, 
totuşi .astăzi concepfia asupra felului de administrară al narcozei prin 
Evipan sodic şi Eunarcan, pentru anesteziile de lungă durată, re
cunoaşte o altă tachnioă. Nu mai este vorba de injectarea masivă a
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unei doze narcolice şi efsc'uarea apoi a  operafiei. Astăzi această 
n< coză intra-venoasă trebue pilo'a’ă de către un anestezist compe
tent, fot aşa cum se face o na coză prin inhalafie. ’

Cercetările D-rei Billof- au ajuns la conc'uzia că aceste substanţe 
nu se acumulează ,în organism, ci se 'dezagregă rapid în C O 2 şi uree 
fără ca să se mărească azotul sanguin. Această dezagregare rapidă 
face ca ioxici!at:a acestor compuşi să scada mult, iar modul de ad
ministrare a acestor narcotice prin pi'o'are, face ca efectele I nocive, 
să fit' aproape inexistente. Trebue. în ă, totdeauna să jinem cont de 
va iafiunile individuale şi de toleranta sau susceptibilitatea fiecărui bol
nav fafă de un gen de medicamente. De aceia, întrebuinţarea unei 
doze totale „standard” de medicamente trebue înlăturată.

Danxico şi co?abo-atorii săi au atins cantitatea de 35 cmc. de 
Eunarcon fără să constate vreun semn de intoxicaţie barbihiricâ. .

In domeniul chi urgiei oto-rino-'aringoiogice, unde anestezia g-rală 
prin inba'afie, îfl afară de perico'ele pe care Ie prezintă în generdl, 
este şi foarte jenantă- pentru operator, din cauza .anestezistului oarei 
incomodează, fapt care a făcut să se imagineze aparate de narco
tizare dela distantă, —  cum este axratul Iui Ricard, Ia care apoi se 
ataşa apoi o pipă a lui Defbst-Sebileru — , care inhiba laringele 
aparate pe cât de ingenioase, pe a'ât de dificile de manipulat, fă
când o izolare completă a bolnavului de atmosferă înconjurătoare.
Această anestezie este o adevă a'ă bineracere nu numai pentru a-
vontagiile pe cari 'e oferă bolnavu'ui, dar şi chirurgului.

Este o metodă simplă şi foarte pujin nocivă, care .satisface 
complet pe chi urgul Oto-Rino-Laringo'og, în toate operaţiunile în cari 
nexoza este de dorit şi oricât de diferite ar fii, durata anesteziei
ajungând până Ia o oră jumătate sau 2 ore.

Experienţa mea personală, datează, de aproape 5 ană, şi pe 185 cazuri, 
de' când aplic această narcoză, întrebuinţând după posibilităţi, fie Evipanul 
sadic, fie Eunarconnl. Am executat^cu ajutorul ei, intervenţiuni asupra craniului, 
asupra gâtului şi asupra creerului, efectuând: mastoideetomii, evidări petro-, 
mastoidiene, craniectomii, sinusectomii frontale, extirpări de tumori cervicale, 
keilotomii, urano-stafilografii, keiloplaştii, cerebrotomii, abcesje cerebrale, eso- 
fagotomio externă, extragere de corpi streini cervicali, ligaturi şi extirpări 
de jugulară, abcese latero-cervicale şi faringiene, operaţii pentru .tortieo- 
lis, etc. • -

In această practică chirurgicală cervico-craniană, nu am avut niciun 
accident cu această metodă de narcoză, care mi-a dat completa satisfacţii. 
Narcotizatul Cel mai tânăr a fost în etate de 6 ani, iar cel mai în vârstă 
de 55 de ani. Durata maximă a operaţiei a fost 80 minute, iar cantităţile 
injectate au variat între 4 cmc. şi 19 cmc.

Constatările mele arată, că nu există un raport strict^şi proporţional 
direct între cantitatea narcotică injectată şi durata narcozei. Intr’advăx, 
cu 5 cmc. de narcotic am obţinut o narcoză de 35 minute .,1a o fetiţă
de 12 ani, ca şi la o femeie de 45 ani. De asemenea narcoze de: 58—68
minute au fost obţinute cu 12 cmc., cu J.0 cmc., 7 jum. cmc. şi 13 juni.
cmc., după cum cu ' 1 0  cmc. am obţinut parcoze ce variau.ca durată, între^ 2.0
şi 15 minute şi la etăţi de 17, 37, 15 ani.
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Totuşi, din observaţiile mâlc reiese eă s,exul femenin este în general 
mai sensibil (leeât sexul masculin, iar la o etate mai mică ca şi la una mai 
Înaintată, cantităţile sunt mai mici. Ceia ce este însă de remarcat în această 
narcoză, este factorul constituţional individual şi din datele de mai ■ sus, 
acest amănunt se degajează clar, combătând injectarea masivă de narcotic 
dintrodatu. Numai astfel se explică accidentele întâmplate şi 'cari şi astăzi, 
fac pc mulţi chirurgi, să se abţină dela aplicarea acestei narcoze. Aplicata 
prin metoda iajetţici lente şi pilotare» nareazei, ca şi pentru cele prin inha- 
la|ie, este extrem de greu, aproape imposibil, să 'avem accidente. Trebue ţinut 
seamă de factorul alcool. Etilicii sunt acei cari 'dorin mai greu şi necesită 
cantităţi mai mari de substanţă narcotică. Din observaţiile 'mele, 'acest fapt 
se degajează net, contribuind mult la acea variabilitate şi disproporţie între 
dozele administrate' şi. durata somnului. De altfel, la  'femeile operate, am 
constatat o inai mică diferenţă între doza narcotică şi durata obţinută, ceea ce 
demonstrează încă odată mai mult rolul etilismului în general, femeile făcând 
uz de alcool, mult mai puţin decât bărbaţii. La toţi pacienţii, se face mai 
înainte o injecţie do bază cu dilanilid.

întâmplarea a făcut, ca,- în sprijinul - acestei teorii, să asist fără ea 
ştiu dinainte,- la o adevărată experienţă biologică,, pe care o voi relata aici.

, lin bolnav în etate de 24 ani, venit de pe front, trebuia să fie supus, unei 
masioidectomii. Spre surpriza mea, acest bolnav nu a 'putut fi adormit cu 
dozolc obicinuite la cari începe narcoza. Cum' controlul reflexelor dureroase, 
corneean şi pupilar, îmi arăta că nu există pericol de a declanşa o intoxicaţie 
barbiturii'ă, am injectat până să obţin narcoza, cantitatea ,de 13 cmc., Când 
a dispărut sensibilitatea cutanată şi mi-a permis să încep operaţia, pe care 
am tcnninat-o .apoi numai cu 6  ̂ cmc., deci, în total, am administrat 19 cmc. 
dc cunarcon. Dcştpetarea a survenit foarte repede, după 25 minute dela
terminarea ̂ operaţiei. Intrigat şi neputând să-mi lămuresc aces,t caz de rezis
tentă la cunarcon, — deşi i sc făcuse ,cu 45 minute înainte o injecţie de 
Dilaudid, aşa cum obişnuesc întotdeauna, —am căutat,şi am făcut o anchetă 
mai severă asupra antecedentelor lui. Am aflat, — spre marea mea surpriză, —
că pentru a-şi face mai mult curaj înaintea operaţiei şi-a procurat 1  litru
vin, pe care l-a băut fără că cineva din personalul serviciului să-l vadă 
i hiiâr înainte de a i •#> face injecţia de bază cu Dilaudid. Mi-am explicat 
si astfel am asistat la o adevărată luptă ce - se da în celula nervoasa,
intro alcoolul ce se fixase înainte şi impregnase celula şi între narcotic, care 
veneai să se instaleze pe un teren, care se găsea ocupat. Eliminarea aii 
eoolului din celulă de către barbituric s’a făcut întriun interval cam de 20 
minute, până a putut eă se instaleze somnul. Este o experienţă concludentă 
despre ţolul alcoolului în obţinerea narcozei cu barbiturice.

Procedeul de administrare a l, narcozei inlravenoase cu Evipan 
sodic "sau Eunarcon şi care mi-a dat abso'ulă. satisfacţie, ei te cel al 
injecţiei rapide, Ia început, apoi discontinue şi pi.otaiă du, â somnul, 
reflexul corneean şi sensibilitatea dureroasă.

Totdeauna îmi pregătesc .bolnavul cu cel puţin 45 minute sau 
o oră înainte de intervenţie, administ;ându-i o injecţie cu un pre
parat opiaceu, în ordinea preferinţei, Eucoda'ul, Djlaudidul, Morfina 
sau Pantoponul, rea'izând aşa zisa anestezie de bază. Bolnavul este 
pregătit pentru operaţie, iar câmpul operator preparat înainte de a 
începe narcoza, care în mod obicinuit se insta.eaza foarte repede.
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In felul acesta, nu. se pierde în mod inutil din timpul necesar nar
cozei. Cu o , siringă obicinuită, introduc în vena bolnavului 2 cmc. 
după care se -ia un timp de pauză de 10 secunde. Se introduc «*- 
răşi alfi 2 cmc. în total 4 cmc. într’o jumătate de minut. Este pro-, 
cedeul injecjiei rapide fo'oiit şi de Danicico şi colaboratorii *săi şj de 
Săvescu, Popovici, Al. Popovici, V. Mantu şi alfii. De-obicei fa un 
bolnav nealcoolic după aceşti 4 cmc. injectafi într’o jumătate min*t 
şi după o aşteptare de încă o jumătate minut, somnul se insta'ează, 
sensibilitatea cutanată şi profundă dispar, iar reflexul corneean se 
aboleşte. ■ . \

Infervenfia cufiiului începe după ce cu o pensă anatomică' ou 
ghiare m am asigurat că Ia o pensare violentă, bolnavul nu mai' 
reccfionează prin mişcări de apărare, că maxilarul a căzut şi că 
respirafia îşi ia ritmul regulat al somnului. La unii bolnavi Ia care nu 
constatăm dispariţia reflexe'or corneene şi a sensibilitâfii dqpă 4 cmc. 
injectez după primul minut trecut dela începerea injecfiei încă 1 cmc. 
şi este foarte rar ca narcoza să nu se instaleze. Odată narcozw 
instalată, se termină şi cu injecfia rapidă ă narcoticului. De aci înainte 
este vorba de doza de înfrefinere a narcozei care se face în mod 
lent şî discontinuu, cam 1/4 de cmc. Ia 1 m'nut sau Ia 1 minut ipî 
jumătate, aproximativ 1 cmc. de narcotic, Ia Ş~7 minute. Insist cu 
această ocazie, că această narcoză nu se poate standardiza şi nici 
mecaniza, ea rămânând în funcjie de factorii individuali ai fiecărui 
operat şi că numai experienfq şi asistarea Ia mai mu'te' narcoze 4» 
acest gen fac un bun anestezist.

De obicei, chirurgul este cel care conduoe (anestezistul, în timpul 
operafiei indicând anestezistului din când în când injectarea unei 
cantităji mai mari sau mai mici de (narcotic.

Anestezistul frebue să conducă anestezia, după reflexul corneean. 
La reaparifia Iui, se injectează încă o mică cantitate de narcotic. In 
felul acesta, nu există riscul intoxicafiunei prin narcotic. Este aceiaşi 
pilotare a anesteziei ca şi Ia cele prin inhalafie.

Odată narcoza bine instalată, canfifăfile de întrejinere se mic
şorează. aşa că dacă am avut nevoe de 4-5 cmc. pentru obfinere« 
narcozei, apoi cu alfi 4-5 cmc. efectuăm operafii a căror durată poate 
fi de 30-60 minute, cupă sensibilitatea individuală Ia narcotic.

După injectarea primilor 2 cmc. bolnavul simte o nevoe iresîs-: 
tibilă de a dormi şi Ia mulfi un căscat şi o inspirafie mai profunda, 
anunfă instalarea somnului, când îşi faoe apariţia şi respirafia re
gulată. Reflexul corneean nu dispare Ia adult de obiaei înainte de 
4 cmc. Dar este vorba de factorul individual şi nu trebue să uităm 
acest lucru extrem de important. In ordinea disparifiei reflexelor, cmt 
constatat: întâi dispare reflexul de apărare Ia durerea provooală, apei 
cel corneean care dispare aproape în ace’aş timp cu cel al muşchilor 
mase teri ce îl preced. Reflexul înghififului nu dispare şi acest fapt 
este foarte important, bolnavul înghifindu-şi saiva în timpul somnului.

Totuş nu este aşa de viu acest -reflex ca să poată dirija în
ghiţitul unei. canfifăfi de sânge mai mare ce s’ar scurge în faringe. 
Am constatat acest: lucru experimentând această narcoză fa o curii 
radicală de sinuzită maxifară. Intervenţia a decurs în perfectă ordine
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până la efectuarea timpului nazal în operafia Luc-Caldwel, când se 
ştie că pantru moment este o sângerare mai masivă şi sângele se 
scurge prin choane în Hipofaringe. Deşi îmi luasem anumite măsuri 
'de prevedere, fo!uş la un moment dat bolnava a prezentat dificultate 
respiratei a însofifă de raluri datorită sângelui care se scursese în fripo- 
farmae şi nu putuse fi repede înghifit din cauza reflexului buco- 
faringian, care este şi el mult redus. Acetsf fapt m’a făfcut _ să re
nunţ Ia acest mod de anestezie în operaţiunile pentru sinuzitele ma
xilare, unde de a'tfel o anestezie Io:o-regionaa bine executată, aju
tată de o anestezie de bază, dau . o insensibilitate perfectă a regiunei 
şi o linişte totală, bolnavului.

In timpul narcozei fafa bolnavului prezintă o colorajie normală, 
ca aceia a unui somn obicinuit: o pa'o ere a fefei denotă o supra- 
dozare şi frebue întreruptă introducerea în sânge a narcoticului până 
Ia revenirea la culoarea normală.

Deşteptarea bolnavilor după narcoză a' fost în funefie de ur
mătorii factori: Gradul de debilitate şi intoxicafie al bolnavi'or, 2) 
Susceptibilitatea individuală a bolnavului fajă de narcotic, 3) Pro
funzimea narcozei —  dacă a fost un somn adânc sau un somn jinut 
la limita liniştei pentru operaţie. Durata somnului dupe operajie a 
variat astfel între 10 minute şi 3 ore. Inir’un singur caz, am avut 
o durată de somn da 14 ore, pa care li atribui stârei de infeefie ge
nerală în ma'adiile eruptive şi pa care îl, voi reata mai jos.

Ceiace constitue încă unul din avantagiile şi o adevărată bine
facere pentru bo'nav al acestui procedeu de narcoză, este o amnezie 
totală a actului operator; bolnavii nu păstrează nici conştiinfa ope- 
rajiei şî mulji din ei întreabă da:ă au fost opsra'i. Faptul acasta face 
ca să accepta fără nici o teamă mai multe narcoze succesive, cum 
am avut o:azie să constat Ia un caz, unda a fost nevoa de 3 nar- 
'coze. Deasemenea nu am constatat nicio dificultate Ia narcozele re
petate, în ceiace priveşte' objinerea somnului, sau dozele administrate. 
La narcozele ulterioare, bolnavul se compo'tă exact ca şi câni i s’ar 
aplica ndrcoza pentru prima' dată. Nu am avut nici agilafii mari şi 
şi |nicî clonii muschiulare importante în scurtul timp de prenarcoză, 
ca şi în timpul post-narcotic.

Atribui acest fapt administrărei unui presa a> opiacau cu 45-60 
minute înainte de narcoză, pantru :â la începutul aplicărei acestei me
tode de narcoză, când administram narcoticul în prealabil şi mai ales 
pe front unde de multeori nu dispuneam de acest timp necesar, am 
avut dese stări masive de agifafie cu caracter epileptiform, cari au 
fost combătute prin morfină sau alt preparat opiaceu. Nu am avut 
niciodată-vomismenta post-narco'ice la bo na/ii cari do'maau mai mult.

Am căutat să scurfezj durata somnului operator prin injeefiuni 
intra-venoase de sfrichnină care se poate injecta până la 1 ctg. 
fraefionat. Am căutat să scurtez apoi în mod voit durata somnului 
şi om injectai intravenos prin acelaş ac cu care s’a făcut narcoza, 
la finele operajiunei 1-2 mmgr. strichnină, după vârsta bolnavului. 
Rezultatele' au fost favorabile, acest procedeu grăbind deşteptarea.

Totodată ‘ am căutat să obfin cu această metodă de narcoză o 
stare de „Roschnarcoze” în deschiderea abceselor şi fiegmoanelor cer-
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vicale, aco'o unde se întrebuinţează de obicei anestezia superficială 
locală cu C.'oru:ul de Elyl. Dcasemenca rezultatele au fost foarte bune, 
în acest oaz ne mai administrând morfina în prealabil, iar bolnavii 
sculându-se şi plecând imediat de pe masa de operaţie.

Nu am găsit ca dificultate de anestezie decât lipsa venelor când 
nu se poate int/oduce acul în venă. Acul trebue introdus mult în lu- 
menu! venei, si.inga bine fixată pentru a nu pierde vena în timpul 
narcozei, şi de a se evita injectarea perivenoasă, medicamentul fiind 
caustic şi pu'ând da necroze cutanate, aşa cum am observat într'un caz.

In ceiace priveşte cantra-indicafiile acestei metode, sunt reduse la ; 
a) Stările grave de insuficienţă hepatică, b) Stările de intoxicaţie ma
sivă în stările infecţioase cu caracter septicemie, mai ales • în mala
diile eruptive. într’un caz în care trebuea să practic o masfoidectomie 
fa un copil de 6 ani, am constatat în dimineaţa intervenţiei isbucnirea 
unei rugeole. Am narcotizat acest pacient cu o cantitate totală de 
4 cmc., dar a prezentat fenomenele de intoxicaţie barbituricâ şi un 
somn posf-operafor de 14 ore, fenomene cari au fost combătute cu 
tonicardiace. şi injectarea a 7 mmgr., de Sfrichnină intravenos, lotul 
reintrând în ordine: c) Procesele cu caracter infiltrativ, sau inflama
tor dealungul căilor respiratorii. Dela Trachee până la Parotîdă ca şi 
în general operaţiunile asupra gâtului sunt considerate de către unii 
autori între contra-indicafii sau cu multă atenţie, deoarece ar pleca 
incitaţii dela sinusul carotidian, cu accidente uneori letale. Personal 
am executat deschideri de parotide ca şi abcese profunde în teaca va
selor mari, ligafuri şi extirpărei de jugulară, esofagotomie externă,, 
fa.ă să am neplăceri. Este adevărat că în timpul exeoutărei unei eso- 
fegotomii externe am observat o cianozare a feţei bolnavului, oare a 
durat vreo jumătate de oră dupe operaţtej dar cu o injecţie de 3 
mmgr. Stricbnină intra-venos şi o injecţie de Cardiazof, aaest simptom, 
care denotq oarecari turburări de circulaţie, a dispărut.

Din experienţa npastră personală, precum şi a altor autori cari 
s’au ocupat cu acest gen de narcoză şi în lumina celor expuse, pot 
trage următoarele conduziuni: . I

1) Narcoza intravencasă de lungă durată cu Evipan sodic sau 
Eunarcon este un' fapt bine stabilit şi care şi-a căpătat dreptul de a 
fii trecută printre narcozele de preferat. Ea rea'izează total condiţiunile 
unei narcoze ideale, care cere ca măduva şi creerul să. doarmă şi 
numa' bulbul să vegheze, adică să persiste numai viaţa vegetativă.

2. Este uşor de maniat şi este cea mai puţin toxică dintre 
narcoze. ^

3. Se poate aplica la toate vârstele. Sunt autori cari au între- 
buinfat’o Ia etatea de 3 luni ca şi la 78 ani.

4. In domeniul chirurgiei cervico-cranio-cerebrale îşi are indi
caţii de nediscutat fiind extrem de comodă, anestezistul nejenând pie 
chirurg.'

5. Se poate întrebuinţa termo ca şi galvano-oauterul fără pe
ricol de inf amafie ,  pericol existent întotdeauna în narcozele cu substanţe 
înbolante.

6. Se substituie aproape total anesteziei loco-regionale, considerată 
ca cea mai puţin nocivă bolnavului şi care pentru a fii corect şi brse
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executată cere o mână experimentată şi cunoşfiinje profunde, nepu- 
fând fi realizată bine de oricine are o siringă şi un ac.

7. Se substitae deasemenea perfect şi rachianesieziilor, puliând 
fii întrebuinţată şi în stările de hipoiensiune.

8. In afară de operafiunile sângerânde cavi ta re ale domeniului 
Ota-rrno—laringologie, unde există pericolul prin asfixie datorit sâa- 
gelui, îşi are o întrebuinţare to'aă în foa'e intervenfiile cervico-cranio-i 
oerebrale de lungă durată, unde trebueşte introdusă exclusiv pentru 
sigurcmta bolnavului şi liniştea chirurgului.

LES ABCÈS DU PANCREAS
Observations cliniques —  Pcthogénie —  D.agnostic — Traitement

par

I. RADVAN
(B u c a re s t)  v

La question dus abcès du pancréas est loin d’être connue dans 
tous ses détails. Elle constitue encore un chapitre obscur de patholo
gie abdominale surtout pareeque l’affection donne souvent des laux as
pects diagnostiques. Dans ce mémoire, je veux réunir les faits saillants 
qui peuvent orienter le diagnostic et prévenir donc une évolution mor
telle dans la plupart des cas par un traitement médico-chirurgical ap
proprié et précoce. Pour étudier cette importante question et pour dis
cuter la valeur des autres problèmes qu’elie soulève (surtout celui de 
l’étiopathogénie), nous avons actuellement à notre disposition deux ob
servations cliniques personnelles : l’une, un abcès aseptique greffe sur 
une pancréatite chronique, l'autre, un abces volumineux infectieux du 
pancréas à colibacilles. Les deux cas ont été contrôlés et guéris opé- 
ratoirement. Ainsi ncus pourrons aborder, dans ce travail les deux for
mes d’abcès du pancréas — les formes aseptiques et les  formes sup
p u te s  — et comme question connexe, la forme chronique de la 
pancréatite.

Première observation clinique. (Pancréatite chronique et abcès aseptique 
consécutif du pancréas). .

C . I., h o m m e  de 3 9  a n s , en tre  le  22  ju in  1943t R ien  à  s ig n a le r  d a n s  s e s  
a n té c é d e n ts  h éréd o -co lla tér a u x  R o u g e o le  d a n s l’e n fa n c e ;  urétrite  g o n o c o c c iq u e  en  
1 9 4 1 ;  u lcère  v é n é r ie n  lu é t iq u e  en  ja n v ie r  1943 . tra ité iég u liè r e m e n t  ; cé lib a ta ire , 
i l  c o n so m m e  m o d érem m en t l e s  b o is s o n s  a lc o o liq u e s .

L e 4  m ai 1 9 4 3 . le  m a la d e  fa it en  p le in e  sa n té , u n e  c r ise  d o u lo u r e u se  
a b d o m in a le  g én éra lisée , m ise  en  rapport a v e c  u n  rep a s c o p ie u x . L ’irrad ia tion  
d o r so - lo m b a ir e  d e  la d o u le u r  e s t  très v iv e . 11 a  d es  v o m isse m e n ts  b ilieu x , d e s  
fr is s o n s , d e  la  f ièvre  et u n  éta t g én éra l m a u v a is  II s e  la it  in tern er d ’u r g e n c e  d a n s  
u n  h ô p ita l d e  p r o v in c e  o ù  il a  é té  t r a té  s a n s  résu lta t p o u r  u n e  c h o lé c y s t ite  a ig u e  
a v e c  réfr igéra tion  lo ca le , in je c t io n s  d ’u ro fo rm in e  e t  r ég im e  L e s d o u le u r s  a b d o -  t 
m in a le s  p e r s is te n t  s o u s  form e d e  c r is e s  à  2 -3  jo u r s  d ’in terv a lle . L ’éta t g én éra l 
s ’a ltère , l ’amaigrissement étant t ès rapide A p iè s  u n  m o is  i l  s e  fa it  in tern er d a n s  
l ’h ô p ita l „R eg in a  E lisa b e ta “ d e  B u ca r est , o ù  p en d a n t 15  ju r s , le  m a lad e  fu t  traité  
p o u r  u n e  c h o lé c y s tite  su p p u rée .
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A  n o tre  ex a m en , le' m alade e s t  très amaigri, presque cachectique ; l e s  té g u  
m en ts  et le s  m u q u e u s e s  s o n t  s u b ic té r iq u e s  ; la  tem p ératu re, o s c illa n te  3 8 0 -3 9 °  ; 
le  p o u ls  rég u lier  à  9 6  b a tte m e n ts  p a r  m in u te ;  la  b a s e  p u lm o n a ire  d ro ite  e s t  s u b 
m ate a v e c  le s  v ib r a t io n s  e x a g é r é e s  ; râ les  b r o n c h iq u e s  g é n é r a lis é s  ; co eu r  n o rm a l ; 
fo ie , ra te n o rm a le s  d e  v o lu m e ;  l o g e s  r én a le s  l ib r e s .

L ’a b d o m e a  e s t  d o u lo u ie u x  su r to u t  â l’é ta g e  su p érieu r . On ne constate ni 
défense et ni ont acture m ascti'aire. O n  p erço it , a u  co n tra ire , u n  empâtement 
é ten d u  à  l ’é p ig a stre  e t  à  l ’h y p o c o n d r e  d ro it s a n s  rap p ort a v e c  le  fo ie . Les dou
leurs s nt vives, avec- zones d’irradiation dorso-lombaire", c o m m e  tr o u b le s  
d ig e s t if s  : v o m is s e m e n t s ,  in a p p é te n c e , c o n st ip a tio n , s é c h e r e s s e  d e  la  b o u c h e  e ; 
s o i f  v iv e  ard en te

L e i7  ju in , le s  analyses m o n tr e n t ;  u r in e s  n o r m a le s ;  B . W a sserm a n n  
n é g a t if ;  h é m o g r a m m e : h é m a tie s  4  m ill io n s , globules blancs 13ÔOO, p o ly n e u tr o .  
7 4 °  g d a n s  la  fo rm u le  le u c o c y ta ir e .

L e  2 4  ju in , 1 h ém o g ra m m e d o n n e  u n e  leucocytose.plus importante à tÔOOO 
avec polyneutr. 9 1 ° /0 ,

T o u s  c e s  fa its  p erm etten t ’e d ia g n o s t ic  d ’un  p r o c e s s u s  s u p p u r a t if - in tr a -  
a b d o m in a l, r e la tiv em en t b ie n  to lé r é .

L’in te r v e n tio n  fa ite  le  2»  ju in  p ar M . le  Dr P. Costesco et N . - ostesco 
m o n tfe  : l’e s to m a c  e t  V é s ic u le  b ilia ir e  norm ale^ O n  c o n s ta te  une collection qui 
bonbe dans l ’arrière cavité d s épiploons et dans ta ré -ion du ligament gastro- 
coliiue. O n  in tro d u it le  d o ig t  par l’h y a tu s  de W .n s lo w , ferm é d ’a d errh en ces  ; o n  
p én ètre  d a n s l'arrière c a v it é  et a p rès  l’iso le m e n t  de la  g ra n d e  c a v ité  a b d o m in a le , 
o n  é v a c u e  u n e  c o lle c t io n  p u r u le n te  J e  5 0 0  gr L e p u s  b la n c -c r é m e u x ' et b ien  lié  
e s t  a b so rb é  a v e c  d e s  c o m p r e s s e s .  La palpation du pancréas permet à percevoir 
une ulcération à la tête de l’ organe, beaucoup oedématié à cette région.

. O n fa it d ra in er l’arrière c a v ité  par tu b e  e t  l ’o n  ferm e p a r tie lle m en t la  p aro i 
a b d o m in a le  en  tr o is  c o u c h e s . ’ ■ 1

L ’ex a m en  c y to b a c té r io lo g iq u e  d u  p u s, r é c o lté  a se o tiq u e m e n t  m o n tre  d e s  
fréq u en tes le u c o c y te s  e t  p o ly n u c lé a ir e s  s a n s  flore m ic r o b ie n n e ;  le s  c u l.u r e s  r e s 
ten t s t é r i le s .

T ra item en t p o s to p é r a to ir e 1 tr a n sfu s io n  d e  5 0 3  c . c. d e  s a n g  c o n s e r v é  et 
p u is  tra item en t sy m p to m a tiq u e , a n tiin fec tieu x  e t  p a n s e m e n ts  q u o t id ie n s .

L e s  s u ite s  o p éra to ire s  lo c a le s  im m éd ia tes  s o n t  e x c e lle n te s  : le s  tem p éra tu res  
s e  n o r m a lis e n t  au  c o u r s  d e  tro is  jo u r s .

U n  co n trô le  b  o l  ig iq u e  d e  la  fo n c tio n  du . p a n créa s  a v a n t  e t  im m éd ia tem e n t  
ap rès l’op éra tio n  a  m a n q u é  Ce c o n tr ô le  a é té  p o s s ib le  s e u le m e n t  18  jo u r s  a p r e s  
l’in te rv en tio n , lo r s q u ’il a  m ontré q u e  la  iiaslase urinaire é ait encore augmentée 
à 400 unités IVô/vgamuth. L’é lim i ra tion  urinaire d e  la  d ia s ta se  a  é v o lu é  d e  la  
fa ç o n  su iv a n te  : %

24 Juin 1Ç43 '• intervention opératoire. |

1 1 Jull. n Diastase Urinaire : 400 U . w .
13 9  - » » 400 1» 9

15 7* m 17 » 400 9 il
17 11 - 9 . 2 0 0 n 9

1 Q 1» * » « 2 0 0 m »
2 1 » » 11 V 256 9 • »

23 9 » n a
n 1 0 0 9 »

25 * 11 » 9 1 0 0 9 n
26 » 9 11 » 64 9 9
28 1

» n il • » 64 • 9

31 9 n n n 64 n 9

24 Août n 11 » 64 *) n

D o n c , a p rès  u n  m o is  d e  l ’in te r v e n tio n , la  d ia sta se  u rin a ire  r ev ien t à la  
n o rm a le  et s e  m a in tien t d e  la  so r te  ju s q u ’à  la  so r tie  d u  m a la d e  d u  se r v ic e  . ( l e  
2 4  a o û t  1 9 4 3 ), c ’e s t-à -d ir e  a p rès  d eu x  m o is  d e  l ’op éra tio n , lo r s q u e  la  p la ie  o p é 
rato ire  e s t  c o m p lè tem en t g u érie . L e  m a la d e  a  g a g n é  10 k ilo s  en  p o id s  co rp o re l  
e t  i l  q u itte  l ’h ô p ita l en  b o n  éta t.
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Bref, nous avons exposé un cas de pancréatite chronique partielle 
aboutissant lentement à la constitution d’un abcès aseptique du pan
créas à évolution épigastrique. La tableau clinique semblable à une in
fection septique abdominale progressivement aggravée, dont les crises 
douloureuses intermittentes et l’amaigrissement rapide étaient les plus 
évidentes, la fébrilité, l’hyperleucocytose avec polynucléose neutrophyle 
et puis la constitution, vers le 45-e jour, d’une masse profonde épigas
trique et douloureuse permettaient le diagnostic d’un processus sup
puratif intraabdominal. La laparotomie montre la présence d’une col
lection enkystée, qui bombe dans la région du ligament gastrocolique. 
Par l’hyatus de Winslow, on évacue presque 500 gr. de pus crémeux, 
bien lié, dont l’examen bactériologique et les cultures sont restées né
gatives. L’exploration de la région a précisé le siège pancréatique du 
loyer et la présence d’une ulcération à la tête du pancréas beaucoup 
oedématiée. L’amylasurie examinée ultérieurement a donné un résultat 
positif. La guérison avec la fermeture de la plaie opératoire est surve
nue au cours de deux mois*).

Il est clair que nous nous trouvons devant une pancréatite aigue 
aseptique localisée dont la pathogénie reste obscure sur plusieurs po- 
inss, malgré que l’on ait réussi à reproduire expérimentalement toutes 
1er lésions observées en clinique.

On sait que les formes aseptiques représentent l’évolution pure 
d’une autodigestion pancréatique qui dans notre observation a créé au 
début une simple induration de la tête du pancréas avec le dévelop
pement ultérieur d’un abcès aseptique et enkysté, dont l’évolution 
traînante a permis un bon résultat opératoire en dépit des difficultés 
diagnostiques que cet abcès a pu occasionner.

Une étude analytique des travaux publiés jusqu’ici établit deux 
faits de base: 1. la lésion primordiale est la nécrose glandulaire pro
voquée par la trypsine suractivée dant le pancréas 2. les agréssions 
les plus diverses sont capables d’activer la trypsine à l’intérieur de la 
glande et par suite, elles peuvent conduire au développement d’une 
pancréatite aseptique.

Quelles sont les substances agréssives et par quelle voie sont- 
elles portées contre le pancréas ?

A côte de l’entérokinase qui est l’activant physiologique normal 
de là trypsine, il y a d’autres agents qui peuvent exercer une action 
identique. Parmi ces agents on peut citer : led1 liquides organiques 
(bile, suc duodénal, suspension de leucocytes, de bactéries), des sub
stances diverses comme les sels de calcium, solutions diluées d’acides 
minéraux ou des poudres inertes (de lycopode, 4 e  zinc). Ces agents

*) C e c a s  a  fa it l ’o b je t  d ’u n e  c o m m u n ica tio n  à  la  S o c ié té  m éd ico -m ilita ire  
d e B u ca rest, s é a n c e  du  23  N o v em b re  1 9 4 3 , en  c o lla b o r a t io n  a v e c  M M . le s  D rs, 
P . C o s te s c o , G rigoriu  e t  N . C o s te s c o . ,

M. M. R. 4
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possèdent des kinases qui peuvent in vitro et in vivo réaliser la trans
formation du trypsinogène en trypsine active. Soit, par l’intermède du 
canal de Wirsung (théorie canaticulaire de Brocq), soit par celui des 
vaisseaux péripancréatiques (théorie vasculaire de Gilbert et Chabrol), 
les agents destinés à déclencher l’activation de la trypsine pénètrent à 
l’intérieur du pancréas. Les altérations glandulaires obligatoires de 
l’autodigestion peuvent revêtir divers aspects anatomiques, allant de la 
simple induration, foyers hémorragiques localisées et hématome enkysté 
à l’hématome volumineux avec épanchement sanglant intrapéritonéal et 
stéato-nécrose *). On ne connaît pas la raison pour laquelle , d a n s . 
certains cas, les lésions restent petites, localisées et dans d’autres cas, 
le processus intéresse la giande entière. Selon les données physiolo
giques (Delezenne), l’activation du ferment tryptique, une fois déc
lenchée, se continue automatiquement parceque le liquide activé peut 
transmettre son activation à un nouveau suc pancréatique et ainsi de 
suite. La localisation de la nécrose pancréatique rencontrée dans cer
tains cas est en effet un phénomène inexplicable. Pourtant certaines 
conditions étiologiques semblent présider à la génèse des pancréatites 
aseptiques. V ,

En première ligne il y a les affections du tractus biliaire, qui 
favorisant la pénétration de bile ou de suc duodénal dans le Wirsung, 
joueraient le rôle de point de départ de la pancréatite. Sur 1510 ob
servations de pancréatite, Schmitden et Sebenmg ont noté une lésion 
du tractus biliaire dans 69,8% des cas; sur 228 cas, Brocq a trouvé la 1 
cholélithiase 146 fois; Bernhardt dans 87%, Nicolaus dans 93°/„ et 
Mârtens évalue la fréquence dans 76,6%. Cette corrélation bilio-pan- 
créalique semble l’acquisition la plus importante que l’on ait faite 
jusqu’ici dans la pathologie du pancréas. Le reflux de la bile ou d̂ u 
suc duodénal dans les voies pancréatiques est parfois un phénomène 
mécanique réalisé par un calcul enclavé ou spasme du sphincter 
d’Oddi,

L’expérimentation a même démontré que seulement la simple 
hyperpression intraduodenale (stase duodénale) peut provoquer une 
nécrose typique du pancréas (Brocq). Leveuf admet que l’augmentation 
de- pression dans la lumière intestinale,, ce qui arrive, dans les ascaridi- 
oses, pouvait produire le reflux duodéno-pancréatique et causer la 
nécrose aigue. v

D’après la théorie vasculaire de Gilbert et Chabrol, le rôle de 
point de départ de l i  pancréatite est joué par l’infarctus vasculaire ou 
la thrombose veineuse. Cette lésion fort minime, parfois, est le prélude 
du drame pancréatique. Des faits cliniques et anatomo-pathologiques

*) L a  s té a to -n é c r o s e  e s t  d u e  au  d é d o u b le m e n t  d es  g r a is s e s  par la  l ip a s e  
i s s u e  d a n s  la  c a v ité  p ér ito n éa le , à  la  s u ite  d e  l ’e ffra c tio n  d e  p a n créa s . L ’é p a n ch e 
m en t sa n g la n t  in tr a -p ér ito n éa l e s t '  fo n c tio n  d e  l’im p o i ta n c e  d e s  lé s io n s  
p a n créa tiq u e s .



indiscutables ont démontré la réalité de cette théorie. Là coexistence 
'des tromboses veineuses pancréatiques, trouvées à l’autopsie, la fré
quence dés hépatites cirrhotiques qui déterminant la stase dans le  
système porte ont favorisé les infarctus dans le pancréas, la fréquence 
en fin des lésions de pancréatite interstitielle qui déterminant des 
scléroses périvasculaires, ont abouti à une nécrose de la glande par la 
gêne de la circulation dans le pancréas. ,

En somme, ces deux théories exposées ci-dessus se complètent 
l’une Vautre. .

Lorsq’on ne trouve aucune des causes ci-dessus et pour expli
quer les pancréatites cryptogénétiques (ou soi-disant telles), Benecke 
supposé l’existence des réflexes d’angiospasme d’origine sympathique 
créant une ischémie temporaire du pancréas. Mais il ne faut pas 
oublier que les malades en proie d’une pancréatite ;aiguë sont très 
souvent des. obèses, des syphilitiques, des alcooliques ou des diabé
tiques pour que l’hypothèse de Benecke semble parfaitement gratuite. 
D’autre part, Schweizer, Silvestri ont émis l’hypothèse de Vanaphy
laxie locale, démontrée expérimentalement par Couvelaire et Bargeton. 
Cette hypothèse intéressante pourrait expliquer certaines pancréatites 
oedémateuses.

Dans le cas présenté ci-dessus, la recherche du point de départ 
de l’abcès nous a informé que lè foie, le tractus biliaire et le duodénum 
étaient normales et par contre le pancréas présentait à son extrémité 
céphalique une induration oedemateuse et ulcérée. Peut-on considérer 
cette pancréatite localisée comme le prélude du développement de 
l’abcès ou la conséqueuce du celui-ci? Il serait possible, étant donné 
le terrain syphilitique de notre cas, que le processus de sclérose 
périvasculaire soit été le premier. Ce processus gênant la circulation 
dans lé pancréas a créé l’induration et l’oedème, conditions favorables 
pour qu’un abcès puisse se former. Mais comme facteurs déclenchants, 
il semble, d’après l’anamnèse, qu’il faut attribuer un .rôle à la stase 
duodénale causée par un repas copieux. Il y  a déjà longtemps que 
Seidel insistait sur le rôle de la stase duodénale dans la genèse des 
pancréatites, stase qui agirait d’après le mécanisme mentionné plus 

uhaut de l’hyp'erpression intraduodénale.
En ce qui concerne Vétio-paihoeénie des pancréatites suppurees, 

elle sera aussi étudiée à base d’une observation clinique. L’aspect 
clinique, le diagnostic et le traitement de ces deux formes de pan
créatite seront étudiées ensemble. ’

Deuxième observation clinique. (Abcès volumineux colibacillaire du 
pancréas. Pancréatite suppurée en joyer).

M -m e M . S .,  4 9  a n s , m én a g ère , e n t ie  le  3 0  av r il 1 9 3 8 . R ien  à  s ig n a ler , 
d a n s  s e s  a n té c é d e n ts  h é réd o -co lla tér a u x  M ariée, e lle  a u  eu  u n e  s e u le  c o u c h e  à  
term e ; f iev re  ty p h o ïd e  à  l ’â g e  de 2 9  a n s  ; o n  n o te , i l  y  a  tr o is  a n s , u n e  cr ise  
d o u lo u r e u se  a b d o m in a le , p r ise  p o u r  u n e  co  iq u e  h ép a tiq u e , q u i s ê  rép ète  a u  d éb u t  
à  g ra n d s in te r v a lle s . U n e  d e  c e s  c r is e s  a  é té  a c c o m p a g n é e  d’ic tère , d u ran t u n e
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se m a in e  L’a n n ée  d ern ière , la  m a la a e  a  fa it tro is  c r is e s '  a n a lo g u e s , la  d ern ière  
d a ta n t d e p u is  c in q  jo u r s  sa n s  q u e  l ’in je c tio n  rép étée  d e  m o rp h in e  p u is s e  la  s o u 
la g er . E lle e s t  v e n u e  d o n c  à  l ’h ô p ita l  e t  à  n otre ex a m e n  o n  p u t c o n s ta te r :  t e m 
pérature 3 7 <*7 ; ic tère  l é g e r ;  e x is te n c e  d e  fr is s o n s  rép étés , d e s  d o u le u r s  a tr o c e s  
à l'é ta g e  su p ér ieu r  d e ’ l ’a b d o m e n  e t  à  la  r é g io n  lo m b a ire , d e s  n a u sé e s  e t  d e s  
s o m isse m e n ts , d e  l ’in a p p é te n c e  a v e c  la n g u e  sa b u rrh a le  e t  c o n s t ip a t io n , s é c h e r e s s e  
d e  la  b o u c h e  avec- s o i f  v iv e  a rd en te  R ien  a u x  p o u m o n s  e t  a u  c o e u r  ; le  p o u ls  
e s t  à  100 ; l’a b d o m e n  e s t  h y p e r a lg iq u e  su r to u t d a n s  l ’h ÿ p o c o n d r e  d ro it e t  à  l ’é p i
g a stre  o ù  o n  p eu t c o n s ta te r  a  d é fe n se  m u scu la ire  e t  la  een tra c tu re  de la  p a r o i ;  
fo is , ra te  n o rm a le s  d e  v o lu m e .

L e  d ia g n o s t ic  c .in  q u e  p la id a n t au  d éb u t p o u r  u n e  c h o lé c y s tite  a ig u e , o u  
su b a ig u e , o n  y  a p p liq u e  u n  tra item en t a d éq u a t : r e p o s , g la c e  s u r  la  r é g io n , in 
j e c t io n s  d ’u ro fo rm in e , d e s  la v e m e n ts  a v e c  d e  l ’a n a lg e s in e  e t  d e  lau d an u m  ; o n  
a jo u te  p r o g r e s s iv e m e n t  d u  sé ru m  s a lé , d e  la fe rm en to -th ér a p ie  e t  d e s  to n iq u e s  
c a r d ia q u e s  e t  g én éra u x ..

L e s  a n a ly s e s  m o n tr e n t :  bilirubinémie 1 /3 5 .0 0 0  (F o u c h e t) . c h o le s té r o lé m ie  
à , 1 .2 4  gr. glycémie à jeun augmentée à i,ZÔ gr. °/ooi l'urée sanguine à 
1 , 2 0  gr 0/ qq, le s  S éro -réa c tio n s  p o u r  la  s y p h i' is  n é g a t iv e s  ; la  fo rm u le  sa n g u in e  
m on tre  u n e  hyperleucocytose d e  1 4 .0 0 0  a v e c  polynucléose neutrophyle d e 9 2 o /0 * 
d a n s l’urine, o n  tr o u v e  u n e  glycosurie d e  4 ,7 5  gr. ° /oq, d e s  tra ce s  a c c e n tu é e s  
d ’a lb u m in e , d e  rares h é m a tie s  e t  le u c o c y t e s  d a n s le  sé d im en t. L a  recherche de la 
diastasurie fa ite  à  l ’en trée  rèp résen te  un ehiffre augmenté à 10 2 8  unités Wohl- 
gemuth et à 2 0 .0  unité queltjnes jours après.

C ep en d a n t p lu s ie u r s  c h ir u r g ie n s  o n t  ex a m in é  la  m a la d e . I ls  o n t  c o n c lu ,  
q u ’il s ’a g is s a it  d e  c h o lé r y s t it e  a v e c  p é r ic h o lé c y s tite  a ig u ë  sa n s  in d ic a tio n  o p é 
ra to ire  im m éd ia te , to u t  a u  p lu s  u n e  v ig ite n te  ex p ec ta tio n  arm ée A  partir d e  ce tte  
d a te  ( 1 0 -1 2  m ai), l e s  p h é n o m e n è s  p r é s e n te n t  p r o g r e s s iv e m e n t  d e s  é lém en ts  c l in i
q u e s  p lu s  p réc is . L a  fièv re  in d iq u e  u n  p r o c e s su s  n e ttem en t s u p p u r a t if ;  le  ia c ie s  
p é r ito n é a l, l ’é ta t gén éra l m a u v a  s  a v e c  a m a ig r isse m e n t  rap id e e t  arrêt d e s  m a tière s  
e t  d e s  g a z ,  le  p o u ls  é ta n t  re la tiv em en t b o n , 10 0  b a ttem en ts  p ar m in u te . A l ’epi- 
gastre e t immédiatement au-dessus de de l ’ombilic on constate, à côte d ’une 
vive défense et des douleurs, une voussure, où l’on peut percevoir une masse 
profonde et diffuse', fixe, doulou-euse et étalée dans le sens transversal ; p o n c -  
' io n n é e .  le  12 m ai, o n  o b tie n t  d u  p u s , b ien  lié .

L ’in te rv en tio n  d ’u r g e n c e , fa ite  par M M . le s  d r s . Qilorteanu et Atanasiu a 
a  m è n i  h :u r e  e t  .e  1 7 -èm e  jo u r  d e  la  m a la d ie , d o n n e  le  p r o to c o le  s u iv a n t  : 
in c is io n  m éd ian e a u -d e s s u s  d e  l’o m b i l ic ;  l’éoinloon parsemé de points de stêato- 
nécrose ; par la  p o n c t io n  d u  lig a m e n t  g a s t r o -c o l iq u e  o n  é v a c u e  u n e  gran d e q u a n tité
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d e  p u s  b ie n  lié  ; en  fa isa n t u n e  b r è c h e . a u  lig a m e n t , o n  o u v r it , o n  m a rsu p ia lisa  
e t  o n  d ra in a  la  c o lle c t io n ..

L’examen bactériologique du pus montra la nature exclussivement coli- 
bacillaire.

L e s  su ite s  o p éra to ire s  a v e c  d es  p a n sa m a n ts  q u o tid ie n s , tra item en t s y m p t o 
m atiq u e  e t  a n ti- in fe c tie u x  s o n t  p r o g r e s s iv e m e n t  b o n n e s  L e  p r o n o s t ic , tr è s  g r a v e  
im m éd ia tem e n t a p rès  l ’in te rv en tio n  s ’a m éliore  d e  s o t t e  q u ’o n  a s s  s te  à  la  d is p a 
r itio n  d e s  s ig n e s  d ’in su fllsa n ce  ( g y c é m ie  1 ,1 5  gr. c/ggl, g ly c o s u r ie  a b se n te , d ia s ta -  
su r ie  réd u ite  à  2 5 6  e t  p u is  à  12 8  u n ités . L ’u rée  s a n g u in e  à  0 ,3 2  et l ’u rin e n o r 
m ale. P en d a n t q u e lq u e s  s e m a in e s , la  m a la d e  a  fa it d e s  p o u s s é e s  féb r ile s  ii r é g u 
liè r e s  e t  a p rès  d e u x  m o is  d ’h o sp ita lisa t io n , e l le  so r t  d e  n o tre  se r v ic e  en  c o n t i
nu» n t  à  faire le s  p a n se m e n ts  er c o re  d eu x  m o is  j u s q u ’à  la  ferm etu  e  d é fin it iv e  d e  la  
f is tu le  p an créa tiq u e . R éexam in ée  a p rès  18  m o is , o n  e o n s ta te  q u e la  m a la d e  a  
récu p éré  s o n  é ta t  d e  sa n té  a n tér ieu re . L e s  a n a ly s e s  d o n n e n t  d e s  r é p o r s e s  n o r 
m a le s , l a  p r ise  d e la  te n s io n  m o n tre  u n e  h y p e r te n s io n  c lim a ctér iq u e  m o d é r é e ;  
n o u s  n ’a v o n s  à c o n sta ter  r ien  d ’a n o rm a l à  so n ^ a b d o m en  • )  -

En somme, il s’agit d’une malade avec des crises antérieures 
considérées comme hépatiques, qui en pleine santé apparente fait une 
crise violente d’épigastralgie avec vomissements, frissons, fièvre et 
subictère. Les analyses montrent une hyperleucocytose avec poly
nucléose neutropihile importante, de l’hyperdiastasurie forte et hypera
zotémie avec un syndrome urinaire discret. Un traitement médical 
adéquat demeure sans résultat, tandis que l’altération de l’étot général 
s’aggrave, l’amaigrissement est rapide avec des troublés dans le transit 
des matières et des gaz ; l’àsthénie est profonde ; les poussées ther
miques se répètent, les douleurs sont interceptées de crises violentes 
résistant à des analgésiques du type morphinique ; la contracture abdo
minale, au niveau, de l’épigastre, augmente elle aussii pour que le 17-e 
jour de la maladie, la région épigastrique puisse permettre la percep
tion d’une masse profonde et diffuse, fixe, douloureuse et étalée dans 
le sens transversal immédiatement au-dessus de 1,ombilic. Ceite évolu
tion clinique à laquelle s’associent les signes d'insuffisance pancréatique 
interne et surtout externe (signes diabétiques et forte hyperdiastasurie) 
permettent le diagnostic d’un processus suppuratif au niveau du 
pancréas.

La laparotomie, d’autre part, montre la présence d’un oyer sup
puratif volumineux qui bombe dans la région du ligament gàstro- 
colique avec Vépiploon parsemé de points de stéato-nécrose. La nature 
des germes s'est montrée exclussivement colibacilaire.

La-guérison est survenue lentement, la fermeture de la fistule de
drainage s’est réalisée au cours de quatre mois.

' [U rm are]

A *)
* )  C e c a s  a  fa it l’o b je t  d ’u n e c o m u n ic a tio n  à  la  S o c ié té  M éd ica le  d e s  

H ô p ita u x  d e  B u ca rest, (1 9 4 0 , févr ier).
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ASUPRA' AZOTEMIEl IN CONVALESCENŢA 

BOALELOR INFECŢIOASE
de

D-r NINA VORNICESCU SCHIOPU .

f Am avut curiozitatea să urmăresc evolufia ureei sanguine în bo
lile contagioase, cercetând-o la bolnavii din spital. S’au făcut dozările 
uree! şi a chlorurilor numai în unele cazuri. Mai multe analize s au 
făcut în scarlatină şi tifos exantematic. Alegerea bolnavilor s’a făcut după 
inspirafie şi posibilităfile momentului.

Ne-a surprins faptul că mulfi bolnavi prezentând semne clinice! 
grave de uremie cu leziuni renale accentuate, (hematurie, cilindrurie, 
albuminurie şi oligurie sau chipr anùrie)) au avut cantităfi mici de 
ureie. Alfii cari nu prezentau aproape nimic renal şi semne foarte 
discrete de uremie clinică, au avut cantităfi mari de urefe (6 gr. Ia 
mie). Ei aveau starea generală bună şi s’au vindecat foarte repede. 
Mă obişnuisăm să nu mai dau imporfanfă prognostică cantităfii mari de 
uree în sânge, ci stărei generale.

In perioada eruptivă şi febrilă à scarlatinei, ureea în sânge era 
sub normai 0,10-—0,20 gr. Ia mie, în toate cazurile. Fiind vorba de 
boli contagioase, marea majoritate a bolnavilor erau copii mici' şi, se 
ştie că în mod normal la copii ureea sanguină este mai mică decât 
Ia adulfi. ' ,

Sângele pentru dozarea ureei se lua pe nemâncate şi după 
zile de regim lacto-hidrîc. Menfionez asta, fiindcă dozai ureei are di
ferită imporfanfă după regimul care l-a întrebuinţat bolnavul în pe
rioada de timp înainte mergătoare. De exemplu : un adult având 
ureea 0,50— 0,60 gr. Ia mie, va aivea un pronostic foarte bun, dacă 
s’a alimentat cu regim bogat în came în zilele anterioare analizei 
şi un prognostic rezervat, dacă a ţinut regim hidric-deza,Ibuminaf.

La bolnavii convalescenfi, cu semne clinice de uremie gravă (ce
falee intensă, vărsături, 1 convulsii, cecitate, comă şi moarte) nu se 
găsea ureea în cantităfi prea mari, decât în cazurile când era o uremie 
prin chloropenie şi'cari,nu puteau fi salvafi decât prin administrarea
de CINa.

Uremicii gravi (convulsivii)' cari aveau anazarc, prezentând can- 
titâfi mici de uree "în sânge (0,40 gr. la mie), se explică în parte prin 
dilufia lichidelor organice, iar convulsiile se datorau nu' substanfelor 
toxice, ci presai nei intracraniene.

Cantitâfile mari de uree în sânge (5—-6 gr. Ia mie)' au fost 
găsite numai la convalescenfi şi niciodată în timpul perioadei eruptive 
şi evolutive a boalei. ,

Am citat un caz de uremie mare la un convalescent de tifos exan
tematic cu 5 gr. la mie uree în sânge1). Nu este singurul caz când la 
convalescenfi de boli contagioase ca scarlatină, tifosul exantematic, etc. 
Am găsit până Ia -6 gr la mie uree în sânge, prezentând o stare ge

li „C u riozită ţi în  câ te v a  b o a le  c o n ta g io a s e * , A cta  M ed ica  R om an a Nr. 8 -1 0  
d in  1 9 4 6 . ,
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nerală l̂ unâ şi cari s ’au vindecat foarte tepede fără să lase nicio se
chelă şi fără să fi benefidat de vreun tratament special. Dozarea 
chlorurilor în aoeste cazuri, arată o scădere atât de neînsemnată a Q , 
că nu poate fi vorba de uremii Tprrn chloropenii. (Numai în uremiile 
prin chloropenii sunt dfate cantităţi mari de uree vindecate prin trata
mentul adecvat). Unii din ei au fost alimentaţi complect cu regimul 
obişnuit al omului normal, fără să se fi agravat uremia. Din contră, 
ureea de obicei a scăzut Ia normal în câteva zile. Aceste uremii san
guine mari surveneau Ia începutul convalescentei după boli contagioase. 
Nefiind în cauză chloropenja şi nici rnsuficienfa renală ne-am gândit 
la alte cauze.

Se ştie că în serul sanguin normal se găseşte o substanfă nu
mită pretează, care descompune albuminele serice, dacă aceste albu- 
mine sunt lipsite de lîpoide.

Keysser şi Wassermann- (1911),' Jobling şi Petersen (1914), 
Besredka şi alfii au demonstrat că o substanfă triturală fin, cum ar fi 
caolina, introdusă în sânge, fixează substanjele lipoidice de apărare 
(acizi graşi) din serul sanguin, probabil prin adsorbjie. Corpii micro- 
bieni se comportă la fel. Aceasta este o reaefie fizico-chimică, nespe
cifică şi puterea tei depinde de proprietăţile fizice a particolelor, din 
care un rol însemnat îl are mărimea lor. In sensul că puterea de fixare 
a' lipoidelor este cu atât mai mare cu cât particulele sunt mai mici.

In sprijinul acestor fapte experimentale găsite de autorii mai sus 
cifafi, este şi faptul că dozele mari de uree (5— 6 gr. Ia mie) au fost 
aăsite de noi în bolile care sunt datorite virusurilor filtrabile (scar- 

, latina, tifos exaniematic) şi nu în bolile datorite microbilor mai mari 
(ureea fiind un produs de descompunere a albuminelor).

In urma fixănei lipoidelor se opreşte, se micşorează funcţia lot 
antitriptică de apărare contra aefiunei normale a proteazei serice.

De aceia proteinele organismului sunt supuse distrugerii. Autorii 
citaf'r, cred că aşa zisele anafilactoxine ale lui Frigberg, nu sunt alt
ceva decât serul sanguin, care a căpătat proprietăţi toxice în urma în- 
depărfărei parţiale a antitrrpsinei serioe. Iar produsele de descompunere 
a proteinelor se formează din serul supus autolizei.

După aceşti autori, proprietatea antitriptică a serului sanguin nor
mal, este factorul principal în imunitate. ,

Radzievschi a demonstrat că introducând microbi morfi animalelor 
imunizate, ele mor mai repede deaât animalele neimune. Aceasta se 
daforeşte probabil faptului că animalul imunizat producă anticorpi bac- 
teriolitici, cari elimină din corpi bacterieriî substanţe toxice.

Thile'şi Embleton (1913) au emis părerea că endofoxinele n’ar fi 
altceva decât proteine bacteriene descompuse sub aefiunea anticorpilor şi 
a complimentului.  ̂ _ >

In concluzie, toţi autorii sunt de acord că în infecţi', fi© albu- 
minele serice, fie albuminele bacteriene sunt descompuse. Ureea fiind 
un produs de descompunere a albuminelor, ne-am gândit că dozele mari 
de uree Ia convalescenţii bolilor infecţioase, s'ar datora tocmai descom- 
punerei acestor albumine (luând în considerare benignitatea şi durata 
scurtă a acestor uremii). Fîiridca în bolile infeefioase se produce pro-
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teoliza albuminelor serului sanguin prin lipsa Iipoidelor, cari in con
diţii normale îi apăra de digestie, sau din descompunerea proteinelor bac-

■ teriene sub acţiunea anticorpilor.
. Arderile intense din timpul perioadei febrile se produc pe seama 

grăsimilor şi a albuminelor organismului, fiindcă nu se produce un nou
' aport de substanţe alimentare, bolnavul febril având anorexie şi insufi

cienţă de asimilare a puţinelor alimente ingerate. in afară de asta, a 
intrat în uz ca bolnavii febrili să fie supuşi regimului hipoalbuminat 
şi hîpogrăsds. De aceia dându-i acelui convalescent de tifos exante- 
matic, care prezenta 5 gr. la mie de uree în sânge, un regim integral 
nam greşit, căci el avea mare nevoie de un aport important de albu- 
mine ca să nu î se mai producă autodigestia albuminelor.

Mă întreb, ureea (care este un produs de descompunere a al
buminelor) găsită în cantităţi aşa de mari ca 5— 6 gr. la mie, la în
ceputul convalescenţei, este datorită acumulării din timpul perioadei 
febrile, când arderile sunt jntense şî neeliminate atunci, din cauza hipo- 
funcţiunei renale (hipofuncfrunile fiind obişnuite pentru toate organele 
în timpul perioadei febrile). In acest caz debarasarea rapidă a organis
mului de uree, s’ar explica prin debaclu! urinar aşa de obişnuit în 
convalescenţa bolilor infecfioase.

O  altă ipoteză ar fi că această uree sar forma din descompune
rea albuminelor bacteriene. Această din urmă ipoteză ar explica de ce 
cantitatea maximă de uree în bolile infecfioase se găseşte de obicei 
în convalescenţă.

Se ştie că vindecarea unei boli contagioase se produce prin for
marea de anticorpi în cantitate suficientă ca să împiedice creşterea 
şi înmulţirea microbilor. Maximum de anticorpi în organism se găsesc 
în primele zile de convalescenţă, tot atunci se găseşte şi cantitatea 
maximă de uree' în sânge.

1 Să fie asta o simplă coincidenţă?
Cantităţile sub normale de uree (0,10— 0,20 gr. la mie), dela 

începutul boalei sar putea explica astfel: probabil bolnavul nealî- 
mentându-se, arderile se produc pe seama rezervelor de hidrocarbonate

■ şi grăsimi cari ne dau uree şi numai mai târziu pe seama albuminelor 
din organism, cari pierd Ijpoidele protectoare. Această scădere a ureei 
în sânge nu cred să fie datorită hipofuncţiei hepatice. Căci în acest 
caz este mai verosimil ca ficatul să fie mai lezat către sfârşitul boalei. 
In realitate, creşterea ureei sanguine se observă tocmai la sfârşitul boalei.
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UN CAZ DEOSEBIT DE ABCES PERINEFRETTC. 
VINDECARE PRIN SER ANTiSTAFILOCOCIC

de
D-p N. IGNA D-r C. BART

/
Prezentăm mai întâi observaţia clinică a cazului, succintă pe cât 

ne permite evoluţia lungă de trei luni a boalei, pentru'ca Ia urmă să 
ne permitem câteva comentarii cari ni-au părut interesante de relevat.

Soldatul D. V. în vârstă de 23 ani, este adus în acest şpital *) în ziua 
de 20 Sept. 1945, în complectă stare de vcaşexie, cu un grad de, impotenţă 
în mers şi dureri în hipoehondrul drept; afebril (V. graficul).

Ca istorie, aflăm puţine date •precise' dela pacient: s/a îmbolnăvit pe 
front, deoi. de ni uită vreme, fără să ne dea date prea multe asupra boalei 
sale, decât aceia că a trecut prin mai multe spitale şi la urmă a obţinut un 
concediu. In pxezent, se întoarce din concediu în spitalul nostru cu diagnosticul 
de tuberculoză pulmonară şi debilitate generală.

S ta r ea  p r ezen tă :  In afară de gradul’ de slăbiciune şi anemie ce ’ ne 
izbeşte ţa examenul clinic general, observăm în plus mcrp,ul anevoios şi cu 
atitudine de aplecare*înainte, stare ce ne-o explicăm imediat; pacientul prezintă' 
un grad de flebită la gamba stângă şi aduzi o jenă în hemitoracele drepit, 
accentuată mai ales, la orice mişcare sau respiraţie profundă. Examenul pul
monar nu relevă o matitate la baza dreaptă destul de întinsă, cu frecătjiri' 
variate la nivelul ei şi un uşor suflu pleuretic’ paravertebr'al. Cum nu găsim: 
nimic în restul pulmomlor şi nici la  examenul cordului, ne 'dăm seama atunci 
că aceste date clinice nu explică starea gravă a bolnavului şi de aceea pro
cedăm mai departe la examenul abdominal. Aici descoperim prin palpare pro
fundă o durere a tâ t în flancul drept cât şi în loja renală dreaptă; insistând 
cu patparea bimânuală la ace^t nivel, descoperim o tumoare profundă, mo
bilă cu respiraţie, şi bine delimitată în dreptul lojei renale. De altfel o in
specţie mai atentă ne arată în plus existenţa unui edem discret care, prin 
palpare, constatăm că se întinde atât la 'nivelul acestei zone cât şi -în spre 
baza dreaptă. Picatul şi splina uşor mărite şi sensibile. Nimic deosebit din 
partea celorlalte aparate. .

* )  S p ita lu l m ilitar d in  A lb a -Iu lia , d esf iin ţa t  la  1 A u g u s t  1946 .
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Examenul de laborator arată: urina cu urme de albumina şi în sediment., 
rari cilindroizi. Sângele: hematii 3,5 milioane şi leucocito 18.000 mm.®; formula.: 
neutrofile 38o/0, metamielocite 46o/o, monocite 3«/o, limfocite 130/q ; viteză de 
sedimentare mărită: 33, 52, 60 şi 70 mm., respectiv_după 30, 60, 90 şi 120’.

Din motive independente de noi, puaeţia jojei renale la  locul de electie 
' se face i a treia zi dela internare, de unde se scoate 150 cm.3 de puroi bine 

iegat. A doua' zi după această punctie facem examenul radioscopie al to- .

; I
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raeelului (bine înţeles bolnavul fiind culoat), care, spre a noastră surprin
dere, nu arată nicio modificare a tonalităţii la nivelul bazei drepte. Totuşi', 
procedăm la o nouă puncţie, executată la 'bază, de unde se scoate câţiva cm.* 
de puroi cu aceleaşi caractere ca puroiul recoltat din loja renală. De altfel 
examenul direct făcut asupra ambelor probe de punctat arată: polinujcjleare. 
în.- parte distruse; cristali de hematoidină şi prezenta stafilococului în stare 
pură, oare la cultură se arată de tip auriu. Cu aceste date se înţelege că 
diagnosticul ce se impunea era, cu toată absenta febrei, de abces perinefretie 
cu evolufia posterioară şi ascendentă, de unde şi existenta unei pleurezii pu
rulente la baza dreaptă. •

E v o lu ţ ie  ş i  tr a ta m e n t:  Cum starea pacientului era- prea compromisă 
pentru a-1 trimite la operaţie, ne-am .mărgnit la  un tratament medical aso
ciat cu punctii evacuat rice. Din cauza flebitei, întreg membrul inferior stâng 
a  fost imobilizat. Bolnavului i s’a dat o hrană substanţială, iar din a 5-a 
zi dela internare i s’a administrat şi ser antistafilooocic asociat cu ser fizio
logic; serul antistafilococic, din nefericire netitrat, provenea dela Institutul 
Cantacuzino. Funcţiile evacuatrice se făceau alternativ când în loja renală, 
(de unde s’a extras 600 cin 3 puroi), când în cavitatea jdeurală (de 
unde s’a extras în fobii 100 omC3 puroi). Se înţelege că nivelul acestor 
punctii varia puţin dela o şedinţă la alta, după datele clinice locale, iar Îa 
sfârşitul şedinfei introduceau o fiolă de Prontozil. Din prudentă serul an- 
tiştafilococic s-a administrat numai intramuscular şi şubcutan- în .cantitate dei 
100-150 cm1.,3 la fieoare şedinţă, totdeauna asociat cu s’-r'fiziologic îu cantitate de 
cirda 500 cm.3 In afară de inocularea în 111 a Prontozilului, intenţionat noi
am evi)ăt orice oltă medicatie chimipterapică sau biologică: întâi, pentru că 
ne aşteptam la  putină reacţie din partea unui organism atât de compromis 
şi apoi, pentrucă, cu bună logică, aşteptam dela serotearpie un răspuns mais 
prompt şi mai eficace pentru neutralizarea toxemiei de c\ire bolnavul era în 
deosebi afectat. In adevăr, .în primele 7 zile dela instituirea s,eroterapiei (care 
însuma o cantitate de 650 cm.3 ser antistafilococic) şi după oe puncţiile eva
cuatrice se arătase albe, starea generală a bolnavului s’a âmelioriât în tr’âtâtâ, 
încât aveam impresia sigură că bolnavul e în afară de pericol cu toată 
febra perzistentă.' D ar chiar îu ziua când şi febra pare ’să s,e . normalizeze, 
iluzia vindecării o pierdem * prin constatarea unui nou proces de 'flebită- 
care de data aceasta se instalează pe tot lungul membrului inferior stâng':
edemul, la început localizat numai pe laba piciorului, se instalează pe urmă
pe întreg membrul; în acelaşi timp febra creşte şi prezintă oscilaţii mari) 
însoţită de transpiraţii pTofuze. Din nou suntem' nevoijti a menţine întreg
membru în complect repauz şi iarăşi din nou recurgiem ţa seroterapie, oon-.
vinşi fiind odată mai- mult, că în fond procesul toxic e .  acela ce predomină) 
la bolnavul nostru şi acest proces e responsabil de noul puseu de flebită 
mai mult decât procesul infeefios iniţial. Serul s,e administra în acelaşi ritm 
şi mii ca la  început şi îneăo'iată cu a-c(easjtă terapie noi am avu t imnresiai 
că jugulăm notta flebită. Iată însă că la  a 10-a izi dela cel de al dbil;eia 
puseu de flebită, apare o nouă flebită la  membrul inferior drept. D e , data 
aeeas,ta, examenul clinic ne arată că produsul de flebită nu cuprinde numai 
întreg membrul inferior drept, dar interesează şi vena iliacă dreaptă. Edemul 
creştea în intensitate progresiv, dela laba piciorului spre arcada .crurală, pe 
întindea şi deasupra, ei, astfel că odată cu enorma 'tumefiere a membrului in-
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ferior drept şi abdomenul apărea m ărit de volum. Palpaţia cea mai super
ficială eră extrem de sensibilă la nivelul acestui edem .şi în plus ea ne desco
perea mărirea ganglionilor inguinali corespunzători; în plus bolnavul acuza du
reri mari în epigastrü, inapetenţa iarăşi se instalase, iar febra prezenta osci- 

' laţii mult mai mari ca mai înainte. 'Această stare ne-impunea tlc 'dat^ această 
un prognostic mai mult decât • rezervat. Totuşi, consecvenţi conduitei^ terapeu
tice fixate dintru început, noi am reluat seroterapia antistafilooocică, c«ob(- 
vinşi că deşi procesul infectios initial era vindecat, atàrea de toxemie a bol
navului, precum şi complicaţiile noi reclamau o terapeutică adequată. De data' 
aceasta, seroterapia o făceam la intervale mai mari dar şi în câîititato 
mai mare (2—300 cm.3), asociată ca de obicei qu ser fizio’ogic, în plus: orice 
administrare de ser era procedată de o desensibilizare. In acest Tel am ajunş 
ca în interval de 3 săpt. delà âl 3-lea puseu de flebită să constatăm eă nu 
numai procesul local retrocedase şi febra atinsese nivelul normal, dar şi starea 
pacientului să arate o evidentă ameliorare. In treacăt amintim că deşi can
titatea totală de s,er administrată, pacientului nostru ajunseşe aproximativ;
Ia 2000 cm.3; nicio manifestare de sensibilizare nu am putut constata. Tot 
în aees,t interval a fost administrat pacientului noştru o şerie de injecţii cu t 
Campolon, pentrucă formula sanguină, ne relevase, pe lângă alte spmrie de 
anemie şi 'preztnţa de mega’obla=|te. Acest fapt l-am interpretat ca o dovadă, 
de excitare a măluv-'i o o ise faţlăj de procesul eminamente toxic de care .éra 
afectat bolnavul chiar delà intrare. Deşi şi acest ultim puseu kle flebită re
trocedase, cel puţin clinic ad integrum, şi pacientul ară,ta. o bună stare care > 
numai inspiră nicio rezervă, totuşi o neîncredere încă ne stăpânea: pe deo
parte miei oscilaţii febrile încă mâi apăreau, pe de altă parte, viteza de se
dimentare ne arăta cifre mărite, mai mărite chiar decât la examenele ante
rioare. Astfel la 3 N-brie, spre exemplu, în vreme ce formula sanguină nu 
arata decât 69°/o polinuclinare - şi- numai 8°/o metamiejocite, viteza de s.eii- 

' mentare era de 67,; 105, 120 şi 135 mm. Neîncrederea noastră s’a schimbat
/ într’o complectă rezervă, atunci când în plină vindecare clinică. a procesului

, de flebită, (era o lună delà ultimul puseu), brusc febra 'ep ridică, iar pacientul
aeu^ă un junghiu puternic în hemitoracele drept şi în acelaşi timp se insta
lează o insuficientă cardiovasculară ce merge până la colaps. Clinic con
statăm apariţia unui infarct pulmonar la baza dreaptă, fapt confirmat în 
urmă şi de pacient prin expectorata caracteristică, faţă de această nouă 

I complicaţie, caro nu întârzie să fie urmată după 3 zile de un alt infarct în
f hemitoracele stâng, complicaţie logic aşteptată de noi ca şi altele mai grava,
ţ dar de loc nedorite, am socotit situaţia dramatică. La sfroterapie !nu né mai
! >. puteam gândi; ce mai putea face serul când.e vorba ,'de o complicaţie a
! - complicaţiilor? Am socotit — recunoaştem — cazul pierdut şi tratamentul
’j ce a  urmajt a fost, de sigur cel apropiat (tonice cardiace, calcium, vitamina
> . *> C, dar aplicat fără nieiun sentiment de siguranţă. Pacientul, deşi ignora
ij soepticismul nostru, a fost mai încrezător în forţele lu i native. .Aproxi

mativ în tr’o sătpămână el se remite complect şi, din aeffias.tă ' comipâioaţie şi 
reclamă mâncare şi concediu. • Se înţelege că a fost reţinut încă multă vreme,

; ' adică până la  o reală restabilire clinică şi humorală, — în care timp nu
numai, că s’a. vindecat complect, dar a reuşit să câştige 'câteva kgr. în plus 
la  greutate, între ttmţp a fost contrôlait'din nou la  Roentgen: de data aceastfc 

’ s’a constatat la baza dreaptă o micşorare a sinusului costo-diafragmatic, cu

\
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o tonalitate mai scăzută şi cu jocul diafragmatic limitat, dar fără niciun 
reliquat de pe. urma infarctelor. Pacientul, revenit la  sjpitil după 3 luni ide 
concediu, a putut fi supus la  un control. Câştiga?,c în 'greutate 16 kgr., nu 
acuza nimic, cel puţin după spusa lui, şi nici examenul de laborator nu 
arăta nimic patologic în urină sau în sânge. Cons,tatăm Cu această ocazie 
că pacientul nostru prezintă nu mai în afară de punotul banal de pleiirită 
dela ba'za dreaptă, o cianoză a membrelor inferioare, care se aocentuiază' 
mai ales în sta(ionare 'ŝ au după mers. Dealtmintrelea, insistând, noi aflăm 
dela el că în adevăr, când' merge mai m ult apar şi edeme 'l a - picioare şi 
acuză dureri în ambele pulpe (Sequele dela flebite).

C o m e n t a r i i :
Cazurile de abces perinefretic, deşi destul de rare în timp de pace, 

nu prezintă în sine vre-un interes clinic deosebit: într un caz suspect, 
e ideajuns a, ne gândi Ia o asemenea posibilitate şi în consecinfă a 
face o punefie la locul de eleefie, pentru a stabili un diagnostic corect. 
Războiul, e adevărat, pare să fi prilejuit o fregvenjă mai mare, cel 
pufin în spitalele militare. Astfel în acest spital, unde mai înainte nu 
s’a întâmplat asemenea cazuri, în cursul ultimilor doi ani (1944— 1945)/ 
la un 'total de 9380 de bolnavi sau putut identifica 5 cazuri, deci un 
procent de 0,05°/o. O explicajie psupra -acestei frequenfi ar fi poate 
şi deficienfa de higienă corporală, inerentă în, război, cu înmulfirea ca
zurilor de furunculoză şi alte afeefiuni infecfrăase ale pielei, care ser-1 
veau că sursă de infeefie a lojei renale. Publicăm însă acest caz din 
alte motive: ' , '

1. Unul este de ordin clinic şi care ne-a frapat în deosebi: în 
abcesul perinefretic, procesul de intoxicare poate să predomine pe cel 
infeefios într'atâta, încât să ne facă să ignorăm procesul iniţial până 
la un punct aşa cum am văzut din istoria clinică a cazului prezentat. 
Ori într'o infeefie stafilococică cronică nu trebue de loc ignorat ’aţest 
fapt, —  nici de medic şi nici de chirurg, —  mai ales de când bacte- 
riologii americani au descoperit toxina stafilococică şi au arătat că 
aceasta poate fi "tot aşa de agresivă pentru oragnismul uman şi ani
mal, ca şi toxina difterică sau cea tetanică.

' 2. Un alt moliv, —  dâ data aceasta de ordin terapeutic —
încă ne-a determinat Ia publicare: ■ este acela de a pune în evidenfă 
importanfa seroferapiei în tratamentul infecfiilor stafilococice, mai ales 

'în cele cronice. Serul antitoxic trebue să fie întrebuinfăf într o mare 
măsură, singur, sau asociat cu celelalte mijloace chimice, biologice sau 
de ordin chirurgical. In adevăr, prin descoperirea toxinei stafilococice 
nu numai că s'a pus fa dispozifie un mijloc prejios da a aprofunda mai 
mult pafogenia infeefiei stafilococice în medicina experimentală şi cea 
umană —  infeefie uneori banalizată, alteori ignorată de medic ,în prac
tica dă toate zilele —  dar mai mult: cu .ajutorul acestei toxine curând 
s'a putut ob}ine şi un ser antitoxic, capafbrl să centralizeze această 
toxină şi, astfel arsenalul terapeutic să se fi îmbogăfit cu o armă nouă 
şi eficace. Serul antistafilococic, întrebuinfat mai ales de lumea medi
cală anglosaxonă, a dat rezultate foarte ' bune chiar în cazuri dis
perate. - -
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Irisistăm: vindecarea cazului nostru, idestul de grav atât prin 
aspectul clinic aât şi prin multiplele lui complicafii, nu poate fi atri
buită, . decât numai seroterapiei. Nu ne facem nicio iluzie de cele Á— 5 
injecfii cu Pronfozil injectate în sifu, —  mai ales de când date maî 
recente cu privire la sulfamide ne-au arătat că asemenea compuşi 
chimici sunt inactivi când sunt inoculafi în plin puroi. Aceasta, ca şi 
extrasul tisular şi celular, precum şi unele produse bacteriene rezultate 
din moartea sau autoliza microbilor sunt net antagoniste sulfamidelor. 
întrebuinţând Prontozilul în acest mod am fost conduşi mai mult de ideia 
de a ajuta organismul în limitarea procesului mfecfios şî acelaşi rol îl 
acordăm şi puncfiilor evacuatrice, cari au înlocuit actul chirurgical- Nu 
tot aşa putem spune de seroterapie: după cum am văzut procesul in- 
fecfios în cazul nostru, localizat deja, a fost depăşit de cel de intoxicare 
generală a oragnismului într‘o aşa măsură că, numai inundarea Idi pu 
cei doi litri de ser a fost în stare să. neutralizeze starea toxică şi să 
ajute la dispariţia complicaţiilor, —  într’un cuvânt să grăbească pro
cesul final de vindecare. Credem că numai serul şi celelalte mijloace 
biologice întrebuinfate de obicei înfr'o infecfie sfafilococică (vaccinul, 
antivirusul, fagul sau anatoxina) a putut în mod prompt să aducă vin
decarea într'un organism în care mijloacele proprii de apărare erau 
deja epuizate. Acest fapt, socotim noi, trebue refinuf de lumeg medi- 

, cală dela noi, care pare să nu dea toată atenfia serului antitoxic în 
cazuri de infecţie cronică cu stafiloooc. Poate n’ar fi fără Interes prac
tic de a releva cu această ocazie, că unul din1 noi CB.'1 într’un alt 
caz tot aşa de grav de infecfie sfafilococică intra şi extra hepatică, cu 
pleurezie purulentă şi abcese metastdtice (nepublicat) seroferapia stafi- 
lococică a grăbit vindecarea lui alături de cele 5 operafii efectuate de 
chirurg în curs de 5 luni. In orice caz în străinătate şi în special în 
America seroferapia se bucură de o mare considerare. Infhom şi Baker 
se arată foarte entuziasmafi cu această terapie înfrebuinfată într’o serie 
de cazuri foarte grave, iar Schmidf nu ezită a  afirma ca pufine se
ruri antitoxice se arată aşa de active la om ca serul clntistafilococic.. 
De aceia şi noi punem toată greutatea vindecărei pe seroterapie. Do
vada nu este numai procesul de vindecare de sine; »eficacitatea serului 
am pufuf-o controla şi prin tabloul sanguin, repetat în tot cursul boa
lei. In adevăr, acest tablou ne-a confirmat vederile şcoalei americane,, 
care susfine că seroferapia antiştafilococică trebue continuată atâta! 
vreme cât tabloul ne arată prezenfa elementelor inmafure în formulă. 
Acest control- împreună cu numărul global al leucocitelor şi cu fitrarea 
anfifoxinei în serul bolnavului sunt indicii prefioase pentru continuarea 
seroterapiei şi eventual pentru prognostic: scăderea elementelor inma
fure şi a leucociielor, precum şi mărirea fitrului antitoxic, sunt indicii 
că seroferapia este efeciitfă sau eventual trebue continuată mai departe, 
iar prognosticul este bun. Din nefericire, în condifiile precare din spi
talul nostru, această titrare n’am pufut-o executa, dar am putut Ar
mări scăderea elementelor nemature şi a leucocitelor în general sub 
influenfa seroterapiei. Adăugăm de altfel că chiar dacă am fi determinat 
titrai aniitoxic în cursul boalei, tot nu am fi obfinUf date importante 
atâta vreme cât serul întrebuinţat de noi a fost netritraf. In concluzie:

< v
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seroterapia antistafilococică în cazuri grave şi chiar disperate, este mai 
mult decât recomandată, ea poate fi salvatoare, aşa precum s'a văzut 
din cazul de mai sus. - . • /

3. In fine un ultim motiv justificator, —  un motiv de ordin 
patogenetic: cazul nostru, prin puseurile sale de flebită, ilustrează 
în mod quasi-experimental că şi ia om o înfecfie gravă şi cronică cu 
stafilococ poate produce asemenea complicafii vasculare pe care Go- 
waerts Ie-a constatat în patologia experimentală lucrând cu toxina sta- 
filococică. Aceasta ne dovedeşte că tulpina din cazul nostru a fost una 
din cele mai virulente, —  capabilă să secrete suficientă fibrinolizină şi 
kuagulează pentru a da naştere la trombusuri spontane şi repetate, —  
fapt ce a fost deja de mult confirmat de Aoi şi Madison la alte tul
pini virulente. Nu intrăm în discujia procesului patogenetic în sine, 
pe care medicină experimentală l-a prins şi discutat în foate detaliile, 
la animale, ne mulj urnim însă a - releva numai faptul important şi 
anume, că medicina experimentală odată mai mult e confruntată de 
cea umană şi prin urmare o infecfie, '—  banală uneori din punct de 
vedere clinic cum este infecfia stafilococică, —  poate prezenta un dublu 
interes: şi pentru'omul de laborator şi pentru modestul practician.

RÉSUMÉ
U s’agit d ’un cas d’abcèa périnéphretique chez un soldat, guéri par 

sérum antistaphyloeocique et qui a présenté un intérêt particulier autant au 
point de vue clinique, par son tableau et ces complications; qu’au point de vue 
pathogénetique en sp prêtant à des multiples commentaires.

SUMMARY ' ' ,
The authorq relate a perih* [phretio abscesş with particularly regard both 

to clinical pictüxe and his complication. Recovery by large amcunts of stai-, 
phylociccal antitoxin. Then it follows a commentary in regard to the patho- 
genity of staphylociccal infection in man.

1 ' --------------  „  .■

Sanatoriul Moroenî-Dămboviţa 
, Medic primar director: D-r Sextil Russu

U N  CAZ DE SINDROM CLAUDE BERNARD-HORNER 
CONTRO-LATERAL .

de

D-r IOAN NIŢESCU \

Pentru ftiziolog sindromul Bernard-Homer este o complicafie cu
noscută a pleurolizei. A fost descris întâi de Zimmermann, în 1933, 
după o operafie Uacobaeus şi, azi întreaga literatură de specialitate 
cuprinde pbservafia a aproximativ 19 cazuri, publicate'de Zimmermann, 
Kremer, Monteiro, Mistal, Russu, Rougy, Herholz, Spath, Vidai şi 
Fourcade, Douady şi Meyer, Hanrion-Bouvrain şi Roche şi în fine 
Secousse şi Fréour. Toate au. survenit în urma foracocausfiei şi întof- 
deauna numai de partea în care a avut Ioc intervenfia.

i
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Deşi pm mai avut ocazia sâ văd sindrome Bernard-Horner ana- 
loage celor publicate, socotesc important să comunic numai observafia 
unui caz contro-lateral, unic în literatură.

Sindromul Claude Bernard-Horner se datoreşte secfionării ana
tomice sau fiziologice a simpaticului cervical. In cazurile rare de afecfiuni 
dureroase utero-ovariene sau hepatice, - în absenfa oricărei leziuni, s’a 
admis o origine reflexă. . ’

Secţionarea simpaticului cervical «e manifestă prin: »
1) Myozis: strângerea pupilei sub acfiunea constrictorului irisului, 

inervat de ramura pupilară a perechei a 3-a, acfiune devenită pre
ponderentă după paralizia dilatatorului, inervat de simpatic.

2) Enoftalmîa, datorită muşchilor drepfi, ce trag înapoi globul 
ocular şi a căror acfiune a devenit preponderentă în urma paraliziei 
nervilor ce inervează fibrele musculare netede anexate capsulei Iui 
Tenon. Se adaugă şi efectul constricfiei vaselor massei grăsoase a or
bitei, precum şi disparifia acestei masse, când leziunea durează.

3) Strâmtarea fantei palpebrala, consecutiv paraliziei muşchilor 
netezi Horner ai pleoapei superioare, dar mai ales consecutiv enof- 
talmiei.

4) Turburări vasomolorii, sudorale, trofice: vasoconstrictorii fiind 
paralizaji, se produce o vasodilatafie a conjonctivei, a irisului, a coroidei 
(de unde o hipotonie a globului ocular). Sudoarea este abolită şi pielea 
se atrofiază, când leziunea persistă.

In ftiziologie acest sindrom apare după lezarea simpaticului la 
nivelul ansei lui Vieussens, a ganglionului stelat, saii Ia alt nivel al 
Ianfului cervical sau dorsal superior _ (în cazul lui Zimmermann la
nivelul D4— D5). ' '  1

Lezarea s’a produs prin cauterizare şi atunci este definitivă, prin 
căldura radiantă a cauterului şi atunci prezintă grade şi durate va
riabile şi în fine prin emfizem (numai în două cazuri,' publicate de 
Monfeiro şi Russu). In cazul nostru întreruperea a fost fiziologică prin 
îracfiuni de bride. ~

întotdeauna sindromul a apărut de partea lezării simpaticului, cu 
excepfia acestui caz. ,

Prezentarea cazului:
D-r S. şe internează în Sanatoriul Moroeni, la 25 Aprilie 1945, cu 

tu b er cu lo ză  p u lm o n a ră  n leero -ca zeo a să  e x te n s iv ă  s tâ n g ă  şi in f i l t r a t  l im it a t  

su b c la v ic u la r  d rep t. In dreapta se vede şi o fibroză - difuză a vârfului, iar 
infiltratul subclavicular drept este grefat de un vechi câmp de indurafie. 
Tot la dreapta a prezentat o adenită, cervicală ■ tbc. nesupurată, cu 4 ani în, 
urmă, vindecată după radiaţii U. V. Bolnavul este indemn de sifilis.

La internare temperatura era 38,5, pulsul 94 ş i.o  stare toxică foarte 
marcată. ■) . I < \ ; ] ! ’ !

27 A p r il ie  1945, orele 17, se institue pneumotorax terapeutic stâng. 
Bolnavul prezintă dureri moderate la baza gâtului.

începând de a doua zi dimineaţa, apar dureri vii în regiunea supra^l 
orbitară stângă. , . ^  :

28 A p r il ie  1945, orele 17, şe reinsuflă bolnavul. Badioscopic se con-i 
stată un ^pneumotorax bridat apicomediastinal, cu retractie electivă a lcziu-
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nilor. Se observă roşeata obrazului stâng, cu seazatii de căldură ce au maxi- 
mum-ul la lobului urechii Stângi.. După câteva ore am remarcat o inegalitate 
pupilară. '

2 9  A p r il ie  1 9 4 5 , dimineaţa, se observă o bnoftalmie d rea p tă , cu di
minuarea fantei palpebrale în dreapta. Pleoapa păstrează mişcările voluntare.
S’a putut preciza că inegalitatea pupilară este dată de un myosis net în 
dreapta. Conjunctiva oculară este roşie şi globul ocular drept hipoton fpre- . . 
siune digitală).

Toate simptomele' se accentuau după insuflaţii, ce ;crau reduse can-1 
. titativ. Tensiunea arterială: 141/2—8 în stânga şi 12—.7 în dreapta, cu in

dice oscilometric mult mărit în stânga. -
Bolnavul nu a prezentat nicio urmă de emfizem subcutan sau vreo - 

hernie mediastinală sau vreo deplasare de mediastJn.
Myosis-ul a durat apr. 12 zile, fiind primul care a dispărut, iar enof- 

* talmiâ şi pareza pleoapei superioare drepte au început să scadă progresiv după 
2 săptămâni, ca după aproape 3 săptămâni să dispară complect. ■

Am suspectat Ia început un sindrom Sergent, care să explice ine
galitatea pupilară. Când însă tabloul simptomatic a fost complect şi 
absolut tipic, s’a înlăturat posibilitatea sindromului oculo-simpafic de 
excitaţie din stânga.

Discuţia cazului:
Secţionarea simpaticului a fost fiziologică şi consider că a- fost 

produsă prin tracţiunea exercitată . de brida apico-mediastinală cu im
plantări multiple în regiunea puţului scaleno-pleuro-vertebral. In urma 
reinsuflafiilor brida care tracţiona ganglionul stelat s’a alungit şi între- • 
ruperea a fost suspendată.

Aceste constatări radiologice şi deducţii au fost yerficafe prin- 
tr’un examen atent, Ia facerea Uacobaeus-ului. Durerea supra-orbitară 
în stânga se explică prin exercitarea mecanică a  profoneuronilor pro
funzi ai domului pleural stâng, care se articulează cu protoneuronir pe
riferici pi Ggl. Gasser, —  explicaţie identică cu cea dată de Prof.

. Danielopolu, pentru durerea în maxilarul superior stâng, în angor 
pectoris.

Sindromui Bernard-Homer apare totdeauna de partea lezării sim- 
■ paticukii, căci calea dela centrul cilio-spinal Budge, prin stelat, ggl. 

cervical superior, plexus-urile carotidian şi cavernos şi de acolo prin 
trigemen (fie prin ramura ariastomofică cu oftalmicul lui Willis, fie prin 
anastamoza cervico-Gasseriană), ajungând Ia muşcihul ciliar prin nervul 
nasal intern, — este 6 cale directă.

Tot în ftiziologie, anestezierea ggl. stelat în hemoptizii rebele 
sau ca mijloc de tratament în iaringitele tbc. edematoase, a. dat tot
deauna tun sindrom Bemard-Horner de aceiaşi parte, care obiectivează 
succesul infiltraţiei novocainice.

Cercetând toată literatura ce mi-a stat fa dispoziţie, nu am găsit 
publicat vreun caz similar şi nici vreo pxpficafie a unei astfel de posi
bilităţi. Şi lămuririle cerute la două clinici de specialitate au confirmat 
imposibilitatea de a se da o explicaţie valabilă, pentru apariţia sindro
mului încrucişat.'

M. M. 11. i 5
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, In consecmfă publicăm acesf caz sub rezerva unei interpretări ul
terioare.

LUCRĂRI FOLOSITE : Danielopolu D. : Le système nerveux de Ia vie 
végétative 1944. — Gillis P.'. Anatomie centres nerveux-sympathiques, Masson, 
1932. — Hcin-Kremer-Schmidt: Kolapstherapie der Lungentuberkulose 1938, -  
Herholz G.: Thprakokaustik im medialem Gebiet "Z. Tbc. 85, 2-3, 1940 — 
Mistal.: Endoscopie et pleurolise, Masson, 1935. — Hussu S.: O complicaţie a 
pleurolizei. Sindr. B-Homer. Ard. Med. 1941.
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UN CAZ CU ANEVRISME MULTIPLE ŞI 

CALCIFIEREA PEREŢILOR AORTEI
* de

V. SECAREA. O. FODOR, O. MORARIU

Anevrismele multiple ale aortei nu sunt prea frecvente. O  asociere 
între anevrismele multiple ale aortei ou calcifierea pereţilor aortei şi a  
anevrismelor propriu zise, este mai rară. In literatura^ care ne stă 
Ia dişpozifie, am găsit numai câteva cazuri de anevrisme multiple ale 
aortei între cari unul descris de Hafieganu.

Partiailarifăfile clinice şi radiologice observate Ia un bolnav din 
clinică I medicală, dar mai ales raritatea anevrismelor jnulttîple ale 
aortei ou calcifierea perefilor ei ne determină ca, în legătură cti 
prezentarea clinică a  unui bolnav, să  facem câteva considerafiuni de ordin 
clinic şi radiologie.

Obs.: Este vorba de un bărbat în vârstă de 56 ani, muzicant. Ina-î 
in tecu  14 ani, a contractat un şancru dur. După Vin scurt tratament local, 
în cursul căruia se constată R.B.W. intens pozitivă, se institue tratamentul 
specific cu Bismuth urmat cu Neosalvarsan. La prima injecţie de Neosal- 
varsan a făcut o erupţie cutanată generalizată, determinând continuarea, 
curei numai cu Bismuth. De 12 ani până în prezent urmează .anual 2—3 
serii bismut.- ■ '

înainte cu> 10 àni a aviut un "ictus cu hemiplegie stângă, în urma 
căruia a rămas cu acuitatea" vizuală scăzută la ochiul stâng.

Boala actuală datează de 12 ani, când a débutait insidios, cu sen
zaţie de oboseală, dispnee la eforturi, cefalee, ameţeli şi dureri surde 
retrosternale, iradiind în ■ spate şi ambii umeri. Durerile retrosternale şi 
senzaţia de opresiune toracică surveneau intermitent, uneori în adevărate 
crize, când erau asociate de cefalee mai intensă  ̂ ameţeli, tulburări - vi
zuale şi mai ales de o tuşă chîntoasă în urma căreia adeseori căded 
pentru 2—3 minute. In 1941, acuzele amintite < sunt |de intensitate atât de 
mare încât se internejază în Clinica Medicală din Cluj. Se stabileşte 
diagnosticul de aortită luetică şi continuă tratamentul cu bismut.

/ /
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Urmează până în 1943, o perioadă de acalmie relativă, durerile retro- 
sternale fiind mai puţin intense şi mai rare. De aproximativ 6 luni,,, crizele 
dureroase anginoide devin foarte Supărătoare, iradiază în umărul, şi braţul 
drept şi în acelaş timp remarcă o scădere în forţa musculară la mem
brului superior 'drept.

De 2 luni şi jumătate, bolnavul este surprins de apariţia unei 
tumori pulsatile în regiunea supraclaviculară stgă. Tumora (a crescut pro- 
gresiv până la mărimea unui (pumn ,de adult şi de unde la început eria 
moale, mobilă şi pulsatilă,, treptat devine ;tot'mai dură, sensibilă la acest 
nivel se instalează dureri de o intensitatie crescândă ■ încât este nevoit 
să uzeze de calmante (Dilaudid). Durerile se exacerbează noaptea şi ira
diază, în regiunea' auriculară stângă. *

In ultimul timp dispneea, tuşea, durerile precordiale,’cefaleea, in
somnia şi mai ales durerile-în regiunea supraclayiculară stângă sunt atât 
de supărătoare încât îl deterrpină-'să se interneze în clinică.

Este un bărbat de • constituţie , atletică cu tegumentele feţei roz- 
cianotice. Aceeaş cianoză disdretă se vede şi la extremităţi. In rest 
tegumentele sunt palide, iar în regiunea dorsală a toracelui se observă 
o serie de cicatrici polici'clice de mărimi variable. Atât la riîvelul mem
brelor superioare cât şi la nivelul membreloir .inferioare prezintă degete 
bipocratice.

Senzoriu este uşor alterat, răspunde mai greu la întrebări, adese
ori confuz şi este dezorientat în timp. Pupilele sunt inégale, cea stângă 
foarte midriatică, nu reacţionează la lumină şi distanţă. Reflexele osteo-i 
tendinoase se produc.

. In regiunea cervicală stângă deasupra claviculei se palpează o tu
moră de mărimea\ unui purrfn cu tegumentele ,supraiacente hipeVejmtioe.

Această tumoră este sub tensiune, nu este animată de expansiuni 
pulsatile, nu aderă de ţeSluturile vecine şi se continuă în profunzime 
neputând fi izolată. Asupra tumorii stetacustic nu se percep sufluri. Tu
mora păstrează o oarecare mobilitate dar încercările ,de mobilizare procfuc 
bolnavului dureri extrem de vii, cari de altfel survin şi spontan în prţyia 
mişcărilor de lateralitate în coloana vertlebrală cervicală. Pulsul carotidran 
în această parte este'abia perceptibil.

Toracele simetric, globulos cu mişcările respiratorii de amplitudine 
normală bilaterală. In regiunea subclaviculară sfângă'se profilează un desen 
venos evident, iar tegumentele din această regiune sunt foarte uşor ecfe-J 
maţiate. In spaţiul al doilea şi al «treilea intercostal drept se palpează 
fine expansiuni sistolice. La percuţie asupra zonei respective avem ma- 
titate, iar în rest ipersonorîtate pulmonară. La asculfaţie murmur vezicula^ 
cu expirul prelungit şi raluri sibilante diseminate. Hemidiafragmele hipo-1 
mobile.

Cordul are şoml apexian în al şaselea spaţiu intercostal stâng în 
afara liniei medioclaviculare. Parasternal drept' în spaţiul II şi III se per- 
cută o bandă de matitate verticală. Matitatea cardio-aortică este astfel1 
global mărită. Regiunea precardiacă nu este animată de puÎsaţiuni vizibile. 
Bătăile cardiace sunt regulate, ritmide, ceva mai surde, sufluri nu se aud. 
T.A. la braţul drept nu se poate determina. T.A. la braţul stâng 15—7 (V.L.): 
Pulsul radial de partea dreaptă este abia perceptibil şi se'produce cii în-
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târziere faţă de pulsaţiile centrale. Pulsul asupra carotidei stângi se per
cepe dar la fel cu întârziere fată de pulsul central. La mâna stâogă pulsul 
radial este foarte evident. Oscilajiunile arteriale la memb_ul superior drept 
s«nt scăzute; la braţ 3/4 div., la antebraţ 1/4 div. La membrul sdperior 
stâng oscilatiunile sunt* de amplitudine normală în concordantă cu cele 
dela membrele inferioare; la bra{ 2 div. la antebraţ 1/2 div. In sânge 
R.-W. negativă.

Examenul radiologie (fig.) arată inima mult mărită în sens longitu

dinal, culcată pe diafragm, realizând imaginea cordului de configuraţie 
aortică. Deasupra imaginei cardiace se observă o umbră voluminoasă com
pusă din două părţi: una mai mult inferioară stângă şi alta superioară 
dreaptă. Umbra inferioară stângă are mărimea unui măr şi este îndreptată 
oblic şi dependentă de zona terminală a crosei aortei. Această umbră 
este limitată la stânga de un contur net, rotund, cu convexitatea în afară 
şi în sus, marginea sa superioară ajungând la marginea inferioară a 
coastei a doua. Limita inferioară se confundă cu umbra cardiacă. Lipsa 
expansiunilor sistolice în această ectazie anevrîsmală a aortei este explicată 
de o carapace de depuneri calcaroase în (grosime de 1—2 mm. ce în
conjoară acest sac anevrismal, exceptând polul ei infero-intern. In O.A.D. 
această carapace apare ca un cerc aproape închis, prezentând un contur 
dublu.

Umbra superioară dreaptă situată la dreapta deasupra precedentei, 
este mai puţin opacă fiind aliungită în sens vertical, ajungând până la 
articulaţia stemo-claviculară dreaptă. Limita infero-externă a acestei umbre 
este net delimitată, fiind convexă în sus şi în afară şi este animată de
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expansiuni sistolice. In sus contururile umbrei sunt mai puţin precise, in- i 
tensitatea umbrei descrescând mergând în sus şi se pierde înapoia arti
culaţiei sterno-claviculare drepte. Dependenţa acestei umbre de crasa aortei 
la nivelul emergentei trunchiului brachiocefalic, este netă, având în vedere 
prezenja expansiunilor sistolice. Zona superioară care este cu contur mai 
şters, poate fi datorită şi unui proces de atelectazie pulmonară sau- de 
mediastinită: Extensiunea umbrei verticale în spaţiul clar prevertebral, con
firmă faptul că este un anevrism al aortei la limita între ascendèntà şi crasă, 
cu extensiune asupra trunchiului brachiocefalic.

Aorta ascendentă este global dilatată, prezentând şi ea la rândul 
ei o calcefiere a perejilor, în grosime de 1 mm.

Se mai observă o depunere calcaroasă şi la vârful inimei, probabil 
pe pericardul acestei regiuni pe o distanţă de 5—6 cm.. ,

Câmpul pulmonar este hipertransparent cu o scleroză brondho-» 
vasculară destul de pronunţată. Diafragmul este ondulat, 'festonat şi hipo- 
mòbil.

Rezumăm tabloul radiologie, distingem pe crasa aortei două segmente . 
anevrrsmale: unul stâng nedelimitat şi unul drept imai puţin nedelimitat, 
separate fiind de ùmbra sternală. .Pereţii aortei ascendente, a crasei aortei 
şi a unuia dintre anevrisme, prezintă o depunere calcaroasă destul de' 
pronunţată. Se mai observă o depunere calcaroasă şi în regiunea vâr
fului inimei. Imaginea radiologica este de anevrism bilobat al aortei, cel 
din stânga interesând crasa, iar cel din .dreapta'aorta ascendentă şi trun
chiul brachiocefalic, ,cu calcefierea pereţilor aortei ş'r a pereţilor unuia 
dintre sacurile anevrismale, asociat cu depunere de săruri calcarobse, pro4 
babil pe pericardul vârfului inimei.

Radiografia tumore! din regiunea cervicală permite să precizăm con
turul extern care este net delimitat, fără a-i putea preciza originea 
vasculară.

După o lună dela internarea în Clinică, tumora din regiunea cervi
cală stângă devine mai fluctuentă, tegumentele supraiacente se sfăcelează 
şi se necrozează, iar din plagă se elimină sânge cu .fragmente de ţesuturi. 
Bolnavul este transpus în clinica chirurgicală, unde subjeombă după 4 Izile, 
în urma intervenţiei operatorii asupra tumorei cervicale stângi pe care o 
credeam a fi Oh anevrism disecant al carotidei primitive.

La autopsie, care s'a făcut la Instit. de Anatomie Patologică (Praf.
D-r Titu Vasiliu), se constată în regiunea latero-cervicală stângă o massă 
de ţesut conjuctiv tumoral în parte necrozat,situat în afara carotidei pri
mitive stângi de care aderă intim. In acest ţesut se observă zone cu for
maţiuni nodulare, moi de mărimea unei alune mici de culoare gălbuie.' 

■Plămânii sunt liberi de consistenţă obişnuită, pe secţiune au o culoare 
rcşie-cenuşie. Inima: Sacul peridaifdic este dilatat, în -cavitatela pericartd'ică 
se găseşte cam 150 cc. lichid sero-ţeitrin. Miocardul ventriculului stâng este' 
îngroşat, măsurând cam 16—18.mjn>.i şi e (de culoare roşie-brună. Valvulele 
atrio-ventriculare sunt libere, transparente şi lucioase; valvulele sigmoide ale 
pulmonarei şi aortei sunt la fel de libere. Aorta este dură la palpare, 
se aseamănă cu senzaţia ce o dă tracheea, fiind impregnată cu săruri 
calcare care formează plăci ce se înfind până aproape de porţiunea 
abdomina’ă a aortei. îndată dèla origine artera prezintă o dilatare anevris-

v
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mala pronunţată. La emergenţa-trunchiului brachiocefalic arterial se găseşte 
un anevrism de mărimea unui ou de gâscă, iar după origina subclavi- 
ciilarei stângi prezintă o dilatare anevrismatică. Artera carotidă primitivă 
stângă este liberă, situată înapoia masei tumorale de care suferă, fără- 
să prezinte incrustaţii calcare.

Diagnostic anatomo-patologic: Anevrisme mari multiple ale aortei; 
unul sacciform situat la nivelul locului de plecare a trunjchiul}ji brachîo-1 
cefalic arterial, altul la nivelul aortei ascendente şi altul ■ la nivelul cârjei 
aortei. Arterioscleroză în grad mare cu retracţiuni sifilitice ale aortei asfcen- 
dente, crosei şi a aortei decendente. Ciroză cardiacă a ficatului.

Având în vedere vârsta bolnavului, antecedentele, evolufia clinică 
atât de caracteristică, dar mai ales aspectul radiologie, s’a stabilit diag- 
tosticul clinic de anevrisme multiple ale aortei cu calcifierea pereţilor şi a 
unuia dintre sacurile anevrismale, cu un început de depunere calcaroasq 
pe pericardul vârfului inimei. Scăderea forţei musculare la braţul drept şi 
diminuarea accentuată a oscilafîunilor şi a amplitudine! p̂ulsului din a- 
ceastă parte, iar pe de altă parte prezenţa semnului lui Oliver-Cardarelli, 
ne indică că anevrismul interesează şi emergenţa trunchiului brachioce
falic şi convexitafea crosei. Tendinţa spontană de limitare a procesului 
manifestată prin calcifierile masive din segmentele izolate ale aorféi ex
plică absenţa cointeresării mediasfinului şi -prin aceasta a 'unui sindrom 
de vecinătate mai bogat, care de,altfel este frecvent în anevrismul aortei.

In ce priveşte tumora lătero cervicală stângă am avut bănuiala că 
acesta ar fi tot un proces anevrismatic şi anume a carotidei primitive. 
Aspectul şi evoluţia clinică au fost asemănătoare cu un anevrism, în 
realitate fiind un proces inflamator sifilitic (gomă?) în infimă relaţie cu 
caTofida. La examenul isfopatologie s’a constatat in porţiuni din acest 
organ şi semne de degeneresoenfă malignă.

Aspectul radiologie a fost atât de caracteristic încât ne-a permis 
un diagnost;C de certitudine. Porţiunea superioară a - umbrei radiofogice 
din partea dreaptă în poziţie postero-anferioară, nu prezintă un contur 
net delimitat. Această delimitare neprecisă poate fi datorită unei atelec- 
fazii pulmonare produsă prin compresiunea anevrismalâ cât şi prin un 
proces de mediasfinită. Examinând cu atenţie aorta în diferite porţiuni 
s’a putut stabili gradul şi raportul anevrismelor cu deosebitele segmente; 
ale vasului.

Dacă diagnosticul se poate face şi clinic, calcifierea pereţilor aortei 
şi a anevrismelor constitue o problemă a cărui diagnostic pe viu este re
zervată exclusiv radiologiei.
\ Calcifierea pereţilor aortei a fost semnalată anatomo-patologic 
pentru prima dată de către S&nac în 1749. Au mai fost descrise cazuri 
sporadice de către Beriib şi Bouillaud. Abia în ultimele două decenii de 
când s’a dat o inai mare amploare radiologiei, aceste cazuri au fost ceva 
mai mult studiate. '

Calcifierea pereţilor aortei sau a anevrismelor ei nu este niciodată 
primitivă ci secundară unei degenerescenfe sau unei leziuni sclerotice sau 
ateromafoase a pereţilor arteriali. Calcifierile sunt formate de obicei din 
plăci calcare care ocupă tunica internă sau mijlocie a vasului. Aceste' 
plăci calcare sunt fie izolate, fie confluente şi sunt formate din fosfat şi

/



771

carbonat de calciu.- Procesul de sclerozare arterială se poate întinde asu
pra tuturor arterelor în deosebi însă sunt atinse arterele mici.

0  serie de autori dintre cari amintim pe Loubier, Pincherle, Mor- 
reau, şi Laqueriere, au descris cazuri cu cafcîfierea arterelor maleolare, 
cerebrale şi ale arterelor vertebrale.

Calcifierile mai întinse ale arterelor mari cum. este aorta se ob
servă însă destul de rar. Astfel Ledoux-Lebard descriu calcifierea aortei 
abdominale. Lian şi Prain descriu un caz de calcifierea aortei toracice. 
Marly ne ̂ descrie un caz de aortită specifică cu perefii calcificafi.

Calcifierile celorlalte artere mici cum sunt artera mfezenterică, sple
nică, şi a celorlalte ramuri ale aortei abdominale se întâlnesc abia în 
5% din cazuri.

In clinica: I Medicală din Cluj, vau fost observate 5 cazuri de cal
cifieri a aortei toracice, dintre cari două au fost descrise de Hăngănuf 
şi PopesCu.

In ceeace priveşte pafogenia acestor calcifieri vasculare, întâlnim 
mai des infecfiunile, intoxicafiunile şi diatezele. Se observă destul de 
frecvent î n reumatism, gută dar mai ales în diabetul zaharat şi rperten- 
siune. Morrison, Labbe şi Heitz afirmă că aceste calcifieri ale arterelor 
la diabetici ating 53 °/o a cazurilor. .

Sunt încriminate în depunerea de săruri calcare în perefii vasculari 
şi o feerie de subsfanfe cum ar fi ergotina, adrenalina, şi acidul fosfbric, 
cari ar avea o acfiune calcificantă asupra perefilor vasculari.

Nu trebue să uităm însă vârsta şi sexul bolnavilor. Astfel după 
Bighat peste vârsta de 60_ani găsim în 70°/o al cazurilor incrustafiuni 
calcare pe aortă. După statistica lui Edgren aceste calcifieri arterijale. se 
găsesc în proporfie de 79°/o la bărbafi, şi abia în 21 °/o a cazurilor 
la - femei.

După cum am spus mai sus diagnosticul calcifierilor aortei se 
poate face numai radiologie şi numai în cazul când aaeste calcifieri au. 
o grosime oarecare şi sunt orientate paralel cu raze X. Uneori în pozi- 
fie ante râpos terioară aceste calcifieri ne pot scăpa din cauza orientării 
plăcilor calcare de pe aortă. Examinând bolnavul în pozifiie fransvereă, 
în O.A.D. sau O.Â.S. când (aorta se desface de coloana vertebrală a- 
oeste calcifieri se pot pune în evidenfă mai uşor mâl ales că şi proeefia 
umbrelor calcare se face paralel cu razele X.

In rezumat: descriem un caz de anevrisme multiple ale aortei cu 
calcifierea acestui vas precum şi a  perefilor anevrismaticii. Concomîjfent 
evoluiază un proces inflamator (sifilitic) şi tumoral în regiunea lafero- 
cervicală stângă, realizând un tablou clinic asemănător cu al uniui a- 
nevrism al carotidei primitive stângi. Examenul autopsie confirmă ane- 
vrismele multiple şi calcifierea aprfei. . '

\
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Spitalul de copii Timişoara 
Director: Prof. D-r Paul Corcatt

CONSIDERAŢIUNI ASUPRA CONDRODISTROFIEI IN 

LEGĂTURĂ CU UN CAZ
de

SCURTU ALEXE, CAPEŢIANU TITUS, şi ROŞIANU IOAN

• Prezenlăm cazul unui copil, Z. I., de 11 luni, care este sub 
observaţia noastră dela naştere.

Ga antecedent« heredo-colaterale, remarcăm faptul că bunicii şi un unchi 
âl copilului sunt mici, nu trec de înălţimea de 1,54 m. Mama şi tata copilului 
şuint sănătoşi. Neagă orice maladie toxi-infecţioasă. Părinţii nu sunt rude de 
Sânge. Reacţia, Bordet-Wassermann în sângele mamei în timpul gravidităţii, 
negativă. Notăm faptul că mama a dus! o vieaţă în timpul sarcinii, conform 
tuturor regulilor igieno-dietetice.

Naşterea copilului a decurs normal. După naştere, "părinţii observă la  
copilul lor, membrele s,uperioare şi inferioare foarte 'scurte, ceeace îi determină 
fă consulte medicul. —

Examen obiectiv: copilul are -lungimea de 41,5 cm. (normal 50 cm.), 
greutatea, circumferinţa toracelui normale. Tegumentele şi paniculul adipos 
bine dezvoltate, ba chiar exagerate la nivelul membrelor superioare şi infe-f 
rioare,. determinând cute 'transversale,. cu • deosebire situate. jpe coapse şi pe 
braţe.- Capul este voluminos, de formă globuloasă, boselo frontale şi parietale 
proeminente. Fontanela mare deschisă de două laturi şi jumătate de deget. 
Suturile nu siunt închise. In ansamblu capul are aspect de hidrocefal.

Faţa este largă, nasul scurţ, rădăcina nasului căzută înapoi, - aspeotj- 
de naş în şes. La nivelul ambilor ochi epicatus. Gura deschisă in permanenţă, 
cu macroglosie evidentă. Gâtul scurt. ] •

In Ceea ce priveşte conformaţia cavităţii toracice 'şi â colqanei verte
brale, nu şe constată nieio deformaţie. Organele interne nu prezintă nimic pa^
tologic. '

.Membrele superioare ne surprind prin scurtimea lor,^ hu ajung decât 
până ’la nivelul trocanterelor. Mâinile şunt mici, patrate, cărnoase, cu degete 
şcurte, de lungime aproape egală, îndepărtate între ele, luând forma df 
,,mână în trident“- Remarcăm scurtimea deosebit de scăzută a braţelor. Mem
brele ' inferioare s,unt scurte, ajung numai jumătate din lungimea normală. 
Coapsele extrem de scurte. Raportul Manouvrier mic, confirmă scurtimea 
a tutulor membrelor, în special a segmentelor rizomelice.'

, • . Examenul radiologie, făcut, la câteva luni dela Inaştere, ne dă ur
mătoarele date: datele membrelor superioare şi inferioare scurte şi groase, 
în special humerusul şi femurul. Corticala bine desvoltată, comparativ cu 
spongioasa. Metafizele sunt lărgite, luând formă de ciupercă.' Linia diafizo- 
epifizară neregulată,1 lărgită.  ̂ . 1

Evoluţie: Dezvoltarea copilului nu s’a făcut în condiţiuni optime. 
Numai la patru luni, a început să-şi 'ţină- capul sus, la 6 luni a început săi 
prindă obiectele, la 7 luni a şezut, însă a făcut schifo-scolioză în regiunea 
dorqo-lombară. In acest timp abdomenul mărit cu aspect de batracian. La 10
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luni a apărut primii incisivi. Se constată o întârziere a tuturor funcţiunilor 
Statice. La 11 luni copilul arc lungimea de 58 cm., circumferinţa toraoelui 
44 cm., perimetrul capului 46,5 cm.

Fotografie la 11 luni
Din punct de vedere psihic, desvoltarea normală. ’
T r a ta m e n t:  Dela trei săptămâni, copilul primeşte Tvroidin Merck, 

l/2—1 tabletă la 2 zile, timp de trei săptămâni. La 6 săptămâni, se ad
ministrează Poliglandol Fournier femenin, câte o tabletă zilnic.: Dela trei 
luni se dublează doza. La 4 jum. luni, copilul primeşte Poliglandol mas
culin, 2 tablete la zi şi Vigantol de 3 ori, 5 picături la  zi.

Tratamentul se continuă până la 7 luni, când se sistează, de oarece 
au apărut fire de păr în regiune 1 'pubiană. Rezultatul tratamentului aplicat, 
nesatisfăcâtor.

In curs.ul lunei a 8-a,* D-r Milcu r0comandă următorul tratament:
1. Epifizhormon injecţie la 2 zile. 10 injecţii în 20 de zile, iar tot 

atâta timp pauză. Total trei serii.
2- Thj-reocrin, un drageu la zi, dimineaţa. O săptămână tratament, 

alternată cu o săptămână pauză. Tratamentul, va fi urmat trei luni.
3) Betaxin două tablete la z i , . în acelaşi timp cu thyreocrin.
4 . Vitamina „0“, de două ori câte O jumătate de comprimat, timp de 

trei luni, în săptămânile de pauză ale tratamentului cu vitamina ,,B“.
In urma acestui tratament, creşterea n’a progresat prea mult, singurul 

fapt observat e dispuriţ a paniculului adipos exagerat, cu reducerea cutelor trans
versale, până la netezirea lor la nivelul braţelor şi a coapselor.

* Cazul de mai sus aparţină chondrodistrofiei sau acHondroplaziei, 
conside ală ca o distrofie autonomă a cartilagiu ui primar, a cărui ori-
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gine este necunoscute. La , nivelul cariilagiului epifizar, din punct de 
vedere istiogenetic se constate două turburări esenfiale: una o formează 1 
dezvoltarea insuficientă a zonei diafizo-epifizare, cu prăbuşirea porţiunii 
medii în corpul diafizar; a două caracteristică o consfiiue prezenfa unei 
bande fibroase, dispusă între cartilagiul indiferent şi zona de proli- 
ferafie.

In opozifie cu lurburările osoase encondrale, osificajia periostală \  
îşi urmează cursul normal. (Glanzmann). In mecanismul de produ
cere a condrodistrofiei numeroşi autori semnalează factori de natură 
mecanică. Astfel după Janseri condrodistrofia este produsă de pre
siunea exercitată asupra fătului, de cantitatfea exagerată de lichid 
amniotic, care provocând ischiemii, determină' într’un timp relativ scurt, 
diverse turburări ale organelor. De aceaşi părere este şi Liebmann, 
care descriind două cazuri de acondroplazie fetală, constată că părinţii 
sunt sănătoşi, dar în ambele cazuri s’ci~' dovedit existenfa hidramnio- 
sului cu lezarea membranelor fetale. Bubscher semna'ează bidramnios 
cu prezentare cefalica în mecanismul producerii condrodistrofiei pe de 
oparte pe de altă parte cauza acestei distrofii osoase poate să rezide 
în hipoîonia muscu'ate a uterului. Hubschn^r citează cazul unei mame 
de 44 de ani, care dă naştere Ia 12 copii sănătoşi, iar al 13-lea 
condrodistrofie. In concluzie, invocând factorii mecanici în apariţia con
drodistrofiei Sumita susţine că hidramniosul exercită asupra fătului 
ò compresiune cronică şi constantă. ■ '

Existe cazuri izo'ale de acondroplazie fetală unde se constatfă 
factorul toxic. Este cunoscută în literatura medicală cazul unei mame 
intoxicate cronic cu tutun care dă naştere unui copil Vcondrodistrofiţ 
(Szendi).

 ̂ Condrodistrofia este concepută de Wilfon ca rachitism, provocat 
prin lipsa de biocata.izaîori în timpul viefii embrionara. Teoria carenfei 
vitcminice are pufini aderenfi. Rachitismul şi condrodistrofia nu pot 
surveni concomitent Ia acelaş sugar (Klem-Martha). Totuşi într’un 
singur caz, Moro a observat rachitism combinat cu acondroplazie Ia 
un sugar. In urma numeroaselor experienje fă rute de Herfwing, s’a 
reuşit să se producă condrodistrofii Ia puii de găină, printr’o alimen- 
tafie săracă în vitamina. Desigur, aceste fapte nu-şi găsesc confirma
rea Ia om. x

Natura endocrină a condrodistrofiei a fost relevată de Schriclc, 
care arate drept cauză a acestei maladii, tiroida. Insă până în pre
zent preparatele de tiroidă s’au dovedit ineficace (Finlcelstein). Bazat 
pe cercetările efectuate pe embrionii de găină, ■ Jaudann ajunge Ia con
cluzia că primordial s’ar' produce condrodistrofia şi numai secundar a- 
par lurburările èndocririe ale tiroidei, thimusului, glandei pineale, etc.

Dacă'teoriile mecanice, endocrine, prin carenţă de vitamine, în 
majoritatea cazurilor de cobdrodistrofie nu surit admise, în schimb jeoria 
ereditară îşi are cei mai -mulfi aderenfi. Ereditatea în cazuri'e uşoare 
de chandrodistrofie, e dominantei, pe când în cazurile grave e recesivă, 
(Feer şi Paroli). Ereditatea recesivă este cu atât mai pericu'oasă, cu 
cât după multe generqfii, poate apărea un chondroditrofic neaşteptat.
Iar acest risc, survine' tocmai prin ereditate recesivă Ia căsătorifii
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4 con sanguini. Fn 58 de cazuri de condrodistrofia Ray, Hartzel, Ha- 
risson, dovedesc ereditatea într’un proceni de 75°/o. Hikmann afirmă 
că s’a pu'uf urmări condrodistrofia Ia 4 membrii ai unei familii fimp 
de hei generafii. S’a deschis un caz de candrodistrofie la o fe’ifă a 
cărei mamă şi bunică suferea de condrodistrofie (Hilion). Peasemenî 
Paroli obsearvă candrodisirofie la o bunică, mamă şi copil. Când 
mama şi fiica suni oondrodishofice. Durante vorbeşte de o ereditate 
similară.

In cazul observat de noi, cu bunicii şi un unchi al bolnavului, 
suferind de chondrodistrafie frustă, e posibil S ă  fie acuzat factorul 
ereditar.

Diagnostic diferenfial al chondrodistrofiei se face cu rachitismul, 
cu mixedemul şi cu osteogenesa inperfecta a Iui Vrolic. Dat fiind 
caracterele esenfia'e ale condrodistrofiei ca micromelia, lărgirea epifi- 
zelor, panicul adipos exagerat, mână în tridef, nanismul, şi semnele 
bine cunoscute ale maladiilor de mai sus —  confuzia" nu este po
sibilă.

Prognosticul în condrodistrofia fefa'â este sever. In foarte multe 
cazuri fătul moare în luna a 6-9 a vie fii intra-uterine, sau moare 
prin naştere prematură, sau, chiar şi cei nâscufi la termen dau mor
talitate ridicată. Chondroditroficii cari supraviefuesc, reprezintă forme 
fruste, cu intelectul păstrat foarte ironici, flegmatici.

Tratamentul în această boală este fără rezultat.,
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Spitalul de Stat din Tg.-Mureş 
Secţia Medicali

DESPRE UN CAZ DE OSTEOARTROPATIE TETANICĂ
de

HERMANN EUGEN
! ■ .

* • Se descrie un raz de tetanie latentă strumiprivă hipo-
calcemică cu o alte raţie osoasă de natură de decalcifiere 
circumscrisă .prezentând sindromul clinic de artrită coxo- 

' ' femorală, iar radiologie un aspect asemănător unei coxite
tuberculoase. Afecţiunea rebelă la tratamentul antireu- 
matic şi fizioterapeutic cedează după administrare de ' 
hormon paratiroidian şi clorură de calciu.

Dela descoperirea fundamentală a savanfilor francezi Gley şi 
Monsu, prin lucrările lui Alfred Kohn din Praga, şi a savanfilor italieni 
Vassale şi Generali, este cunoscut că glandele paratiroide joacă un 
rol esenfial în regularea metabolismului de. calciu şî de fosfor. Pe de 
altă parte lucrările lui Erdheim au demonstrat că există o strânsă -le
gătură între tetanie şi funefiunea anormală a glandelor paratireoidee, le
gătură evidenfiată şi prin anomaliile metabolismului de calciu şi fosfor 
în această maladie. Glandele paraîiroidee au ajuns astfel pe planul 
înhâiu al considerafiunilor asupra patogeniei ăfeefiunilor generalizate işi 
în parte localizate ale sistemului osos, în special după stabilirea rela- 
fiilor între oştită fibroasă cistică Recklingbausen şi ădenomele glandei 
paraîiroidee pe de o parte şi fenomenele racbitice şi osteomalafice şî 
tetanie- pe de altă parte. Cazul descris în cele ce urmează, ilustrează 
şî ej strânsele legături cari există între [glanda paratiroidă şi mefabolis- 
.mul de calciu al sistemului osos/ prezentând o alterafie osoasă ne
obişnuită.

Bolnava A. 'E., lucrătoare de fabrică, de 32 ani, se prezintă în Fe
bruarie 1946, la dispensarul Casei Asigurărilor Sociale Târgu-Mureş, cu simp-- 
tome tipice de'tetanie cu laringospasm, cari cedează după o injecţie de gluco- 
nat de calciu. Din antecedente reiese că în anul 1943, ’i s’a făcut o stfrj*- 
meetomic pentru o guşăcn simptome de ipertireoză, interesând şi cordul. 0 
săptămână după operaţie au apărut crampe, dureroase în ambele mâini şi pi
cioare cu durate de 2—3 minute, cari s’au repetat în acelaişi an încă de 3 
ori. In anul următor, aceste crampe au devenit mai dese, mai ales în lunile 
Ianuarie şii Februarie. In- timpul verii n’a avut crampe, în schimb o sen
zaţie de frig în tot corpul, mai ales dimineaţa. De -atunci în general, e foarte 
sensibilă la frig. In anul 1945, crampele s’au repetat tot in Ianuarie şi Fe
bruarie, bolnava simtindu-se relativ bine în restul anului. In lunile Februarie 
şi Martie 1946, crampele se repetă cu simptome pronunţate de laringospasm, 
cari cedează prompt la injecţii de calciu. Din antecedente personale de- re
marcat numai un, avort spontan în luna a treia a sarcinei, 3 ani înâihte'.

Câteva săptămâni după prima consultaţie, bolnava ̂  revine în Aprilie 
1946, acuzând dureri în piciorul drept cu o jenă foarte pronunţată la mers.
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Pacienta prezentând simptomele unei artrite coxofemorale drept® cu jena 
abducţiei şi a rotatici în această articulaţie, devine incapabilă dte muncă).
O radiografie a articulaţiei coxofemurale din 5 Mai 1946, nu arată încă mo
dificări la structura coxofemurală. Afecţiunea fiind rebelă la tratamentul anti- 
reumatic şi la 20 şedinţe de raze ultraviolete, jena în mers accentuând u-se în 
timpul tratamentului, bolnava se internează la secţia medicală a spitalului 
de stat Târgu-Mureş.

Starea prezentă: p,a primire (21 Iunie 1946), constituţie astenică, stare 
de nutriţie redusă. Pielea palidă, uscată. Organele faringiene fără anomalie. 
Mai multe măsele cu carii superficiale. La gât cicatrice după tiroidectomie. 
Aparatul respirator şi cordul nu prezintă nimic patologic. Puls 84, tens. art. 
85/86. Aparatul osteomuscular: mers, în schiopote, bolnava îndoindvt-se la fie
care pas din' basinet spre dreapta, nu se poate Sprijini pe piciorul drept. Fe
nomenul lui Trandelenburg e negativ. In poziţie culcată, articulaţia coxo
femorali dreaptă e ţinută în semiflexiune. Abductiunea pasivă a piciorului 
drept e posibilă numai până la 25 grade, rotafia pasivă aproape imposibilă. 
Condiţiuni de abducţie şi rotaţie normale în articulaţia simetrică. Semnul 
lui Chvostek la dreapta, la stânga. Fenomenul lui Trousseau pozitiv. Re
flexele pupilare,. abdominale şi periferice normale- In urină câteva leucocite, 
hematii şi epiteli! inferioare. Hemograma: Hb. 75o/o, Gl. roşii 3.200.000, GL 
albe 6600, din cari nesegmentate 4°/o, segment: 42°/o, eosinofile 130/o, mono- 
eite 5o/o, Linfocito .35o». In materiile fecale ,ouă de paraziţi absente. Reacţia 
Bordet-Wassermann în sânge negativă. Dozarea calciului în sânge la 25 Iunie 
il.90/0 mg., la 28 Iiinie 3.7o/0 mg. Buletinul radiografiei articulaţiei coxofe
morale drepte (med. primar D-r G. Ursace) constată: „La nivelul fosetei liga
mentului rotund o zonă escavata ce se întinde spre osul pubian. Conturul 
capului este dispărut, şters,. Sub acest câmp, structura osului prezintă zone de 
atrofie şi rarefiere. Cavitate cotiloidă vis-à-vis es,te ştearsă.

Dela 21 Iunie până la 8 Iulie se continuă cu tratament antireumatic, 
bolnava primind trei grame salicilat şi injecţii de lapte fără orice ameliorare 
a simptomelor, cari pjar a se mai accentua. L» 9 Iulie 1946, se începe tratament, 
cu 6 tablete ,,Parathyreoidea Richter“ şi un gram de clorat de calciu intra
venos zilnic, continuâudu-se acest tratament până la 24 Iulie, cu întrerupere 
de trei zile în timpul menstruatiei. In timpul acestui tratament, bolnava ob
servă o uşurare progresivă a durerilor îu articulaţie, merge- din ;ce în ce. 
mai uşor şi părăseşte spitalul cu un reşt foarte uşor de jenă îu mers, con
tinuând încă două săptămâni acelaşi tratament în mod ambulatorie lâ dispen
sarul Asigurărilor Sociale. De atunci bolnava eş,te capabilă de muncă. La ul
timul control din 2 Oct., .mai există simptom e de tetanie latentă, articulara 

. coxofemorala are mobilitate normală, dozarea caleiului în sânge este de 7,85 o/8 
mg. Radiografia de control arată persistenţa zonei escavate la nivelul fosetei. 
Ligamentului rotund cu contur incolor normal al capului şi dispariţia zonelor 
de atrofie. ■ ‘ -

In această observafie a unui caz de tetanie strumiprivă latentă, 
se impune Iegăturq între hipocalcemia pronunfată şi. osteoartropafia cu 
sîmptome clinice de anchiloză şi simptom© radiologie© de atrofie osoasă 

■ circumscrisă. Hipocalcemia este un simptom bine cunoscut,în tefanip. 
.Tisdall, B. Kramer şi J: Howland şi înaintea for Mac Caflum, Neurath, 
Katzenellenbogen şi Dacobovitz .au găsit Ia copii tetanici 'o hipocal-' 

\
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cemie până la limita inferioară de 2,1 mg- % , cu sau fără simptome 
rachifice ale scheletului. Pe de alta parte animalele parafiroidecfomizate 
prezintă aproape' totdeauna un bilanf de calciu ■ negativ. Greenyvald 
şi Gross presupun că hormonul paratiroidian menfine în solufie fosfatul 
de calciu, care se găseşte în stare de saturafie în sânge. La animale 
sănătoase prin repetata dozare a hormonului paratiroidian, se poate 
mări calcemia cu 100°/o fafă de nivelul original. La animale paratiroi- 
dec torni za te influenfa hormonului' paratiroidian asupra calcemiei este cu 
mult mai mare, decât fa animale normale. Doze cari nu influemfează 
de Ioc calcemia a'nimalului normal, au influenfă asupra animalelor pa- 
ratiroidectomizafe. După Thomson şi CoIIip, sistemul osos' este organul 
asupra căruia paratiroidia acjionează în primul rând. Acfiunea pa- 
ratiroidelor asupra calcificării osoase este o problemă încă discutată, 
rezultatele experimentale fiind contradictorii. Pe când Burns ;n’a reunit 
să influenţeze desvoltarea sistemului osos Ia şobolani în perioada de 
creştere prin injecţii de hormon paratiroidian, Boez |a obfinut Ta iepuri 
în Vârstă de B săptămâni o creştere a confinutului de calciu al oa
selor prin chiar doze foarte mici ale fcjlandei (0,05 mg. de parati-
roidă uscată, de cal, doză zilnică). De |cea mai mare imporfanfă sunt 
experimentele iui Selye (cari pot servi ca bază experimentală a pro
cedeului terapeutic în cazul nostru). Prin doze slabe de hormon para
tiroidian osteoblastele sunt stimulate şi calciul se depune în oase, scă
zând în acelaşi timp excrefia sa renală. In schimb după o singură
injecfie de doză mare (10 upităfi CoIIip Ia şobolani în vârstă de 14
zile), proliferafia iniţială a osteoblastelor este urmată de o puternică 
acţiune a osteoblastelor. La un moment dat, trabeculele dispar com
plect, încă după. 24 ore mu mai persistă decât un mic număr de 
osteoblaste, pe când numeroase osfeoblaste înconjoară trabeculele meo- 
formate. După injecfii repetate de doze mari (20 unifă}i zilnic timp 
de 17 zile), s e . constată mal întâi b activitate mărită a osteoblastelor, 
cari însă după câteva zile dispar treptat, 'cedând locul osteoblastelor 
şi în loc de decalcifiere se produce 'o calcifiere progresivă a osului. 

'Prin administrare de lungă durată a hormonului, Selye a obfinut o al- 
terafie a osului asemănător osului de marmoră. Pe baza experimen
telor. menfianafe putem trage concluzia, ca hormonul iglandei paraţi-, 
roide este în stare a determina o bsificare ‘prin stimularea osteobfas- 
telor şi depunerea sărurilor de calciu şi acid fosforic în . trabeculele 
neoformate prin stimulul aceluiaşi hormon.

In lumina considerafiunilor şi a experimentelor citate, încercarea 
de a influenfa o alterafie osoasă de natură de decalcifiere localizată 
înfrun caz de tefanie latentă cu hipocalcemie pronunfafă prin extract 
de paratiroidă pare justificată. Rezultatul clinic şi radiologie al frata- 
tnentului pledează în favoarea legăturii între alterafie osoasă şi hipo- 
funefrunea glandelor paratiroide. Putem presupune că în urma func
ţionării defectuoase a câtorva din glandele paratiroide, bolnava se găsea 

, în bilanf negativ de calciu probabil prin excrefia renală mărită a să
rurilor de calciu. Prin administrarea hormonului paratiroidian şi a cloru-

\
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rei de calciu, bilanful devenind pozitiv, s’a furnizat osteoblastelor mate
rialul necesar pentru reconsfrucfia defectelor osoase, osteoblastele pri
mind după cum reiese din experimentele lui Selye, impulsul de recon- 
strucfie dela acelaşi hormorrl

Fac. de Medicină din Ia ş i—  Clinica II Medicală Semiologică
Director: Prof. Dr. C. C. Dimitriu 
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LIMFOSARCOM TIP KUNDRAT PLURICENTRÎC,

, CU DEBUT RAR
• , . de

C. STRAT, N. GOLDENBERG, G. BADARAU,
G. RUSSU şi A. BUŞILA

Limfosarcomatoza este un proces de natură tumorală, care ia 
naştere în" |esuhil limfoid (fie dintrun ganglion, fie din foliculii lim
fatici ai tubului digestiv, timus sau splină).

Îşi găseşte . locul nosologic In grupa limfomatoze'or, tumori" ce 
sunt peste fot unde există celule limfatice. Printre diversele variefăfi 
de limfomatoze distingem:

1. O formă circumscrisă şi neinvadantă, limfadeuomul benign.
2. O formă întinsă la un sistem întreg, cu tumori circumscrise, ade- 

nopatii generalizate şi splenomegalie, limfadenie aleueemică.
3. Forme invadante cu extensie locală fără influentă 'asupra sângelui, 

limfosarcomul cu varietăţile sale: 1. localizată, regională §au Sindromul fui 
Kundrat, şi 2. generalizată, sindromul Pappcnheim.

4.,' Forme c u  influentă asupra sângelui, l e u c o s a r c o m a to z a  iui gternberg.

Nofiuned tumorilor ganglionare de aparenfă primitivă, datează 
cam de 100 de arii. Din maele grup al adenopatiilor cu etioîogie ne
sigură, reunite de Hodgkin în 1832, Virchow a izolat 3 entităfi mor
bide: Leucemia limfatică, Hipertrofia ganglionară simplă, şi "limfosar- 
comul. :
' Structura bistologică- şi patogenia limfosarcomului a fost preci
zată de Reed, care Ie-a considerat ca născute din proliferarea ţe
sutului limfatic, fără influentă asupra sângelui circulant.

N In 1893 Kundrat descrie o limfosarcomatoza loca'izată, de ori
gină limfoidă, evo’uţie extensivă, locală sau regională, fără disfrucfie 
tisulară, fără generalizare, fără metastaze, este Sindromul Iui Kundrat.

Au urmat apoi observaţii asemănătoare de către Paltauf şi Sfem- 
berg în Germania, Sabrazes şi Lettule în Franfa. In genere însă nu
mărul observaţiilor este rar. Ceeace caracterizează sindromul şi-i dă 
o alură spedalâ, este atingerea, progresivă a diferitelor teritorii lim
fatice ale aceleaşi regiuni, şi curri insistă Kundrat, spre deosebire de 
leucemii şi pseudoleucemii, difuzarea malignă < nu-i niciodată gene
ralizată.



781

Se citează cazuri însă cu însământări la distantă:
Cazurile lui Lasnier, de Boudet (1908) în pulmon şi pleură.
Cazurile . lui Harvier (timus, plămân,. ficat splină).
Teza lui Dudion care aduce 9 cazuri - de limfosarcom, dintre care 3 

cu adenopatii diseminate. ,
Teza lui Prade cu 2 cazuri de' limfosarcom, Idintre care unul gene

ralizat, altul mediastinal cu nudei pulmonari şi pleurali.

Poumail'oux cifindu-I pe Kjundraf, socoale că limfo arcomul esfe 
o afeefiune pur regională. Dar aC2astă reguă poale su eri excepţii, 
şi s au descris cazuri de Iimfosarcomatoze genera izate. Mulle din 
aceste cazuri mai vechi, probabil că erau Limfogranu omafoze ma
ligne. Cal despTe numărul mic de Sarcoame ganglionare multiple deodată, 
sunt mai adesea Retiiu'o-ra "coame decât Limfosarcoane. Rsficu o-sar- 
coamele sunt mai adesea decât Iimfo a "coamele cu debut pluriceniric.

In general cazuri e fiind rare, şi ivindu-se în Clinică un bol
nav cu limfosarcom în câleva regiuni, am socotit ulii să prezentăm 
cazul, pe de o parte pentru a aduce încă un caz în literatură, 
ipe de a fă pa le pentru a semna a un debut mai deosebit.

Este vorba de un bolnav, în vârstă de '46 ani, agricultor, c'are se in
ternează în clinica noastră în ziua de 27 Sept. >1946, pentru dureri în epi- 
gastru care datează de 3 luni, dureri ce se intensifică după fiecare masă, 
indiferent de alimentele ingerate. Concomitent cu apariţia acestor dureri, bol
navul observă în regiunea latero-cervicală stângă şi în 'ambele regiuni in- 
guinale, tumefiera ganglionilor regionali, dar nu le dănicio importantă.

Se internează într’un serviciu de boli interne, unde ;urmează un tra
tament cu calmante şi pansamente gastrice. Durerile nu şe amendează, dar 
iese din spital şi. revine în ziua de 27 Sept-, internându-se în clinica noastră.

Din antecedentele bolnavului n ’avem nimic de remarcat.
La internarea în spital, vedem un bolnav afebril, de constituţie aste

nică, tegumentele şi mucoasele normal colorate. Ne frapază deformarea regiunii 
cervicale stângi, unde găsim o masă ganglionară de mărimea, unui ou de găină, 
mobilă, nedureroasă, neaderentă la piele. Ganglionii cervicali drepţi sunt şi 
ei măriţi, dar mai puţin ca în stânga. Ganglionii axilari de ambele părţi sunt 
uşor măriţi. Ganglionii inguinali drepţi şi stângi sunt ‘măriţi, neconfluenti, 
mobili, nedureroşi, cu axul mare paralel cu arcada fcrurală.

La examenul aparatelor respirator, cardio-vascular, uro-genital şi a 
sistemului nervos nu găsim nimic deosebit.

Abdomenul este suplu. La nalpare bolnavul acuză dureri în regiunea 
epigastrică şi paraombilical, unde se simt de o parte şi alta a ombilicului 
formaţiuni de consistentă dură, nedureroase la presiune. Picatul întrece re- 
bordul costal cu un ■ lat de deget. Splina în limite normale. Examenul gâ
tului: amigdalele normale.

Examenele de laborator făcute la internarea în clinică, “ne arată:
Urina normală. Tensiunea arterială: Mx. 12 jum., Mn. 6. Reacţia B. W. 

negativă. Radiografia pulmonară ne arată mărimea ganglionilor hilari drepti. 
Radioscopia gastro-duodenală ne arată imaginea normală. Aciditatea gastrică 
normală. Hemograma: hematii 3.200.000; leucocite 7500; neutro 86o/0; Iimfo 
3°/ o;  mono 4°/o ! E. Î ° / o.  Timpul de! sângerare !4 minute. Timpul de coa
gulare începe la 4 minute, termină la 9 minute.>

M M.  R.  ' ' 6

«
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O biopsie făcută dintr’un ganglion inguinal şi examinată în laboratorul 
de anatomie patologică, de către d-na D-r Pătrăşcanu, ine arată că este vorba 
de un limfosareom.

Bolnavul începe Roentgenterapia, făcând în totul 6 şedinţe, plinire 
care 4 în regiunea cervicală şi 2 în 'regiunea' inguinală.

După primele şedinţe, masa ganglionară cervicală se măreşte, ajungând 
de mărimea unui pumn, este foarte dureroasă; bolnavul 'şe plânge de dureri în 
urechea stângă cu sensaţii de pocnituri continui.' Jenă la deglutitia alimente
lor solide, pentru ca apoi tumoarea să scadă în mărime şi fenomenele subiec
tive să fie mult ameliorate.

La ieşirea din spital, în 24 Oct-, ganglionii cervicali stângi reprezintă 
o masă de mărimea unei nuci, de consistentă dură, lemnoasă, mobilă, neduj 
reroasă la presiune. Pielea la acest nivel este iormală.

Examenul hematologic urmărit în cursul tratamentului, ne arată în ziua 
ieşirii din spital:

Hematii 2.850.000, hemoglobina 650/g, valoarea glob. 1,170/o, leuco- 
cite 4900, neutro 73% , limfo 18% , mono 4% , bazo 10/0, diviziune di
rectă 4»/o, trombocite 148.000. Timpul de sângerare şi coagulare normale.

Fafă cTe cele /elatate am pus diagnosticul de Sindrom Kundrat 
cu debut pluicentric.

Examenul hemato'ogic ne arată o imagine relativ fixă, cu nu- 
mirul Ieucocitelor normal, o polinucleoză neutrofia relativă (86%) şi 
limfopenie (9%), fapt remarcat de Naegeli în majoritatea limfosar- 
coamelor.

Credem că durerile în epigasfra şi-ar putea găsi exp'icajia în 
fenomenele de compresiune produse de ganglionii abdominali tume- 
fiafi, asupra fibrelor nervoase din apropiere.

*
*  *

Sind omul Kundrat cel mai frecvent se întâlneşte sub forma me- 
diastinală, aşoi cervica ă, Loca'izări mai rare se citează retroperitoneaf 
(cazul lui Benecke. a lui Volpe şi Boise). Mai iar loca'izarea axilară 
şi excepţional localizarea inguino-crurală (Ehrlich şi Gerber citează câ
teva cazuri). '

Pappenheim, Hirschfeld socotesc că este inutil de a face dis- 
tinefia între Iimfosarcomatoza localizată (Kundrat) şi cea generalizată 
şi propun de a Ie reuni sub numele de Iimfadenomaloză sarcoidă.

Hugonot şi Sohier autori cu mare experienţă în materie de lim- 
fosarcom, socot însă că sunt două sindrome bine definite:

Limfosarcomatoza Ioca izattă are debut localizat, extensie re
gională, caracter infi tranf, fără disfruejie celulară, simpfomafo'ogie mai 
ales mecanică.

Cea generalizată loveşte mai multe ferittorii ganglionare, fie 
deodată, fie prin propagare pe cale sanguină, caracterizat prin adeno- 
patii multiple (Iimfosarcomatoză sarcoidă), mefastfaze în diverse or
gane (Iimfosarcom generalizat), atingere totdeauna ' marcată a stării 
generale.

Limfosarcomatoza tip Kundrat omoară mai ales prin accidente 
de compresiune- în timp ce forma generalizată prin caşexie, ca orice 
maladie generală.

0 i
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Ni s’a pă ut inferesanf de prezentat cazul nostru pentru aspectul 
său pluricenfric, debutul cu epigastralgii, ce pretau ,1a confuzii de' 
diagnostic, şi prinderea ganglionilor inguinali-Iocalizare rara.

t
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Heilmeyer: Blutkrankheiten in Handbuch der In. Krch., Springer- 
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Clinica chirurgicală din Cluj 
Director. Prof. D-r Al. Pop

CANCERUL TIROIDIAN PAVIMENTOS, EPIDERMOID, PRIMITIV
‘ de

D-p V. ILIAN şi D-r C. MIRCIOIU

Canceul firoidian este o afecfiune rară, care se întâlneşte mai 
frecvent Ia femei după 40 ani, desvo!fându-se cu predilecfie pe o 
guşă preexistentă. Pentru a-I recunoaşte frebue să ne folosim atâl 
de semnele clinice cât şi de datele hisfologice.

Sunt cunoscute cazuri curioase în cari o guşă cu mers obişnuit, 
dă metastaze în oare, iar Ia examenul microscopic, făcut cu grijă de
plină, nu putem găsi nicio imagine de ma'ignifate. Aici natura a- 
fecfiunii o stabilim numai prin caracterul clinic de generalizare.

In majoritatea cazurilor putem stabili o potrivire între, mersul 
clinic al cance u ui şi aspectul hisfo'ogic. Uneori reuşim să descoperim 
indicii hisfo.ogice de malignizare, chiar acolo unde nu ni se impune 
încă niciun semn Ia observafia clinică. Aspectul microscopie al can
cerului este po'imorf. Formele tipice ne amintesc, cu bunăvoinfă, de 
de parenchimul firoidian, iar natura lor rea este mai redusă. Formele 
atipice au o structură mai îndepărtată de parenchimul firoidian şi 
sunt de natură mult mai rea. In fine, sunt formele heterofopice, 
în a i că or alcătuire intră elemente cari nu par să aibă nicio legă
tură cu Jesutul firoidian fetaf sau adult. Malignitatea lor este deosebit 
de mare, dar şi aparifia lor este deosebit de rară.

Intre acestea din urmă, varietatea cea mai rar întâlnită este 
cancerul pavimenfos (Wegelin), cu perle, pentrucă prezintă o struc
tură1 complect diferită de aceea a corpu'ui tiroid. Nici înlr’o fază e- 
volufivă şi nici fa adult, epiteliul pavimenfos nu se intercalează în 
fesutu. firoidian. Aparifia Iui Ia acest nivel este suprinzăfoare şi di-
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armonioasă, desvoltându-se himulhios, ca o (tumoră foarte malignă. 
Semnificajia acestei himoii este deo ebită când ea ia naşte.e în .mod 
P'imiîiv în corpul tiroid ş”\ nu provine din vecinătate prin invadare. 
Dar siguranţa acestei primitivităţi o dobândim numai după ce am 
întreprins o examinare minuţioasă a organelor din vecinătate şi am 
consta at in eg i atea • lor. Laringele şi eso.agul trebue să îie cercetate 
toideauna mai cu deo:ebire.

' In literatura medicală s’au publicat puţine cazuri de acest fel, 
iar valoarea câtorva din ele este discutată punându-se Ia îndoială 
ou epiteliomul ar fi primitiv şi nu provenit din vecinătate (Wegein).
Cazuri izolate au fost publicate de Forster, Karst, Liicke, Broun, Her-
renschmidr. Scha.fer, Wo.fler, Berard şi Dunet, ele.

Cazul caie face obiectul acestei expuneri, l’am întâlnit în ser
viciul Clinicei Chirurgicale (Prof. AI. Pop) iar observaţia Iui o re
dăm mai jos.

Bolnavul U. Gh., în vârstă de 28 ani, de profesiune plugar, prezenta
de câţiva ani, o îngroşare uşoară a gâtului, asimetrică, mai pronunţată la
dreapta. înainte de intrarea în clinică, cu 4 luni, face o amigdalită acută cu 
o reacţie ganglionară internă ‘ şi dureroasă! datorită căreia, gâtul devine în 
totalitate mai voluminos. După tratamentul adecvat, fenomenele acute retra- 
■oedează, dar volumul''gâtului nu mai revine la dimensiunile anterioare, ră
mânând mai gros şi puţin sensibil în Regiunea tiroidiană. Această stare poit- 
sjistă vreo trei luni, după care timp se porneşte o creştere rapidă a corpului 
tiroid, cii predominantă la dreapta şi este sediul unor dureri intermitente, 
Spontane, cu iradiafiuni spre cap. In ultimele săptămâni, ca urmare a dc -̂,

• voltării rapide a tumorii, bolnavul a prezentat turburări respiratorii sub formă 
unei jene mai accentuate la inspiraţie şi- turburări de înghiţire, bolnavul 
pretându-s.e mai bine la o alimentare cu alimente păstoase. Vocea s a alterat 
treptat, ins,talându-se o răguşeâlă rebelă la tratamentul banal. Bolnavul înre
gistrează o scădere în forje şi greutate. , ■

La examenul obiectiv, observăm că tegumentele sunt palide şi ţesutul 
oelular şi masa musculară sunt diminuate.

Deschiderea palpebrală uşor mărită bilateral, ceea ce dă fetei o ex
presie de mirare.

La plămâni, inimă, abdomen nu se constată nimic deosebit.
Local, lobul tiroidian drept este mărit, proeminent, ovoid, de consis

tentă fermă şi uşor. sensibil. Lobul stâng este mărit foarte puţin. Mobilitatea 
activă şi pasivă, scăzută. Tracheea se vede comprimată şi deviată spre stânga.

Eăeându-se examenul laringologie, se constată compresiunea dinspre 
dreapta şi pareza corzii vocale drepte.

Esofagul comprimat tot dinspre dreapta şi dinapoi, are mucoasa de
aspect normal.

Metabolismul bazai 16. Reacţia B.-Wassermann negativă.
După înmănunchierea acestor date, stabilind diagnosticul de tumora ma

lignă a- corpului tiroid, procedăm la efectuarea operaţie*.
După secţiunea părţilor moi, prin incizia în cravată,, se pune în evi- 

> dentă corpul tiroid. Lobul drept este mărit, ovoidal, regulat. Izolarea* lui 
de formaţiunile împrejmuitoare este laborioasă din cauza aderentelor scle- 
roase şi a vascularizajiei bogate. Se leagă pediculii vasculari superior şi in-



ferior ai lobului drept, încercându-şe extirparea lui totală. Cu acest prilej se 
constată că din marginea posterioarăi a lobului porneşte o prelungire, care după 
ce se înghemueşte în şanţul tracheo-esofagian drept, se insinuiază înapoia eso
fagului, îmbrăţişând astfel ambele viscere, le comprimă, le împinge spre stânga, 
deviindu-le arciform din linia mediană. Această prelungire nu stabileşte cu 
tracheea şi esofagul numai un raport simplu de contact, ci infiltrează adven- 
tifia acestor organe, legându-se strâns de ele. Totuşi reuşim, prin răbdare 
şi stăruinţă să îndepărtăm întreg lobul tumoral 'şi istmul. După aceea se 
raclează zona invadată din peretele laringo-esofagian, atât cât să nu se producă 
o perforaţie- Lobul tiroidian stâng care nif prezintă. decât o uşoară spo
rire de volum, se extirpă subtotal. Se refac planurile noi acoperitoare şi se 
lasă un tub de drenaj.

Mersul postoperator s’a petrecut ■ fără tubrurări şi > după vindecarea 
plăgii operatorii, bolnavul a părăsit clinica cu recomandatia de a urma un 
tratament radioterapie. !

La examenul anafonio-patofogif, tumora extirpată prezenta o suprafaţă 
de secţiune albă-gălbue, cenuşie, ţesuturile având un aspect normal numai spre 
periferie, în sipecial spre istm. In centru se vedeau pete hemoragiee şi .în 
oâteva puncte temutul apărea moale, grunzos. In secţiunile făcute, acinii ti- 
roidieni întâlniţi sunt modificaţi, dilataţi şi plini cu coloid. In jurul aCi- 
nilor sfi depistează o infiltraţie leuoocitară. In acelaşi timp se găsesc alături 
insule formate din alveole epiteii ale cu aspectul tipic al perlelor epite- 
liale, este un cancer pivimfptos «pidermoid.

Căutând sâ alegem şi să subliniem caracterele şi momentele
mai impo'tanle în acest caz, constatăm că un guşat vechiu a pre
zentat înfr’un moment al evo'ufiei, o creştere rapidă a guşei de par'eo 
dreaptă care nu s’a manifestat numai prin efecte'e mecanice, de con
tact ale unei spoiri în dimensiuni, dar a năpădit organele. din ve
cinătate cauzând tulburări serioase de respirare, de deg'urifie şi de 
for.afie. Trebue refinut că s’a ajuns Ia aceste fenomene, după un 
mers de abia de trei luni, tim'p în care a fost atinsă 'şi starea ge-
ne'a'ă. Nu putem trece cu vederea faplu'ui că deslănfuirea pro-e-uluî
tumo_aI are la originea sa, un moment inflamator, care a cuprins şi 
corpul tiroid. înregistrăm această coincidenfă pentru că ea trezeşte 
bănuiala că infamaia ar fi jucat ro'ul unei irităfii deslăn uîtoare şi 
nu cu infenfia de a stabili o relafie cauzală Intre reacţia inflama- 
torîe şi procesul tumoral.

Can-e ui pavimenfos tiroidian are o structură variată, după cum 
of lulele ca e-I compun, sunt mai s'ab dire en'iafe seu sunt mai e 6- 
kicte rea'izând forma de cancroid. Forma din urmă este cea mai 
rară. Malignitatea acestei tumori este foarte mare, având un mers 
local invadant, cu precocitate. Uneori năpădeşte tracheea, Iaringete 
şi esofagul (Wolfenden, Herrenschmidt, Schaefe-), alteori uzează pie
lea şi se exteriorizează (Wegelin) sau erodează sternul şi clavicu'a. 
(Kaufmann). P ovo'ând aceste dezastre Io a'e, înain'ează pe cale lim
fatică, conieresând ganglionii limfatici regionali (Liicke, Schmidtmann, 
Wegelin) sau poate să invadeze deadrepiul vine'e, pătrunzând în 
hmnenul lor, de unde generalizarea se face uşor (Dargent şi Berard). 
Sed.ul tumorii este mai frecvent Ia siânga decât Ia dreapta şi inte
resează mai adesea sexul masculin.
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Originea acesfei furnori a fost interpretată felurit. Masson, Her- 
renschmidf cred că epiteliul tumorai pavimenfos rezultă din meta- 
plazia epitsliului fioidan. Aljii împărlă;e:c teoria germene ui embrionar,, 
rătăcit. Astfel Bérard şi Alamartine o consideră de origine ectoder- 
mală. Scbaefer admite originea din mucoasa bucală, iar Kocher, T. 
Vasiliu cred că e mai verosimilă desvoltarea din rămăşife ale duetului 
tino-glos.

Tratamenftul este operator şi urmăreşte extirparea porfiunilor a- 
fectate. Dacă bolnavul se prezintă în timp util şi tumora este de
pistată în faza intra-capsulară, rezulfa'ul este mult mai bun, ca a- 
tunci când tumora descoperită cu întârziere a avut timpul necesar 
să iasă din qranifele capsulei şi fasciei tiroidiene şi să inijlfreze or
ganele din vecinătate. In această situafie mai grea, terapeutica tot 
nu rămâne timidă căci prin incizii adecvate se pot extirpa deodată 
faoe rezeejii ale Iaringelui, tracheái şi esofagului. Dar trebue să avem 
cu tumora şi părfi din muşchi, vase şi narvi, iar Ia nevoie se pot 
în vedere că rezeefia .acestor viscere întunecă foarte mult progno:ticuI 
operator şi deci este bine să nu forfăm sifuafia şi să ne muljumim 
cu rezultate operatorii parfiale, rămânând astfel în armonie cu un 
principiu suprem de terapeutică, care ne învaţă să aplicăm bolnavi
lor manopere prin care să Ie prelungim viafa şi nu manopere de 
technică strălucită prin care o scurtăm. Această atitudine rezonabilă 
este justificată de rezultatele bune cari s’au obfinut prin folosirea 
radioterapiei în complecfarea actului operator, chiar şi în cazurile 
în cari îndepărtarea operatorie a tumorii a fost manifest insuficientă. 
Radioterapia consfituo un adjuvant minunat care trebue înfrebuinfat 
totdeauna, pentru a înbunăîăji rezultatele obfinute prin operafie. Le- 
rormant arată prin statistica Iui De Quervain că radioterapia şi în 
cezurii, de operafii incorr\pIecte, neradicale, ridică procentul de vin
decări durabile dela 9%  Ia 30% — 36% . I

Spitalul Sebeş Alba — Serv. chirurgical 
Medic prim ar: D-r loachim lotoiartu

CONSIDERAŢIUNI GENERALE ASUPRA NEURINOAMELOR 

IN LEGĂTURĂ CU UN CAZ DE NEURINOM DUBLU GIGANT

IN REGIUNEA ABDOMINALĂ RETROPERITONEALĂ
*  \

de •
LEONIDA BEJAN, AUREL BOJIŢIA şi PAUL POP

 ̂ Autorii relatează un caz de neurinom dublu gigant
' din regiunea abdominală retroperitoneală, insistând asupra 

diferitelor concepţii în legătură cu origina lor genetică, 
structura . lor histologieă • şi locul pe care-1 ocupă în cla
sificarea tumorilor nervoase în general.
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Autorii insistă as.upra interesului clinic al neurino- 
mului şi a dificultăţii de diagnostic, pe care-1 pot pre
zenta atunci când medicul nu este îndeajuns de avertizat 
de existenta lor.

In prezentul articol expunem un caz clinic de neurinoame gigante 
paraverfabrale, operate în serviciul chirurgical al spitalului Sebes Alba 
şi înainte de a tace prezentarea cazului, ne permitem să facem a 
succintă expunere asupra acestor tumori şi a conoepfliior cari caută 
sâ fixeze natura lor genetică.

Neurinomul face parte din grupul tumorilor nervoase periferice 
benigne şi se găseşte atât în sistemul nervos oerebro-spinal cât şi în 
sistemul nervos simpatic. Prin manifestarea lor, aceste tumori oferă 
inai adeseaori un interes chirurgical mar redus Ideoât oel teoretic, unde 
a deschis interesante probleme de histo şi embrio-pafologie.

Neurinoame solitare sunt descrise de către R. Sommer, K. H. 
Erb, Verocay, Welner şi alfii. Ca dimensiuni (pot varia dela mărimea 
unui bob de fasole până la mărimea unei mingi de footbal (cazul 
prezent).

Tulburările pe cari Ie pot provoca depind Ide volumul lor, sediu! 
ş i . vecinătate. Ele pot evolua în cea mai perfectă benignîfate, când 
prin prezenfa lor nu incomodează vreun organ sau pot provoca tulburări 
grave când coipprimă un organ esenfial. Un .neurinom situat în re
giunea mediastinală sau tumorile nervului acustic (acusficus fibroma) 
sau acelea cu sediul intrarahidian, vor creia (un tablou de cea mar 
mare gravitate, fa fă de acelea cari prin sifuafiunea for nu pot aduce 
nicio daună funcţională mai însemnată.

Ca sediu elé se pot afla în ioele mai diferite organe. Steden Ie-a 
semnalat în .vezica urinară, Framboisie Ia baza limbei, Freifeld Ia gât, 
Eskenasy în peretele posterior al faringeim, Kirsclcner şi Nordmann re
latează un caz de neurinom situat în regiunea lombară concomitent ou 
o tumoră cerebrală.

K. H. Erb descrie neurinoame pe traectul nervului eubifal şi ob
turator.

In măsura în care bibliografia ne-a sfat'Ia dispozifie, în literatura 
medicală românească am putut găsi • un caz jde „gliom periferic al 
gambei de origine neuro-musculară ou crize de simpafalgii difuze şf 
rebele", publicat de către Agr, D-r D. Em. Paulian, D-r Bistriceanu 
şi D-r C. Fortunescu.

Examenul histologic al neurinomului arată o structură neurogenă 
care conform opiniei Iui Verocay, ár avea originea îh deqenerarea ce
lulelor . cari constituesc teaca Iui Schwann şi cari după Held şi Kohn, 
a r . corespunde celulelor gliale, adică hevroglice din sistemul nervos 
central.

Tot odată se mai poate constata, că în consfitufia acestor tu
mori pe lângă insule de fesut glial, se mai află şi celule ganglionarei 
şi fibre nervoase, fapt care f-a făcut pe Hermann Coenen să deducă
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că n eu rinomul nu se d as voltă din celule, pari prin evolufia lor au ajuns 
în stadiul de celule a tecei Iui Schwanh, ci- dinfr’un fesut embrionar 
mai pufin diferenfiat, care în acest stadiu ,ar avea poîenfe de celulei 
nervoase propriu zise numite neuroblaste, din care iac parte celulele ţ 
ganglionare şi 'celulele nervoase de susfinere: glioblastii din cari re
zulta celulele ependimare, gliale şi lemoblastele (Antoni), celulele de 
origine ale tecei lui Schedann.

In tumorile sistemului nervos; şcoala germana, bazata pe prin
cipiul genetic, distinge doua mari grupe:

a) Tumori cu punct de plecare în fesuîul de susfinere al sis
temului nervos;

b) Tumori cu punct de plecare* în substanfa nervoasă propriu
zisă.

In grupa tumorilor substanţei nervoase propriu zise ;se află tu
morile oelule'or ganglionare, şi a fibrelor nervoase propriu zise mature, 
numite: ganglioneuroame şi tumorile celulelor şi fibrelor nemature nu
mite: neuroblastome. t

Cele din urmă cuprind o subdiviziune, simpatoblastomul sau para- 
gliomul sau phöochromoblastomul care derivă din celule cromafrne.

Grupa tumorilor ţesutului de susfinere cuprinde: gliomul pare 
poate fi centrul, în creer, sau in măduva spinării şi periferic numit- şi 
neurinom după Verocay.

Tumorile cari au baza de plecare în endo scwperinerv se' nu- 
numesc neuroame, , *

Şcoala franceză în frunte cu Raussy şi Oberling, împart tumorile 
sistemului nervos în: .

Í. Tumori ale centrilor nervoşi pe cari de clasează în cinci 
grupe: a) Gliom format din fesut nevroglic; b) Tumori ependimo-cha-* 
roidiene constituite din celule ependimare; c) Ganglio tneifrom care re
zultă din proliferarea celulelor ganglionare şi nevrita; !d) Neurospongiom 
format din elemente celulare de ‘ tip embrionar numite neurioblaste 
şi spangioblaste; e) Neuroepiteliom format din fesut primitiv neuro- 
epitelial. .

2. Tumori ale nervilor periferici. Pornind dela structura histologicâ 
a nervilor periferici formate din fibre nervoase sau neurife şi 2 feluri 
de elemente celulare; celulele Iui Schwann şi celulelé conjunctive vom 
distinge trei gruple de tumori nervoase periferice: a) Gliom periferic 
(Lhermitte şi Leroux) sau neurinom după Verocay sau schwanom 
(Masson), aceste tumori sunt constituite din glie periferică, adică din 
celulele tecei Iui Schwann; b) Neuroame; tumori în cari cordoanele de 
nevroglie sunt ocupate de neurite; c) Fibromefe; tumori cu punct de 
plecare din fesului fibros al peri sau lendo-nervului.

Neurinoameîe pot fi solitare sau multiple şi Ipat apărea în orişi
care parte a organismului, în piele, glanda mamară, îri trunchiurile 
nervoase sau ganglionii simpatici din forace, plexul celiăc, ganglionii 
simpatici din regiunea lombară sacrată sau în plexul suprarenal. Nervii 
cranieni şi rădăcinile măduvei spinării pot fi îşi ele în mod egal
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sediul neurinoame lor cari prin fenomenele de compresiune pe cari le 
pol declanşa, devin importante din pune! de vedere practic.

Nervul acustic este în mod particular sediul 'de predilecţie aJ 
acestor tumori, cunoscute sub« denumirea de „tumori ale nervului acustic 
(Stemberg) sau tumorile unghiului ponto-cerebelos descrise de către Vir- 
chow şi Cruvehlier.

Din punct de vedere topografic, distingem 1în 'raport cu sediul 
lor, neurinoame periferice, radiculare, centrale şi viscerale.

Din punct  ̂de vedere histopafologic, examenul microscopic al 
neurinomului ne permite să distingem două categorii de neoplasme.

Primul grup prezintă o tumoră de tip compact, constituită din 
celule alungite cu o reţea protoplasmatică fin fibrilară şi oare prezintă 
tendinţa de a se grupa paralel constituind straturi liniare sau lame pa
ralele în palisade. Aceste lame uneori se incurbează realizând vâr
tejuri cari. se întreţes formând noduli policiclici, denumiţi nodulii lui 
Verocay.

Al doilea grup cuprinde neurinoame cu un ţesut neoplasic de ca
racter mai lax cu dispoziţia celulelor tumoraié mai puţin caracteristică 
fără ordine precisă constituind zone de aspect retioulat sau mixoîd. 
Celulele sau lamele celulare sunt separate între ele prin fibre cu as
pect cologen, infiltrate uneori cu o serozitâte abundentă.' Frecvenţa 
acestor formaţiuni cologene care s’a remarcat printre aceste tumori, 
nu implică o origine mezenchimatoasă, ci după cum a demonstrat N<f- 
geotte şi Mosson, ele sunt produse de către celulele lui ■ Schwann sau 
de către acele celule cari nu au ajuns ia o diferenciere complectă; 
şi cari intră în stuctura neurinomului.

Stroma neurinomului este foarte bogată în vase ale căror pereţi 
au suferit un proces de hialtnizare.

Modificările secundare ale neurinoamelor constă în infiltrare gră- 
soasă a celulelor tumoraié, necrozarea tumoréi, infiltraţia mucoidă sau 
seroasă, degenerescenfa chisticâ a tumoréi şi degenerescenfa malignă a 
neurinomului care e considerată ca o raritate.

Prognosticul neurinomului este în funcţie directă de natură be
nignă a acestei tumori, afară de cazurile cu sediu intracranian sau 
medular când cauzează grave fenomene de compresiune. Se admite 
totuşi ca în mod excepţional aceste tumori să devină sediul unor tran
sformări maligne, în care caz aspectul morfologic iar semăna cu oel 
al unui sarcom polimorf. *

In urma acestor considerente teoretice trecem Ia relatarea cazului:
In ziua de 20 Iunie 1946, se prezintă în serviciul ,nostru, ^femeia A. 

Ana, de 45 ani, pentru balonarea abdomenului însoţite de tulburări ,ale trae- 
tului gastric intestinal şi debilitate consecutivă. Fenomene instalate insidios eu 
un mers progresiv.

A n teced en te le  h ered o -ro la te ra le , fără importantă patologică. ,
A n teced en te le  personale , neagă maladii infecto-contagioase sau venerice. 

D e  măi multi ani sufere de cefalee care nu- s’a accentuat după apariţia 
simptomelor care o silesc să, se interneze. Menstruată la 14- ani. Menstrele până

\
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în prezent se succed în mod regulat. Căsătorită, are doi copii în "perfectă 
stare de sănătate.

Istoricul maladiei: Primele simptome pe cari bolnava le-a putut gesiza 
au fost o continuă senzaţie de apăsare în regiunea epigastrică 'şi ombilicală) 
cu fenomene de balonare după mese. Aceste simptome le-a semnalat cu 9 luni 
înainte. Patru luni mai târziu, abdomenul apare mărit în volum, iar în re
giunea epigastrică, bolnava poate pune în- evidentă o formaţiune de mărimea 
unui pumn, mobilă şi indoloră, totuşi ea nu consultă medicul decât după 4 
săptămâni, când creşterea în volum a tumorei se însoţeşte de dureri în lombe 
cari se exacerbează în timpul mersului, şi scădere în greutate şi forţă.

Bolnava afebrilă de constituţie astenică, tesutul celular subcutanat re
dus, tegumentele şi mucoasele vizibile, palid colorate.

Aparatul respirator normal. Cordul percutatorie şi ascultatoric normal. 
Pulsul 76. T. Max. 12. T. Min. 7. '

Aparatul digestiv. Apetitul păstrat, cu toate neplăcerile pe cari le are 
după mese. Limba saburală cu hatenă fetidă. Abdomenul balonat. Splina 
nu se palpează. Limita inferioară a ficatului la rebordul costal. Scaunele nor
male. Desemn venos cu aspect de circulaţie colaterală do tip cav inferior mai 
accentuat îip regiunea inghinală şi flancul drept.

Ginecologic, uterul de dimensiuni şi consistentă normală. Fundul de 
sac şi’ anexele libere.

Punctia renală normală.
Sistemul nervos şi senzorial nimic patologic.
Examenul local. Abdomenul balonat asimetric, cu o tumefactiune evi

dentă în compartimentul drept. Această diformatiune este mai exprimată când 
bolnava se află în decubit dorsal decât în ortostatiyn. La palparea abdo
menului se pot delimita două boselări de consistentă dură cari încep sub re
bordul costal drept. Aceste formaţiuni prezintă o relativă, mobilitate fără pa 
manevra să producă dureri. La percuţie aceste formaţiuni prezintă zone de 
matitate cuprinise între două zone de sonoritate. Palpeul bimanual al regiunii 
lombare' drepte ne permite să obţinem senzaţii de balotare a tumorei în gens 
anteroposterior dar nu şi senzaţia de contact lombar propriu zis. Ganglionii 
inghinali măriţi duri mobili şi indolori.

Examenul radiologie pune în evidentă evacuarea întârziată a stoma
cului şi o diformare a bulbului duodenal.
'  . In fata acestor fapte. în care datele de laborator nu ,au putut pune în 
evidentă nimic patologic şi examenul radiologie rămânând neeohcludent, iar 
aceste formaţiuni tumorale cari prin sediul lor trebuiau să aparţină unei 
vecinătăţi a rinichiului drept, fără a-i provoca însă deranjuri funcţionale pi 
necauzând altă tulburare decât un deranj în tranzitul gastro-intestinal, s’a 
procedat la intervenţie chirurgicală sub diagnosticul prezumptiv de tumoră 
retroperitoneală. _ ■

Sub aceste auspicii s,’a intervenit practicând o laparotomie media** 
snpra şi snbombilieală, p>entru o mai largă explorare.

N La deschiderea cavităţii abdominale apar două formaţiuni tumorale bine 
izolate una de cealaltă, acoperite de peritoneul parietal, posterior care la  ni
velul tumorilor din cauza volumului lor, venea direct în contact cu peretele 
abdominal- anterior. In etajul supramezocolie drept, organele deplasate mult



791

spre linia mediană şi în sus, în special colonul şi intestinul subţire erau 
taşate şi prezentau semne de vacuitate. Aorta şi vena cavă inferioară deviate 
la stânga. /

Puncfia exploratorii' practicată în plină masă tumorală, indică o con
sistentă compactă fără conţinut lichid. După incizia peritoneului parietal pos
terior se ajunge într’o masă grăsoasă abundentă şi căutând un plan de clivaj 
favorabil, se enuelează tumora printr’o manoperă relativ uşoară. A doua tu
moră opune dificultăţi tehnice mai serioase, atât prin aderentele pe şcari le 
are cât şi prin accesul mai redus pe care-1  oferă în urm'a ş,ituafii ei mai pro
funde. La extirpare nu se află pedicoli vasculari. Hemoragia reducă şi 
difuză.

Rinichiul drept în poziţie şi de, aspect normal, vine în contact direct 
cu tumora dela care aparent nu a suferit nicio influentă patologică.

După suturarea peritoneului posterior se închide cavitatea abdominală 
fără. a se lăsa drenaj.

Plaga se vindecă ,per primem. Firele se îndepărtează la 8  zile. Bol
nava părăseşte spitalul a 1 0 -a zi după intervenţie cu amendarea complectă a 
tuturor fenomenelor pentru care a solicitat internarea în spital.

Examenul maeroseopic al tnmorei: Prima tumoră cântăreşte 31.56 gr., cea
laltă 2528 gr. Tumorile de formă sferică, lucioase, de culoare cenuşie. In 
secţiune se constată două zone distincte, una excentrică de aproximativ 5  cm. 
grosime, de coloare gălbuie, format dintr’un panieul -grăsos şi cealaltă cen
trală, delimitată de o capsulă fibroasă care înglobează două aspecte diferite 
de tesut tumoral şi anume: \

O zonă de tesut tumoral de coloare roză de consistentă compactă dis
pusă periferic, uşor friabilă, alta cenuşie situată central.

In secţiune prezintă o secretiune seroasă abundentă.
Examenul ana(omo-patologic al tumorei executat de către Institutul 

do anatomie patologică din Cluj, precizează o tumoră nervoasă cu aspect 
caracteristic de ncurinom fără caractere de malignitate.

In concluzie, s’a publicat această' lucrare pentru a s e . scoate 
din activitatea spitalicească'_un caz care să îmbogăţească cazuistica 
neurinomelor gigante paravertebrale, cari în genere apar ca o raritate 
destul de mare, încât nicio statistică n u  a fost efectuată' până în prezent.

Cazul relatat prezintă în sine anumite parficularifăfi cari puteau 
permite cele mai ipotetice deducfiuni, fără a se putea elucida cazul 
decât prin operafiune şi examen anatomo-patologic. I

Ne permitem să credem în cazul nostru dat fiind situajiunea tu
morei —  că neurinomele descrise îşi au originea în plexul simpatic 
lombar. i i
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Spitalul de copii din Timişoara

CONSIDERAŢIUNI CLINICE ASUPRA UNUI 
CAZ DE CIROZĂ CARDIO-TUBERCULOASĂ

de
L. MIRCEA, A L . SCURTU şi I. ROŞIANU

In ziua de 21/1/1946 este internai Ia Spitalul de copii din Ti
mişoara copilului F. I. în etate de 3 ani.

Este adus în stare gravă, cianotic, foarte dişpncic, cu un puia filiform 
ascită şi edeme ale membrelor inferioare.

In antecedente mama este sănătoasă,, tatăl mort pe front; are un frate 
sănătos. Neagă tbc. şi sifilis în familie. Născut la termen, afirmativ a primit 
vajccin B- C. G. ; a fost alimentat natural timp de 3 luni, apoi artificial. A 
şezut la 6 luni, dinţii au apărut la  8 luni, a înoeput să meargă la 9 luni 
şi să vorbească la 1 an. Neagă jvroo boală infecto-oontagioasă. Boala actuală^ 
datează de aproximativ 2  luni, când mama a observat că abdomenul copilului 
devine din ce în ce mai voluminos. Cu tot tratamentul urmat, starea copilului 
s’a înrăutăţit, ceea ce o determină pe mamă să facă internarea copilului în 
spital. , '

Starea prezentă s. este un copil debil, de statură şi greutate subnormâlă, 
tegumentele şi mucoasele palide, ţesutul celulo-adipos redus, ganglionii in
guinali şi subaxilari palpabili. Are fata bufată, uşor edem palpebral, ciano zii 
fetei şi îndeosebi a buzelor. Vocea e Răguşită. Faringale e hiperemic, amigda- 
lele sunt congestionate, limba încărcată.

Aparatnl respirator: la palpare, freamătul pectoral dispărut pe întreg 
plămânul drept ; -la percuţie matitate lemnoasă, la ascultatie murmur vezicular  ̂
abolit. Ortopnec, tuşeşte. La punctia pleurală se scoate lichid sero-citrin 
cca. 500 ee.

Aparatnl circulator: şocul apexian nu se palpează, bătăile cardiace rit
mice, diminuate ca intensitate; ritmul fetal. Aria matitătii cardiace, normală. 
Depresiune suprastemală sincronă cu sitola cardiacă, venele gâtului turges
cente, se umflă în inspiraţie. Pulsul mic, frecvent, regulat.

Abdomen: ascită. Perimetrul abdominal 64 cm. Pielea de pe abdomen 
netedă, destinsă; Hernia ombilicului, desemnul venos accentuat. Semnul valului 
pozitiv. Din cauza stării generale a copilului nu se poate palpa ' splina şj 
ficatul. ^ ‘ I

Aparatnl nro-genital: oligurie (cca. 300 ce. pe 24 ore). Examenul 
urinei negativ.. ; •

Beflexe osteo-tendinoase normale. ,
In 1/3 inferioară a gambei drepte, pe fata externă â  acesteia în regiu

nea supramaleolară externă se observă o zonă de culoare albăstruie violacee, 
având în mijloc un punct de fistulizare 'din care se scurge o ,sec|retie şero- 
purulentă în cantitate mică. La palparea tibiei în regiunea inferioară se 
constată neregularităti şi o ingroşare, rezultatul unei osteite cronice

Examen de laborator: la radioscopia pulmonară se constată că, umbra 
dela nivelul pedicolului vascular este mult lărgită, cordul uşor mărit de vo
lum, opacitate pe întreg plămânul drept, adenopatie hilară stângă. Reacţia 
Pirquet intens pozitivă.
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La examenul sângelui se constată-: hematii 3.200.000', leucocite 4000, 
hemoglobina 8 OO/0 după Sahly, limfocite 70/0 , neutrofile 8 70/0 , eosinofile 0, 
basofile 0, monocite 4°/o, forme tinere 2°/o- Arneth deviat în sânge, B. W. 
în sânge negativ.

I se institue regim laeto-farino-vegetarian, deolorurat şi Digipuratum 
2  supozitorii la zi.

26 Ian. 1946: Starea generală pufin ameliorată, este mai puţin disp- 
neic, nu mai este cianotic. Tuşeşte mult. I  se administrează Novurit 0,5 cc. 
i. m., după ca're diureza se măreşte, ajungând până la 1000 ce. în 24 oire; 
circomferinfai abdominală scade cu 2  om., abdomenul este mai moale'şi se 
poate palpa, ficatul care e mărit până la nivelul spinéi iliace anterioare 
Tţlvând o suprafaţă neregulată, dură. Splina nu se palpează. Se institue proba 
cu galactoză după Bauer, care este pozitivă.

, 29 Ian. 1946: Copilul este din nou Idispneic, cianotic, păstrează poziţie
şezândă, abdomenul se măreşte, diureza scade. Se administrează Novurit 1 cc. 
î. m. După această injecţie, starea 'generală se înTăutătteşto, .■devine mai disp- 
neic, apatic, pulsul filiform, iar diureza creşte la 2000 cc. în 24 ore. Vocea 
devine afonă. Digipuratum este înlocuit cu Oordisan dd 4 X 8 pic. la zi.

5 Febr. 1946: Puncfia pleurală şi paracenteză abdominală. Lichid sero- 
citrin cu flocoane de fibrină. Rivalta pozitiv. Examenul lichidului pleura!: 
bacterii absenţi, s’au găsit rare polinucleare cu limfocite.

II  Febr. 1946: Starea generală se agravează 'din ce în ce, iar în 15 
Febr. 1946, sucombă la autopsie se confirmă diagnosticul clinic.

Este vorba de o ciroză cardio-lbc., caracterizată prin turburâri 
cardiace şi hepatice Ia care se adaugă manifestări pulmonare şi me- 
diastinale.

Suntem însă impresionafi de asisfolia periferică cu o stază pu
ternică şi progresivă în sistemul yenos,. fradu’ă prin poliserozită (as- 
cită, pleurezie dreaptă exudativă). Această asistolie hepatică e da
torită probabil unei simfize tbc., a pericardu’ui fi’nd conrec’n'a unei 
comoresiuni,. a venei cave inferioare şi a tuberculozei seroarelor peri- 
cadică, pleu'a’ă şi peritonea'ă.

Polise-ozifa, adenopaîia hilară, reacţia Ia tubercuîină şi osteifa 
veche fistulizată pledează pentru un proces bacilor.

. D’agnosticul dferenjial se face cu:
1. ci'oza cardiacă Ia care predomină semnele unei cardiopatii 

grave; cordul e mărit, se aud sufluri dure cari denotă leziuni val- 
vu'a e concomitente;

2. cu peritonifa tbc. forma ascitică;
3. cu chistul hidatic, caracterizat prin semne dispeptice, prin 

prezenfa eosinori iei sanghine şi R. Cassoni şi W. Pârvu pozitive;
4. cu ci oza sifilitică (R. W. pozitivă);
5. cu ci'oza biliară (prezenfa icterului);
6. cu tumorile hepatice;
7. cu degenerescenta hepato-lenficulară (boala Iui Wilson).
P'ognosticul este infaust.
Tratamentul: alimenfafie cu lapte, legume fructe, sare pufinâ. 

Cel medicamentos are o acfiune limitată. .
Feromene’e de insuficientă cardiacă se tratează în ; mod obişnuit. 

Ccrdiofonicele sunt pufin eficace; se pot încerca diureticele. In ca-
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zul nostru am* încercat mercurialele (Novurit) dar cu rezultat slab. • 
Mai eficace ar fi după unii autori teobromina, teofilina, eufilina în 
doze mari şi prelungite.

L. Blum şi P. Carlier au observat Ia hepatici după efectul 
diuretic al subsfanfei mercuriale (Salyrgan) o agravare a stării ge
nerale (lucru, pe care l-am observat şi noi). /

Intrebuinfarea prelungită a Clorurei de Calciu poate da rezultate 
şi putem intercala între serii de 3— 4 zile de Çlorurâ de Calciu 
injecfii cu mercuriale în doze mici ca să nu fie toxice.

'Puncfii evacuatorii.
Tratamentul chirurgical: cardioliza (după Brauer) constând în 

rezecfia carti'agiilor costale şi a coastelor din fa fa inimei e o inter
venţie destul de grea şi fără rezultat.

Se mai pot face injecfii cu fibrolizină. '
Cirozele hepatice în general sunt rare Ia copii.
Rillet şi Barthez precum şi West în Anglia au semnalat câte 

4 cazuri. Neureutter găseşte 1 caz Ia 1000 iar alfi autori ca Stack, 
Ttoedten şi Wolstein Ia 251 autopsii găsesc 1 caz de ciroză. Caus- 
sade şi Brenos deasemenea 1 caz.

Dintre cirozele hepatice, ciroza cardio-tbc. pare cea mai 
frecventă şi mai bine definită mai aies delà descrierea ei de către 
Hutinel într’un memoriu apărut în 1893 în Revue mensuelle des ma
ladies de l’enfance, de unde şi numele de ciroza cardio-tbc. Hutinel.

Coexistenta unei pkurezii, pericardite şi ciroze a fost observată 
pentru prima dată de Hillier. Deasemenea a fost descrisă de către 
Curschmann (1884) sub numele de „foie glacé” , (Zuckergassleber), 
de Pick (1896) ca pseudociroză pericardică a ficatului, de Gilbert 
şi Garnier (1898) ca şimfiză pericardo-hppatică.

După Comby, ciroza cardio-tbc. e un amestec în proporfie va
riabilă de tbc. şi stază sanghină. Ciroza evoluează consecutiv unei tbc. 
a seroaselor pericardio©, pleurale şi peritoneale; prin simfiza tbc. a peri- 
cardului se constitue o asistolie hepatică, care poate fi primul semn de 
boală, deşi în general primul simptom este ascita.

După Lenos, bolnavii au mai mult aspect de hepatici decât de 
cardiaci: „Ie mal est au coeur, les symptômes sont au foie“ .

A. Wiskott susfine că în anumite condifiuni când 'vena cavă 
inferioară p prinsă, se ajunge Ia tabloul pseudo-cirozei hepatice pericar
dice cu fenomene de stază în regiunea arterei porte.

Sindromul cardio-hepatic are întotdeauna etiologie tbc. (pseudo- 
ciroză hepatică cardio-tbc.).
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CONSIDERAŢIUNI ASUPRA UNUI CAZ DE 

ORCHl-EPIDIDIMITĂ COMPLICAT CU ERIZIPEL
1 de

D-» EMIL BARZU

La 30 Iunie 1945 am fost chamat- în comuna Pil Uud. Arad 
la pahil unui bolnav care era suferind de orcbi-epididimifă.

E vorba de D. D., în vârsta 'de 55 ani, de profesiune comerciant, întors 
de pe front cu această afcţiune. înainte cu şase săptămâni a fost internat 
într un spital de campanie, iar după câteva zile a fost evacuat ■ la un spital 
Z. I. din Arad. De aici primeşte 'un concediu medical fără ca/şă-i fi fost. 
precizat diagnosticul. Analizele de laborator n’au fost concludente^ Bolnavul 
fiind un om deşgheţat şi înţelegând că se suspectează etiologia tbe. înainte 
de a pleca în concediu s’a‘ prezentat ,1a un specialist din oraş. D-r T„ spe
cialist în boli venerice, i-a^'prescris- ,un tratament cu sulfolein şi gluconat 
de calciu. In acelaşi timp l-a făcut să înţeleagă că nu ar fi exclusă o 
intervenţie chirurgicală. Rolul meu a rămas 'doar acela de a efectua tra ta
mentul prescris. Cu toate acestea, i-am făcut interogatoriul fără însă ca să 
pot culege date noi. Notez că bolnavul îmi era un vechi cunoscut şi ştiam 
că este afemeiat, iar prea mândru ca să-şi recunoască greşelile. .Am, suspeciat 
natura gonococică.

Antecedentele heredo-eolaierale fără importantă. Antecedente p ison ale:
neagă uretrita blenoragieă şi vreo afecţiune pulmonară. Mi-am amintit însă 
că a fost suferind de urefrită bleuoragică şi că a urmat tratamentul la 
colegul care m’a precedat în .serviciu (1940).

• La examenul obiectiv am constatat o tumefactie în masă a testicolului 
şi a epididimului stâng ce ouprindea şi canalul deferent. La. nivelul epididi- 
mului, pielea scrotului era aderentă de testicol, iar la palpafie întreaga rei- 
giune era foarte dureroasă. Nu era prezentă nicio scurgere. Bolnavul preci
zează că aîceaştă creştere de volum a ^testicolului a observat-o aproximativ 
de două luni. Acuză o uşoară oboseală, lipsa poftei de mâncare şi dureri de 
cap. Nu avea temepratură, dar , îşi amintea 'că la începutul bolii actuale ar 
fi avut. * . . ,

Acestea sunt datele pe cari le-am cules înainte de a-i face injecţia 
cu sulfolein şi gluconat de calciu. După iaceasta, în aceiaşi' zi, am plecat in 
inspecţie într o comună învecinată. La întoarcere, aproximativ după 5—6 rore, 
am fost chemat din nou la patul bolnavului de soţia sa. Amândoi erau spe
riaţi căci de vreo 20 de minute, bolnavul avea un frison violent. Rexami- 
nându-1, am constatat un puls frecvent şi puternic. Acuză o cefalee intensă, 
are greţuri şi vărsături în prezenţa mea. Temperatura de data aceasta, e 
mare (40,10). La nivelul nării şi al junghiului intern al ochiului drept, pielea 
esto roşie, caldă, tumefiată şi dureroasă la presiune. Ganglionii regionali sen
sibili. Având la  dispoziţie pr0ntosil, i-am făcut 2 fiole â 5 cm., urmând ca 
să-l revăd a doua zi. In dimineaţa zilei de 1 Iulie am constatat prezenţa 
unui proces inflamatoriu care a cuprins întreaga faţă, pielea Capului şi ure
chile, iar figura a fost deformată, luând aspectul de „cap de maimuţă“. Tem
peratura era mare. Pulsul puternic şi frecvent. De data aceasta nu mi-a 
fost greu să-mi dau seama că mă găsesc în faţa unui caz de orchi-epididi-
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mită complicat cu erizipel, a cărui provenienţă. n ’am putut stabili. Pla- 
cardul erizipelatoi l-am badijonat cu prontosil 50/o, şi am făcut o injecţie 
intramuseulară de 10 cm. albucid, plus 5 cm. prontosil. La plecare i-am lăsat 
4 tablete de albucid. Acest tratament l-am continuat zilnic până la data de 
4 Iulie 1945, când toate simptomele generale şi locale, de erizipel, au dis
părut. Am observat că, odată cu vindecarea erizipelului, testiculul bolnav şi-a 
micşorat volumul şi că la palpase nu mai era dureros. Procesul de vindecare 
din epididim nu a fost total şi a mai rămas un nodul i persistent în cores
pondenta pârtii din epididim cunoscută sub numele de globus minor. Am con
tinuat tratamentul cu albucid per os până la vindecarea clinică.

Am înfeles din evo'ufia atât de favo a''i!ă a orchi-epididimitei 
câ erizipelul a fost o complicafie adjuvantă. Totodată am putut în
ţelege că etio'ogia orchi-epididimitei n’a putut fi decât de ̂  natură 
gono'ocică. Bazat pe acest e:utat, i-am împă'ăşif şi bonavuui con
vingerea mea şi, abia acum, mi-a mărturisit că de fapt - a avut o 
bleno agie pe front pe care a tra'a -o —  un prieten sanitar —  cu 
eleudroi. P.obabil că acert tratament a fost condus fără niciun cri
teriu sau a fost fă ut incomplet.

Cât priveşte complicafia cu erizipel, cred că în cazul nostru 
a avut ro'ul unei pi oierapii. Până în prez nt numeroase fapte clinice 
au confirmat eficacitat'a piroe'apiei, dar au rămas pufine date va- 
fabi'e ca i să ne c!a ifire p o:e.uî intim, ce se petrece în organismul 
no tu . La în erut tou' a fost atribuit facto’u'ui fizic, temperaturii ri
dicate. S’a observat însă, în ma aro-'erarie, că eficaci'a'ea unei cure 
prin pirote'aaie nu e legată numai de g a ’u! temperau li căci se pot 
abfine rezu’tate sa'bfă ăoare şi cu injeefii ma arice uşoare fără tem
peratură (Hermann). Astfel s’a ajuns 'a cexală interpretare, la me
canismul umoral. Straussler şi Kaskinas, după examenul isfo'ogic al 
creeru ui de para izie po~re.ivă, dela bo!na ii morfi în . ti rpul . tra- 
famentu’ui ma'aric, au ajuns Ia concluzia că malaria provoacă în 
oenî.i. nervoşi, o reaejie ;nf ama’orie urmată de localizarea şi oprirea 
pio.eru ui.

In acelaş sens vo'be’c mărirea, în timpul curii, a numărului 
celulelor şi albuminei din lichidul cefa'o-rachidian (Benvenufi).

Dela Mare (1909) şi MuIIer (1910) se ştie că în hiperiiroidism
se măreşte capacitatea fagociară şi opsonizantă a sângelui. O.i în 
procesele febrile avem o hiperfeejiune a tiroidei. Pe lângă aceasta 
în infe fiunile acute în timpui febrei, s’a constatat că multe funcţii 
sunt sîimuate şi totodată funcţiunea complimentului şi op:onică. Se 
pare că tiroida în timpul febrei stimulfează fica'ul ca să producă o 
cantitate mai mare de compliment şi anticorpi. Osborne (1936) ■ a 
constatat că adrenalina măreşte complimentul hemolitic şi puterea 
bacte icidă a sângelui. In stările febrile funefia suprarenalei este sti
mulată.

Wagner-daureg rezumând toate datele în legătură cu meca
nismul pi oteiapiei formuează ipoteza că toul se reduce Ia o acţiune 
indi ectă, stimuate find astfel toate feu  urile de apărare şi în ge
neral jeru'u! mezenchimatos. - ■ ,

Oiice ipoteză am accepta în legătură cu mecanismul pirotera-
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piei, nu se poate nega faptul că prin ea se. stimulează mijloacele 
biologii de apă a e a e  organismului nostru.

Fafă de orchi-epididimifa din cazul nostru, erizipelul a jucat 
rolul unei piroterapii care a întregit şi accelerat efectul sulfamido- 
terapiei. Ca o compleştare în legătură cu modul de acfiune a sul- 
famideo', trsbue să spun că după csrcetări recente (R.' Kuhn, Stamp, 
Green şi Woodş) acidui para-amino-benzoic este sau un fcctor ne
cesar da creştere sau un ferment indirpensabil desvo'tă|rii microorga
nismelor. In contact cu su'famidele, acestea împiedecă acidul para- 
amino-benzoic să̂  se fixeze, pe germeni sau neutralizează o enzimă 
necesară sintezei acidului para-amino-benzoic. Germenii lipsifi de 
feciorul de creştere- neutralizat prin contactul cu sulfamida, pora'iza)i 
î i  desvo tarea -or, sure'ă o scădere a vitalităfii însorită de o micşorare 
a producerii de enzime şi toxine, o degenerare continuă care îi face 
mai uşo i accesibili fafă de mij oacele de apărare ale organismu'ui. 
S a  constatat că siimulând mijoacele* de apărare prin autohemote
rapie. , vaccin, ser sau anatoxină se întregeşte şi accelerează efectul 
sulfamido-terapiei.

«
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Clinica Dermato-Sifiligrafică Iaşi 
Director. Prof. Dr. Gh. Nâstase

PRURIGO NODULAR HYDE
L'chenificare circumscrisă nodulară cronică (Pautrier)

de »
D-r GH. SPERANŢĂ

Asistent al Clinicei Dermato-Sifiligrafice

Cazurile de prurigo nodular--nu sunt de observaţie curentă în 
clinica dermatologică,, De aceia am crezut că este interesant să co
municăm acest caz, mai ales că se deosebeşte de cazurile clasica 
prin câteva particularităfi. - ' .

Iată în rezumat foaia de observaţie a bo'navului.
Bolnavul ’lg. *1., plutonier activ, în etate de 43 ani, se' internează în 

serviciul Clinicei Dermatologice în ziua .de 4 Octombrie 1945 pentru un 
prurit generalizat şi intermitent însoţit de modificarea culoarei şi consisten
ţei normale a tegumentelor feţei, gîtului, părţei superioare a toracelui, mâi
nilor şi picioarelor. i

M. M. R. :  ̂ ' 7
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Antceedente heredo-eolaterale fără nici o importantă.
Antecedente personale. Rujeolă în copilărie. Malarie la vârsta de 1& 

ani. Blenoragie în 1926. Neagă alte jnaladii infecto-contagioase.
Istoricul maladiei actuale. In anul 1929 a apărut pentru prima dată

un eritem pruriginos în regiunea geniană care s’a vindecat în vreo 15 zile.
După 3 ani, în 1932, un eritem asemănător, dar mult mai întins în su
prafaţă îi reapare în aceiaşi regiune, durând de astă dată mai mult. In 
anul 1943, acelaş eritem însoţit de vezicule pruriginoase reapare pe fată. 
Din cauza gratajuluî, veziculele deschizându-se se formau cruste aderente. 
Veziculele surveneau în puseuri, procesul durând cam o lună şi jumătate.

, In Iulie 1944 o nouă erupţie er:temato-veziculoasă se formează pe 
fata bolnavului şi pe părţile descoperite ale membrelor, determinând bolnavul 
să se interneze în spitalul militar din Craiova, unde 'în urma tratamentului 
dermatoza se ameliorează mult. Perioada de acalmie este mult mai scurtă, 
căci fenomenele recidivând şi pruritul devenind intolerabil, bolnavul, în luna 
Septembrie 1944 se instalează dinr nou în spital, în secţia dermato-venerieă 
spitalului militar din Bucureşti. Aci i se pune diagnosticul de „eczemă 
streptococică a fetei şi a antebraţului”. Vindecarea este de scurtă durată^
căci în luna Ianuarie' 1945 se produce o nouă recidivă. Eritemul este mult 
mai întins, interesând fata, gâtul, toracele, picioarele. Pruritul este extrem 
de accentuat, aproape permanent. Se intrnează din nou în acelaş spital pu- 
nându-se de astă dată diagnosticul de „Nevrodermită a regiunei cervicale şl 

a regiunei poplitee”.
După părăsirea spitalului, ameliorarea produsă e şi mai incomplectă, 

bolnavul acuzând adeseaori puseuri de prurit. O nouă exacerbare se produce 
în luna August, anul curent. Din aceste motive dar mai ales din cauza 
pruritului care devenise extrem de intens şi chinuitor în ultimul timp, bolnavul. 
se internează în spital, în serviciul clinicei noastre.

Starea prezentă. In general tegumentele fetei,. gâtului şi porţiunei an- 
tero-superioare a toracelui au o culoare eritemato-violacee cenuşie, cu deo
sebire la nivelul fruntei şi cefei.

Pata este sediul unei lichenificări1 difuze. Pielea este .îngroşată, in
filtrată mai ales la nivelul fruntei şi şanţurilor naso-geşniene, uscată şl 
aspră la pipăit. . ■ ,

Fruntea, nasul, bărbia, obrajii sunt brăzdaţi de numeroase şanţuri, 
accentuarea celor normale ale pielei, care se încrucişează în toate senzurile,. 
delimitând între ele. mici suprafeţe rectangulare sau rombice, luând aspectul 
de papule plate, uscate, unele acoperite de squame fine aderente. Datorită 
îngroşărei pielei şi accentuărei ridurilor, trăsăturile fetei au luat o rigidi
tate particulară. Expresia fetei este morocănoasă, anxioasă.

Pielea gâtului este lichenifieată în mod difuz.. Maximum de intensitate 
îl prezintă pe ceafă la nivelul marginei părului, unde pielea este foarte în
groşată şi asprră. In plus, în grosimea ei se observă nişte nodozităti, de 
mărimea, unui bob de mazăre şi mai mari, vizibile şi net palpabile..

Pielea din regiunea antero-superioară a toracelui este lichenifieată di
fuz dar într’o măsură mai mică, leziunile continuându-se pe nesimţite c ir 
pielea sănătoasă.

Pielea regiunei anterioara a antebraţelor şi a dosului mâinilor şi picioa
relor prezintă aceaşi culoare roş-violacee bătând în cenuşiu crescând în inten-
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sitate spre părţile disitale. Tegumentele sunt îngroşate, infiltrate şi rugoase. 
Şanţurile normale ale pielei sunt accentuate, determinând suprafeţe poli
gonale şi papule cam de mărimea unui bob de ,meiu, erodate de grataj şi aco
perite de squame sau cruste.

Pe faţa internă a coapselor, şi în regiunea poplitee se observă nişte 
plaearde de lichenificare, de culoare roşie brună, cu aieleaşi caractere ca * 
mai sus. Un alt placard e în regiunea lombară.

Subiectiv bplnavul acuză un prurit intens, generalizat întovărăşit de 
senzaţie de constricţie şi căldură locală, fără nici' un fenomen obiectiv de lii- 
pertemie locală sau generală. Pruritul este intermitent, separat de mici (
perioade de acalmie. Crizele au un caracter paroxistic, cu maximul de inten
sitate şi freqvenţă seara sau noaptea.

Aparatul eardio-vascular . şi respirator normal. •
Abdomenul suplu şi nedureros. Picatul în limite normale ca şi splina. 

Aparatul uro-genital normal. In urină urme de albumine în momentul m- 
temărei pentru ca apoi să fie complect normale. ^

Psihic bolnavul este neliniştit, anxios-, preocupat de boala, sa.
In timpul ospitalizărei s’au făcut următoarele analize.

8  O ct. 1 9 4 5 : S â n g e R . B o r d e t-W a sse r m a n n  =  n e g a t iv ă  

R. M ein ick e  =  n eg a tiv ă  

H e m o g lo b in a  =  10 0  / 0 
G lo b u le  ro ş ii =  4 7 9 0 0 0 0  p e  urnit, 
G lo b u le  a lb e  =  8 8 0 0  p e  m m c.

' P o li  n eu tro . = 6 2  0 /0
\ „ e o s in o . = 9,50/o

F o rm u la  leu co c ita ra ,  b a z o . = 2 ,5 0 / ,
, L im fo c ite = 29  0rQ

M .n o c i t é = 3 %
17 O ct. 1 9 4 5 . N u m ărătoare a lb e  =  6 5 0 0  m m c.

P . N . =  6 8 %

F o r m u la  leu co c ita ră

In ziua de 8 Noembrie s’a făcut o

P . E . =  130 o 
L im fo . =  120/p 

M o n o . =  7 ° /0

puncţie lombară, mai mult în
scop terapeutic, făcându-se şi următoarele analize:

8  X I 1 9 4 5 . L . C . R.. N o n n e  A p e lt  =  n e g a t iv ă
P a n d y  =  f. s la b  p o z it iv ă

• R. B  W . =  n e g a t iv ă  

R. C ito c h o l =  n eg a tiv ă

In clinică bolnavul este pus imediat la un .tratament desenzibilizant 
prin autohemoterapia şi autouroterapie. Local s’au aplicat pansamente cu 
liniment oleocalcar şi o pomadă cu oleu de huilă spălat.

Dar interesul observaţiei noasitre nu rezidă în lichenificarea difuză 
a feţei şi, a gâtului şi a antebraţelor cu plaearde de lichenificare circum
scrisă pe coapse şi în regiunea poplitee ci în evoluţia ulterioară a lui.

Intr’adevăr, după 17 zile dela internarea în spital, după ce timp - 
de mai multe zile bolnavul a prezentat crize violente de prurit mai ales
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pe fata anterioară a toracelui şi pe braţe, apare o erupţie particulară 
formată din elemente papuloase, de mărimea unui bob de linte sau dp 
cânepă, reliefate dela 2-4 mm, de culoare roz-găljme, perfect rotunjite, 
neted, strălucitoare şi eu baza ceva mai intens colorată. Erupţia e redusă 
ca număr, din două elemente pe braţul drept şi şase pe fata anterioară 
a toracelui. Dure şi rezistente la pipăit, sunt pruriginoase. Intre ele sunt 
separate prin largi suprafeţe de piele sănătoasă sau uşor lichenificată,'

In zilele următoare din cauza pruritului unele elemente s'au aco
perit de o mică crustă brună. Elemente asemănătoare au apărut şi in 
cursul zilelor următoare.

S’a făcut b io p s ia  unui element do pe braţ chiar a doua zi după 
apariţia lor. Piesa a fost fixată în lichidul lui (Bouin, inclusă în para
fină după care s’au executat diferite coloratiuni, hemalun eosină, un tri- 
chrom cu verde lumină, orceină şi un G-iemsa.

Examinată la microscop s’a constatat următoarele: - .
Suprafaţa epidermului este uşor sinuoasă, stratul cornos urmând toate 

neregularitătile corpului mucos.
Stratul cornos nu este îngroşat. Keratinizarea gc face normal. In

unele puncte se observă totuşi câteva celule corpoas,e nualpate.
Stratul granulos c format din 1-2-3 rânduri de celule cu kc'rato-

hialină. '
Corpul mucos al lui Malpighi este în netă acantoză.
Intr’un punct al seetiunei se observa un proces de spongioză, caracte

rizat prin fenomene de exoseroză cu mărirea spatiilor intercelulare şi fe
nomene de exocitoză cu alterarea stratului bazai ' şi infiltrarea corpului
mucos cu leucocite, care ajung până în stratul cornos.

Legătura dintre epiderm- şi derm nu prezintă nimic deosebit.
Dermul este sediul unui infiltrat celular repartizat în nodul i şi 

treneuri celulare interesând atât dermul superficial cât şi cel profund. In 
corpul papilar infiltratul c difuz. In dermul superficial uneori, e tdispui) 
în treneuri paralele c i suprafaţa pielei. Nodalii sunt mai : ales dezvoltată 
în jurul vaselor.

Infiltratul e 'format din limfocite, histiocite şi foarte rare eosi- 
nofile. In afara infiltratului,. în colagen se văd rare fibrocite şi histiodi'.te.

’ Colagenul, la nivelul infiltratului, e reprezentat sau de fibrile foarte 
fine care alcătuesc o refea vagă sau e complect dispărut. La periferia in
filtratului e dispus în fas^icu’e groase. ,

Leziunile vasculare sunt de obiceiu asociate cu infiltratul. Vasele 
sunt d:latate, uneori cu enioteliul turgescent.

Dar cele mai interesante leziuni sunt acelea ale temutului nervos. 
Ele se caracterizează printr’o hiperplazie neobişnuită a fibre’or nervoase 
la 'h ’velul inf ltratului, la perifer:a lui şi chiar în afara lui. Pe sect une 
nervii apar voluminoşi şi cu aspecte variate după incidenţa cuţitului secţiunea 
făcându-se longitudinal^ ̂ transversal, tangenţial. Teaca lui Schwann apare 
dezvoltată, pe traectul Nervului observându-se numeroase celule schwanniene.

Bolnavul a părăsit -serviciul în ziua de 24 Noembrie 1945 cu leziunile 
de lichenificare în parte atenuate. In ceace priveşte leziunile nodulare, unele 
se micşoraseră de volum, devenind aspre vşi de culoare cenuşie. Tegu
mentele din jur începuseră să s,e modifice.
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In rezumai este vorba de un bolnav cu o Iichenificare difuză 
QI - i e*’ qcâasfa rară, însoţită de o Iichenificare a frun-
cniu.ui şi a membrelor, Ia care, Ia un moment dai, după un pruril 
Prea abil extrem de violenl apare o erupţie particulară formală din 
papu.e hemîsferice slrăluciloare şi pruriginoase. Diagnosticul de pru- 
rigo nodular Hyde bazai numai pe aspeclul clinic al dermatozei a 
fosl pe deplin confirmai de examenul anatomo-paiologic.

D agnost.cul diferenţial faţă de un lichen p'an nici nu se pune 
în ■ discuţie.

Dacă unii autori mai* fac deosebire înire un lichen oblusus 
cornos şi prurigo nodular* al Iui Hyde, precum e Leon Huel în 
artico.ul său din „Nouvelle pralique dermatologique” , lomul V  pag. 

•. majorilatea autori'or, ca Darier, Pautrier şi alţii Ie consideră ca 
una şi aceaşi dermatoză, fapl care nu mai pune problema unui 
diagnoslic diferenţial. 1

Lichenifica. ea verucoasă inleresează în primul rând gambele unde' 
are aii aspecl morfologic şi e dispusă în placarde.

Prurigo Hebra apare în copi ă.ie, se însoţeşte de uscăciune şi 
asprime a iegumente'or cu toiul caracteristică, interesând în primul 
rând feţele de extensie ale membrelor inferioare. Se însoţeşte de a- 
denopatii vo'uminoase. v

Prurigo diafezic Besnier se întovărăşeşte de manifestări Iichenoide 
şi eczematoase.

, PrVri9° limfadenic, care e atât de proteiform în manifestările 
sa.e, a fost îndepărtat prin executarea .unei numărători şi a unei for- 
mu.e leucocifare.

Diagnosticul de sifilide papuloase nici nu se poate pune.
Cazul acesta deci este interesant din mai multe puncte de 

vedere.
Este interesant prin raritatea Iui. Este ■ interesant prin faptul că 

având ocazia să asistăm Ia naşterea leziunilor caracteristice, am 
putut studia leziunile incipiente ale acestei dermatoze, Leziunea biopsiafă 
fiind toarte tânără, a doua zi după apariţia ei, ne explică dece le
ziunile găsite de noi în epiderm, nu se suprapun pe acelea descrise 
de autorii clasici, hiperacantoză cu hiperkerafoză. Ele nu au avut 
timpul să se fonneze; • ,
, In schimb leziunile de spongioiă concordă cu acelea descrise 

de Kasch şi apoi de Winlcler. '
i. f LeziuniI,Ş principalele găsim în defm sub forma unui infiltrat 
limtocifar şi histiocitar. Prin aceasta confirmăm părerea Iui Civatfe 
a lui Winkler a Iui Pautrier care susţin că leziunile primitive sunt 
celê  dermice, leziunlie epidermice fiind secundare traumatismului, gra_-

. Dar leziunile cele mai interesante din secţiunile ncastre sunt 
leziunile nervoase. Asupra lor a atras pentru prima dată atenţia L. 
.raufrier. Acest autor insistă în mod deosebit asupra lor în articolul 
sau asupra lifchenificărilor din Nouvelle Pratique Dermatologique.' Prin 
aspectul lor amintesc imaginea unui adevărat nevrom situat în ve
cinătatea sau în sânul infiltratului;
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Nu putem preciza natura acestor nervi, dacă sunt fibre Remak 
sau fibre cu mielină dar volumul lor şi importanţa fecei lui Schwann, 
ne fac să bănuim că sunt de origine cerebro-spinală. Piesa fi.nd fixată 
în lichidul Iui Bauin, care' nu permite impregnafia argentică, nu am 
putut urmări terminaţiile acestor, nervi.

In tot cazul aceste leziuni nervoase sunt extrem de caracteristice, 
încât L-. Pautrier Ie consideră specifice pentru prurigo nodu]ar nemai 
întâlnindu-se în alte dermatoze.

Prezenţa acestor hiperplazii nervoase pune o sumă de orobleme, 
căci pentru prima dată se găsesc leziuni nervoase la baza unui prunt.

S’ar putea admite că leziuni nervoase atât de bine organizate 
s’au putut institui într’un timp atât de scurt care s ar putea număra 
cu orele? Oare aceste leziuni nervoase nu existau şi mai înainte de 
apariţia papulelor anatomice, la baza pruritului?

Aceste leziuni nervoase • nu se continuă oare şi Ia nivelul pielei 
cu aspect normal, sănătos?

Bolnavul plecând din spital chiar în aceaşi zi în care am pri
mit rezultatul biopsiei, din nenorocire nu am mai putut face o noua 
biopsie, care să ne permită să răspundem măcar la  o parte din în
trebările ce se pun.

Cazul este interesant şi prin faptul că leziunile nodulare au apărut 
Ta un bolnav care mai prezenta şi alte leziuni de lichenificare, una 
difuză a corpului cu alta tot difuză, dar mai neobişnuită şi mai rar 
întâlnită, a feţei. Existenţa acelor mici nodozită.i descrise dela nivelul 
fefei şi cefei, apropie cazul nostru de acelea publicate de Bizzo-* 
zero în Anna'es de dermatologie —  1924 pag. 331, de Alexandeii 
sau de Pautrier, cu noduli asemănători în mijlocul unei Iichenificări 
difaze a feţei.

Bumier şi Rejsek au publicat un caz în care nodulii se întovă
răşeau de leziuni de lichenificare banală a corpului, ca şi în căzu? 
nostru.

Cazul nostru prin apariţia succesivă a acestor varietăţi de li
chenificare, confirmă în mod stră'ucit concepţia Iui L. Pautrier, care 
consideră prurigo nodular ca o variantă anormală de lichenrficare a 
pielei, şi nu ca un prurigo, concepţiune la care ne raliem şi noi.

Din acest punct de vedere, denumirea cea mai justă a acestei 
dermatoze este de „lichenificare circumscrisă nodulară cronică”  pro
pusă de L. Pautrier şi care ar trebui adoptată de toţi dermatologii. 
Dacă noi am întrebuinţat în cursul expunerei noastre mai des de
numirea de prurigo nodular al Iui Hyde, e numai din cauza uzajului, 
care a făcut ca aceasta din urmă să fie. mai cunoscută şi mai răs
pândită. '
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Spitalul de Stat din Lugoj 
Secţia Dermato-Venericâ 

Medic primar: D-r A, Mocreanu

CONSIDERAŢIUNI IN LEGĂTURĂ CU UN CAZ DE 

DERMATITĂ POLIMORFĂ A LUI BROCQ SAU 

MALADIA LUI DUHRING
‘  de

D-r STOICOViCIU SILVIU
Medic secundar

I .

• In ziua de 13 Oct. 1945 a fost internată în secfia Dermato- 
Venerice a Spit. de Stat din Lugoj o femeie B. Maria de 34 ani, 
română, ortodoxă, casnică, care vine Ia Spital pentru nişte leziuni 
vezicu'o-bu'oase, localizate pe membrele inferioare.

Antecedente credo-cqlaterale. Fără importantă.
Antec-ilente personale. . Neagă boli infecto-eontagioase şi venerice. Men- 

struată la vârsta de 13 ani, de atunci epocele catameniale s’au succedat regu
lat la intervale de o lună, durata 3—5 zile, fără alt inconvenient decât dureri 
în regiunea lombară. In urmă cu 12 ani a sufgrit o fratetură a jgambei drepte. 
N’a avut nicio naştere nici avorturi sau raclagii. Ultima menstruaţie în urmă 
cu o săptămână.

Istoricul boalei actuale. Boala actuală a debutat în urmă cu aproxima
tiv 2 săptămâni, când pe întreaga suprafaţă a tegumentelor apar placarde 
eritematoage, în special pe trunchiu şi membre. Aceste placarde erau însoţite de 
mâncărimea piei i, senzaţie de arsură la acel nivel şi dureri. Consultă un me
dic la reşedi ta circumscripţiei, care îi prescrie regim alimentar, purgative şi 
repaus, pe cari bolnava le traduce în fapt. La 2—3 zile pe aceste pete roşii, 
cari au început să pălească, apar nişte leziuni veziculo-buloase (băşici) pe 
fata anterioară a toracelui, pe ̂ mamele, pe regiunile flexorice a membrelor 
superioare şi în special în regiunea cotului şi pe membrele inferioare. Bol
nava în acelaş timp acuză senzaţii de arsuri şi dureri pe locurile unde |apă- 
reau băş'cile. La câtva timp băşicile s’au spart în special cele' localizate pe 
torace şi membrele superioare, deasemenea şi pe picioare, lăsând suprafeţe mici 
acoperite cu cruste, după detaşarea cărora au rămas nişte pete pigmentare. Pe 
membrele inferioare au ' apărut alte leziuni buloase, asemănătoare cu cele dela 
debutul bolii, acuzând arsuri locale şi prurit intens.

Examenul obi etiv. Bo’nava de statură mijlocie. Tegumentele şi mu
coasele vizibile, uşor palii colorate. Pe întreaga suprafaţă a tegumentelor v 
membrelor inferioare, coapse şi gambe, prezintă, cu o localizare simetrică Ie
zi uni polimorfe ca: 'placarde eritematoase, difuze şiun edem al pielii, pe acest 
fond eritemato-edematiat prezintă nişte leziuni veziculo-buloase, de diferite 
mărimi, cu un con inut lichid clar, cristalin, localizate difuz, apoi găsim bule 
sparte, cu suprafaţa epite'.ială distrusă cu fondul roşu şi suprafeţe acoperite 
eu cruste brune aderente şi leziuni papuloase' lenticulare. In regiunea internă 
a coipse’o." găsim leziuni bu’oase recen.e, localizata difuz.

Pe fetele flexorice a braţelor şi antebraţelor prezintă nişte pete pig
mentare în lpcul leziunilor buloase dispărute.
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Subiectiv bo nava acuza senzaţie ile căldură locală, dureri şi senzaţii de 
prurit. Fenomenul lui Niko’şky absent. S ar'a generală bună, apetitul păs-

• trat, subfebrilă 37.2—37.4.
Ganglionii inghinali şi axi ari măriţi de volum duri, mobilizabili sub 

piele, indolori, nu prezintă fenomene inflamatorii. I.a membrele inferioare se
observă edeme discrete.

Senzorial clar. ref’exel ■ papilare şi osteo-tendinoase sunt normale. 
A p a ra tu l resp ira to r  ş i c ir cu la to r  nu prezintă nimic patologie. Tensiu

nea arterială 13—8 (V. L.).
AJnlomeuul uşor destins nu acuză sensibilitate.
Organele genitale, l'terul în anteversie-flexie mic de consistenţă normală. 

Anexele libere. Xu prezintă si urgere ur trală sau vaginală. La nivelul lor nu 
se constată leziuni buloase.

Examen' de laborator. S' constată 11. Wass rmann negativ. II. Citockol 
şi Meinieke negative. LcUeocitoza 11.000. Tabloul sanghin: polinueleare neu- 
trofile 69, eozinofile 7<ko- bazofil" 00/ q , limfoeite 15o/0, monocit’ 7o/o, celule 
Tiirk şi Rieder l°o . In urină albumină urme, puroiu şi zahăr negative. Iu 
sediment, relativ frecvinlc hematii şi rare leucocit' şi celule epiteliare plate. 
Dreia în sânge 0.20°/o.

Tratament. In cazul deşeris am aplicat tratamentul următor:
Tratament general repaos, rtgini lacto-vegetarian şi declorurant. Am ad- 

minnistrat laxative şi în special diuretice şi eardiotonice., Am administrat sub 
formă de injecţţii arsenic în doze progresive.

Tratament local. Am  decapat bulele cu un ac. flambat* apoi pansamente 
zilnice cu vaselină boricaţă f>o/o. Acest tratament local l-am aplicat ca pro-, 
lector Contra fricţiunilor durerpa&e externe şi totodată să .combată infectiunile'. 
X-ant administrat sulfamide.
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4-a zi dcla intrarea in Spital a bolnavei au mai apărut câteva leziuni 
biiloase noul. Leziunile vechi aveau tendinţă la epitelizare, starea generală era 
bună, bolnava era afebrilă. A 10-a zi deja nu mai apar leziuni noui, iar cele 
vechi se epitelizează. 1

Bolnava părăseşte serviciul la 2 săptămâni dela internare complect 
vindecată. ■ .

Din punct de vedere c'inic leziunea sau eflorescenfa care ca
racterizează acest caz este prezenfa obiectivă a erupfiei bu'oase sau 
flictena cari sunt nişte leziuni ieşite din planuri pielii, prin ridicarea 
circumscrisă a epidermul'ui, pline cu un lichid seros fie hemoragie şi 
cu un diametru mai mare de 3 mm.

Intr un mare număr de afeefiuni dermatologice găsim aceste le
ziuni buloase formând marea grupă a dermatozelor buloase. Această 
mare grupă clinică cuprinde afeefiuni diferite cu etiologie obscură. 
Confirmarea 'dermatozei bu'oase încă nu este un diagnostic lămurit 
rămâne de stabilit în fafa cărui tip de dermatoză buloasâ ne găsim. 
La sîabi i ea diagnosticu'ui va trebui să ne gândim Ia toate derma
tozele cari prezintă erupfia buloasâ sau pot evolua cu aparifii de bule.

Pentru autorii vechi toate leziunile buloase erau pemfigus (pem- 
fis  ̂din greceşte înseamnă vezicu a). Prin pemfigus se înfelea mai 
mu te sindrome cu - leziuni cutanate veziculo-buloase. Grupa derma- 
toze.or buloase se divide în 4 clase sau grupe..'

G R U P A  I . D p rm aloz.' b u lo a se  c a  e t io lo g ie  c u n o scu tă :  avem arsurile, in
toxicat iunile medicamentoase, infecţiile septiceniice grave, impetigo-herpetiform. 
cri temele polimorfe buloase, herpes iris, dermatozele buloase congenitale, tur- 
burările neurotrofice cari complică o neyrită, o mielită şi infeotiunile cronice ca 
lepra, s'fiPsul oâştigit şi tuberculoza.

GRUPA I I .  D erm a to ze  cu  e t io lo g ic  n ecu n o scu tă : aceasta grupă este 
compusa din afecţiuni esenţial buloase-cari s’au individualizat în tipuri clinice 
cu etiologie necunoscută: dorinatită /polimorfă dureroasă Broek-Uiihring şi pemfi- 
gusul ea varietăţile cronic, vegetant şi foliaceu. . •

GRUPA ITT. Hcrp.sul. ‘
GRUPA IV. Z ona. , i .

Azi esfe ţendinfa de a da numele de pemfigus nu la toata 
afecfiuni.e buloase, ci este utilizat acest nume numai pentru ofer
ii1"1' bine delimitate şi cu o etiologie necunoscută cori sunt pemfigusul 
cronic vii par cu vacietăfile fo'iacsu şi vegetant.

Un sindrom asemănător cu pemfigusul vulgar fără ca legătura
cu el să fie bine stabilită a fost descris în anul .1884 de dermato
logul american Diihring sub numele de dermatifă herpetiformă sau 
boa.a lui Diihring sau pemfigus recidivant.

A f de maîo og B o:y care a studiat temeinic această afeefiune
şi a deosebit-o de pemfigus şi după el erupfia este departe de a 
fi totdeauna herpetiformă, a creiaf numele de dermatifă, polimorfă 
dureroasă icu numeroase forme şi varietăfi. ,
• i Caracterizarea, bolii. După aceste, considerafiuni generale voiu 
descrie în ,mad succint câteva din caracterele acestui sindrom cutanat
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cunoscut sub numele de dermafitâ polimorfă dureroasă (sau ne-du- 
reroasă) acută, subacută şi cronică a Iui Brocq sau maladia tui 
Duhring. Această dermatită este frecventă Ia tineri şi se caracteri
zează din punct de vedere clinic prin a) polimorfismul erupfiunilor, 
b) Fenomene e dureroase, cari când sunt prezenie, preced sau acom- 
paniează erupfiunile. c) Conservarea bună a stării generale, d) Ţen- 
dinfa Ia recidive.

Debutul bolii este marcat de obiceru prin o erupfie sau printr’un 
prurit prealabil. Erupfia este polimorfă şi simetrică, mai mult sau 
mai pufin generalizată dar mai des se localizează pe membre'e su
perioare sau inferioare şi se poate localiza şi pe mucoase, unghii 
şi chiar pe conjunctive. Erupfia al cărui polimorfism se compune 
din un amestec de placarde eritemafoase, cari pot fi difuze sau li
mitate, cari pot avea dimensiuni numulare sau sub formă de pla
carde intense po'iciclice, câteodată edem difuz al pielii,1 apoi popule 
şi p'ăci u ticafe. Pe suprafafa placardelor eritemafoase apar bulele sau 
vezicu'ele, cari sunt inegale dela 2-20 mm., diametru, clare, crista
line sau tulburi, rar hemoragice. Aceste bule sunt grupate sau di
seminate. Erupfiile veziculoase sau buloase apar în pusee succesive 
tot Ia 2-5 zile, mai rar Ia 10 zile. Durata acestor erupfii este li
mitată: eritemul păleşte, vezicule'e sau bulele sunt sparte prin graiaj 
şi Inocuite prin suprafeţe roşii lipsite de stratul epidermic sau cruste 
cari cad şi Iasă în locul lor nişte pete sau macule, pigmentare, 
foarte rar cicatrici.

In regu ă generală afecfiunea este simetrică localizată pe mem
bre, pe fese, forace, dar tinde a acoperi şi corpul întreg. Se poate 
localiza şi pe fafă, pe pielea păroasă a capului, în palme şi în 
plantă, pe mucoasă în special pe mucoasa bucală.

Predominenfa unui sau altuia din elementele eruptive determină 
varietăfi c inice. Avem forme unde predomină plăcile eritemafoase, Ia 
altele vezicule herpetiforme (forma descrisă de Duhring) Ia altele unde 
predomină bulele. Putem observa cazuri unde erupfia este Ioca'izată 
fa o singură regiune a corpului' şi polimorfizmul leziunilor să lip
sească, în special Ia copii şi adolescenfi unde observăm numai forme 
cu predominenfâ bulelor sau a veziculelor sau sunt cazuri unde se 
formează numai placarde eritemafoase indefinit recidivanfe cu foarte 
rare veziculafii. '

Fenomenele dureroase sunt unele din caracterele importante a 
afecfiunei. Aceste'fenomene subiective constau din: sensafie de prurit, 
căldură locală, arsuri sau dureri vii localizate sau generalizate, cari 
cele mai dese ori preced fenomenele eruptive anunfându-Ie, sau le 
însofesc, foa.te rar Ie urmează. Aceste fenomene se accentu ază seara 
şi în timpul nopfii, uneori moderate alteori pot deveni un supliciu pen
tru bo’nav.

Starea generală este cele mai dese ori păstrată bună, afară 
de perioada de debut când putem avea febră cefa'ee, insomnie şi 
anorexie mai ales în formele acute şi subacufe, în formele cronice 
şi recidivanfe starea genera a poate. fi alterată, dar secundar durerilor 
Cutanate şi pruritului, când putem avea emaciere irifabilitafe şi in-

»
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-somnie. Uneori pot surveni complicaţi pulmonare, mai des renale, 
■ caii trebuesc atribuite altor cauze.

Evolufia bolii este foarte variabilă, unele forme evoluează în 
10-30 zile, prin mici pusee succesive, de 2-5-10 zile şi aceste pusee 
succesive pot diferi ca forme unele de altele din punct de vedere al 
aspectului leziunilor şi se vindecă fără recidivă. Aceasta este forma 
acută, altele au o durată mai lungă de mai multe săptămâni, luni, 
chiar mai mulfi ani. Boala este dese ori urmată de o perioadă de 
acalmie de durată variabilă, de săptămâni, luni sau ani, ca pe , urmă 
să survină un nou puseu. Alte cazuri recidivează în fiecare an, 
în aceeaş epocă. Recidivele pot fi lungi sau scurte. Cea mai mare 
frecvenfă - a bolii este în lunile Aprilie-lunie şi , Sept.-Oct. Formelâ 
cronice se pot eterniza. In formele generalizate şi prelungite starea 
■ gene a ă se poate altera.

Ca rare localizări, fără manifestafiuni cutanate cităm localizări 
la mucoasă bucală; conjunctive, la degete. Ia unghii.

Prognosticul afecfiunei este în general rezervat din cauza ten- 
dinfelor Ia recidivă a afecfiunei şi din cauza tendinţelor Ia cronicitate.

Etiologia. Etiologia afecfiunei, este necunoscută şi a format su
biectul de discufie a multor contro/erse. Unii autori au lansat ipoteza, 
că această afeefiune ar. fi cauzată de nişte coci cari au fost izoafi 
din confinutul vezicule'or şi descri;i ca agenţi cauza i, dar certiiudinea 
acestei ipoteze n’a putut fi confirmată prin cercefări'e experimentale, 
căci boa'a n’a putut fi înlocuită şi nici nu s’a putut transmite dela 
omul bolnav Ia cel sănătos. A  fi autori au văzut apărând boala Iui 
Diihring în legătură cu amigdalite şi abcese dentare.

Pentru alfi autori toxinele de origină alimentară exogene, fie 
toxine endogene, auiointoxiccfii intestina e ar acţo/ia acupra sistemului 
nervos pentru a declanşa boala.

Pe de altă parte şi turburările glanrfe'or'endocrine au fo:t puse 
în legătură cu aparifia - acestei afeefiuni. Acestui fapt s’a atribuit a- 
parifia bolii deseori Ia pubertate şi îri legătură cu turburările menstruale, 
s’a observat chiar aparifia bo ii în cazurile unde s’a aplicat castrafia.

S’a descris de v mulfi autori, că sângele bolnavilor atinşi de 
maladia Iui Diihring ar prezenta caractere asemănătoare din punct 
de vedere al compozifiei cu acela a lui unui cobai Ia care s’a extirpat 
glandele tiroide. .

Autori ca Leredde şi Perriin evidenfiează în această afeefiune 
o eozinofiie în sângele bolnavilor (fapt care dealtfel se remarcă şi 
la cazul nostiu), această eozinofilie a fost observată şi în leziunile 
cutanate, aceşti autori atribue bo ii o origine hematogenă presupunând 
lezarea măduvei osoase. Prezenfa celulelor Iui Rieder şi Tiirck în 
leuco-grama dela bolnava prezentată, denotă procese de regenerare 

'globulară vie Ia nivelul măduvei osoase.
Arzt-Ziler aminteşte următoarele momente etiologice în declan

şarea bo'ii; traumele psihice, emofiile. Ei observă puseuri de boală 
Ia bo'navii cu psihoze şi Ia alcoolici.

Alfi autori atribue un rol etiologic hipersensibilităţi bolnavilor 
fafââ de săruri'e de brom şi iod, cari ar produce o perturbaţe a meta-. 
holismului bazai. !. '
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'■ De unii aufori a fost scoasă în evidenţă etiologia ereditară 
şi familiară a bolii şi s’a căutat o asemănare a bolii cu epidermo-Iiza 
bu.oasâ, dar şi aceqsfă teorie a fost contestată de alţi aufori.

H.sfo-patoîogie. Plăcile eritemafoase sunf consfiiuite prin vasele 
sanguine şi limfafice mulf lărgite, edem pronunţat şi o, diapedeză 
abundentă cu predominanţa eozinofilelor în corpii papilari. Bu'ele se 
formează prin des.ipirea de straturile subiacente total sau parţial a 
epidermului. Bulele pot avea sediul şi între celulele inferstifiale ale 
epide, mu ui, sau între epiderm şi derm. Conţinutul bule'or este format 
din fibrină, celule epiteliare distruse, Ieucocite eozinofile.

* i* *

. 11.

Chirurgie cu specialităţi

Spitalul de Gimcologie şi Obstetrică „Principele Nicolae“ 
Director: Conf. Univ. D-r Constantin Stanca, medic primar.

OPERAŢIUNI PENTRU DEVJAŢIUN1 UTERÎNE
de

D-r CONST. STANCA şi IONEL ANGHEL

A. Retroflexii-versii

, In spitalut nostru în 5 ani de refugiu s’au executat 153 de ope
raţiuni pentru retroflexie-versie uterină.

După vârstă, bolnavele se prezintă astfel:

15~ 20, 21—25 26—30 31—35 36—40 41—45 46—50
12 34 40 0 4

0 1 23

După cum vedem din acest tablou, cele mai multe operaţiuni s’au 
făcut între vârsta de 26— 30 ani; cea mai tânără bolnavă operată 
având 17 ani, iar cea mai în vârstă 49 ani. ' ' '

CV nestez:e am aplicat în 150 de cazuri cea rachidiana cu no
vocaina 8°/o, nefiind nevoie să se administreze în complectară şi altă 
narcoză; în 2 cazuri am-operat în anestezia locală, şi 'într’un caz 
—  Ia cererea insistentă a bolnavei —  în narcoză generală cu eter.

Incizia: Deschiderea cavităţii abdominale am făcut-o în 129 ca
zan pe cale mediană şi în 24 de cazuri în transversă.

_  ̂ cazuri am avut de-a-face cu' retroflexii-versii mobile şi 
numai’ în 34 cazuri am găsit uterul fixat în Douglas, fie după o 
perimetrita, pelviperoîonită, fie prin aderenţe ale unor procese vechi 
periahexiale. '

. 'L  Ne-am folosit de două procese de fixaţie: Doleris în 18 cazuri; 
Dudtey în 13b cazuri.

I
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Am redus —  după cum se vede —  procedeul Doleris în avan
tajul metodei elaborate de Dudley, care nu dă niciun inconvenient posf- 
operator, am executai' deci toi mai rar hisferopexîa Doleris, căci bol
navele acuzau dureri multă vreme în locul fixării ligamentelor rotonde, 
iar în caz de graviditate s cru înregistrat întreruperi primitive ale sarci- 
nei, ceia ce la procedeul - Dudley nu am' avut oaaziunea să vedem. Am 
găsit la relaparotomii după operafiunea Doleris, făcută în, alt spital, 
trompele trase şi fixate în canalul musculo fascial, prin care, trecea şi 
ligamentul rotund.

Paralel cu operaţiunea de histerepexie s’au mai făcut şi următoarele 
operaţiuni secundare; Sîlpingectomie unilat. 1. Apeudioectonie 119. Cură ra- 
dica’ă pentru hernie influina>  Porgue 1. Evidare Tozzi 5. Kolpopcripcoplmstic 
15. Kolporhafie ant. şi post. 4. Sterilizare Madlener (tuberculoză pulmonară) 1. 
Injecţie intraovariană cu extr. folieular 1. . •

In cazul acesta ulf'm, era vlarjţa, de o fomleid de 21 ani, oare nu avea 
^menstruaţie decât din G în fi lupi sau şi mai rar; i-am făcut după terminarea 
* histeropexici Dudley câte o injecţie de foliculină de câte 10.000 unităţi în 
ambele ovare. După 2 luni a rămas, gravidă.

Am găsit într un caz de relaparofomie urmele unei operaţiuni Doleris, 
la, care au scăpat ligamentele din locul lor de fixare,' permiţând uterului ca
să devieze din nou in retroflexie-versic..

, în tr  un caz operat de urgentă pentru fenomene apendiculare şi fiindcă 
bolnava suferea dc mai multă vreme de lumbago, pe care ginecologii îl cx-i 
plicau cu retroflexia uterului, având , menstruaţia chiar în ziua operaţiei, am 
constatat în cursul laparotomici prezenta unei mici cantităţi de sânge necoa- 
gulat în Douglas. Căutând originea acestui s,ân^e,*am găsit că el se revarsă ' 
în cavitatea Douglasului prin orificiul ampular tubar. Deci şi cazul nostru 
dovedeşte că poate exista regurgitare de sânge’ menstrual prin trompele unui 
uter îu retrofloxic, în cavitatea peritoneală a Douglasului.

Toate • cazurile vindecate, mortalitatea 0°/o.
Am ales pentru operaţie din toate cazurile prezentate şi primite 

în spital numai pe acelea ' cari aveau în istoricul boalei p  simpto
matologie care indica operaţie; dar şi aci ne comportam după rolul 
social al femeii. Când era vorba de o muncitoare care trebuia să lu
creze stând în picioare, deci la oare statica pelviană era pusă ia în
cercare, deci la cari durerile de mijloc şi durerile reflexe de pe co
loana vertebrală şi umeri te împiedecau ca să poată munci fără în
treruperi, sau Ia cari se înregistrau simpţorrie c a : miefiuni dese prin 
deplasarea vezioei, dureri ia contact, disfnenoree sau menorhagii de 
stază, ©te. , .

Nu operăm niciodată g retroflexie uterină care nu dă niciun 
simptom.

^eec* *n considerare simptomatologia specială a refro- 
/ flexiei-versiei uterine cu fot cortegiul de ordin nervos, ca şi asupra tul- 

burarilor în circulajia sangfiino din ioja pslvionâ.
Pentru ca intervenţia să fie bine motivată, mai de mult se practica 

introducerea, unui pessar Hodge, pentru 3—4 săptămâni şi dacă fenomenele 
se amendau sau dis,păreau, existau toate şansele ca femeia să f ie . vindecată 
definitiv- printr’o intervenţie chirurgicală. Azi, acest procedeu — de altfel 
foarte bun — nu se mai practică. - :
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»
După Cum am văzut din tabloul de mai sus, nu ne-am folosit 

decât de 2 procedee: Dudiey şi Doleris. Deşi în activitatea noastră 
spitalioească mai bine de 20 ani, anterioară refugiului, am utilizat toate 
procedeele existente, aplicându-se după cum indica retroflexia, fixată 
sau nu, asociată sau nu cu anexită. /

Astfel, într’o vreme fixam uterul după procedeul A l e x a n d e r -  
Ad ame ,  O l s h a u s e n ,  L e g e a u  şi T e r r i e r ;  nu Ie mai aplicăm 
din următoarele motive:’

Procedeul O l s h a u s e n  constă din fixarea ligamentului rotund 
de peretele abdominal cu 3— 4 fi re; desavantaj: recidivează. Procedeul 
T e r r i e r ,  fixarea corpului uterin direct pe peretele abdominal; procedeu ' 
care asigură pozifia, însă face senzafie de tracfiune pe linia mediană 
şi dacă nu am sterilizat femeia în caz de sarcină, grave complicafii. 
Procedeul L e g e a u ,  fixează uterul de peretele abdominal în regiunea 
istmică, încât aci nu este nevoie de sterilizare, corpul şi fundul uterului 
fiind libere, astfel sarcina ar putea evolua normal; colul fixat însă aduce 
inconveniente din partea vezicer, care nu are loc suficient pentru um- * 
piere, iar în caz de naştere, peretele fixat ar putea da oarecare dificul
tate prin lipsa de mobilitate. Am abandonat acest procedeu din cauza 
că nu ne asigură contra unei retroflexii, prin căderea fundului uterin şi. 
oudura pe care o face la col, care este imobilizat la locul de fixare. Prooe- 
deui A l e x a n d e r - A d a m s ,  de asemeni l-am abandonat, de oa
rece: a) se fac două incizii în loc de una; ib) nu suntem siguri dacă 
este sau nu uterul sau anexele prinse în aderenfe. Deşi este un pro
cedeu, carp a fost practicat pe o scară întinsă între anii 1912 şi 1925, 
a rămas de domeniul istoriei.

In „Spitalul de femei“ din Cluj, înainte de război am avut oca- 
ziunea să văd o compficafie gravă în urma unei histeropexii Terrier. Dau. 
aci descrierea cazului ca să fie de exemplu pentru aceia cari ar prac
tica acest procedeu, care —  repet —  fixează foarte bine însă dă com
plicafii grave în caz de sarcină. Ar fi uşot să credem că nimic mal 
simplu deţât să sterilizăm femeia; dar nu totdeauna se supune fe
meia la o sterilizare.

, Iată desjcrierrea cazului: gravidă, în vârstă! de 25 ani, operată înainte 
eu 3 ani, pentru tumoră anexialiă dreaptă şi retuoflexid-verzie uterjnă, fă- 
cându-i-se fixarea după Terrier. ' ■

Uterul gravid în luna IX-a. Craniu deplasat spre dreapta. Avem de-a- 
faee cu o poziţie transversă coraco-acromială dreaptă, dorao-anterioară. One® 
încercare de a-1 aduce în craniană nu ne succede. Facem un control vaginal: 
fundul de sac vaginal anterior îngroşat, cu mare dificultate putem ajunge în 
fundul de şac vaginal posterior, unde aproape de promontor găsim qmul uterin. 
Ne-am dat imediat s.eama că regiunea istm ică fixată de peretele abdominal, nu 
permite întinderea acestei regiuni a uterului pentru a lua piarte la formarea 
segmentului inferior.

Apar dureri de naştere; nefiind. nicio speranţă de redresare, am in
dicat cezariana. La deschidere, găsim fundul uterin strâns aderent de peretele 
abdominal în apropierea simfizei, cu epiplonul aderent. Peretele posterior for
mează aproape în întregime uterul, cel anterior se rezumă la '^porţiunea 
dintre locul fixat pe abdomen până la vagin, fiind foarte gros; cel posterior
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extrem de subţire. Regiunea ■ colului ridicată la â 2-a—3-a vertebră lombară 
cu fundul -de sac vaginil posterior înt’ns până aci. Fătul şe prezintă cu 
pe! vi sul jn segmentul inferior. Cafzarîmă joasă, paşterioară. Peretele posterior 
de 3 mm. grosime. Făt viu. La controlul cavităţii uterine, 'după scoaterea 
placentei, găsim peretele anterior de l l /2 deget grosime. Sutură în 2 planuri. 
Eliberăm dintre aderente fundul uterin şi închidem cavitatea abdominală.

Procedeul Doleris —  la ' noi în fard cunoscut sub numele Ide 
Doleris-Bărdescu —  este unul dintre cele mai des aplicate, deşi nu 
este lipsit nici acesta de critică. Având chiar noi, două caruri de 
iteus, prin alunecarea şi încarcerarea anselor intestinale între fundul 
uterin şi peretele abdominal, am modificat jgrocedeul prin aceia, că lăsăm 
un spafiu de 2 degete între fundul uterin şi peretele abdominal.

După modificarea aceasta de precaufie, nu am mai avut nicio 
complicafie. Deşi manualele cer ca fundul uterin să ajungă până la 
peretele abdominal, noi credem că fundul nu va rămâne culcat pe 
peretele abdominal, căci după terminarea operafiei, se vor relaxa liga
mentele şi fundui se va depărta de perete, dând posibilitatea anselor ca 
să alunece în spafiul anfe-uterin. De aceia este mai consult ca să lăsăm 
un spafiu mai mare între fund şi perete. Ţinând seamă de cele expuse 
şi de faptul că odată bine fixate ligamentele rotunde, ele nu mai permit 
o recidivare a rotroflexiei, poate numai în caz de sarcină, când liga
mentele se întind Ia maximum şi când după vreo 2— 3 săptămâni am 
putea constata din nou retroflexia. Este deci posibilă după naştere 
o recidivă chiar şi dacă se lucrează cu o tehnică cât mai perfectă.

In cele mai multe cazuri ne-am folosit de procedeul Dudley, pe 
care noi l-am modificat în sensul că apropiem ligamentele rotunde unul 
de altul atât pe fundul uterin, fafa anterioară cât şi pe fafa Dosferioară 
a uterului. Dudley avivează peretele anterior, în apropierea coifurilor 
iubare, avivează şi o porfiune a ligamentului rotund, pe care b culcă 
pe peretele uterin, fixând-o cu fire de catgut. Prin acest prqcedeu am 
înregistrat recidive; din motivul acesta noi fixăm fără avivare liga
mentele rotunde pe întreg fundul uterin suturându-le strâns între ele. 
Acest procedeu nu a împiedecat ca unele din operate să rămână gra
vide şi să nască normai.

Cu orice procedeu să fi lucrat, întotdeauna eram aîenfi la situafia 
penneului. Rezultatul posfoperator în histeropexii este perfect, dacă 
unde avem de-a-face şi cu o relaxare a diafragmului pelvian dintr’o 
ruptură perineală neousutâ, facem şi un nou perineu prinfr’o kolpoperi- 
neo-plastie. . . .

Cu mai mulfi ani înainte am aplicat şi procedeul Baldy-Darfi- 
$ues cu trecerea ligamentelor rotunde prin mesoul tubar, imediat în 
apropierea coifului uterin, suturarea lor fâcându-se pe peretele posterior. 
Este un procedeu elegant, rapid, dar care nu ne scuteşte de recidive."

Comparând procedeele de hisieropexie, deci Când peretele ante
rior uterin este direct fixat de peretele abdom nai (L e g e a u, T e r r i e r) cu 
ligamentopexia ( Dol e r i s ,  B a l d y ,  D u d l e y ,  A l e x .  Ad a ms )  când 
ligamentele rotunde vor fi fixate de corpul uterin, ajungem la concluzia, 
că histeropexia sau ventrofixafia este un procedeu care ne poate da în ■ 
caz de sarcină serioase complicafri, fafă de ligamentopexie —  ori care ar
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fi procedeul —  când aceasfa deşi esfe susceptibilă de recidivă, dă cele 
mai puţine inconveniente postoperatorii.
B. Prolaps uierin

In intervalul de 5 ani am avut în tratamentul nostru 12 carurr 
de deplasări uterine în sensul prolapsului uferin; din acestea în 7. 
cazuri am avut de-a-face cu prolaps total, în 5 cazuri prolaps parţial.

Vârsta femeilor: 23, 26, 36, 43, 44, 52, 56, 58, 60, 61, 
63 ani. După cum vedem, majoritatea femeilor peste vârsta de 40 ani.

Procedeele chirurgicale aplicate: Hysteropexie Doleris 3, Hysfe- 
ropexie Grigoriu 7, Hysteropexie Baldy-Dartignes 1, Hysteropexie Sasu 
1, Total 12.

In 9 din aceste cazuri s’a făcut şi Colpoperineoplast!e.
Toate operaţiile au fost executate în rahianestezie cu novo- 

caină 8 ° /o .
Am pierdut iun singur caz în uremie. •
Operaţiuni secundare în legătură cu histeroptxin — afară de Kolpor-

hafie — p.’au făcut,: apenijlicootamii, 2, extirparea do pn'ip cervical 1.
In toate cazurile operate după procedeul Grigoriu, am făcut anexo- 

tomie bilaterală, chiar şi Ia femei trecute în menopauză, pentru d mic
şora volumul uterului intercalat între muşchi şi aponevrozer abdominală.

Nu suntem partizanii procedeelor conservative, deci nu aplicăm, 
pessare; prâlapsul uterin este o maladie care pentru a fi remediată 
are absolută nevoie de intervenţie chirurgicală.

Un număr mare de procedee au fost imaginate şi preconizate, 
apoi traduse în practica chirurgicală; unele dovedindu-se a fi foarte 
utile, au rămas pentru a 1 fi întrebuinfate în mod curent.

Şcoala franceză şi cea germană s’au întrecut a puné la dispo
ziţia ginecologilor procedee din ce în ce mai bune. '

In concurenţa aceasta remarcăm eforturile făcute de şcoala vie- 
neză în frunte cu Wertheim şi Schauia, cari au elaborat mai multe 
metode de fixare pe cale vaginală, dintre cari vom aminti interpozijia 
Wértheim-Schauta, prin care uterul se fixează, după ce se exteriori
zează prin fundul de sac posterior, de peretele anterior vaginal între 
vezică şi acesta, după ce anexele au fost detaşate, fie că au rămas 
în cavitatea abdominală fie că s’a făcut anexotomie.

1 s’a obiecţionat interpoziţiei Schauta-Wertheim că uterul se fi
xează pe organe, vagin şi vezică, cari ele însăşi sunt coborîte. Argu
mentaţia este plausibilă şi raţională; mai puţini chirurgi mai aplică 
metoda interpoziţiei. Mulţi chirurgi s’au reîntors Ia procedeele de fixare 
a uterului de peretele abdominal, a căror număr s’a amplificat, deşi 
şcoala franceză şi astăzi recomandă în caz de prolaps să se facă nu
mai operaţiuni- vaginale: kolpoperineorafie anterioară, kolpope.ineoplasfie 
cu amputăţia colului. Diverse metode vaginale servesc pentru a vin
deca prolapsul: Lejars, Doleris, Hegar, Lewson-Tait, Martin, Emmef, 
Langelongue, la cari se adaugă miorafia levatorilor după Deibet, 
Duvai şi Proust. Toate aceste procedee ,au desavantajül că după un 
timp mai lung prolapsul poate recidiva. Ingenios ni se pare procedeul 
lui Marion, pare încearcă să vindece prolapsul virginelor cu suprimarea 
Douglasului; pe cale laparotomioă face în mai múlté planuri suturi în 
bursă pe peritoneul Douglasului. .
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ţn_ cazuri grave.de prolaps loial la femei bătrâne,. se recomandă 
kotpokleisis-ul, adică închiderea complectă a vaginului; cel mai. bun 
procedeu pentru intervenfia aceasta este procedeul Le Port, prin deco
larea a oâfe unui lambou vagina! -de pe peretele anterior şi posterior şi 
suturarea în sens de vis-à-vis a marginelor.

Astăzi însă. noi nu vom face niciuna din aceste operafiuni decât 
numai ca metodă de compicciare, deci Ie privim ca procedee auxiliare 
şi adjuvante; vom face întotdeauna o hysteropexie urmată de kolporhafie 
anterioară, dacă e cazul, dar aproape totdeauna de o kolpoperineo- 
piastie, căci altfel riscăm să nu avem un rezultat definitiv.

Vom avea de a alege îgtre diversele procedee; Doleris, Oishausem 
Legeau, Terrier,- Grigorîu, Sasu, etc.

După ce în cariera noastră de 32 ani de chirurgie ginecologică 
am putut avea suficient timp ca să observăm rezultatele după fiecare' 
din aceste metode, am ajuns la concluzia că cele mai bune şi mai 
durabile procedee sunt cele combinate.- laparotomie şi colpopsrineo- 
plastie.

Fără a diminua câtuşi de pufin valoarea operafiei Iui Doleris 
(Iigamentopexia), noi aplicăm cu predilecte procedeul Grigoriu, căci 
acesta ne dă cea mai mare garanfie în reuşita unei definitive vindecări 
a prolapsului- şi care constă din interpozifia uterului, între fascia şi 
musculatura peretelui abdomenului, urmată de kolpoperineoplastie.

In spitalul de sub conducerea mea, unul dintre secundarii vechi ' 
ai mei, D-r V . Sasu, a preconizat un procedeu care merită să fie relevat 
aci : uterul se fixează cu regiunea lui istmică în mod exfraperitoneal 
de peretele, abdominal. Cred că este un procedeu care asigură o fixaţie 
perfectă. '

. In concluzie: suntem partizanii procedeului combinat laparotomie şi 
colpaperineoplastie, căci numai în forma aceasta se poate aştepta o 
vindecare trainică. \

' ■ Spitalul de Stat din Tg.-Jiu
Setv. de Ginecologie şi Obstetrică

CONSIDERAŢIUNl ASUPRA 

UNUI CAZ RAR DE OBSTRUCŢIE SIGMOIDIANA 

DUPĂ INFLAMAŢIE PELVIANĂ LA FEMEE

» de
D-r GABRIEL BORCANESCU şi D-r AUREL CUŢU

Medic primar Medic secundar
; ■ - t . , • ‘ 1 ' '•

Intervenfii'e chirurgicale în inflamafiile pelviene, atunci când o- 
ilce tratament medical a eşuat, sunt ace'ea care oferă surprizele cele 
mai variate în ceeace priveşte multiplicitatea leziunilor, nu întotdeauna 
bine cunoscute anterior actului operator.

Infecfia şi leziunile inifiale; fie că au început brusc, fie lent

M. M. R. 4
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şi progresiv, ameliorate sau chiar vindecate din punct de vedere clinic, 
printr un tratament conservator adequat, sunt redeşteptate frecvent, in
tensificate chiar în decursul timpuui, al anilor pentru ca desele pe
rioade' de exacerbare a fenomenelor intercalate celor de acalmie să 
determine bolnava, a accepta să se ' supună operaţiei.

Dar aceasta în asemenea condifiuni, poate prezenta dificultăţi 
imense prin leziunile organelor de vecinătate, prin conexiunile cu a- 
cesfea, prin deformările exagerate realizate de marile supuraţii pel- 
viene în anatomo-topografia conţinutului pelvisului. Este normal oă 
în aceste cazuri o conduită operatorie clasică să nu-şi mai găsească 
o aplicare întocmai decât cu anumite modificări inerente situaţiei; este 
obişnuit totdeodată ca surprizele de diagnostic post-operatoriu să fie 
frecvente, dar nu totdeauna cele mai banale, după cum rezultă şi 
d.n expunerea considerentelor de mai jos.

In cazul noştru, este vorba de femeia M. A. de 47 ani, văduvă, de pro
fesiune muncitoare manuală, care se internează în serviciul de Obstetrică şi Gi
necologie do pe lângă Spitalul Tg.-Jiu, în 'ziua de 5 August 1946, pentru du
reri permanente în etajul abdominal inferior şi regiunea lombos,acrată, ren - 
stipaţie tenace şi debilitate fizică generală accentuată ceeaee o face inaptă 
pentru orice serviciu.

In Antecedentele obstetrico-ginecologice şi Istericul afecţiune! sale, re
marcăm că bolnava, în menopauză recentă, a avut o sarcină normală şi că de 
şapte ani prezintă o maladie ginecologică, pentru care a foşt internată în 
mai multe rânduri în diferite spitale, fără ca să fi obţinut decât ameliorări 
trecătoare. De aproximativ 2 ani, fenomenele de mai şus, accentuându-se pro
gresiv, se decide pentru operaţie, pe care o solicită indiferent, de rezultat’.

Ca stare prezentă, bolnava este de ■ constituţie astenică-picnică, prezintă 
tegumentele şi mucoasele uşor decolorate, iar ţesutul celular subcutanat mult 
redus. Musculatura este de , asemenea flască şi hipotrofică, fără ca şă pre
zinte vreo modificare osteo-articulară.

La examenul visceral, anormal şi patologic nu găsim de relevat decât 
greţuri, uneori vărsături bilioase şi în npecial o eonstipatie persistentă fjr 
rebelă la orice tratament, neavând scaune decât la  6—8 zile şi atunci destul 
de incomplete. i

Nu se găsesc semne clinice de cancer al porţiunii terminale a : intesti
nului gros.

Examenele^ de laborator s,unt negative. ,
La examenul aparatului genital, palparea în hipoga&tru <şi fosa iliacă 

dreaptă decelează o tumoră renitentă semimobilă de mărimea unui pumn de 
adult uşor sensibilă la presiune. Prin examenul bimanual, tumora menţionată, 
şi care constitue însăşi anexa dreaptă este despărţită de uter printr’un şanţ 
care permite o mobilizare relativă spre deosebire de uter care, de mări
mea obişnuită, este fix, dureros în încercarea la mobilizare, găsindu-se prin« 
într o masă difuză peri-parametrală, şi din qare cauză anexa stângă se deli
mitează deştul de greu. Se poate percepe totuşi şi la acest nivel o tumoră 
anexială chiştică, de mărimea unui ou de 'gâină mic. *

Diagnosticul preoperator: S a lp y n g e -o v a r itâ  b ila te r a lă  c h is t ie ă .

După o prealabilă pregătire preoperatorie (digitală, ser 'glucozat, hi- 
pertonic intravenos, vaccino-terapie în doză mică), se procedează la intervenţia
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chirurgicală. Trebue remarcat că deşi, în ajunul oporaţied, i a’au dat bolnavei 
30 gr. oleu de ricin, iar în dimineaţa zilei interyentiei i s.’a administrat o 
cliamă purgativă, bolnava, care nu mâncase însă aproape nimic în ultimele 
zile, n’a eliminat decât apa introdusă prin clismă, apă pe care nu o ab
sorbise decât par(ial.

Protocolul operator: In ziua de 9 August 1946, se face laparotomie
_mediană subombilieală. La deschiderea abdomenului şi după aşezare în poziţia 

Trendelenburg, „Bazinul întreg este găsit umplut de ,o masă informă unde 
se află pierdute, sub o împâslire de (puternice aderente, toate organele pel- 
viene unite unele cu altele, unde epiploonul, 'rectul, uterul şi pungile tu;- 
bare formează un bloc gros în care orice anatomie dispare şi orice punct dfl, 
reper devine iluzoriu“ (J. L. Faure).

După eliberarea marelui epiploori aderent la fundul uterului, ne deci
dem pentru histerectomia subtotală prin hemysectiune (J. L. Faure).

De partea dreaptă un hydrajalpinx apreciabil este ridicat intact prin 
desinserarea de jos în sus odată cu jumătatea coreşpunzătoare a uterului; 
remarcându-se însă o a doua formaţiune chistică, provenind din ovarul drept, 
acoperind şi făcând corp comun prin faţa sa posterioară, cu peretele vaselor 
iliace interne şi al ureterului, ne mulţumim 'a-i rezeca numai faţa anterioară 
după o prealabilă puncţio evăcuabilăi a lichidului citrin conţinut. •
/ In curs.ul extirpării, prin acelaşi procedeu de jos în sus, a anexei 
stângi aderentă şi prolabită mult în Douglas odată cu jumătatea stângă a 
uterului, observăm o îngroşare şi o turtire la  nivelul ansei sigmoide a Colo
nului şi care ne atrage atenţia .prin structura sa friabilă şi -aspectul său 
neoplasm. Colonul prezintă la acel nivel şi pe o lungime. de aproximativ 
5 cm., forma şi înfăţişarea unui tub (cu pereţi îngroşaţi aderent la perete prin 
leziuni de mezo-sigmoidită fibroasă, contrastând în jos şi în suş cu restul in
testinului gros de aspect, consistenţă şi volum normal.

Se face peritonizarea după care se închide fără - a se drena.
Evoluţie: Chiar din a doua zi după bperaţie, bolnava începe a prezenta 

în mod intermitent, vărsături banale, bilioase mai apoi, cu ihiros fecaloid, 
abia în seara celei de a patra zi, pentru ca să sucombe în dimineaţa celei' 
de 'a cinoea zi dela operaţie. Abdomenul continuu moale şi suplu, lipsa i du-' 
rerilor şi a peri stal tism ui ui,, pulsul relativ bine bătut, o uşoară subfebrilitate 
periodică şi m special mersul insidios al vărsăturilor, ne-au pus târziu 
pe drumul diagnosticului de ocluzie intestinală terminală şi aceasta, în mo
mentul tardiv al apariţiei vărsăturilor cu miros fecaloid, când bolnava se găsea 
într’o stare de stercoremie exagerată şi deci în niciun fel de ajutat. Sondagii 
diferite şi spălături emoliente rectale prelungite, n’au permis învingerea ob
stacolului obstrucţia sygmoidului — la nivelul menţionat.

Este vorba deci despre o supurafie pelviană veche, care a de
terminai în ■ cazul nostru, o strâmtoare a iumenului apsei sygmo:de 
consecutiv unui proces iniţial de perisygmoidifâ de tipul hypertrofic 
Ineopiaslc' rea'izând o obstrucţie, ocluzie, cronică tractară clinic prin 
constipafia extrem de tenace pe care o prezenta bo'nava înainte de 
actul operator. Odată acesta, realizat, sigmoidul eliberat de compri- 
irtô ea dată de aderenţele cu anexa bo'nava Fa nivelul acelei obstrucţii 
parţiale da'oi a fesutu’ui gros şi dens dar friabil care in titrează se- 
roasa şi mucoasa, fie ca eclafează fa cel mai mic efort prin tranzitul



V 816

care încearcă a se face şi mucoasa sănătoasă dar comprimată la 
rându-i hemiază prin breşa fă:ută, fie că o mică concrefiune feca- 
Icidă se plasează Ia acel nivel, obshucfia devine completă şi ocluzia 
cruţă post-operatorie se instalează.

Poate ar fi necesar, ca în toate aceste cazuri rar întâlnite, 
odată cu hisferectomia, care are de scop extirparea unor organe ge
nitale interne pentru totdeauna compromise, să se efectueze entero- 
anasfomoza, excluzia intestinaă sau enle.oslomia, care să evite tran
zitul gazos, lichid şi solid prinfr’un sigmoid cu peretele modificat 
în structura sa ănatomo-hystologică ţi funcfională, împiedicând deci, 
urmări post-operatorii grave, de foarte rrtulte ori, de neînlă'urat.

i b ib l io g r a f ie  ‘ :
S. Kiiss: Les rétrécissements péricoliqucs pelviens en particulier chez la 

femme. „Thèse de Paris, 1910".
Rosso: De l ’Obstruction intestinale diez la femme liée aux inflamations 

pelviennes. Thèse de Lyon, 1907, în: B. Forgue şi Massabuau „Ginecologie“.
J . L-" Faure et A. Siredey: Traité de Gynécologie médico-chirurgicale.
P. Guibal: Séméiologie chirurgicale.
Forgue: Précis de Pathologie externe.

Inst. de Obstetrică şi Ginecologie din Arad 
Medic primar: D-r Salvator Vuia

, • t
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CONSlDERAŢTUNl ASUPRA UNUI CAZ 
DE RETENŢIE PLACENTARĂ CU COMPL1CAŢIUNI MULTIPLE

de

D-r CĂPĂŢÂNĂ EMIL şi D-r VALÉR POP
Medici secundari

Observafiunea noastră se referă Ia cazul bolnavei H. Z. de 23 
ani, căsătorită, de profesiune agricultoare, care în ziua de 10 Iunie 
1946, p fost internată în Institutul de 'Obstetrică şi Gynecologie din 
Arad, având o stare generală foarte gravă 'şi retenfie totală de placentă.

Din relaţiile ‘ culese mái mult dela anturaj, Reiese că înainte cu 3 
zile, deci în ziua 'de, 7 Iunie a. o., ora '20, bolnava a dat naştere unlui făt 
viu, matur, de sex masculin, fiind asistată- de o moaşe empirică. Neelimi- 
nându-se însă placenta până a doua zi dimineaţa; se solicită ajutorul uneâ 
moaşe diplomate, care 1 încearcă’-o extracţie manuală a placentei; după mai 
multe încercări neizbutite, care au drept rezultat provocarea unei hemoragii; 
abundente, este chemat şi un medic, care în fata anemiei grave şi a stării 
generale profund ‘alterate, se abţine dela orice intervenţie, sfătuind familia s’o 
interneze de urgenta în "spital.

In această stare este adusă în Institutul iiostru în ziua de 10 Iunie 
i .  o., la ora 9, după 61 do ore dela expulzia fătului.
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, Bolnava -est̂ i obnubilată, adinamieă, cu o stare generală, foarte rea.
Tomp. 40°, puls 150 pe minut, ritmic, hipotensiv. Tegumentele şi mu
coasele vizibile foarte palide.

In antecedentele hercdo-rolaterale şi în cele personale, nu se semna
lează nimic important în legătură cu afecţiunea prezentă. Bolnava este secun- 
dipară, prima sarcină decurgând cu 3 ani înainte perfect normal. Un avort 
provocat cu un an şi jum. înainte, în decursul sarcinei 'actuale n’a avut ni- 
ciun fel de turburări, cu excepţia ultimelor 3 luni, când a avut aproape în 
continuu dureri lombare, uneori de intensitate destul de mare, dându-i chiar 
impresia unui început de travaliu.

La examrnnl somaţie nimic deosebit, cu excepţia paloarei foarte ac
centuate, semnalată . deja. b undul uterului la două laturi de deget sub oin1- 
bilic, înclinat spre flancul * drept. Prin orificiul vulvar întredeschis prola- 
bează Cordonul ombilical nccrozat, cu aspect gangrenos. Orificiul extern al 
colului uterin, dilatat, de o culoare cenuşie murdară, acoperit în parte cu 
false membrane fibrinoase, lasă să s,e scurgă o secreţie şero-sanghinolentă, 
foarte fetidă. Făeându-se expresiunea corpului uterin, prin orificiul colului se 
evacuează bule gazoase. , ' ' '

In fafa acestei situaţii! după o prealabilă injectare de tonice cardiace 
şi 1000 ce.- ser fiziologic Subcutanat, se decide pentru extracţia' 'manuală a 
placentei, repet, după 61 de ore dela ’expulzia fătului.

Cu ocazia acestei intervenţii se constată că din placenta înserată pe 
fundul uterului şi pe peretelo lui anterior, nu s|e pot extrage decât fragp 
menfe do co’oarc cenuşie brună, cu aspect nevrotic, fetide, împreună cu fran
juri do tesut muscular,' diagnosticându-se astfel existenta uriei placente in- 
creta. Se complectează apoi instrumental evacuarea cavităţii uterine, utilizân- 
du-se cu multă, precautiune o curetă marc, după administrarea pe cale 
intravgnoasă a unei cantităţi de 5 U. extract de lob posterior hipofizar. Se 
termină intervenţia cu o irigaţie intrauterină ou apă iodată.

In ce priveşte mersul post-opeiator, în afară de tratamentul anti- 
înfectios, susţinut, cu sulfamide şi de cel tonic cardiac, semnalez două trans
fuzii, ambele executate' chiar în ziua intervenţiei, (doneur fiind soţul care 
aparţine grupului IV O), prima la ora jll', ia r  a doua la ora 18, determinate 
de starea de anemie profundă, eu fenomene de 'anoxemie. Prima de 110 ce. 
este însoţită de un frisson puternic care a durat 30 de minute, a doua de 
250 cc. este suportată fără niciun inconvenient. Faptul acesta ne îndreptă
ţeşte deci să atribuim frissonul intervenţiei obstetricale 'efectuate1 şi nu şocului 
coloido-clasic • dat de transfuzie, având în vedere -şi apari fia lui precoce, în 
primele minute ale transfuziei.

Iu zilele următoare febra scade, oscilând între '37° şi 38°, iar starea 
generală excelentă îi permite bolnavei ea a patra zi Să coboare la marginea 
patului. Involuţia uterului şi lochia normale.

A' 8-a zi se semjnalează apariţia unei pareze a membrului- siiperior 
drept a fetei de aceiaşi parte, însoţită jde ptoză palpebrală şi un edem disercl
ăi fetei. Peste zi, pareza "se accentuiază, iar în cursul nopţii bolnava este 
apucată de nişte accese epileptiforme, care până ,a doua zi la prânz s’au 
repetat de 7 ori. Se face apel la  serviciile unui medic de specialitate.

Medicul neurolog chemat, la patul bolnavei asistă 'personal la o criză 
epileptiformă, pe care o diagnostichează ca fiind un acces de epilepsie jack-
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soniană şi recomandă administrare de luminai. Ca etiologie se sugerează po-(̂  
sibilitatea existentei unei plăci de meningită septică, sau a unei infectiuni 
luetice. I .

Examenele de laborator executate a doua zL Idad următorul rezultat:
Examenul fundului de ochiu: ambele papile prezintă un edem discret, 

cea din partea dreaptă fiind voalată în jum. ei nazală.
Hemograma: hematii-1.600.000 pe mmc., leucocite 18.000 pe mmc. Leu- 

cograma arată o polinucleoză neutrofilă (SO'Vo).
Reacţia Saehs-'Witebsky şi Meinicke executate în sânge şi în lichidul 

cefalo-rachidian au dat un rezultat negativ.
De relevat faptul că în timp ce bolnava era mobilizată în vederea 

executării puncfiei lombare,^ a fost apucată brusc de un junghiu puternic la 
baza hemitoracelui drept, urmat de o chintă de tuse. Câteva ore mai târziu 
s’au putut percepe raluri congestive la acel nivel. După 5—6 zile monoplegia 
cedează treptat.

La 8 zile' după acest accident Se declară) o flebită a membrului inferior 
stâng, care este tratată în consecinţă.

A' 60-a zi dela internare, bolnava părăseşte spitalul complect vinde
cată, atât. din punct de vedere obstetrical |cât şi al complicaţiilor survenite.

Am găsit că acest caz prezintă interese j>enfru următoarele motive:
1. In jprimul rând pentru conduita obstetricală bdopfată. Starea 

gravă a bolnavei, cu fenomene septici, plus existenta unei placente, 
mcreta reţinută timp de 61 ore, ar fi putut justifica pe deplin o ati
tudine chirurgicală radicală, practicând o hysterectomie totală pe cale 
vaginală. încrezători însă în mijloacele antiinfecjioase care ne stau as
tăzi Ia îndemână, am avut curajul să adoptăm o conduită conserva
toare, care ne-a fost pe deplin justificată prin evolufia bună din punct 
de vedere obstetrical.

2. Pareza .facială dreaptă, însojită de monoplegia de aceiaşi 
parte, ne-au sugerat dela înoeput ideia unei embolii cerebrali. Parezele 
ivite puteau fi însă şi consecinfa unor tromboze apărute în venele me- 
ningeale şi corticale, care după Stoeckel ar fi datorate anemiei grave sur
venite în timpul naşterii sau chiar în lăuzie. Sindromul net de embolie 
pulmonară ivit a doua zi cu ocazia puncfiei lombare, ne-a reîndrumat 
spre prima ipoteză. Este deci demn de semnalat faptul că aceste tur- 
burări neuro-motoare au fost însojite şi de (fenomene de hiperexcifabilitate 
corticală, având în vedere mai ales raritatea cazurilor în care emboliile 
cerebrale determină aparifia crizelor epileptice.

3. In al treilea rând atragem afenfiunea asupra aparifiei celor 
două accidente embolice ca nişte semne premonitorii ale flebitei, care 
a apărut cu 8 zile mai târziu, fără ca din partea organelor .genitale 
interne să avem vreun indiciu în acest sens, deoarece două examene 
genitale efectuate a 11-a- şi a 15-a zi au arătat o involuţie uferinâ 
perfect normală, iar parametrdle şi zonele anexiale absolut libere.

\
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OPERAŢIE CEZARIANĂ INTRAPER1TONEALĂ SUPRACERV1CALĂ 
PENTRU BAZIN COKALGIC ŞI AŞEZARE 

TRANSVERSA NEGLPATĂ CU FĂT VIU
de

 ̂ D r  VALER POP
Chirurg ginecolog ^

Am avuf ocaziunea sâ fac în serviciul Spifalulüi de Ginecologie 
şi Obstetrică din Arad, o secfiune cezariană Iniraperifoneală supracervi- 
calâ pentru bazin coxalgie şi aşezare fransversă neglijafă cu lichidul
amniotic -scurs de 20 ore.

Am crezut,' că acest cazx prin raritatea fui şi prin importanţa
clinică ce prezintă merită să fie comtinicat. ,

Gravida N. R. în etate de 2G ani, de profesiune casnică, domiciliată în 
cam. Firiteaz, jud. Timiş, se internează în serviciul nostru în ziua de 10
Iulie 194G, ora 13, cu sarcină la termen în travaliu.

A n teced en te  h ered o ro la tera le :  fără importantă.
A n teced en te  p erson a le  f iz io lo g ic e :  născută la termen, alăptată la sân 

de mama ei, nu poate preciza data apariţiei dinţilor, .nici când a -înoeput 
să meargă. Menstruată pentru prinja dată la vârsta de 15 ani, meustrele au 
urmat regulat, fără dureri eu durată de-3—4 zile, în cantitate potrivită. 
După căsătorie acelaşi caracter al menstruaţiei.

A n teced en te  p erson a le  p a to lo g ic e :  la vârsta de 5 ani a avut dureri 
localizate la nivelul articulaţiei coxo-femurale stg. Pentru aceste dureri 
a stat mai multe luni imobilizată în pat. După un an de boală a ■ început 
să meargă, dar numai şchiopătând.

A n teced en te  p erson a le  o b s té tr ic a le :  s’a căsătorit la vârsta de 23 ani. 
.Nu a avut niciun avort spontan sau naştere. Parturienta nu-şi poate aminti 
data ultimei menstruaţii, nici data când a simfit primele mişcări fetale. 
!N’a avut edeme ale membrelor inferioare, nieţ tulburări urinare, digestive 
sau nervoase în primele 3—4 luni ale sarcinei. N’a suferit de nieio boală 
în timpul sarcinei şi nu s’a supus niciodată unui "examen medical până la 
internarea ei în serviciul nostru. ~ ' .

I s to r ic u l b o a le i  a c tu a le :  Parturienta afirmă, că în seara zilei de 18 
Iulie a. c., s’a scurg lichidul amniotic fără dureri. In .timpul nopţii au apărut 
durerile de facere şi, moaşa empirică care 'a fost, de faţă, văzând'că naşterea 
nu progresează, a chemat medicul de circumscripţie, care, după ce a exami- 
nat-o. intern, a îndrumat-o în serviciul nostru.

S ta r ea  p r e z e n tă :  examen general: gravidă de constituţie medie, pre
zintă talie" scundă. Ţesutul celulo-subcutanat şi cel (muscular des,tul de bine 
desvoltat. Temperatura 38. Puls 104 pe minut. > '

E x a m en  to p o g r a fie :  Capul brachio-cefal, fruntea înaltă. Toracele scurt 
în raport cu membrele superioare. Coloana vertebrală prezintă lordoză în re
giunea lombo-dorsală. Membrele superioare ating coapsele în treimea supe-
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rioară. Regiunea, fesieră dreaptă foarte proeminentă. Plicele fesiere nu sunt 
# la acelaşi nivel. Membrul inferior stâng este scurtat, prezintă o atitudine vi-

oioasă, care se caracterizează prin adducţie şl rotaţie internă. Membrul infe
rior stâng prezintă 6 atrofie considerabilă, comparat cu membrul inferior să- 

1 nătos. Musculatura coapsei este mai redusă, prezintă la nivelul treimei mij
locie o circomferintă de 35 cm. faţă jle 45 cm. cireomferinţa coapsei drepte 
la acelaşi nivel. Lungimea gambelor la fel, precum -şi musculatura. Lungimea 
membrului inferior drept 83 cm., iar celui s tân g '74 cm. Piciorul stâng este 
anormal apropiat de cel drept. Triunghiul ' lui Searpa este strâmtat. Plică 
genito-crurală este situată mai profund decât la partea opusă.

Marele trochanter depăşeşte în sus linia lui rNo,.aton-Ro,-er. .
Mişcările active şi pasive ale artic. coxo-femurale 'stg. abolite.
Mişcările artic. genunchiului libere.
Piciorul în extensie şi rotaţie externă cu mişcările limitate.

, Mersul lăuzei legănat. ’
E x a m en  o b s te tr ic a ! : abdomen mărit de volum. Palpând abdomenul se 

simte fundul uterului arcuat cu concavitatca superioară, la 5 laturi de dej-, 
gete sub apendicele xifoid cu diametrul transvers 'prédominent. Segmentul 
inferior e liber. Craniul fetal situat în fosa iliacă s;tângă, uterul retractat, 

l Bătăilo cordului fetal sunt. surde, şi frecvente, 'se aud la stânga şi la nive
lul ombilicului. /

E x a m en  g e n i t a l :  Vulva normală. Mucoasa vaginală violaceei Întreitul 
vaginal îngust. Colul utérin şters. Orificiul extern complect dilatat. Membra
nele fetale rupte. La strâmtoarea superioară se 'palpează ca parte. premergâ,’- 
toare umărul stâng fixat eu mâna prolabată în vagin.

E x a m en u l b a z in u lu i:  La inspecţia bazinului se poate constata: înclinaţia 
rtrioasă a cenfurei pelviene, atrofia unilaterală, înclinaţia plicei interfesiere şi 
d(‘formaţia rombului Miehaelis.

P c lv im e tr ia  e x te r n ă :  Diametrul bispinos 2 4  cm., bicret 29 cm., bitro- 
chanterian 31 cm., antero-posterior 16 cm.

P c lv im e tr ia  in te r n ă :  este greu de făcut din cauza adducţiei şi rotaţiei 
interne a membrului inferior bolnav. Diametrul promonto-subpubian ‘ 10 cm., 
cel util 8 cm. -

R o m b u l lu i  M ic h a e lia  d e fo r m a t:  diagonala verticală 7,5 cm, cea ori
zontală 8,5 cm. ' .

In concluzie este un bazin asimetrie coxalgie, oblic ovalar.
E x a m en  d e  la b o ra to r :  Urina: albumină, puroi, zahăr: negative. Leu- 

cocitoză: 9500. .Wcstergrcen: 25. T. A. 11,5—7,5. '
Diagnosticul: gravidă la termen, în travaliu. Transversă neglijată. Făt 

viu.- Bazin coxalgie.
Se pune indicaţia de secţiune cezariană pentrucă numai prin acest pro

cedeu putem obţine un făt viu.
Sub narcoză cu eter se face secţiune pez.triană intraperitoneale supra- 

ceryicală, — cu incizie transversală' extţăgându-se un făt viu de sex mascu
lin de 3200 gr, în greutate, — şe extrage manual placenta. Sutura plăgii uté
rine se execută în 2 planuri ou fire separate de catgut,. apoi 9e peritonizează. ' 
Pentru a preveni peritonita generalizată sau localizată am introdus în cavij- 
tatea peritoneală 10 gr. sUlfahiazol pulvis. închiderea peretelui abdominal în 
3, straturi. Operateur : D-r Pop V.

)
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Evo.nfia post-operatorie: est« febrilă în primele 3 zile, cu oscilajiuni 
întro 38,6—37,3. Abdomen liber. Involuţia uterină uşor întârziată. Lochia 
sanghinolentă. In primele 5 zile am instituit un tratament energic anti- 
infcctios cu sulfamide. I se administrează în primele 2 zile tablete de ultra- 
septil tot la 2 ore una tabletă, iar în ziua 3-4-5 tot la 3-4 ore.

riaga. vindecată per primam. La 16 zile lăuza părăseşte spitalul vin
decată împreună cu noul născut.

In cazul de fafă, naşterea pe cale naturală a fost irealizabilă, 
precum şi celelalte manevre obsfefrioale, care ar fi expus pe mamă Id 
epuizare, infecfie, rezorbfii toxice şi eventual Ia diferite leziuni mari, 
iar pe făt Ia moarte sigură.

Cea mai bună intervenfie a fost operafia cezariană, care a asi
gnat viegfa mamei şi a salvat fătul. Această operafie a produs un 
traumatism mai mic asupra gravidei ca ori şi care altă intervenfie pe 
cale franspelviană. M’am decis pentru secfiune cezariană segmentară, 
având în vedere următoarele:

a) Segmentul inferior al Uterului în fot timpul involufiei uferine 
nu şe refractă, este deci într’un repauz care îi permite o bună ci
catrizare.

b) Prin faptul că se face o dublă perifonizare, posibilitatea propa
gării infecfiei în cavitatea abdominală va fi minimă.

c) Plaga astfel perifonizală, se evită aderenfele cu epiploonul, in
testinul şi peretele abdominal.

d) Pentru o eventuală sarcină, cicatricea de pe segmentul inferior, 
va prezenta o garanfie mai mare prin faptul că segmentul inferior în 
timpul travaliului are un rol pasiv, fafă de corpul uterului care se con-- 
fracfă în timpul sarcinei şi facerei.

In concluzie, în cazuri similare recumând Ia secfiune cezariană 
rntraperifoneală supracervicală, rezultatul va fi mult mai favorabil de cal 
cu. metodele obstefri<iaIe care de obioeiu se soldează cu riscuri pentru 
mamă şi mai totdeauna cu moartea fătului.

Am crezut util publicarea acestui caz pentru raritatea lui, pentru 
rşzultaful operator reuşit Ia care a contribuit, cred, în mare măsură şi 
administrarea sulfamidei infra-abdomînal sub formă de pulvere. '

*1 ________

III.
’  \

RUPTURILE VAGÎNALE INTRA-COITUM 
IN LEGĂTURĂ CU DOUĂ CAZURI

t d e  .

,®-r ION PUGNA '  şi ION NEDELCU

' Rupturile vaginului Ie întâlnim după dilerife trauma!i:me: obste
tricele chirurgicale, accidentale şi inîracoitum. Rupturile Vaginale in- 
tra-coifum Ie întâlnim în urma deflorării sau în urma Unui coit bru-
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? r i °  *'nere S* 1° femei'e bârrdne eu vaçjin refractai. In timpul
deflorării, leziunilor pot inferescr himenul, care poate prezenta le
ziuni marginale sau decolări mai mult sau mai pufin întinse. Al
teori interesează perineul şi vaginul producând rupturi întinse şi fistule 
recfo-vaginale. Rupturile cauzate de un coit brutal pot duce Ia for
marea de fistule, ori Ia perforafii ale fundurilor de sac ere vaginului, 
cu ieşirea uneia sau mai ' multor anse intestinale.

Leziunile cele mai grave Ie întâlnim în treimea superioară a 
vaginu.ui Ia nivelul fundului de sac posjerior. Astfel de rupturi intra- 
coitum ale vaginului, am observat şi noi în cursul anului 1944 Ia 
o bătrână de 74 de ani şi la o fefifă de 9 ani.

Dăm mai jos aceste două observafiuni :
Observ. I-a. — Ruptura vaginului intra-coitum. Ruptura perinealui 

gradul I.
Bolnava S. M. de 74 ani, văduvă, casnică, domiciliată în Arad, este

adu^ă cu salvarea în ziua de 30 Sept. 1944, orele 11, în serviciul nostru.!
In antecedentele heredo-colaterale nimic de eémnalat.
Antecedentele personale: a) Generale: Fiziologice (menstruaţă la 14 

ani, regulat 3 zile) ; Patologice (neagă boli infecto-contagioasă şi venerice), b) 
Ginecologice: n’a suferit de nicio afecţiune în afara genitalelor, c) Obstétricale: 
două sorini cu naştcri normale la termen. Ultima acum 48 de ani. Niciun 
avort. Este în menopauză de ' 30 de 'ani.

Istoricul boalci actuale: Boala actuală datează , de 12, ore. In urma 
contactului sexual forjată fiind de 4 ^indivizi — bolnava are hemoragie
mare din vagin, şi b stare generală gravă, pentru care este adusă la spital.

Examenul general: Bolnava este într’o stare de adinamie, cu tegu
mentele şi mucoasele palide, puls 9«, ternp. 37,8. Ţesutul celular subcutanat 
‘slab desvoltat, sistemul osnş intact. La examenul organic nimic patologic.

Examenul genital : Examenhl genital extern arată o Iruptură ce in
teresează furşeta. Din vagin hemoragie1 mijlocie. La examenul genital intern 
valvular se constată o ruptură având o lungime de circa 4 cnv situată pe 
peretele posterior al vaginului în treimea superioară, interesând şi fundul de 
sac Douglas. Uterul mic, hipoplastic, cu jurul liber. Din cauza hemoragiei se 
procedează imediat la sutura plăgii vaginale şi perineale cu catgut. Perforaţia- 
fundului de sac se drenează cu meşă. Se fac zilnic spălături vaginale desin
fectante, administrând în acelaşi timp1 cardiotonico, gluooză, ser fiziologic şi 
sulfamide albe. Din ziua a 3-a, bolnava face febră între 38—39,4," starea 
generală so înrăutăţeşte, bolnava fiind - într’o stare de prostraţie. Se lărgeşte 
orificiul din fundul de sac, introducându-se uu tub de cauciuc, pTÎn care se 
fac spălături désinfectante-, zilnic de 2 ori . Cu t0t tratamentul aplicat, bolnava 
sucombă în septicemie, în a 15-a zi delà internare.

Observ. H-a. — Rupturi himenale multiple, cu ruptura perineului de 
gradul 3- Ruptura vaginului în fundul de sac drept cu penetraţie paramétrait.'

Este vorba de fetita B. M. în vârstă de 9 ani, din comuna Comlăuş, 
jud. Arad, care este adusă în serviciul nostru în ziua de 9 Sept. 1944, orele 
10, pentru hemoragie abundentă din vagin şi 'perineu. Părinţii' bolnavei déclara 
că în noaptea-de -28 Sept. 1944, orele, 1, trei indivizi înarmaţi au pătruns în 
casa unde dormea fetiţa şi; au violat-o. La examenul general constatăm te
gumentele şi mucoasele palide, Temperatura 38 gr., puls 100.
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Examennl g e n it a l:  Hemoragie mijlocie din vagin. Hiinenul perforat* 
jiiezintă mai multe rupturi recente. Perineul prezintă b ruptură ce se îu-> 
tinde pană la rect, cu pastrarea sfinterului anal. Examinată cu valvele, sa 
constată o ruptură situată pe peretele drept al vaginului, având o lungime 
de circa 3 cm. Ruptura interesează întreg peretele vaginal, cu penetraţie în 
parametrul drept. *

Se suturează peretele vaginului cu 4 fire de catgut. Perineul se reface 
ea catgut, iar la piele se pun 4 fire de mătase. Prin i,orificiul parametral, 
se introduce o meşă pentru drenaj.
' Bolnavei i se administrează 3 zile la rând câte 4 tablete de prontosil, 
i se fac spălături vaginale cu soluţie jDakin.

A {reia zi se scoate meşa din parametru, continuându-se cu spălaturile 
vfiginale desinfeetante. A 5-a zi se scot firele de mătase din plaga peri- 
neală. Bolnav» se simte bine, febra scade, şi a 10-a zi părăseşte spitalul 
vindecată.

Rupturile vaginale intra-coifum sunt mai frecvente la cele 'doua 
extreme ale vieţii; prognosticul lor fiind mai grav Ia femei'e bătrâne.

CONSIDERAŢIUNl CLINICE ŞI TERAPEUTICE 
Pfc MARGINEA A TREI CAZURI RARE DE OCLUZIE PE COEC

de

O. TROIANOVSCHI şi M, FERDMAN
C h iru rg i  |a i  s p it .  c!e s t a t  B ră i la  -.

\ •> _
1 Ocluziile Ia nivelul coecului cunosc mecanisme multiple. Aceste 

mecanisme au însă la baza lor aproape .întotdeauna o malformaţie ana
tomică o lipsă de acolare a mezocolonului, ascendent, primitiv şi cre
zarea în felul acesta a unui mezo (anormal coeco-colic. Prin existenţa 
acestui mezo, rezultă o njobilifate anormală a coecului, care în cursul 
vieţii va putea efectua, Su b  influenţa unor anumiţi factori, ca regimul 
alimentar de exemplu, o serie de mişcări, 'ce vor duce Ia ocluzionarea Iui.

Cazurile pe cari Ie descriem, şi care Iau survenit toate într’un 
interval de numai de 9 luni, cunosc toate câte un mecanism deosebit 
efe producere, şi sunt după cunoştinţele noastre, latâf de rare,' încât 
am ţinut să le publicăm.

1. In primul caz “feste vorba de bolnava G. Maria, în vârstă .de 65 
<îe ani, este adusă în serviciul nostru chirurgical în ziua de 18 Ian. 1:946,- 
eu diagnosticul de hernie epigastrieă strangulată. Intr’adevăr, examinând-o, 
se constată în regiunea epigastrieă, la 4 cm. de ombilic, prezenta unei tumori 
strangulate. După spusele bolnavei, strangularea s'ar fi produş cu 12 ore 
îuainte, care u’a neliniştit-o pe ea' de loc la început, întrucât ea purtase 
această tumoră timp de 15 ani, în care interval de timp, ea (avusese mai| 
itnlte jnearcerări, care fuseseră reduse cu uşurinţă.

Starea generală a bolnavei relativ bună; abdomenul uşor balonat. 
Vărsături rare. Scaune şi vânturi chiar după strangulare.
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> Pregătirea se face tu cardiotoniee (lens. 10—!)), şi ser fiziologie aub-
cutan, şi se operează sub rachinovooaiuă. .

Operaţia decurge normal şi uşor. In sacul herpiar însă, descoperim 
spre surpriza noastră, coccul cu apendicele şi porţiunea terminală a ilioiuiltii 
(10 cm.), coecul, prezentând un mezo neobişnuit 'de lung. Starea organelor 
hemiate fiind bună, se lungeşte ‘incizia mediană până sub ombilic, se 
repun organele, coecul fixându-se cu 2 fire de setolină în fosa iliaeă dreaptă). 
Se închide abdomenul. Evoluţia postoperatorie normală. Bolnava părăseşte 
după 8 zile serviciul nostru vindecată.

Prezenţa coecului a apendicelui cu ilionul terminal într’un sac 
de hernie epigastricâ constitue unul din cele mai rarissime cazuri din 
literatură.

Intr adevăr, nici în celebra monografie a Iui Patel asupra her
niilor (Colecţia Le Dsnfu-Delbet) şi nici în alte tratate clasice, n’am 
găsit semnalat nici măcar un singur caz. Nici chiar autorii cari s"au 
ocupat cel mai mult cu aceste anomalii (Ready şi Gosset) nu au amintit 
vreun caz similar.

Explicaţia prezenţei coecului se poate face graţie perzistenfei 
mezo-coecului. Ştim că lă făt, intestinul gros, care încă nu şi-a di
ferenţiat diferitele sale porţiuni, este liber şi mobil în cavitatea abdo
minală ca şi intestinul subţire şi este înconjurat de jur împrejur de 
peritoneu, având un mezou dorsal şi pxial.

Intre a doua şi a treia lună a vieţii intrauterine, infesfjnu! în
cepe o-jmişcare de torsiune în sens invers acelor unui ceasornic. Coecul 
apare sub ficat şi migrafiunea lui începe. Această involuţie, după ex
presia Iui Lardennois şi Okinczec, se opreşte atunci, când ooecuf 
ajunge în fossa iliaeă dreaptă; ea se întrerupe uneori prematur şi 
atunci vorbim de o ectopie înaltă a coecului.

In mod secundar intestinul gros se va 'fixa prin acolarea mezo- 
colonului său la ' peritoneul parietal posterior. Această fixare poate fi 
uneori incomplecfă şi. atuncea porţiunea din colonul respectiv rămâne 
cu mezou.

In primul nostru caz deci, explicaţia prezenţei coecului în epi- 
gastru se poate face în trei feluri: a) sau coecul a fost în situaţie de 
ectopie înaltă, sau b) acolarea mezocolonului Ia peritoneul parietal pos
terior s a efectuat incomplect şi coecul a rămas cu un mezou lung 
şi cu o tnobilifăte exagerată, sau c) au fost întrunite ambele condiţii.

2. In al doilea caz, este yorba de bolnavul P. Ştefan, de 52 de ani, 
care vine la serviciul de urgentă al spitalului în ziua 'de 14 Martie 1*94(î, 
cu fenomene ocluzive. Clismele repetate ca şi atropină injectată, neputâncT 
ameliora starea bolnavului, indicaţia operatorie era nelă. Dintr’o anamneză; 
sumară, aflăm că bolnavul mai suferise în trecut o criză similară, mai; 
Uşoară care însă cedase.

Bolnavul se prezintă anxios şi nu ne permitem o examinare mai 
atentă a abdomenului, care este balonat şi foarte .dureros laţpalpare. Tensiunea, 
arterială fiind scăzută (10—6), se operează sub cloroform.

Se face laparotomio mediană supra şi sub ombilicală. Ansele intes
tinului subţire sunt meteorizate şi congestionate. Coecul enorm destins e-jbe
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"torsionat dinăuntru în afară, făcând două tururi. Pereţii coecului sunt foarte 
subţiri şi una din bandcletele longitudinale este. ruptă pe o lungime de 10 
<*rn. In peritoneu se găseşte puţin lichid scro-sanguinolent. v

Se detorsionează cu multă delicateţă coeeul, care revine treptat, pe 
măsură ce operaţia continuă. Se suturează bandele!a ruptă şi se pun două 
fire neresorbabile cu ca£e se fixează coeeul-'de fos$a iliaeă dreaptă. ■ După 
oe punem un dren subţire in Douglas, se închide abdomenul.

Involuţia jk >s ( -operatorie bună. La 5 zile se suprimă drenul, care ni 'se 
jrnrc inutil, şi in' două săptămâni <lela operaţie, bolnavul părăseşte spitalul* 
vindeeat. ' \

, Cazul acesta merită câteva considerafiuni de ordin terapeutic. 
După autorii clasici operafia optimă în astfel de cazuri este deforsionarea 
ansei şi repunerea coecului cu coecopexie; aceasta bineînfeles când 
integritatea ansei torsionate este vădită. Rezecfia trebue rezervată nu
mai pentru cazurile cu leziuni acute, ale pereţilor coecului.
■ Totuşi şcoala din Lyon arată în ultimii ani oarecare exagerată, 
tendinţă pentru hemicolectomie dreaptă în cazuri de volvulus al coe- 
cxilui, atât într’o primă şedinţă operatorie, cât şi intra doua, în prima, 
focându-se deforsionarea şi repunerea coecului (Santy şi Marion: Vol
vulus al coecului. Soc. de Chir. din Lyon, 11 Februarie 1943). Au
torii francezi sunt de părere că hemicolectomia dreaptă trebue prefe
rată oricărei alte intervenţii (anus, exteriorizare) în cazuri când avem 
cea măi mică suspiciune cu privire la 'viabilitatea ţesuturilor, şi mai mult 
di iar, unii propun această operaţie chiar în cazuri uşoare, neavând în
credere in fixarea coecului, a cărei torsiune poate recidiva. Ei moti
vează qceastă atitudine prin deosebita facilitate a tehnicei şi relativa 
benignitale a evoluţiei postoperatorie.

. 3- Ultimul caz este cel al bolnavului G. Ion, de 36 de ani, adus la 
spitalul nostru în ziua de 28 N-brie 1946, pentru dureri abdominale, balo- 
narea şi vărsăturile.

Din antecedentele personale aflăm că este un vechi specific cu trata
mentul neglijat. Istoricul bolii: cu două zile în urmă a avut o stare de 
curbătură, cefalee rebelă, şi hipertemie,-care au cedat la antipiretice; totuşi 
bolnavul rămâne in pat; in noaptea de 27/28,( are o diaree, la început nedu- 
reroasă, apoi cu crampe şi dureri violente în jumătatea inferioară! a abdomei-. 
nul ui, crampe ce începeau în fossa iliaeă dreaptă şi iradia'u în. bară .sprd 
stânga, dureri urmată de vărsături frecvente.

Boniavul de constituţie robustă, e.«,te încovoiat şi se ţine tot timpul cu 
ambele mâini de abdomen. Kl ţipă într’una şi este foarte agitat. Tensiunea 
14—10; pulsul 100, bine bătut, deşi bătăile cordului sunt asurzite.

La examenul local, observăm abdomenul puţin balonat, extrem de 
sensibil cu maximum de durere şi contractură în fosşa iliaeă dreaptă şi în 
regiunea ombilicală. Se bănueşte o apendicită perforată şi se intervine sub 
raehianestezie printr’o laparotomie subombilicală. Se găseşte jumătatea dreaptă 
a transversului dilatată şi violacee, şi abundent lichid hemoragie în peritoneu.

La paîpaţie, se simte în cavitatea colonului transvers o tumoră elas
tica, au părţi indurate, .care prin^ manevre de expulsiune încCpe să lunece 
-din cavitatea colonului. ~ (
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Se exprimă astfel colonul ascendent eu coecul şi apendicele, invaginată. 
în transvers. Coecul este foarte hemoragie cu perenii oedematiati şi cartonaţi.

Se suturează prin plicaturi punctele mai slăbite şi dezinserate dc 
peritoneu; se face coecopexia cu'două fire de/setolină în foss,a ,iliacă dreaptă, 
şi se închide cu drenaj suprapubian, în Douglas. In timpul intervenţiei, bol
navul are un scaun hemoragie.

Urmările operatorii: 48 de ore, bolnavul are o uşoară pareză înţes-, 
tin'ală, care cedează la ser hipertonic. In plagă el face un hematom, probabil 
O urmare a luesului netratat. După 3 săpt., el părăseşte spitalul vindecat.

Şi aici maladia a fost condifionată de o mobilitate exagerata 
a coecului, favorizată însă de perisfaltismul exagerat produs de enfero— 
colita care ă precedat invaginafia.

 ̂ încă o chestiune care merită să fie accentuată, este etiologia. 
După îofi autorii fără deosebire, mobilitatea coeculului şi urmările sale 
patologice sar observa mai ales la persoane tinere. In toate cazurile 
noastre însă a fost Vorba din contră, de persoane în vârstă, cea ‘mai 
iânără având 36 de ani.

De asemenea, schimbarea de legim, un factor care este incri
minat pentru excursiile exagerate ale coecului, n’cru putut fi contro
late în niciunul din cazuri, ele survenind în mod spontan, fn afara de 
ultimul caz, care pare a fî favorizat de enterocolitâ.



Medicină socială

Pfc MARGINEA ORGANIZĂRI! SANITARE RURALE
i re

D*< ION GH. COSMA
Medic igienist de plasă — H aţeg

..Naţiunile beligerante redusă la un mare număr de 
infirmi şi mari mutilaţi, de orfani şi văduve, la mamele 
de- flămânzi şi goi, mulţi fără adăpost, , bolnavi, invalizi 
şi mutilaţi, fruct al tuturor 'privaţiunilor de ,război. 
Naţiunea redusă la massele de dezechilibraţi, de ncurotici 
pgjihiei şi organici, la copii, femei, adulţi şi bătrâni, lipsiţi 
de pătura dmamogenetică a tinere.ţiii sau Cu una' obosită 
şi vlăguită, solicită şi aşteaptă dela medicină sprijin 
nelimitat, neprecupeţit. Deia medicină se aşteaptă refa
cerea ace or pgteri generatoare şi înnoitoare ale naţiunilor 
retrogradate timp de decenii. Medicinei îi incumbă rolul 

. de a descoperi acele isvoare de împrospătare, de rege
nerare, de prolificitate, de reconşjtruire a omului total, 

• oa împreună cu celelalte inştitutiuni statale, sa bpnifice
pe om, şi un nou elan de viată să se aştearnă peste 
pustiirile războiului”, (M. Kernbaeh, Prezentare la Res
ponsabilitatea medicului, de Pruma).

Grija fată de sănătatea etno-biologică a populaţiei noa
stre rurale, cu toti disgenicii, invalizii, orfanii etc., a constituit, 
in decursul anilor o  preocupare de primul ordin. Această preo
cupare a. fost mai insistentă la noi decât în alte ţări, deoarece 
cauzele sunt mai pregnante. Organizarea serviciului sanitar, şi 
m speţa a celui rural, a preocupat — mai mult sau mai puţin 

pe toţi oamenii cari au avut in mâinile lor destinul etno- 
biologic al neamului nostru. Fiecare dintre ei a întocmit le
giuiri cari corespundeau necesităţilor de pe teren. A -i acuza 

cum 191 permit unii — că nu au fost obiectivi, sau că nu au 
cunoscut realităţile de pe teren, ,este o mare greşeală. Legiui
tori ca Prot. Moldovan, Costinescu, Banu, Tomescu, Stoichită, 
precum şi actualul Ministru al Sănătăţii, au adus inovaţii inte-



828

resante şi totodată admirabile. Desigur că unii au căutat să 
aesiunţeze ceeace au înfăptuit ceilalţi, dar totuşi din această 
iupta dată a eşit ceva buri, unii până la urmă acceptând — sub 
presiunea realităţilor — inovaţiile aduse. Lupta s’a dat, şi se 
ma*. ® încă, intre partizanii- medicinei curative şi partizanii 
medicinei preventive. Partizanii medicinei curative priveau nu
mai in prezent, la omul bolnav, pe când partizanii medicinei , 
preventive, priveau în viitor.' la etno-biologicul naţiunii. Lupta , 
pare sa fie câştigată definitiv' de cătră cei din urmă.

_ , A  Jnşira motivele cari au determinat pe aceştia din urmă 
sa duca lupta cu impetuozitate, ar fi inutil. Cei cari gân- 
desc preventiv, precum şi o bună parte din cei cari gân- 
dt̂ c„1!!că curatjv> sunt la curent cu problemele: natalităţii, mor- 
talitaţii generale, mortalităţii infantile, mortinatalităţii, morta
lităţii şi morbidităţii de o boală. Cu tot ii cunoaştem evoluţia 
nţ timp a acestora. Suntem printre ţările , unde aceste fenomene 
in ultimele 4—D decade, nu au putut fi influenţate. Jumătate 
din capitalul biologic se pierde în prinţul an de (viaţă. Morta
litatea şi morbiditatea de o boală, ca T.b.c., scarlatina, diareile 
etc., ţn timp ce în unele ţări au scăzut la un procent minim, 
a noi continuă a fi mJare, şi fără posibilitate de reducere. Lai 1 
baza acestor fenomene vitale stau mai multe cauzei şi printre 

- e’e doar următoarele: a) organizarea sanitară defec
tuoasa, b) standardul de viaţă redus al populaţiei rurale, c) 
lipsa de educaţie, higienică şi d) factorul hereditar. Deci 4 
cauze principale. In decursul anilor, toate aceste probleme mari 
au constituit o preocupare de primul ordin, încercând a le 
ameliora, dacă nu înlătura. Cu unele*s’a reuşit, cu altele nu.

Legea Sanitară din 1930 a Prof. Moldovan vine cu o 
inovaţie justă, cea  ̂ a medicului higicnist de plasă, necesitate 
îsvorata din realităţile vieţii noastre sanitare. Medicul higicnist 
de plasă, intermediarul între medicul şef de judeţ şi cel * de " 
circumscripţie, are un cerc de activitate bine determinat. El are 
obligaţia să atace problemele începând dela baza lor, dela 
familie, care constitue nucleul etno-biologic al neamului. După 
ce a fost negată — lâ început — necesitatea acestui interme
diar. a fost unanim recunoscută chiar de cătră cei cari — pe 
vremuri — l’au combătut.

Medicul higienisţ de plasă „smuls din clientela particu
lară, a foşt redat în mare măsură Naţiunii, preocupărilor me- 
dico-sociale, şi mai presus de toate l ’a obligat să gândească 
preventiv . (Abea in ultimii ani se luase în proect realizarea 
in. masă a acestor plase sanitare cu medici higienişti. D in cauze 
încă necunoscute —  cel puţin de cătră mine —  acest bun în
ceput a fost sistat. Credem totuşi că e o  situaţie tranzitorie, 
deoarece in ultimul timp o parte din lumea medicală se ocupă 
c „ n,ou de medicina preventivă. Atâta timp cât nu se dis
cută despre o problemă, înseamnă că ea nu există, dar din mo- 
meniul ce a fost abordată, înseamnă că ea există, că se imjkine. 
Există dieci şi la noi o problemă a medicinei preventive, a

)
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iwchcaîIZ irii SeniPiu*ui sanitor> ba chiar şi â învăţământului

In Nr. 1.6/945 al revistei „Mişcarea Medicală Română“ 
n nparut un studiu al D-Iui Dr. S. Stoioescu, care se ocupă 
cu reiorma învăţământului medical, iar în Nr. 8 -1 0  al aoe- 
V-aşi reviste iun articol al D-lor Dr. Cosac şi Cârciumărescu, 
m care se lac interesante propuneri în ce priveşte viitoarea 
orpmn/are sanitară. Aceste studii au determinat articolul de 
aţa. Desigur ca nu voiu critica — poate nu am nici compe

tenţii necesara — sugestiile din lucrările amintite, dar ca medic 
njgienist de plasa, , aş putea contribui cu ceva la lămurirea pro
blemei. deoarece -  cel puţin în parte -  cunosc realităţile 
f )  ** teren, ca unul care am fost 10 ani medic de circţie în  
diferite părţi ale Ardealului. ,

In legătură cu reforma învăţământului medical se pre- 
comz«izu reducerea anilor de studii şi ramificarea acestora, 
i k)tarat ca e justă, deoarece anii de studii sunt prea mulţi, 
peste puterile materiale ale unui student sărac dornic de carte, 
iar m ce priveşte pregătirea practică, cu toţii ştim cu ce ba
gaje de cunoştinţe am părăsit băncile universitare. Când mă 
gândesc la începutul carierii de medic de circţie, mă cutremur

pei c.are ",ain Aavut .de a păşi în viaţă, deşi nu a(m 
p erdut timpul in zadar m anii de istudenţie. Prea multe studii 
teoretice ni s-au predaţi lucruri de cari nu am avut nicio ner 
voe m practica medicală. Prea multe detalii pentru unul care 
nu avea de gând să facă specialitate. Că se preconizează re-t 
ducerea anilor de studii e foarte bine, iar ramificarea acestora 
e ţa mai tine. In felul acesta studentul va avea posibilitatea 
. ,a'şl °  specialitate încă din anii de studenţie, căreia;
i *  va dedica cu tot elanul tinereţii. Mă întreb însă, care vor 
h aceia cari vor îmbrăţişa ramura medicinei higieniste? Sunt 

- 1 1 Ata “ece- Un student când începe Facultatea de 
iVlediciiia o începe cu gândul de a deveni un mare medic, care 
f 1 oiba toata jipaiptura modernă şi cu ajutorul căreia să-şi 
tata o clientela bogată, şi aceasta desigur numai în mediu ur- 
, ^ac* faptul că şi-a ales o Facultate a făcut-o şi din dorinţa 

ele a evada din mediul rural. Acest lucru o să-I determine de 
a nai se laşa dus de mirajul înlesnirilor pe care i le oferă în- 
braţişarea acestei ramuri.* Dai- chiar dacă o face, se pune ur
mătoarea Problemă: cu cunoştinţele lui reduse — şi care se 
clatonesc specializării în medicina higienistă — va putea oare 
s» satisfacă exigenţele ţăranului, cari zi de zi 'sunt mai mari? 
In mediul rural, unele cazuri reclamă o rezolvare rapidă, prom
pta, rezolvare de care depinde chiar viaţa bolnavului, pe care 
tui medic higienist de circţie cu cunoştinţele sale reduse, cu 
greii ar putea face faţă situaţiei. Căci menirea lui nu este nu- 
'î*f* a trimite bolnavii la specialişti, la plasă sau la judeţ, ci 
tte a da ajutor efectiv. Sau atunci este prevăzut un alt organ 
Ja sate care se va ocupa eu medicina curativă? Cei cari s’au

M. M. R.
9
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Specializat se vor stabili la sate? Cine-i va salariza pe aceştia? 
Permit finanţele ţării noui grevări bugetare??
, ln ordine de idei, se preconizează de cătră unii ai 
la ţară să funcţioneze „medici sanitari higienişti de circţije“, şi 
medici specialişti ca internist, chirurg, mamoş, radiolog, medic 
de laborator etc., etc. Ar fi într’adevăr ideal. Cum însă no- 
P™ «1 de ideal este ceva foarte relativ, tot aşa şi posibilitatea 
de înfăptuire a celor de mai sus, e  tot relativă. Cred că nici 
în alte ţări,, cu un trecut mai îndelungat ca Stat, nu e posibil 
aşa ceva. Dar nu e nici necesar. Iată dece. Intâiu ar trebui 
foarte mulţi ani pentru a pregăti atâţia specialişti câte circţii 
avem plus mediul urban. Aceşti specialişti pentru p-şi exercita 
arta au îicvoe de un local. Căci un chirurg nu poate opera ori 
unde, un internist nu-şi poate observa bolnavii în orice clă- 
dire iar un radiolog nu-şi poate exercita meseria decât dacă 
are la îndemână toată aparatura modernă, etc« •

Poate Statul în situaţia actuală — sau în una mai bună 
— să-şi permită luxul de a construi câte un spital în fiecare 
circţie? Se poate dota? Poate să plătească atâţia mii de me
dici? Aceşti medici specialişti se vor duce oare la ţară, atunci ' 
când nu reuşirri să atragem pe medicii de circţie? Mai mult, e  
necesar un spital un dispensar policlinic pe circţie?? E exa
gerată această propunere. Căci la o  circţie cu 4000 locuitori 
in medie, e prea mult exagerat de mult. Şi apoi cheltuelile cu 
întreţinerea acestor, instituţii, cu personalul medical,1 perso- 
nalul auxiliar etc., nu este în raport cu aportul acestor insti
tuţii. Iată dece mi se pare exagerată, O utopie chiar, preconi
zarea de mai sus. Aceste instituţii însă, cu personalul spécifiait 
mai sus, ar putea exista — foarte bine la plasă. Ele sunt chiar 
necesare faţă de exigenţele mereu icrescândè ale ţărănimii 
noastre.

- *

Am văzut tiumai două din latura problemei organizării 
serviciului sanitar preventiv. Intre aceste două, desigur că e-  
xistă multe variante cu diferite nuanţe. Mi se pare însă că nici 
una nu a sesizat specificul problemei. Ca medic higienist de 
plasa^am răşfoit multă literatură medico-socială. In prea piu-' 
ţină insă a fost atinsă problema esenţială. Toate preconizau 
reforme — frumoase — dar aveau iin mare păcat. Ele plecau 
de sus îjn jos, şi nu de jos în sus, cum ar fi normal, şi cum de? 
c- • j  ?r ^  ^  nota zilei. Şi aci trebue să amintesc ceva, a i  
fiind in. conexiune cu cele ce urmează.

. S a  constatat de cătră mulţi, reacţiunea, aversiunea tine- 
rnor medici faţă de mediul rural, .în speţă medicul de circţie. 
Dece nu merg medicii la ţară? Şi pentru a-i atrage s’au în
cercat diverse stratageme. Toţi au preconizat mărirea salariilor. 
Desigur că aceştia s’au condus după principiul secolului — ma
terialismul. —- Au crezut că toată lumea este materialistă, 
avidă de bani. D e acord. Dar secolul nostru mai are încă o
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caracteristica, aceea a vitezei. Dacă s’ar fi ţinut cont de aceasta 
caracteristică, poate s’ar fi reuşit mai mult. Ca să mă explic 
fără a cădea m ridicul — voiu menţiona următoarele: Cu- 
noaşţem cu toţii cxmdiţiunile mizerabile' în care medicii de 
circţie îşi exercită meseria. Fără locuinţe şi mai ales fără dru
muri, viaţa la ţară, a medicului, este deadreptul imposibilă. 
Veşnic pe drumuri, in intemperii, când medicul se reîntoarce 
acasă la locuinţa lui lipsită de confortul modem, o adevărată 
tragedie se petrece în sufletul lui. Zi de zi îşi vede tragedia 
vieţii lui. După ani gtei de studii, după cheltueli enorme, se 
vede ajuns într’o situaţie mai rea decât cum ar fi ajuns dacă 
rămâne« la coamele plugului. Căci ce a visat el în anii de 
studenţie? O  locuinţă plăcută, moderna,, având la dispoziţie 
mijloace modeme de a S e pune în legătură cu lumea din afara 
satelor, în speţă o maşină, un radio. Dar maşina nu o are, 
iar dacă ar avea-o, nu ar avea cum să o  folosească, din lipsa 
de. drumuri practicabile. Un medic de circţie perde o  jumătate 
de zi cu deplasarea dintr’o localitate în alta. Timp care ar 
putea fi utilizat cu mai mult folos. Generaţia de azii e  grăbită, 
e nervoasă, poate datorită şi încercărilor grele prin care a tre- 
° Ut* j .vrea mişcai«, ea vrea viaţă, iuţeală, pe care nu le poate 
avea, din lipsa de drumuri practicabile. Tot din cauza lipsei 
acestora, el se vede veşnic murdar, plin de noroi, şi tot din 
cauza acestora nu poate evada din mediul rural, pentru a sa
vura o piesă, un film etc. Aceste drumuri aţjoi ar servi şi cauza 
sanitara, r iind practicabile, bolnavii ar putea să se deplaseze 
mai uşor la medic, şi acesta la bolnav. Gu toţi ştim că 6 in
tervenţie făcută la timp, poate salva viaţa unui bolnav. Dacă 
bolnavul e silit să facă o zi până la medic şi retour, sau aoe- 
sţa lă bolnav, în acelaŞ timp, există multe şanse de a nu mai 
li de nici un folos intervenţia, cum s’a dovedit — de altfel — 
ni nenumărate cazuri. Unde mai punem că bolnavul trebue cer- 
oetat de mai multe ori, chiar şi până is|ă| i sC fixeze un diagnostic, 
nemai vorbind de tratamentul pe care X  trebue să i-1 facă, 
P’cotcu a obţine rezultate. Toate aceste se fac cu deplasări, şi 
cari deplasări nu S e pot face fără drumuri practicabile. In ce 
priveşte medicicina preventivă, pentru a combatte o epidemie, 
pentru a studia o  problemă, pentru a face educaţie igienică 
etc., trebuese multe deplasări, cari nu se pot face dacă nu avem 
drumuri bune, şi dacă medicul nu are Ia îndemână un m ijloc  
comod de locomoţie.

„ Afară de aceasta, medicill are nevoe de o locuinţă igie
nică, spaţioasă, încăpătoare, cu lumină electrică, cu bae etc. 
In această locuinţă confortabilă medicul îşi poate desvolta ac
tivitatea ştiinţifică, se poate cultiva. Un cămin plăcut face ' 
viaţa fericită, iar atunci când moralul este ridicat, şi randa
mentul este mai mare. O  deplasare făcută în condiţiuni ome- 
neşti, apoi, acasă aşteptându-te o  locuinţă confortabilă, iată 
doua lucruri, cari îndeamnă pe om la o mutică asiduă, făcută cu 
plăcere.

»1
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Până acum s’a prooedat — cred — în mod cu totul gre
şit. S au trimis medici în localităţi fără 'drumuri, şi unde era 
silit să stea m case mai rele de cum stătuse la părinţii lui. După 
o zi de drum când medicul se reîntoroea acasă zdruncinat de 
toate hopurile, sau de Spatele calului, sau de pe un druin de 
30 km. făcuţi pe jos, la o locuinţă mizerabilă, respingătoare, 
neprietenească, friguroasă, etc., ce sentimente, ce dramă se 
petrecea în sufletul acelui medic tânăr, care a plecat în lume 
cu atata elan? După un timp el cade doborât, învins, şi de 
unde mai eri, alaltăeri era un tânăr plin de vigoare, de op
timism, azi e un ratat, un învins al soartei.

Nu trebue să uităm Un singur lucru, cum — cred — s’a 
uitat de atâtea  ̂ori: medicul are şi suflet, şi încă un suflet sen
sibilizat de atâta Suferinţă văzută în timpul studiilor, la căpă
tâiul bolnavilor. Acest suflet este foarte sensibil deci faţă ele 
toate nedreptăţile cari i se fac, recte mizeria în care a fost a- 
runcat de Stat. Un suflet sensibil are nevoe de avantagii pe 
cari civilizaţia i le-a pus la dispoziţie, şi pe care le-a gustat 
în timpul studiilor, şi pentru Cari a urmat de altfel şi facultatea. 
EI vrea o locuinţă igienică, un mijloc modem de deplasare, 
modeste pretenţii, cari cu puţină bunăvoinţă ar putea fi sa
tisfăcute. O locuinţă medicală care să facă corp comiiti cu dis
pensarul — care dispensar să'dispună de lumină electrică — 
ar face plăcută viaţa medicului. O maşină pusă la dispoziţia 
medicului care ar urma să o răscumpere în timp lun.g, dinainte 
stabilit, ar fi un admirabil mijloc de a, stimula activitatea me
dicului, şi afluenţa acestora înspre mediul urban.

, Poate că pentru foarte mulţi, lucrurile de mai sus vor pă
rea banale şi ridicule. Să ne gândim însă la regiunea Banatu
lui, unde Imedicii se înbulzest a lua câte o circţie. Dece, pen- 
trucă acolo, în mare parte, dezideratele de mai sus sunt atinse, 
Apoi personal m’ăm isbit de greutăţile de mai sus, în timpul 
celor 10 ani de medic de circţie. Lipsa acestora au o  repercur- 
siune extrem de mare asupra personalităţii medicului, Am 
toată convingerea că atâta timp cât nu se vor soluţiona cele 
două probleme de mai sus, orice altă încercare este iluzorie. 
Desigur pentru toate trebuesc mari jertfe financiare'. Dar banii 
trebuesc găsiţi, aşa cum au fost găsiţi pentru alte instituţii mai 
puţin urgente. Când drumurile vor fi gata, când o locuinţă 
confortabilă va aştepta pe medic, numai atunci1 să se trimită 
în mediul rural. Desigur că până atunci Satele nu pot rămâne 
fără medic. Dar alţii sunt — chemaţi a soluţiona aceste pro
bleme, nu eu.' •

Mulţi confraţi fac mult caz pe socoteala salarizării m e
d ic ilo r .Toţi se plâng că salarul este puţin. Singur eu nu i-am 
compătimit niciodată. Să -nu ne lăsăm înduioşaţi de plânge
rile unor medici, căci aceştia sunt puţini la număr, sau au 
avut un mare ghinion de a ajunge într’o circţie cu adevărat i 
săracă, sau sunt nesinceri, sau sunt prea materialişti. Cu to t ,
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regretul trebue să constat că o  parte din ” corpul medical a de- 
veniţ idolul banului; Stoarce până la refuz buzunarul bolna- 
vuluii, li. exploatează suferinţa şi mai ales ignoranţa, într’un 
mod nedemn de pregătirea pe care o are, şi neuman fată de 
un semen al Iui. Din practica medicala a făcut un comerţ, pe 
ca ê-  ̂practică cu toată lipsa de scrupulozitate. Cunosc nenu
măraţi confraţi arri au neglijat toată viaţa lor orice ordin ve
nit de sus in privinţa celor pe cari trebuia să-i trateze gratuita 
Au refuzat cu încăpăţânare bolnavi atinşi de boli venerice, 
i-au exploatat şi aceasta infirmitate, atentând contra'Naţiunii, 
refuzând un astfel de bolnav care nu putea plăti. Şi azi unii 
medici din plasa sanitară Haţeg, fac o injecţie de Neosalvarsan, 
contra sumei de 2o00 (douămiicinci sute) lei *). Şi atunci dece 
să-i compătimim?? Unii medici din plasă, fac lunar frumoasa 
suma de 900.000 lei până la 1.500.000. Sărmanii medici de 
circţie, şi le  mai trebue şi salar mare? Pentruce? In timpul 
cat eram medic de circţie, de foarte multe ori mi-am pus în-! 
trebarea: oare dece Statul dă salar medicilor, când ei pe lângă 
acesta fac de 10 ori mai mult? Pentru consultaţiile gratuite?’ 
Ijc cari nu le fac? Din aceste frământări am ajuns la urtnă- 
toarea concluzie: să se ia dreptul de clientelă particulară tu
turor medicilor. T o ţi medicii să fie /funcţionari de Stat. Să li 
se îmbunătăţească desigur situaţia materială, în raport cu po
sibilităţile de trai. Dece să lăsăm, să creem nababi pe spinarea 
suiermzilor? Este uman? Cred că nu. S’ar putea obiecţiona că 
m acest caz nu am încuraja valorile, (şi că tinerii n’ar mai îm- 
braţişa cariera de medic. Dar m alte ţări cum se poate aceasta? 
Şi dacă nu se poate de bunăvoie, Statul poate să* ia măsuri. Câţi ti- 
nen sunt cari îmbrăţişează atâtea cariere şi cari |nu aduc după ele  
câştiguri fantastioe? Un magistrat, un funcţionar superior etc. 
poate trai dm salar, un medic nu? Că studiile Ide specializare ale  
medicilor reclamă mai mult timp jertfe materiale mai mari etc. 
etc. . Statul nu are decât să dea salarii mai mari în raport cu spe
cializarea, m raport cu studiile, cu aportul acestora. Trebue o  
etatizare a m edianei, a practicei medicale, a moşilului, a far
maciei etc. Ani mai mult ca oricând, farmaciştii îşi fac de cap. 
[Necontrolaţi de nimenea, nesancţionaţi de nimenea, au degra
dat instituţia nobilă a farmaciei la o instituţie de comerţ. Scum
pesc medicamentele dela o zi Ia alta, după bunul lor plac. Aşa 
Se .explica dece un medicament azi costă X  mii lei, şi dece 
mame. aceiaş medicament Y mii lei. Apoi aceşti .domni far- 
macişti, in laboratorul lor şi-au deschis adevărate cabinete de 
consultaţii medicale. Unii merg până acolo încât chiar în faţa 
medicului nu se sfiesc a da consultaţii. Aceşti criminali ar 
trebue sancţionaţi prin retragerea dreptului de liberă practică, 
căci datorita consultaţiilor lor, se fac greşeli ireparabile, cu  
consecinţe funeste asupra unei întregi generaţii.

* )  A r tico lu l a fo s t  p rim it la  21 D ec . 1 9 4 5 .



« 834

Moaşele constitue — aşa cum îşi exercită serviciul — o  
calamitate naţională. Refuză cu neruşinare gravidele cari nu 
le plăteşte, sau nu.le dau daruri în natură. Cunosc cazuri panel 
moaşa, afară (de în c a sa sa la r u lu i, mu prestează pici un altfel 
de serviciu. Deoe atunci primesc salar? Ca să fie funcţionare 
de Stat numai cu numele? , /

Prin etatizare s’ar înlătura" odată pentru totdeauna ex
ploatarea celor suferinzi. Desigur că odată introduse acele 
măsuri, am trece printr’o grea criză, dar gândindu-ne Ia rezul
tatul final, nimic nu ne poate înpiedeca de a pune în practică 
ceeace alţi — deja'— au trecut cu succes ,peste această ex
perienţă.

Paralel cu aoeasta trebne schimbat şi sufletul omului, în 
speţă a l medicilor. Poate datorită şi timpurilor de grea în
cercare  ̂prin cari am trecut şi ,mai continuăm a trece încă, me- 
dicul s’a îndepărtat mult de chemarea — lui nobilă, aceea de a 
veni în ajutorul celor suferinzi, în mod cu totul dezinteresat. O  
parte din corpul nostru medical vede în bolnavii Iui doar un 
— simplu mijloc de câştig, de îmbogăţire. Sunt obişnuiţi să 
vadă în bolnavii lor numai prezentul, şi nici decum viitorul1 
Naţiunii. Sunt lipsiţi — jn mare parte — de răspupderea ci
vică pe care fiecare trebue să o aibă faţă de viitorul neamului. 
Iată ceeace cred că ar trebui să i să spună studentului medici
nist ui anii de studii. Sil i se facă aceasta educaţie cu toată 
intensitatea şi cu toată seriozitatea. Căci dacă această conştiinţă 
civică lipseşte, atunci toate eforturile de a pune la dispoziţia 
medicului mijloace comode, modeme, în vederea unui scop, 
sunt şi rămân zadarnice. Numai cu o conştiinţă de răspundere 
faţă de generaţiile viitoare, vom putea să salvăm ţara — din1 
punct de vedere etno-biologic — din impasul în care ne aflăm. 
Vremurile noui, necesită oameni — noui, oameni cu multă ab- 
negaţie. Cei cari nu se vor putea acomoda, să fie înlăturaţii 
fără nici o  milă. , •,

In acelaş timp trebue făcută şi educaţia higienică a popu
laţiei. Mijloacele sunt multiple şi bine cunoscute. Să se aplice 
doar cu toată' seriozitatea. Populaţia românească este refractară 
oricărei inovaţii, dar dacă ea se face cu perseverenţă, prinde, 
căci ţăranul Român are capacitatea necesară de a asimila- In 
fiecare comună să funcţioneze câte o casă Culturală, înfiinţată! 
de comună cu ajutorai statului prin acordarea — pe termene 
lungi — a creditelor necesarre. In aceste Case Culturale să se 
ţină tot felul de cursuri, demonstraţii etc. Participarea sătenilor 
să fie absolut obligatorie. In special fetele şi mamele tinere vor 
fi obligate a urma cursurile de gospodărie casnică, primind 
fiecare la finea cursurilor, câte o diplomă, fără de care să se 
poată căsători. Deasemenea mamele să fie obligate a-şi duce 
copiii la consultaţiile ,de puericultură, iar gravidele să aibă a- 
9°caş obligaţie de a frecventa în mod periodic dispensarul de
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consultaţii prenatale. Bine înţeles să cere. ca aceste dispensării 
să fie dotate cu utilajul necesar. S’ar putea obiecţiona că obli
gaţiile de mai sus ar restrânge libertăţile individuale mai aleşi 
acum m plină epocă democratică. Se prea poate, dar dacă 
avem în vedere scopul final, nimic nu ne poate reţine de a 
întrebuinţa chiar şi forţa, acolo unde e nevoe:

Cred că pentru buna funcţionare a serviciului janitar — ' 
îh speţă rural — Legea Sanitară din 1930, satisface întru toate 
nevoile de pe teren. Dacă se vor mai aduce înbunătăţiri, cu 
atat mai bine. Medicul de circţie trebue să fie în primul rând 
un element curativ, şi preventiv până la venirea medicului hi- 
gienist de plasă, specializat în problemele preventive. Medicii] 
de circţie să primească, deci o educaţie în sensul celor de mai 
sus. Dar peintru o cât mai bună funcţionare, şi în vederea 
unui randament mai mape, e nevoe de o lărgire a drepturilor 
l°n  Cuvântul lor, în ceeace priveşte administraţia sanitară lo
cală, să fie hotărâtor. La rândul lor să poată aplica sancţiuni 
executorii. Abuzurile, desigur să fie sancţionate. La rândul 
lor aceşti medici —' dte circţie şi plasă — să fie inspectaţi c a l
mai des şi cât mai serios. Inspecţiile să nu fie numai o satis
facere a obligaţiilor impuse de regulament, deci făcute din 
mântuială, ci o inspecţie serioasă a rezultatelor obţinute pe 
teren, cu observaţii severe eventual amenzi, acolo unde rezul
tatele sunt absente. Numai în felul acesta se va putea exercita! 
o autoritate asupra medicilor, autoritate care azi -este aproape 
disparentă.

Va trebui însă ca spiritul legii de mai sus să fie apliicat 
în întregime. Plasele sanitare să fie generalizate pe întreaga 
ţară. La sediul fiecărei plase sanitare, să existe câte o Casă 
de Ocroţire, care să fie dotată cu tot utilajul modem, iar la 
fiecare circţie să fiinţeze câte un Dispensar cu locuinţă m edi
cală etc. In cadrele Cascloir de Ocrotire, să se dea de cătră 
medici specialişti, consultaţii pe specialitate, pentruca ţăranul 
din cele mai îndepărtate comune, să şe poată înpărtăşi de bine- 
facerile ştiinţei. Ba mai mult, aceşti medici specialişti, să se 
deplaseze şi la sediul circţiilor, unde vor da aceleaşi consul
taţii în cadrele dispensarelor. Va trebui ca pe lângă plasele 
sanitare să existe câte o  infirmerie permanentă unde să fie 
izolaţi bolnavii contagioşi din întreaga plasă. Numărul surorilor 
de ocroţire va trebui sporit. Să existe măcar una la fiecare circ- 
ţie, căci rolul ei în educaţia igienică a populaţiei, este de pri
mul ordin. D e felul ciim aceasta -va şti să se achite de obli
gaţiile impuse, depinde în bună parte sucoesul.V

- " - *  *  *

'  ̂ In viitoarea organizare sanitară, legiuitorii vor trebui să 
ţină seamă de o mulţime de lucruri. Se ştie în ce promiscuitate 
trăesc ţăranii noştrii. din lipsa unor case sistematice, care sa
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asigure familiei o  desvoltare optimă. Va trebui deci ca locukt- 
ţete w ioari; să fie construite după un anumit sistem dinăm te 
stabilit. c>i aceasta nu se poate numai dacă vom creea o  ch**î 
fde antreprenori rurali, iar ţăranii obligaţi să facă apel Ia a- 
ceştia ori de cate ori vor să . construiască o  locuinţă. Tot cu 
aceasta ocazie se va capta şi apa de băut, prin construirea de 
ţantani igienice, precum se va' fixa şi locul şi modul de înde
părtare a  apelor reziduale etc., ştiind ce rol marc au toate »- 
cestea in promovarea sănătăţii..

Nu se va uita deasemenea introducerea obligatorie a exa
menului prenupţial eugenie pentru eliminarea dela procreări« 
a tuturor disgenicilor. Air fi bine chiar să se legifereze steri
lizarea acestora, pentru a fi cat mai siguri de rezultat. Cădi a 
preveni nu înseamnă numdi a combate factorii de mediu, a prer 
yem bohle inrecţioase, a întreţine,cum spune C a r r e l  o sănă- 
S îf , ia;rtli1Cla i ic ii^  preXeni mai înseamnă şi a combate foc- 
S o z it ia T a ^  b o a r11’ ereditatea’ constitutla» înclinaţia sau pre-
o  i naţională a fost şi este problema avorturilor.
V  legiferarea a acestuia este epiasi imposibilă. Lipseşte — cum 
am mai spus — acea conştiinţă civică faţă de neamul româ
nesc. Atata timp cat aceasta nu va fi pe deplin formată, atâtja 
timp unu colegi vor continua să practice pe |o scară întinsă 
aceasta meserie de avorton.

Nu avem pretenţia de a fi spus totul în legătură cu pro
blema organizam serviciului Unitar. Am tinut să »amintea 
doar cateva puncte principale din problemele sanitare, Se im
pune o noua legiferare sanitară — cu păstrarea celor ce este 
, " ~Vfiel.a care sporăm că vom avea rezultate mai conclu
dente. Căci e inadmisibil ca o  (ară ca a noastră să stea de- 
parte de preocupările pe cari alte ţări le-au avut înainte cu 
cateva decade. Si mai ales e ‘necesar acuma, când după usi 
război greu, lung şi inutil din multe puncte de vedere, tara! n 
ramas secătuită, de valorile etno-biologice, cari vor trebui recu-' 
perate cat mai curând posibil. Este inadmisibil apoi ca în tară 
Ia noi, anumite fenomene biologice să fie în plină evoluţie, în 
timp ce in alte tari, Aceste fenomene de mult au fost lichidate 
m parte, sau reduse la minimum ce se poate realiza cu m eto
dele m edianei preventive. Toată atenţia legiuitorului să fie 
îndreptată numai m acmstă privinţă, bine înţeles fără a ne
glija mediema curativă. In toată lumea bântue un suflu nou, şi 
se pare ca secolele ce vin vor fi predominate idb socializare« 
multor ramuri ale vieţii noastre sociale. Va trebui deci ca, cu 
un ceas mai devremle să socializăm practica medicală, care la 
noi aşa cum este, sc pare a'fi monopolizată de o  anumită clasă 
privi egiata. „Medicina postbelică e=te obligată a-şi construi 
un nou ideal sau mai bine zis un ideal, căci cea de azi este
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lLpS tâ Î  £  ^  căjăuzîtoare majoră, de preocupări spirituale 
susţinute. D e idealul preventiv, medicina îşi va ancora năzuin- 
îf"L * î e> f  \ederea realizării lui, îşi va fundamenta
altarul ideilor sale malte, legate de progresul total al fiecărei

ASPECTE DE IGIENA ŞCOLARĂ 

PROFILAXIA TUBERCULOZEI LA ŞCOLARI
. de '

D-r LIVIU P. DARIU
M edic P r im a r  D ir e c to r  a l  C e n tru lu i p e n t r u  

O c ro t ire a  C o p iilo r d in  C ra io v a

In ultimii ani, şcolile au fost literalmente asaltate cu elevi doritori
,T L “ Inveţe “ i 1®* ^  sâ «J* o diplomă. Şcolile au devenit neîn- 
câpatoai^ s au deschis până la 3— 4 clase paralele A, B, C, D 
Majoritatea ̂ claselor sunt supraaglomerate uneori până Ia 60 elevi
Numaiui elevilor în majoritatea claselor este mult prea mare fată de 
cubajut claselor, de unde rezultă că, după o oră de curs aerul devine

/  Regalele igienei prevăd, că după' fiecare oră de curs să se ae- 
nswsca clasa, elevii trebuind să iasă în curte sau cel i puf in pe

Dar ?pli“  Şoeasfâ regulă? Fie din spirit de economie
pentru combustibil, fie de frică fafă de aerul mai rece, fie din lipsa
de personal de supraveghere; elevii, majoritatea rămân în clasă uide

S\  ,rIti,̂ d ™ urj de Praf< »ar geamurile nu se deschid, 
sm  cel mulf se deschide V2 fereastră, ceea ce este insuficient. Pro
fesorul, după ce suna de ieşire se retrage în cancelarie şi nimeni nu 
se mai interesează daca aerisirea claselor se face aşa cum trebue
in Şcoli primare, unde recreafia se dă numai odată

a,re' ’ ^ T *  * i9lmâ pre,âd re-
P acâ i nî[â m 5lasâ duPă 2— 4 ore de lecfii, constatăm o

S S T io b o ^  a’ Pma ^  ŞÎ diferite mîr0SUri' iar e,evii sunt pa-

. Ŝte c^nosctJi faptul că anemiile şcolare sunt consecinfa pefre- 
oeniin  acest aer viciat, care după un timp duce Ia pierderea ape- 
trtulu la oboseala surmenaj, predispunând pentru afeefiuni hilare, 
ganglionare şi deschizând calea spre tuberculoză, în deosebi a acelor 
din infernale, cari mai dorm şi noaptea înfr'o atmosferă viciată şi 
mat au şi o al,mentafie care atât calitativ cât şi cantitativ ;este mul? 
sub nevoile copiilor în creştere.

^Cum_se face primirea elevilor în şcoală? La şcolile secundare se 
prevede obligafia pentru  ̂medicul şcolar de a face vizita medicală Ia 
twoare început de an. Dar ce poate constata medicul prin simplă in-

\
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specfie. sau chiar cu auscultafia dacă este mai conştiincios, faţă de 
leziunile hilare sau pulmonare discrete sau incipiente, unde de multe 
ori nici radîoscopia nu ne clarifică ci trebue să recurgem la radiografie. 
• ' Dar primirea în clasele primare? Se cere doar un certificat me

dical pentru cei sub limita de vârsta prevăzută de lege, iar̂  Ja restul 
nu ştim că sar face vreun examen medical cu scop• de selecţionare.

Vedem copii din clasele primare care din punct de vedere fizic 
sunt insuficient desvoltaţi; fac impresia unui copil de 5— 6 ani.

Gafi din aceştia pot face fafă greutăţilor împreunate cu învă
ţământul? câţi nu devin anemici, surmenaţi şi candidaţi de clienţi c i  
sanatoiiilor, plătind un tribut greu pentru lipsa de control medical 
Ia începutul şcolarizării ?

Dar controlul medical al corpului didactic? Cunoaştem nume
roase cazuri când membri ai corpului didactic au funcţionat până au 
căzut Ia pat, cu tuberculoză fibrocazeoasa cavitară. Câte zeci sau sute 
de elevi au fost contaminaţi de aceştia? Un examen medical se cere 
doar la intrare în serviciu, dar lipseşte controfuf riguros oare trebue 
făcut în fiecare an.

Puţini sunt conştienţii care se examinează în mod periodic, chiar 
fără să aibe simptome de boală,

Infecfiunea tuberculoasă în vârsta şcolară are manifestări va
riole. •

.Simptomele, a căror intensitate este foarte variabilă, apar uneori 
numai după ún timp mai îndelungat de latenţă.

Experienţa din alte ţări a arătat că t̂uberculoza în mediul şco
lar trebue descoperită, iar pentru a putea' fi descoperită, este nevoie 
de organizarea acestei acţiuni. La baza descoperirii infecfiunii tuber
culoase stă în primul rând controlul medical periodic şi sistematic, 
atât al copiilor de şcoală câţ şi al corpului didactic inclusiv personalul: 
bucătarul, cu întreg personalul dela internate şi cel de serviciu dela 
şcoli, bufetieri, etc. Examenul periodic medical jiu se poate limita nu
mai la examenul clinic şi Ia practicarea cutjreacfiunei cu tuberculină, 
acestea ţrebuesc complectate cu examenul radiologie în serie. Orga
nizaţiile perfecţionate lucrează cu •dispensarul ambulant, care posedă 
un automobil cu inştalafia radiologică complectă, ■ care se poate tran
sporta dela şcoală Ia şcoală. Cât de necesar ar fi un asemenea dispen
sar, cu aparat mobil, pentru Craiova, oraş cultural cu atâtea şcoli 
elevi. Acest dispensar ar putea deservi şcolile din întreaga' regiune 
a Olteniei, deplasându-se din localitate în localitate, făcând operă 
de combatere în această regiune, în care tuberculoza se întâlneşte 
Ia tot pasul.

Măsurile pentru profilaxia tuberculozei Ia> copii de şcoală au le
gătura cu măsuri: a) economico-sociale şi educative, şi b) medicale-

Primele privesc ridicarea, standardului de vieafă a pnassefor popo
rului, prin ameliorarea condifiunllor de locuinţe, prin combaterea şo
majului, prin intensificarea operei cantinelor şcolare, prin formarea de 
clase pentru subnutriţi. O  deosebită importanţă are educaţia alimen
tărî  şi igienică a masselor, scăzând în acest mod sursele de contagiune 
din mediul familiei. 1
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Măsurile de ordin medical prevăd examenul elevului la mirarea 
în şcoală şi periodic în cursul şcolarizării şi a corpului didactic. Insfi— 
hijii speciale pentru pretuberculoşî, cu clase în aer liber, colonii de 
tfacanfe, preventorii, etc.
• Numărul infirmierilor şcolare trebue crescut.

Educafia fizică rafionala are o importanfă deosebită în profilaxia 
tuberculozei la şcolari,' dar acest capitol se aplică iarăşi destul de 
rar şi iraţional. In locul atâtor echipe de footbal,  ̂sport Ia care nu 
pot lua parte decât cei robuşti, ar fi necesară introducetea gimnasticei 
musculare şi respiratorii după norme medicale, care măreşte volumul 
respirator, oxigenarea, hematoza şi* ridică procesele de nufrifie înce
tinite. i

Acestor exercifii ar trebui dedicate 15— 20 minute, dimineafa, 
cu geamurile deschise.

Nu suntem pentru limitarea educafieî şcolare, dar am fmut şj 
semnalăm pericolul aglomerafiunilor în şcoli, care fără aplioarea măsu
rilor de combatere va duce la creşterea numărului de tuberauloşi destul 

‘de mare în fara noastră.
Medicina şcolară este capabilă să ridice nivelul biologic al po

porului, dacă acţionează prin măsuri organizatei iar pentru aaeasta, 
este necesară colaborarea autorităfilor şcolare cu cele administrative, 
medicale şi cu familia. x

CONSIDERAŢIUNI ASUPRA PROFILAXIEI 

ŞI COMBATERII GUŞEI ENDEMICE IN MEDIUL RURAL
de

D-r DEŞLIU D. GHEORGHE
. Medic igienist

Medicul Circumscripţiei Brezoi-Vâlcea

Problema profilaxiei şi combaterii guşei endemice în mediul rural 
prezintă o deosebită importanfă din punct de vedere: medical, naţional, 
eugenie pentru }ara noastră. > '

Guşa este afeefiune destul de gravă, în regiunile muntoase, in- 
fiucnjând sănătatea umană. Constiiue o infirmitate fizică, prin defor- 
mafia gâtului şi prin turburări de compresiune. Are un rol important 
în formarea degenerării tipului uman, fapt de importanfă nafională, 
diferite grade de idiofie, formă de degenerare care se numeşte cre
tinism. \ Guşa prezintă importanfă eugenică, prin faptul că ereditatea 
cum se constată de multe ori pe teren, ar avea iun rol în etiologia ei.

Guşa este o boală |die f. mult timp cunoscută. După Ga ii Valerio 
s au descris în India epidemii de guşe cu 2000 jde ani înainte de 
Christos.

Seria cercetări'or, începe cu: Hippocrat, Galieni, Celsius, Plinrus.
Lă 1574 Iosias Simler şi Ia 1614 F. Planiner, jnsi:Iă a:upra re

laţiei dintre unele ape şi endemiile de guşe. Ecker studiază prima dată
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guşa din punct de vedere anafomo-patofogic, apoi Rokiîanski, Porta, 
BilroHc Virchow, Wolfler, Langhans, Aschoff iefc.

Prima indicafie Ia gtişa endemică în regiunea Carpafifor da
tează din 1723 de'a medicul Hoffmann. In anul 1785 Lunge deşarte 
crehnismul în Transilvania, sub formă endemică. Dela Prof Felix, 
i ?vem da,e precise privitoare la guşa endemică; autorul, face o 

statistică cu ocazia recrutărilor în România; în 1896 au fost refor- 
mafi din cauza cretinismului 1968' tineri. -
_ In România, sunt. confaminafi de guşe întreg fonful munfilor 

. ~arPaf'_ pornind̂  din Bucovina, până Ia Carpajii Msridionali, apoi munjrt 
Apuseni, munfii Banatului şi Harghitei (după cercetările Docentului 
D-r Livu Câmpsanu, Guşa în România). 

j Localiîăjile contaminate de guşe sunt grupate în trei categorii:
a) Localităji cu endemie uşoară, unde se găsesc până fa 10 

cazuri de guşe.
b) Localifăfi cu endemie accentuată, lunde se tiflă 100 bolnavi.
c) Loca ităfi cu endemie gravă, unde cazurile sunt f. numeroase.

_ unna cercefări'or făcute s’a ajuns la altă grupare a locafc-
tafi.or, după numărul cretinilor. \ '

a) In grupa endemiei uşoare, după numărul bolnavilor de cre
tinism, trebue să fie 5 cretini.

b) In grupa cu endemîa aocenfuată, localitatea să aibă întee 
u-ZD cretini.

c) In grupa cu endemie gravă, trebue să fie peste 25 cazuri de 
cretini.

Guşa este o hipertrofie, generală sau circumscrisă, a glandei 
iiroide, cu a terafiuni variabile ale funcfiunei glandulare. Mă imea glan
dei se daforeşfe în general proliferajiunei epifsliu'ui glandular, cu par
ticiparea vase or şi jesufolui conjunctiv. Ţesutul conjuctiv în maiorifafea 
cazuri or sufere prea proliferare o alterafiune secundară de odin scle- 

* sau degenerativ.
. Guşa endemică • precum şi cretinismul sunt manifestări clinice 

ale. grupului tiroidiilor denumirea Prof. Daniefopolu, care s’a bazat 
pe taptul ca acelaş factor, după .capacitatea reacfională a glandei 
tiroide şi a sisfemu ui nervos vegetativ, diferind dela un individ la 
a tul poate să cauzeze, fie o guşe siibplă, o guşe hipertiroidiană sau 
un hipertiroidism.

Se întâlnesc cazuri de hipertiroidieni, care nu prez'ntă guşe, 
precurn mixo-edematoşi oare aU o glandă tiroidă normală sau atrofiată.

rrof. Daniefopolu de tiroidiilor următoarea definif.e .„Tiroidiile nu 
sunt ateefiuni excusiv tiroidiene, ci tiro-vegetative, datorite- unui factor 
determinant firogen, specific în endemîa tiroidiană, în fo-mee spora 'i e * 

, intervin a fi factori determinanfi. Tiroidiile sunt înîo/ărăş te de o glandă 
hipertrofiată atrofiată sau de dimensiuni norma'e şi toate sunt ca- 
racterizafe din punct de vedere anatomic, printr’un proces hnerp'azfc 
rnifial, proces care evoluează ulterior, în mod variabil dela‘ o per-
Ŝ an.̂ f . a a'f̂ » aupâ mecanismul tonusului firo-vegetotiv specific fi©- 
ca. ei forme (cic.u vicios ,firo-vegefafiv)” .

. ^r*n urmare, tiroidiile se împart după funcfîunile glandei ti
roid iene în:
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a) Hroidii normo-tiroidiene.
b) firoidii hipertiroidiene.
c) firoidii hipofiroidtene.
Tiroid ii Ie mai sunt clasificate din puncte de vedere: anatomic, 

histologic, fiziologic.
 ̂  ̂ D,n punct de vedere anatomic, clasificarea este incomplecfă 

deoarece nu cuprinde totalitatea aspectelor, |pe care Ie prezintă tiroidiile;
g'Qnde tiroide hipertrofiata de volum, în care funcţiunile nu sunt 

iTKXjiricafe, sau suni glande cu aspect normal, dar în hiperfunciune.
2. Clasificarea hisfologică prezintă aceeaşi lacună.

'3. Clasificarea fiziologică preconizată de Labbe Lutrario, toate 
ocestea au defecte deoarece, ele consideră tiroid ii Ie ca afecţiuni pur 
Hroidiene si nu ca afecţiuni tiro-vegefative.

Clasificarea Prof. Danielopolu se apropie de realitate, este o . cla
sificare fizio-patologică: . >

A) Normotiroidiile (guşa cu normotonie tiro-vegetativă). Grupa 
oceasta cuprinde guşa sporadică sau endemică, guşele parenchima- 
taase coloidă vasculară,, chistică, care nu sunt întovărăşite de hipo 
sau hipertiroidii.

^  B- Hipertiroid.i e (unde în'âlnim hipsrlonia tiro-vegetativă) toate 
stndbomele numite boala Iui Basedow, adenomul fpxic, basedovlsm etc,

C. Hipotiroidiile (hipofonie tiro-vegetativă) mixedemul . şi creti
nismul.

D- Afecţiunile paragu'şogene: idiofia tiroidiană, surdo-mutifatea i 
tiroidiană, bâlbâială, debilitatea mintală tiroidiană.

Factorii etioogici ai guşei sut foarte numeroşi şi se împart în 
trei grupe:

v "I • Factori constituţionali, care sunt legaţi de organismul bol- 
navi.or, jucând un rol important în formarea guşei; afecţiunea nu ia 
naştere, dacă nu contribue din partea organismu'ui, anumite elemente.

2. Factori determinanţi, sau externi.
3. Factori favorizanţi, sau adjuvanţi.
I) Factorii constituţionali:
a) In ceeace priveşte vârsta când apare guşa, s’a observat în 'ma

joritatea cazurilor, perioada doua,, a treia a copilăriei, şi la adolescenţă 
(fcggenberger). .

, Timp  ̂de 9 ani, am urmărit cu o deosebită atenţie cazurile din 
circumscripţia Brezoi, făcând măsurători şi comparând circonferinţa gâ
tului, din an în an, la elevii dela şcoalele primare, în număr de 11. 
Am ajuns la convingerea, că' nu şcoala favorizează îmbolnăvirile, i ci 
vârsta predispune la debutai boalei.

Cele mai numeroase cazuri dfe guşe, le-am întâlnit la băieţi 
între 10-14 ani, iar la fete 12-17 ani.

C o p ii intre 3 —  6  ani, se îm b o ln ă v e s c  SO-̂ '

” ' » . T— ÎO » 60°0
\ . » • H- 14 ;  , _ , 8oo0 ;

Comunele care formează circumscripţia Brezo:, în număr, de cina : 
Câineni, Călineşti, Brezoi, Mălaia şi Voinessa, fac parte din grupe Io-
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calităţilor cu endemia accentuată, deoarece am găsit pestei 10 ca zeri 
de guşe, şi din grupe a dfcma, cum am clasificat localităţile după nu
mărul cretinilor, având între 5-25 cretini; stare.destul cţe îngrijorătoare.

In circumscripţia Brezoi, am observat cazurile mai frecvente la 
fete decât la băieţi.

Berard şi Dunef, expiied predispoziţia femeilor penfrn guşe prin 
congesfiunile repetate, pe care Ie sufere glanda tiroidă, în diferite etape 
ale vieţii sexuale. Pubertatea, graviditatea, naşterile,, menopauza, au 
acţiuni favorizante asupra deefanşerii' guşei Ia-femei.

In ceeace priveşte rasq, constatările mele sunt: ‘nu există nicio 
rezistenţă la diferitele rase pe care am făcut cercetări; ţiganii sunt 
mai mult expuşi acţiunilor nocive a factorilor guşogeni.

Ocupaţia nu ar juca midi un rol în etiologia guşei.
Ereditatea este o chestiune care . m a determinat să urmăresc 

l-o  generaţii de bonavi, [şi să trag concluzia că consangvinitatea are 
un ral în apariţia guşei Ia descendenţi. Aju fost capii şi persoane care 
descid din părinţi guşaţi, In’au trăit în reţjiuni guşo.qene timp de 10-15 
anr şi toîuş Ie-a apărat guşa. După Prof. Parhon şi Goldsfein frecvenţa 
guşei fami iare nu arată totdeauna ereditatea. Se susţine transmiterea 
guşei prin seral sanghin al mamelor guşate, unde produsele tiroidieae 
sunt vicioase, şi ar acţiona în detrimentnil corpului tiroid ai foeiului; 
rar copii n ar primi produsele tiro:diene orin laptele matern, din cauza 
cantităţii- insuficiente la mamă (Halsted). S’a stabilit, în .numeroase 
cazurr că prin alăptarea dela o mamă guşată glanda tiroidianâ a 
sugacior este influenţată cu repercursiuni asupra copiilor, ce se ve- 
rrtrcă în perioada a cfoUaJ şi a treia a copilăriei şi fd adolescenţă.

2j Factorii determinanţi sau externi.
Guşa simplă o găsim răspândită pe întreaga suprafaţă a pă

mântuluî  şi mai cu seamă pe văile munţilor înalţi. Guşal este mai 
frecventa în regiunile cu altitudini mai mari.

Comunele din circumscripţia Brezoi au o altitudine cţe 300-700 m.
Configuraţia geografică a solului, orientaţiunea localităţilor, precum 

şi conformaţia infimă a sloiului ar1 constitui grupul factorilor guşogeni externii.
Comunele circumscripţiei Brezoi au toate aceaşi orientare, situate 

pe malul drept al Oltului şi pe malul drept al Lotrului, afară de Voi- 
neasa care se află pe malul stg.. In ceeace priveşte condiţiunile termice, 
Umidita ea solului şi Perului, aeraţiunep, nu. este mare deţoselbire înite 
cele cina comune, uneori curenţii sunt mai marj la Cârnary. Totuş, nu
mărul mai mare al celor- cu guşe îl găsim| în co rW n le . dela poalele 
Larpaţilor şi mai ales (a cei carie locuest pe văile apelor  ̂ D-r Câm- 
peanu susţine că orientarea râurilor şi punctele cardinale ar jupa Im 
rol in endemia tiroiefiană. v

Privitor Ici clementul determinant al guşei endemice, sau emis 
numeroase teorii şi din cauză că, nu s a  putut precizcţ factorul guşo- 
gen care sa declanşeze această morbiditate, sunt opinii diferite.

Teoria privitoare la teren şi mediu nu a putut dovedi acţiunea 
precisa, care iar’ cfa naşîjene factorilor guşogeni.
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Teoria privitoare Ia alimente ţi avitaminoză r>u poate explica in 
deajuns declanşarea guşei, cfin cauza alimentaţiei uniforme, sau lipsei 
de vitamine. (

Teoria privitoare la rolul apei nu descrie componentul ei, care' 
V  Pr,n prezenja sau absenţa lui ar avea acţiune nocivă asupra glapdej 

tiroidiene. Substanţele cbimjice minerale, racfio-adivitatep apei (cu cât 
sunt mai numeroase substanţele radipadive în .apă, cu atât apa ar fi 
mai guşogenă), micro-organismele. (Prof. Proca şi Puşcariu, susţin prezenţa 

■ unor bacili fluorescenţi lin apele guşogene/.
Teoria care susţine acţiunea toxică a unor substanţe produse de 

paraziţii intestinali, nu a putut • explica mecanismul apariţiei guşei.
Teoria carenţei iodului în jurul căruja gravitează cercetările cu 

rezultate mu.ţumitoare, se bazează pe cercetările chimice asupra can
tităţii de .iod diminuată cţin apele guşogene. In mod experimental FV- 
ghini a reuşit să producă gd^a ,1a doi şobolani cu ajutorul apei aduse 
din regiuni guşogene. Profesorul lacobovic'i demonstrează importanţa 
schimbărei apei ide băut, cana joacă un .rol considerabil în atenuarea

- endemici prin migraţrune. ,
Skimmer în urma experienţelor făcute şi bazându-se» pe nume

roase cercetări a dovedit că guşa congenitală s’ar datora carenţei de 
iod, dacă mama se alimentează în tirripul gravidităţii cu rşgim sărac 
în iod.

Kutschera susţine că gfcişa s'ar transmite prin contagiune directă,' 
(epidemii de guşe survenite ■ în căminurî, armată, şcolari/.

Cei care au adus cele mai preţioase contribuţiuni în clarificarea 
etioogiei şi patologiei guşei, sunt Prof. Danielopolu cu Colaboratorii săi.

Aceştia au găsit doi factori ai guşei endemice:
a) Factorul determinant.
b. Factorii favOrizdnţi. ’

- danielopolu şi colaboratorii D-sale admit teoria hidricâ şi 
este foarte interesant de cunoscut rezultatul [a oare au ajuns în urma 
numeroase.or anchete în diferitele regiuni guşogene. Agentul tirogen 
se găseşte în apa de băut. Acesta este de natură chimică. Elementul 
tiragen se află în apa de băut insuficient filtnaită. Racile nu filtrează 
deajuns agentul tirogen; apa de mănfe venind dela înălţime mare, 
cu o viteză destul de apreciabilă, nu se poate uşor infiltra în sol,

. prm care s ar epura. Cum pbpuafia dela munte este situată pe văile 
■ munţi,or, consumă apă din raiuri sau din puţuri, unde filtrarea nu s’a 
putut _ face prin diferitere roci. Această situaţie o întâlnim în comu
nele circumscripţiei Bnezoi, situate Ia o altitudine de 300-700 m , Ia 
poalele munţilor pe valea Oltului şi a Lotrului. Locuitorii acestor oo- 
rnune consumă în mare măsură apa de băut din pâraie, Sau din apele 
râurilor, din cauza lipsei de fântâni igienice, datorită indolenţei' ce 
constatăm la sătenii noştrii.

După Prof. Danielopolu, factorii tfavoiîzamfi care ar juca rol în 
apariţia şi întinderea guşei, sunt: carenţa iodului, starea economică 
rea, vârsta, sexul, şi ereditatea. ,

Guşa îngreunează sarcina financiară a stafuTui, deoarece aceşti 
bolnav! ma refer Ia idioţi, cretini, surdomuţi şi alţii, devin dependenţi 
eocrai dând naştere la ,cheifueli inutile pentru .întreţinerea lor.
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Fofâ de cele arătate mai sus, sifuafia este îngrijorătoare si

plád'íea[a meí ^  r ,| ^  CÍr̂ mSCrÍpíÍ\  este 9rea‘ gândindu-ne în med 
I  multiplele greufafi oe trebue să Ie învingă, aducând prin

feefiuni r * * * -  *  o -'

cazurile1 ‘inJ fiunsferaf Jln Ardeal la circumscripţia Brezoi,
cazurile de guşe numeroase, cretini, degenerafi, surdq-nu'i [dioti etc

Ó L  T ,  Í  '  r  " ail,ter- A m  “ r“ tat om in lr S l  unplan de lucru eşalonat, pa un timp de mai rWfi ani şi am solicitbt

nS£ aSUc e ^ f0ntât, 0r’ sHmuIând ajutorul localnicilor penhu a . putea

cial, £  rSÎrS^Iar’"  "  "  " * " * *  * * * ~
1- Profi'axia prin sare iodafă.
2. Profi'axia prin administrare de solufie Lugol. I 

P__ c- Ame.î°Ja j a ,sih,aIiei economice, creindu-se căi de comunicaţii
* » « * « *  In. ar

in eliiVil0’’ M "â ^  P a ria te , An regiunile gusoaine
îmbolnăvirei ^  ° rÖ5e’ p3nhu a scoafe din mediu elementele expuse

• . i  0rg°T1'zaj 2a Pfob'emei alimentare ş\ rezolvarea chestiunei opri 
potabile, construindu-se fântâni igienice P

m ă t o a r e ^ t r f b u S r ^ *  ífl' dómeniu1^  f —  sâ aducă uf-

rinte j L ?  r r T dâ si^ maîicâ Ş' continuă, prin sfaturi, confe- 
îi aşteÎS 0" fa d€Scri,nd toafa 5i aratând populafiei .perico'ul care

fiecare2' Í r 3 T * ’ ^  dé ,UCm- ^  sâ * = « *»  P* teren în. «care comuna, sat, cătun; compusă din medic, soră de ocrotire 
agenfi sanitari, moaşe.

Trebue să facem apel Ia preofi, învăţători, şi fa tofi fruntaşii 
miméi care ar fi în ista re să activeze prin sfaturi, muncă sau băneşte, 

pentru rea izarea acfiunei întreprinse. .
\ r: Aplicarea fără şbvăire a măsurilor sanitare, pentru ă  fi dis- J
fruse jântânile şi pajurile insalubre. F
rânri Í  S , severe contra aceíora care înfrebuinfează apa din 

oenrn băut, fa fabricarea apelor gazoase, limonádéi etc.
în vJLJ~°rmar?  de. cr ifete, c°m^are, stimulând ajutoarele locale 
L r  ^ J 0n? m-C,'el  fenţânifar sau pufurifar igienice. In Măfaia,
fontán’ ■' ■ me?h’ Câineni ?i Voineasa s’au construit nu furi şi
tantani mienice, datorita inifiativei 'şi , stőruinféi mele.

cbinr I C c  CÍrClJnlS7 Íf2ÍÍe sS intervină fa comună, judeţ, sau'
în üfHma însfanjâ; in d  vede 

S^tâni!ortofaienicefUr, e,lŞ‘ "  so-,c,te c<*™rsul materia! pentru construirea

, . ]■  Ameliorarea situajiei economice, este o sarcină qrea care nu 
depmde de capacitatea şi puterile médicului. Sfaturile lui se referă
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rwmoi la módul cum ar trebui să se alimenteze individual, cheltuind 
.1  P® mâncare, deoât pe băuturile aicoo'ire; caZuI specific Ia 

nai, unde avem 10 cârciumi la o populafie de 3700 suflete.
Ö. In ceeace priveşte administrarea medicamentelor cu iod, în 

Î l “  Je Agrea‘ J,n ,îpsă de medicamente, precum 
J w L î ° i  ^  T ?  ,uate‘ An» înoerc:rf î" de 9 ani si am
t o f c ™  ŞCo!l ^ ‘ferite preparate ar iod, care trebueau administrate 
m frecare dimmeafa ,n mod regulat de către învăfăfori elevilor în clasă. 
*•., ™ d t e r i ,  am finut o evidenfă anuară a şcolarilor
^sub^hatam enf, rentate! nu a . fost cel dorit, deoarece^« se 
pooteadmmistra cu succes medicamentele din cauza indiferenfei şi 

- , °r care nu, sunt conşîienfi de urmările boalei, cuss£ zarjaT'*— ^
9. Administrarea sărei iodafe popufofiei, obligatoriu arin o legi- 

tenare respectata cu strictefe, este singura metodă salvatoare, « re  
irebue impusa de organele noastre superioare de sfat pentru regiunile 
guşogene. Sarea iodată să . fie distribuită popufofiei rurale, din re
giunile guşogene, indiferent dacă în comună nu fofi locuitorii au ausl
de W h î  J f? tu ‘ sâ îdmiiâ sarea destinată animalelor, sub formă 
de irahete, denaturata cu săruri de fier, pentru ca locuitorii să nu o 
poata intrebuinfa Ia prepararea alimentafiei. /

Organele sanitare superioare, Ie serizăm să intervină Iocu'ui în 
drept şi pe baza unei legiferări să se interzică intrarea în comunele
guşogene unei alte sări decât cea iodată. :

. Să se pfevadă măsuri severe şi pedepse contră negustorilor care 
ar purte in vanzare altă sare dacâf'cea iodată.

Pana ce nu se va dimuna numărul cârciumilor fa sate" eco-

d Z i  3 T 1 p* ,or fl ™

rfrii d S i L f  J.° “ “ " í  t? ,m ”  f " "  suficiente io & ii
^ r,sare°areCe re  ̂ miligramte de iodură de potasiu fa 1 kg.

ciraimscripfie este obligat să fină evidenfă «for 
g u ş ^ s a  mfervmajJupa CGZ' a-i îndruma Ia spifafe, ori
de cate orr se constata nevoea intervenfiei chirurgica’e.
r  . . ^ n. en]!' l001̂ 1' cretinii, surdomuţii, cei cu debilitate mintală

S f e r S i T V  î ?  ffe ^  a «  >*™ne în sarcina
1937 Jegenerafifer pe care i-am găsit în Brezai în
™ ’ ^ ° nShfumcÎ un .«P«* desgusfător pentru vizitatorii sezonişli, 
care vweau^ pentru prima dată în regiuni’e noastre). ' .

Medicului de arcumscripfie i sa  încredinfaf îrgriiirea familiei fă-

3S& " S T “ vfe,i D* ^
circumscripfie trebue să devină şi să rămână ini-

L S » -  ° T  J ’oS emţ °r regiune!, în vederea ocrotire!
^  tafe, biologice fundamentale tare este familia fărânească; şi să 
so icrfe urgent ĉoncursul , organe V  sanitare superioare, pentru ca pro-

J  combaterea guşei endemice în mediul rural să fie fă«tă 
<ai succes.

M. M. I i .
10

v



Terapeutice

-  FIZrOTERAPIA ÎN PARALIZiA FACIALĂ
de

D-r A. STERE

Cu fot timpul îndelungat de _ când diversele forme ce Jmbracd 
energia electrică —  cum sunt curenfii continui, curenfii faradici, diafer- 
mia, undele scurte, curenfii de înaltă frecvenfă; razele X, etc. —  au 
fost introduse în terapia paraliziei faciale, tratamentul acestei afecfii 
prin unuj sau altul din aceşti agenfi fizici, n a  pătruns decât prea 
pufin în practica curentă.. Şi în prezent ca şi odinioară, cea mai mane 
parte din paraliziile faciale se tratează exclusiv prin medicamente.

Arsenicul, stricnina, iodurele şi încă alte pufine medicamente 
îşi păstrează şi în ^prezent locul de frunte ce-1 ocupau în trecut. Nu 
de mulfi ani s a adâogat acestora vitaminele, la care după cum se ştie, 
se recurge invariabil, nu numai în paralizia facială ci şi în orice altfel . 
de pardlizii. ' .

De fizioterapie, în general, nu s'a uiaf şi nu se uzează, pe 
de o parte, penfrucă se ignorează foloasele însemnate ce aceasta le 
poate aduce, iar pe de altă parte, penfrucă tratamentul medicamentos 
este mult mai comod de aplicat, şi pentru medic şi pentru bolnav.

Fără îndoială nu intră în această categorie centrele spitaliceşti şi 
medicale importante şi relativ prea pufinii medici cu educafia profe
sională făcută înfr'un serviciu de specialitate corespunzătoare, cari' au 
recurs întotdeauna la unul sau altul' din agerifii fizici aminfifi.

. Nu este mai pufin adevărat, că sunt şi centre mari de populaţie 
cu însfitufii medicale de seamă, în care tratamentul acestei afecfii 
sfe face, fără de nicio excepfie, numai cu ajutorul medicamentelor uzuale.

Această nejustficată întârziere ce s'a pus şi se pune în general 
în folosirea fiziotherapiei, este aproape singura cauză a disgrăfioaselor 
paralizii faciale ireductibile, ce le întâlnim câteodată în practica pro
fesiei noastre.

Imporfanfa deosebită pe care noi o acordăm agenfilor fizici, 
nu trebue să facă pe unii, să creadă că noi consiliera, în general, 
subestimarea tratamentului medicamentos sau că noi cerem complecta 
lui abandonare. Dacă s'ar proceda astfel, sar comite o eroare care 
ar fi tot atât de dăunătoare ca şi conduita acelora cari au omis cu 
desăvârşire din terapeutica paraliziei faciale, fără nicio deosebire, foţi
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agenţii fizici. Dimpotrivă, noi recomandăm a se face uz de frafa- 
menhil medicamentos ori de câte ori origina sau nafura paraliziei |i 
va larăta că este în adevăr necesar. In regulă generală, tratamente! 
medicamentos trebue a fi privit în cele mai multe paralizii ca un pre
ţios auxiliar al fizibterapiei.

In ceea ce priveşte paraliziile faciale benigne, însuşi medica
mentele obişnuite singure pot aduce o vindecare complectă sau în cel 
mai rău caz, o remarcabilă ameliorare a afecfiei, după cum de altfel 
acelaşi rezultat fericit se poate observa uneori —  dar de sigur, după 
un timp mai îndelungat —  în afară, de'orice tratament medical.

. . Totuşi, şi în această categorie de paralizii întrebuinţarea agenţilor 
nzici, asociaţi sau nu cu tratamentul medicamentos, prezintă avanta
jul de a scurta cu mult durata afecţiunei.

*

Ne-am decis a da publicităţii studiul de faţă care rezumă în et 
mai bine de 25 ani de experienţă profesională cu intenţia de a contri
bui, în măsura puterilor noastre, Ia evidenţierea importantelor calităţi 
oe le posed unii din agenţii fizici enumeraţi.

înainte de a expune norma după care trebue urmat întotdeauna 
Ia alegerea agenţilor fizici,' procedeul întrebuinţat de noi şi în fine 
rezultatele obţinute, vom descrie fugitiv rând pe rând fiecare agent fizic 
oe ta avut şi are încă întrebuinţare mai largă în tratarea .afecţiei,. 
ce ne preocupa.

Am lomis intenţionat a aminti despre ionizaţia electrică, cafa- 
ptasmele de nămol radio-acfiv, radiaţiile infra-roşii, etc.

Ionizaţia după părerea noastră este o metodă empirică, în toate 
cazurile în care se cearcă a se frgţa o leziune ce este situată mai 
profund de derm.

, Motivele ce ne fac a nu acorda nîcio încredere ionizaţlei electrice 
în aceste împrejurări, le-am arătat într’un articol publicat în 1911 în 
revista „Spitalul".

Vom reveni în curând-cu un studiu mai complect asupra acestei 
chestiuni.

încercările făcute cu radium, cu cafaplasmele radio-active, cu 
radiaţiile înfraroşii, etc., în acelaşi scop, au avut loc prea irare -orf 
pentru a ne putea da seama cât de puţin exact de eficacitatea sau 
de neeficacitatea acestora.

Girenţii continui sau galvanici

Curenţii continui pot fi produşi de o baterie de pile sau 'acu
mulatori, sau de aparatele generatoare de curenţi continui, cum • sunt 
„Pantosfatol, Multostatol", etc. Aceste din urmă sunt mai costisitoare, 
însă ele pot fi întrebuinţate şi pentru faradizare, endoscopie, cauteri- 
zare şi masaj vibrator. .

In timpul din urmă ne-am procurat un-'alt aparat cu lampă elec
tronică, care furnizează curenţi continui şi faradici. Consfriucfia şu
bredă, manipularea extrem de defecîuoasă, accesorii ce dau impre. ia 
unor adevărate jucării de copii, fac acest aparat să se deosibească
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complect ide aparatura medicală serioasă, cu care am fost obişnuifi 
până în prezent.

Noi întrebuinfăm curenfii continui stabili şi curenfii continui în
trerupţi.

Curenfii continui stabili se aplică astfel: '
Electrodul activ care este de dimensiunea obrazului care se tra

tează, se aplică pe acesta prin intermediul unui şervet umed. Pe 
obrazul opus sau pe pachetul vasculo-nervos cervical corespunzător sau 
pe ceafa de aceiaşi parte, se aşează tot pe un compres umed éléctro- 
dul indiferent, care va avea dimensiuni cât mai mari.

Curenfii continui întnerupefi se practică cu aoelaşi electrod in
diferent, dar cu un electrod activ de 3/3 centp. care se aplică direct 
pe piele.

Primii curenfi se aplică în starea acuta, a afecfiei, ceilalfi în 
starea subacută şi cronică. Şedinfele se practic zilnic, sau ia 2 zile 
odată, cu o intensitate de 10— 20 miliamperi.

Curen|ii faradici
Ne servim de o bobină cu fir, gros şi scurt şi cu întreruperi rare.
Se va evita bobina cu fir subfire şi cu întreruperi frequente, 

căci aceştia provoc contracfii tetanizate. '  >
Aceşti curenfi se vor întrebuinţa după a 10-a zi defa debutul 

afeCfiei, asociafi sau nu —  după felul paraliziei —  curenfi continui.
Electrodul activ este de aceiaşi dimensiune ca cei ăe l-am reoo- 

mandat, Ia curenfii continui întrerupfi.
Durata unei şedinfe este de 10— 15 minute, iar intensitatea 

curentului va fi aceea capabjlă a produce o contracţie suficient de 
puternică, în muşchii paralizafi.

Undele ultra scurte

Aparatele de unde ultra scurte sunt încă o raritate şi cdsful 
lor actual prea ridicat ne face să nu nădăjduim, ca numărul lor şă. 
depăşească atât de curând limitele restrânse de astăzi.

Radiafiile ultra scurte se vor întrebuinfa neapărat, ori de câte 
ori va fi vorba de un proces acut de inflamafii în corpul nervului sau 
în ţesuturile din vecinătatea lui. ' '

Şedinfele de ultra scurte, se practică în fiecare zi sau Ia, 2 
zile odată.

Un electrod de 8 cm. p./lO cm. p. se aplică pe partea afectată 
şi Un altul pe partea opusă a fefei. Intensitatea este aceea suportabilă 
şi încă, aceea oarecum agreabilă. Se va evita intensităţi exagerate, cari 
pot fi dăunătoare. .

Curenfi de înaltă frequenfa

Aceşti curenfi sunt colectafi defa un solenoid bi sau monopolar.
,Am întrebuinţat, după natura cazului, efluviafiile, scânteile lungi 

şi scânteile scurte. '
In special, efluviafiile şi scânteiele scurte s’au arătat eficace, 

în durerile ce înşofeşc unele paralizii faciale. Eluviafiile se practică cu

/
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ajutorat marelui electrod hemosferic, iar soânfeiele scurte ou electrodul 
de grafit. „ '

Şedinţele au o durată de 10— 15 minute. Noi facem şedinfe 
de curenfi continui, alternând cu şedinfe de curenfi de înaltă frequénfâ.

■ Radîo-therapia

Din cauza pufinefor aparate de therapie profundă, dar mai ales 
din cauza rarităfei medicilor specialişti, aplicarea aoestui tratament mi
se poate face decât în anumite centre medicale.

Radioterapia rămâne rezervată paraliziilor faciale consecutive, 
compresiune! exercitate de tumori sau de ganglioni tuberculoşi. Ea este 
de asemeni indicată în paraliziile faciale dureroase.

, Această metodă cere o deosebită afenfie din partea operatorului, 
pentru a se evita o radiodermifă său atrofia pielei obrazului pe care 
se gploâ.. - ,

Noime de alegere a agenfilor fizici
In paraliziile în care excitabilitatea galvano-faradică este nealte

rată, cât şi în aoefe în care ea este îhtr’o slabă măsură diminuată, 
adică în acele paralizii în care se presupune că modificările patologice 
în nervul facial şi fesuturile învecinate sunt foarte pufin accentuate, 
se poate aplica, după voinfă, fie curentul continuu, fie" acel' alternativ, 
iar în unele cazuri.ambrl curenfi combinafi.

Vom arăta Ia locul cuvenit modul de aplicare al acestor curenfi.
In paraliziile faciale, mult mai pufine la număr, cu excitabilitate 

faradică abolită şî cu excitabilitate galvanică sau foarte slăbită sau 
abolită complect, sau dând Ioc Ia contracfii lente, ori Ia contracţii cu 
formula polară inversată, adioă în acele paralizii faciale care, este de 
presupus, că sunt survenite în urma unor grave modificări anatomo
patologii» locale, prin infecfie, prin intoxicafie, prin compresiune, etc., 
singur tratamentul galvanofaradic, este cu desăvârşire insuficient.

In aceste paralizii, se va interveni Ia început sau prin unde scurte, 
sau prin diafermie, sau prin radiothérapie, după natura agentului nociv 
şi după natura şi stadiul modificărilor speciale ce au dat naştere parali
ziei faciale.

Numai final când cauza morbidă a fost îndepărtată, numai 
atunci tratamentul va fi continuat prin curenfii galvanici şi faradici.

In paraliziile faciale acompaniate de dureri se va aplica sau 
radiofherapia sau efluviafiile şi scânteile scurte ale curenfilor de înţrifă 
frequenfă.

Pentru curenfii continui stabili, nu există nicîo contramedîcafie, 
oricare ar fi cauza şi stadiul paraliziei.

Sunt însă riguros interzişi curenfii continui întrerupţi şi curenfii 
■ faradici în starea acută, mai ales a acelor paralizii faciale Ia care 
electro-diagnosticul arată serioase modificări ale excifabilităfiii mus
culare. .

. Când paralizia este mai veche de 10 zile şl nu prezintă modi
ficări de excitabilitate importante, se poate tntrebuinfa chiar delà în
ceput fie curenfi continui întrerupfi, fie curenfi faradici.

/
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Technica tratamentului galvano-faradic întrebuinţată de noi
In paraliziile fadale ce ni se prezintă în mai puţin de 10 zile 

dela declararea afecţiei, tratamentul se începe prin curenţii continui 
stabili.

După cinci şedinţe cu acest curent, se procedează asifel. Se 
aplică 10 minuie curent continuu stabil şi 10 minute curent con
tinuu întrerupt. Tratamentul cu aceşti din urmă curenţi se practică 
în modul următor: cu electrodul activ se percuta cu oarecare putere 
în locurile arătate de punctele aflate în figura alăturată, adăogându-se 
prin aceasta, concomitent, Ia efectul curentului electric şi efectul masa
jului percutor.

/ Intensitatea curentului în timpul percuţiei va fi acea suportabilă 
şi în acelaşi timp acea care la aplicarea şi Ia ridicarea electrodului,! 
să dea naştere Ia curenţi de întrerupere, care să fie apţi a produce 
contracţii sufident de accentuate în fiecare din muşchii paralizaţi.

După cinci şedinţe făcute în acest mod, se practică încă cinci 
şedinţe de curenţi faradici de 15 minuteN fiecare cu bobina de fir. 
gros şi scurt. La fiecare şedinţă ce urmează, electrodul activ rămâne 
tot mai mult aplicat pe locul ce se. percuta, pentru ca durata să ajungă 
încetul cu încetul, dela 5 secunde Ia 25 secunde, având totodată 
grija ca intensitatea să fie' la maximum de^suportabjlitate. In acest 
mod vom obţine contracţii din-ce în ce mai puternice şi din ce în ce 
mai perzistente. In cele mai multe cazuri, după 15 şedinţe practi
cate în felul arătat până aci, tratamentul electric încetează.
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De oblceiu, noi facem încă 5 şedinfe de masaj vibrator. Acesta 
nu este In toate cazurile absolut Indispensabil.

Noi totuşi îl practicăm de multe ori pentru a întreţine şi a sti
mula încă câfăva vreme tonusul muscular, oe fusese obfinut până 
alunei prin curenţii continui şi faradici.

Insistăm aci încăodată de a se face uz nurriai de bobina cu 
ftr gros şi scurt, care contractă muşchiul lent şi rar.

Dacă nu se va fine seama de această recomandafie, în Toc de 
a obfine ,o promptă vindecare a paraliziei faciale, putem expune pe 

■ pacient Ia o-cantracturie incurabilă.
Aplicarea tratamentului asupra ochiului irebue să fie făcută cu 

foarte mult menajament, nu numai pentru că percufia şi curentul provoc 
•N în acest organ senzafii foarte dureroase şi neplăcute, ci şi pentru a 

evita lezarea corneei respective, de oarece în primele şedinfe, în unele 
. cazuri, logottalmia este complectă şi constricfia reflexă a orbicularului ' 

pleoapelor, în timpul aplicărei electrodului activ,, se face tardiv şi in
suficient. , *

Tratamentul treb'ue aplicat cu aceiaşi menajantă afenfie şi la 
.mijlocul şi deasupra sprâncene!, unde regiunea este excepfiona! de 
sensibilă. v' . >

In figura aci alăturată, am arătat prin. puncte, locurile principale 
urvde trebue să se aplice electrodul sacadat, pentru a se provoca can- 
traefia muşchilor paralizafi. * .

*

P â n ă  în  p re z e n t , am  tra ta t m a i' b in e  d e  2 0 0  ca zu r i d e  p ara liz ii fa c ia le . 
D in  a c e s te , la  c in c i  ca zu r i —  d o u ă  cu  a b o lire  c o m o le c tă  a  ex c ita b ilită ţ ii g a lv a n o -  
ia ra d ice , d o u ă  c u  rea cţie  d e  d e g e n e r e sc e n ţă  ş i  în  fin e  u n  c a z  ş i  cu  a tro fie  m u s 
cu lară  —  n u  s 'a  ob ţin u t n ic i c e a  m ai u şo a r ă  a m e lio ra re . E ste  de n o ta t  în să ,  
c ă  p a ra liz ia  d a tă  la  u n u l d in  a c e ş t i  b o ln a v i d e  m ài m u lt  d e  u n  a n , iar la  c e i
la lţi d e la  6  lu n i la  1 an .

La a lte  p a tr u sp rezec e  ca zu r i, au răm as u şo a re  s e c h e le ,  p ercep tib ile , m ai 
c u -s e a m ă  câ n d  b o ln a v u l treb u ie  s ă  Iacă m işcă r i m ai larg i cu  m u şcu la tu ra  fe ţe i, 
î n  tim p u l v o rb ire i a  râ su lu i e tc . U n ii d in  a ce ş ti b o ln a v i fiin d  re v ă z u ţ i m ai 
tâ rz iu , am  c o n s ta ta t  o  v in d e c a r e  sp o n ta n ă  c o m p le c tă . L a  a lţi b o ln a v i c e  i-a m  
p u tu t r e v e d e a  ş i  d u p ă  2  ş i  ch iar d u p ă  5  an i, to n u s u l m u sc u la r  d ilic ita r  a  răm as  
sta ţ io n a r . ,

v Vindecarea constantă Ia unele din cazuri . se explică parfial 
printro continuă şi treptată autoeducam, involuntară, a  muşchilor râmaşi 
înaa deficitari, în timpul funefiunei fiziologice oe sunt obligaţi a îm
plini în diferite circumstanje.

Durata tratamentului depinde de sigur de natura paraliziei. In 
general, 15 şedinfe practicate zilnic sunt suficiente. Rar s'a depăşit 
aaesî număr de şedinfe. Lă unele paralizii a trebuit să se mărească 
numărul până Ia 20 şi chiar 30 de şedinfe.

Multe din cazurile benigne au putut fi considerate vindecate după 
opt până la zece şedinfe.

- Am relatat cele de mai sus,; cu intenfia de .a contribui la pu
nerea pe cât. se poate Ia punct a tratamentului, astăzi prea arbitrar, a 
acestei atât de frequente şi totodată atât de incomode şi inestetice 
afeefii. ^

• /
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Centrul pentru Ocrotirea Copiilor 
şi Spitalul de Medicină In fan tilă  Timişoara

CONSlDERAŢIUNl ASUPRA TRATAMENTULUI DIETETIC IN 
'  TURBURĂRILE DIGESTIVE ALE SUGARILOR

de

D-r A. I. ZORAN şi D-r M. ZOR AN-To a  der r,
M edici s e c u n d a r i  - ' „ '

In această lucrare vom expune pe scurt, tratamentul dietetic ge
neral, întrebuinfat în Institutul nostru, în turburările digestive aicute ale 
ţigărilor, în ultimii 10 ani.' Vom'face concomitent şi o sinteză a atitu- 

’ dinilor pe cari le-au luat în această chestiune, autorii moderni din 
străinătate.
■ • Tratamentul dietetic în tiirburările digestive acute ale sugarilor; se 

poate împărfi în următoarele 5 faze: ’
—  Dieta hidricâ sau de desintoxicare; .
—  Dieta intermediară sau de stabilizare;
—  Dieta de reparafie sau terapeutică; #
—  Dieta de realimentare;
—  Dieta de supraalimentare.
Dieta .hidricâ se compune în general, din ceai, supă mucoasă 

de orez simplă (3% )) şi solufii saline pentru remineralizare, cum sunt: 
soluţia Ringer (Nafrium chlorafum 7 gr, Kalium chloratum 0.10 gr., 
Calcium chloratum 0.20 gr.. şi Aqua destil. ad 1000 gr.), solufia 
Heim-John (Nafrium chtorafutn -j- Nafrium. bicarbonat ââ 5 gr. şi 
Aqua destil. ad 1000 gr.) sau Bicarbonaf de sodiu l°/o; lefc. Solujiile sa- 
line se administrează în proporfie.de una parte soltifie salină, plus 2 
părfi ceai. ' . ’ : : ,
7-, Dieta de stabi.izare se administrează numai în diareile grave şi 
în toxicoze şi se compune din." supă mucoasă de orez concentrată. 
(8— 10%), sau supă mucoasă concentrată şi zăr (2 părfi supa rau- 
coasă -j- 1 parte zăr), sau supă de morcovi (cu 5 0 % 'morcovi), sau 
supă de mere (cu 25%  mere, 50% ceai şi 25% sol. Ringer).

Dieta de reparafie constă din: ' <
i ■ . ■ —r Lapte de mamă (degresat sau nedegresat). 7 : .

—  Lapte acidulat degresat (preparat cu 6%  acid lactic, 75%  
şi 5 %  zahăr)? care se poate administra nediluat sau mai bine diluat, 
în jumătate cu supă mucoasă de orez 3 % .

—  Babeurre (zăr îndulcit cu 5%  zahăr). »
—  Jumătate lapte calciu al Iui Moli (care confine- 1/2 lapte -f-

V2  apă -f- 2,5%  făină de orez sau de porumb +  0,2%  calciu lactic 
-f- 5%  zahăr)). '

—  Jumătate lapte cu 2%  albumină (V2 lapte +  2%  plasmon,
sau Jarosan, sau lactana, Milcheiweiss). . ,
x —  Laptele albuminos a Iui Pinkelsfein sau a Iui Moli (a fui Pin- 

kelstein: 20 %  brânză +  40% apă +  40% Babeurre -j- 5% zahăr, 
iar a lui Moli modificat: 25%  brânză -f- 25% zăr -j- 50% supă



853

mucoasă de orez simplă -f- 5%  zahăr, brânza prepara fă cu 4 Ia mie 
calciu Iactic).

—  In enferifa foliculară se mai poale da: supa de malt a lui 
Keller (cu 3 %  făină —  6%  Maltzsuppenextrakf în lăpfe pentru 
3 %  făină, 6%  Maltzsuppenextrakf în V3 iapfe penfru sugarii mici 
şi cu 5 %  făină -j- 6%  Malizsuppenexfrakf în V2 Iapfe penfru 
sugarii mai mari). La suagrii frecufi de 6 hmi se pof da şi făinoase 
cu apă (griş, cacao cu apă, pâine ajbă prăjifă cu ceai) şi legume cu 
apă (pireu de carfofi cu apă, supă clară de zarzavaf) sau mere rase, 
banane frecate pe râzătoare, sau afine fierfe trecute prin sită (cu ul
timele două nu avem experienţă personală).

—  Făinurile alimentare, ’zahărurile alimentare şi preparatele de lapte
speciale, comercializate, nu prezintă avanfagii serioase, fafă de cele 
preparate în .bucătăria de lapte, sunt apoi foarte costisitoare, de aceia 
noi nu le întrebuinfăm. Pentru îndulcire noi am întrebuinţat zahărul 
obişnuit în proporţie de 3— 5 °/o şî am constatat că nu prezintă practic 
niciun dezavantaj, care să ne oblige la înlocuirea Iui cu zaharină sau 
cu zahăr maltodextrinat. . . ,

Dieta de realimentare. Trecerea dela dieta de repara)ie Ia aii— 
mentafia normală se face treptat, în formele uşoare, înlocuind succesiv 
câte o alimlentafie, cu lapte cu 1 făinos, (3%  griş sau l,5°/o— 3% 
făină de orez. sau de porumb), apoi cu legume (pireu de carfofi cu ty» 
lapte), apoi se concentrează alimentele Ia 2/3 lapte şi Ia lapte complect.

Iif formele grave, realimentarea începe adăugând Ia laptele aci
dulat sau Ia laptele albuminos, sau ia Babeurre 2°/o făină de orez sau 
de' porumb (mondamin), apoi se trece Ia V2 lapte, efc., cum am văzut 
mai sus.

In formele recidivanfe, mai ales Ia distrofici, se administrează 
laptele, acidulat, laptele albuminos sau Babeurreul, Ia început cu 2°/o 
făină, apoi cu rântaşi (1,5— 3%  unt şi 1,5— 3°/o făină), apoi se 
frece progresiv, prin înlocuire, Ia alimentafia. normală. '

Supraalimenfarea se face numai Ia sugarii distrofici, cu poftă de 
mâncare bună. Se înlocuesc 1— 2 porţii din alimentafia normală,-la 
sugarii frecufi de 6 funi, cu Iapfe complect cu fiertură de unt şi făină, 
(Morro: 3— 7°/o făină, 5°/o unt, 5% zahăr, pentru 7°/o făină este mai 
bună făina de pesmefi care nu se îngroaşă prea mult),, Ia sugarii mai 
mici în Ioc de fiertura amintită vom da V2 lapte cu rântaşi (1,5— 3 °/o 
făină, 1,5— 3°/o unt şi 5%  zahăr). Se mai poate da’babeurre concentrat 
(cu 2°/o făină şi 13°/o zahăr), lapte albuminos concentrat (lapte 
albuminos Finkelstein, fără adaus de apă şi cu 10%  zahăr), sau lapte 
acidulat integral cu 2%  făină şi 5%  zahăr. După recâşfigarea greutăfii 
normale, se va trece din nou Ia alimentafia normală.

Acum vom trece Ia tehnica de administrare a acestor regimuri ali
mentare.

Administrarea unei diete, în cazul unei diarei acute, depinde de 
mai mulfi factori: constitufia sugarului (diateza'exudafivă, neuropatică, 
constitufia limfatică, etc.), factorii declanşanfi (alimentari, toxiinfecfoşi 
enterali şl parenterali), factorul sezonier (diareile de vară), şi climatici
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(diareile defa şes dispar Ia clima de munfe, care modifică flora micro
bi011̂  a intestinului) şi însfârşif, regimul alimentar depinde de , starea 
de nutriţie a sugarului şi de gravifafea diareii.

In această lucrare ne vom ocupa numai de diareile alimentare şl 
toxiinfecfioase şi de tratamentul dietet.c al aoestora, în raport cu gravi
tatea cazului şi cu starea de nutriţie a sugarului, aceasta pentru a nu 
da o extensie prea mare lucrării.

Iată mai jos tratamentul diareilor (dispepsiilor), eşalonate după 
gravitatea Ior: '

1. In turburarea de bilanţ, adică atunci când copilul e înapefenf, 
scade în greutate, dar are scaune bune (stadiul de prediareie), regi- 
muf constă în reducerea porfiilor la jumătate. De îndată ce sugarul îşi 
recapătă pofta de mâncare (2— 3 zile), urcă porţiile Ia 3/4 , apoi după 
câteva zile Ia normal.

2. In diareia (dispepsîa) uşoară, uneori este suficient să regle
mentăm alimentaţia, dacă aceasta s’a făcut neregulat sau necorespun- 
zătoi; vârstei, alteori se reduc porţiile la jumătate ca Ia turburarea de ' 
bilanţ. In formele mai pronunţate se administrează. următorul regim:

I Dieta hidricâ: Se face o dietă hidrică scurtă de 12 ore Ia eu- 
irofici şi 6 ore la distrofici, sau fără a face dietă hidrică se frece direct 
la regimul de reparaţie. Dietă hidrică constă din ceai şi supă mucoasă 
de orez simplă, în cantitate totală de 150 rrfaximum 200 gr. pe kgr. 
greutate corp' pe zi (maximum 1000 în 24 ore).

Dieta de reparaţie sau terapeutica: a) In diareile acide (de fer
mentaţie) dieta constă din tyi lapte calciu a Iui Moli, jsau dîh lapte al
bum inos (Finkelstein sau Moli modificat), sau V2 lapte cu 2°/o albu- 
mînă (plasmon, larosan, lacfân Milcheiweiss). Din aceste alimente se- 
administrează în prima zi V2 din cantitatea normală prevăzută de regula 
Iui Budin, care prevede 100 gr. lapte de vacă pe legr. greutate corp şi 
maximum 600 gr. pe zi, iar din diluţiile de lapte 200 gr. pe kgr. 
greutate corp şi maximum 1000 gr. pe zi. Din alimentele date mai sus, 
administrăm deci, după greutatea copilului 300— 500 gr. pe zi. Aoeastâ 
doză zilnică se împarte în numărul de porţii corespunzător vârstei 
(7— 6— 5). Se măreşte apoi cantitatea zilnică cu câte 100 gr. pe zi, 
până Ia cifra normală a Iui Budin, adică până (a 200 gr. pe kgr, 
greutate pe zi (maximum 750— 1000 gr.).

b) In diareile alcaline (de putrefacţie) regimul constă din: 1/2 
lapte acidulat degresaf, său din babeurre, începând cu 300— 500 gr. 
(V2 din cifra Budin), ca şi Ia preparatele descrise Ia diareile acide, 
urcând zilnic doza la . fel.

c )  .Sub vârsta de 3 luni, regimul constă din: lapte de mamă, în
cepând cu jumătate din doza normală (normală: 150— 200 gr.,pe kgr. 
greutate); adică tot cu 300— 500 gr. şi mărind. zilnic fot ca Ia 
preparatele de mai sus, până Ia normal (maximum 750— 1000 gr.). 
In lipsa laptelui de mamă se dau preparatele amintite mai sus, afarâl ■ 
de laptele albumirios, care e rău suportat sub vârsta de 3 luni.

d) In enterita foliculară dă rezultate bune şi supa de malf a Iui 
Keller începând tot cu 300— 500 gr. şi mărind Ia fel. La sugarii! tre
cuţi de 6 luni, putem da: griş cu apă, cacao, 'pireu de cartofi cu dpâ,

*
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vupa clară de zarzavat; pâine albă prăjită cu ceai, mere rase. De 
dbîcei Ie dăm combinate mai multe, din fiecare câte o porfie, fotul
500 gT. pe zi, (5 X 100 gr.), mărind apoi Ia 5 X 150 gr. şi însfârşit 
5 X 200 gr. (1000 gr." pe zi).

Neoesităfile în lichide în toate cazurile (a, b, c şi d), se acoperă, 
până Ia doza de 200 gr .pe kgr. şi maximum 1000 gr. pe zi, cu ceaî 
ş» supă mucoasă de orez. ,

Dieta de realimentare. Realimentarea începe după ce scaunele 
s’au îmbunăîăfit şi copilul a început să crească în greutate. Se face în
locuind progresiv câte o alimenfafie cu V> lapte cu un făinos (vezi dieta 
cie realimentare), apoi o altă alimenfafie cu legume (pireu de cartofi cu 
Va lapte), efc. După aoeia se concentrează Ia %  lapte şi Ia lapte 
atfmplect pentru cei trecufi de 6, luni. In mărirea porfiilor şi a concen- 
trofieî, ne conducem după pofta de mâncare a sugarului (care mai mult, 
pdânge după mâncare), după curba de creştere a greutăfii şi după 
leLl scaunelor. După fiecare modificare lăsăm un interval de cel pufin 
2 zile spre a-i vedea efectul, sau facem înlocuirea progresiv • (mai 
bt»e) fără pauze, înlocuind câte V» porfie zilnic.

3. Diareic (dispepsia) mijlocie:: Dieta hidricz durează Ia eufrofici 
24 ore, la distrofici 12 ore, Ia atrofiei 6 ore.

Cantitatea şi felul lichidelor ca la diareia uşoară. La enterjfa 
uşoară, la începutul tratamentului se poate faoe purgafie cu 1— 2 fin— 
gwrife oleu de recină. Dieta de reparajie constă din aoeleaşi alimente 
aa la diareia uşoară, cu deosebirea că înoepem cu doze mai mici, adică 
Vi din cantitatea normală dată de regula Iui Budin, cu alte cuvinte 
a* 150— 300 gr. (laptele acidulat nediluaf se va da pe ijumătate). 
Urcarea porfiilor se face fot ca Ia diareia uşoară, adică cu 100 gr. 
pe zi (laptele acidulat nediluat 50 gr. pe zi.) complecfarea lichidelor 
se tace la fel până Ia 1000 gr. pe zi. Nuntărul porfiilor este cel 
normal corespunzător vârstei (7— 6— 5). Realimentarea se face la fel 
aa la diareia uşoară, numai că se înlocueşfe mai cu 'precaufie Şi 
anume ia început numai câte % de porfie, apoi câte }/% de porfie 
zilnic. In formele recidivante, mai ales Ia sugarii distrofici, dela dieta 
tfe reparafie se frece Ia lapte acidulat, lapte albuminos sau ba- 
beurre, cu 2%  făină, apoi după câteva zile în Ioc de făină se adaugă 
la oceste alimente rânfaş (1,5.— 3°/o unt şi făină), înlocuind după caz, 
sau deodată cantitatea sau numai câte o porfie, lă cei sensibili. După 
câteva săptămâni ie frece la alimenfafia normală, schimbând câte o 
porfie cu alimente normale. SupTaalimentare se poate face Ia sugarii 
distrofici, după ce am ajuns Ia alimenfafia normală, după metoda de
scrisă la capitolul respectiv. După recâştigarea greutăfii normale, .se 
revine la normal. • j .

4. Diareile grave şî toxicoza.
Purgafie se face numai în enterifă foliculară, cu oleu de ricină,

1 lingurifă o singură dată. In toxicoză nu dăm purgativ, evacuarea ■ 
\ resturilor alimentare se face prin spălâturâ stomacală şi intestinală (cljsme 

evacuatoare, cu V> litru apă fiartă căldufă sau ceai de muşefef slab*
Dieta hidrică (de desintoxicare). La eufrofici este de 48— 24 ore, .

« N
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Ia distrofici 12 ore, iar la atrofiei nu se face dietă hidricâ sau cel 
mult, în cazurile incipîenfe 6 ore. In caz de vărsături se administredzâ 
în primele 6 ore numai ceai rece (dela ghiafă), sau ceai rece cu bicar
bonat de sodiu 1 %  din 10 în 10 minute câte 'una Ifngurifă. Apoi ad
ministrăm 2 părfi ceai, plus o parte soiufie Ringer scru bicarbonat de 
sodiu 1 % , în cantitate totală de 200 gr. pe kgr |je zi (maximum 
1000 gr.). Solufiile saline (Ringer, efc.) nu se dau la sugarii icu 
edeme, ci la aceştia se vor restrânge şi lichidele.

In cazurile când lichidele nu sunt bine tolerate pe gură (vărsă
turi, efc.), se administrează sub formă de clisme picătură cu picătură, 
soiufie de glucoză 10°/o (5 ori 100— 150 gr. în 24 joie). Dacă .din 
cauza diareii nu suportă nici clismele, administrăm subcutanat ser fizio
logic sau mai bine soiufie Rieger, sau Heime [John, sau Normosd, toate 
cu 5%  glucoză, în cantitate de 2 X 100— 150 cc. pe zi. m.

La nevoe dacă venele copilului ne permit, administrăm intravenos 
soiufie Rieger cu glucoză 20% , sau soiufie Wilke '(glucoza 20% -f- bi
carbonat de sodiu 10%  ââ), în cantitate de 30— 50 gr. la zi. La 
spital se pot face şi fleboclisme (clisme infravenoase picătură cu pică
tură, clisme cari1 se pot face şi subcutanat), administrând ser fiziologic 
cu 5 %  glucoză, cu nu debit de 15— 20 picături pe minut (40— 60 cc. 
pe oră), 2— 3 zile consecutiv. -

x Ca desinloxicanie se mai administrează: cărbune animal 5 gr. 
(1 lingură, în 200 gr. ceai în 24 ore). Transfuzii de sânge câte 30— 50 
cc.. intravenos, sau Ia nevoie inframuscular (dela acelaşi grup sau dela 
donator general) în lipsă de sânge se poate da şi ser uman sau Homo- 
seran. Campolon 2 cc. rf- 18 cc. glucoză 5%  administrai* intravenos 
2— 3 zile consecutiv, ar avea fot aefiune desinfoxicanfă. Se mai (adminis
trează şi vitamina C (cebion 2 cc. zilnic).

Dieta intermediara (de stabilizare) durează 3 zile şi constă, sub 
vârsta de 6 luni, din supă mucoasă de orez concentrată, sau supă mu
coasă de olez conoenfrafă 2 părfi, plus o parte zăr./Peste vârsta . 
de 6 luni se poate da supă mucoasă concentrată cu zăr, sau supă de 
morcovi ' (50%), sau supă de mere (25%). începem cu 200 gr. pe 
zi şi urcăm zilnic cu 200 gr. până la 600 gr. la sugarii sub 4 kgr. 
şi 'până la 750 gr. Ia ceilalfi sugari. Diferenfa de lichide până ta 200 
gr. 'pe kgr. greutate pe zi 6 'complectăm cu ceai.

Dieta de reparafie (terapeutică). Micşorând progresiv dţefa inter
mediară, o înlocuim progresiv cu lapte de mamă degresaf.' începem: cu 
50— 100 gr. pe zi (1/10 din normal) repartizat în 10 porfii şi mă
rim zilnic doza cu 50— T00 gr. Ia zi, până ia doza normală (150— 200 
gr. pe kgr. maximum 750— 1000 gr. la zi).

După ce copilul a început să se repare, se trece Ia numărul de 
alimenfafii corespunzător vârstei (7— 6— 5). In lipsa laptelui de mamă, 
administrăm:

a) In diareile alcaline (de pufrefaefie): lapte acidulat, sau ba-
beurre, începând cu 50 gr. pe zi (10 X 5 igr.) şi mărind zilnic cu 50 
gr. până la cifra lui Budin, adică pe kgr. (maximum 750— 1000 gr. 
pe zi), micşorând concomitent dieta intermediară. Unii copii suportă 
mai bine pudra de lapte dulce, decât laptele acidulat (Pfaundler), ja



857

oaeştîa vom da V2 lapte simplu degresat, în aceleaşi doze ca cefe de . 
mai sus.

b) In diareile acide înlocuim progresiv dieta intermediară, cu lap
te W albuminos a lui Moli modificat (adică fără adaus de lapte de
Vacă), începând cu 50 gr. la zi şi mărind zilnic cu 50 gr. ca şi fe
babeurre. Dacă se întrebuinţează lapte alubminos Finlcelsfeîn, vom 
da întâi, numai babeurre1, începând cu 50 gr. şi mărind zilnic cu 50 
gr. până la 100 gr. pe kgr., apoi vom da şi lapte albuminos Fin- 
kelstein, 50 gr. şi urcând mai departe cu câte 50 gr. Ia -zi numai
pe acesta, până ajungem la 200 gr. pe kgr. (100 babeurre —|— 100 gr.
lapte albuminos), apoi înlocuim şi babeurrul cu lapte albuminos.
; , La cel care suportă mai, bine laptele dulce, se poate încerca V2 

■ lapte calciu degresat, dozat cd şi V2 lapte acidulat.
c) Sub vârsta de 3 luni, în toate cazurile dăm numai lapte de 

mbmă. Dacă laptele de mamă riu este suficient, complectăm cu lapte 
acidulat, iar dacă laptele de mamă lipseşte cu fotul, administrăm alimen
tele de mai sus, afară de laptele albuminos. In toate cazurile (a, b, c), 
se continuă ultima doză zilnică până fa repararea complectă a scau
nelor, apoi se trece la numărul de alimentaţii corespunzător vârstei 
(7— 6— 5), păstrând însă aceiaşi doză zilnică.

Sunt cazuri de enterită. foliculară cu toxicoză, la sugari trecufi 
de 6 luni, unde niciuna din aceste regimuri nu dau rezultat. In aceste 
cazuri, uneori ne-a dat rezultate bune regimul de făinoase şi legume 
cu apă, descris la diareia uşoară, pentru enterită foliculară. Inoepem * 
însă cu doze mai mici şi anume cu 100 gr. »̂e zi (5 X 20) şi mărind 
zilnic- cu 100 gr. până la 1000 gr.

Realimentarea. Se adaugă Ia babeurre lapte acidulat degresat 
sau la laptele albuminos, 2°/o făină, apoi după ce scaunele sunt bune 
şi copilul creşte în greutate, trecem progresiv la V2  lapte cu 1 fâinos, 
prooedând ca la diareia mijlocie, dar cu mai multă precauţie, înla- ■ 
cuind la început numai câte %  porţie, apoi dacă suportă bine câte V2 
porţie pe zi. Se trece apoi progresiv la alimentaţia normală, după • pro
cedeul descris la diareia mijlocie.

Copii distrofici, cu poftă de mâncare bună, se trec apoi Ia re
gimul de supraalimentafie până fa recâştigarea greutăţii normale.

Tratamentul medicamentos nu intră în cadrele acestei lucrări, vom 
aminti numai în treacăt că se administrează după împrejurări: cardio- 
ionice, sedalive, anfispasmodice şi ant.infecţioase, sulfamide la diareile' 
infecţioase. Se evită cloralul hidrat, opiatele şi asfringentele. Tendinţa 
la hipoterapie, din toxicoză se combate prin încălzire (termofor, sti
cle calde).

In diarsije Jparenterale, tratamentul etiologic e mai important decât 
cel Hietelic. Tratamentul dietetic este cel. descris la capitolele respec
tive, cu deosebirea că porţiile se pot urca mai repede, fără a fine cont 
prea mult de menţinerea febrei şF de consistenţa scaunelor. .

In disenferie şi enterită folicuiară, preferăm ca regim de stabili
zare, supa de 'morcovi şi supa de mere, în ioc de supă mucoasă con
centrată. Regimul de reparaţie l-am descris la capitolele respective, vom 
reaminti numai' că sunt de preferat făinoasele şi pireul de cartofi cu apă 
şi supa lle  maft a lui Keller.

I \
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Dăm mai jos, un fabel de diarejle, foxicozele şi enferifele folicu- 
lare pe cari le-am avuf in institut In ultimii 10 lani:

B o a l a V in d eca ţi n  să p tă m â n i : M orţi M orţi d e  
a lte  b o li T o ta l

1 2 3 4 5 6 p e s te  6

D iaree 1 3 , 3 2 6 221 10 2 2 5 18 9 4 ' 8 4 5
E n ter ita  fo licu lară — 16 17 11 7 4 4 2 1 6 2

’T o x ic o z â — — — 1 > 11 7 4 8 8 5 0
T o ta l

1 -1 9 9 7  1

CONCLUZII:

Tratamentul dietetic ai diareilor alimentare şi infecfioase l-am îm- 
părjif, ca şi autorii moderni din străinătate, în 5 faze: dieta hidrică 
(de desinfoxicare), dieta intermediară (de stabilizare), dieta de repara
ţie (sau terapeutică), dieta de realimentare şi dieta de supraalimen-' 
tare. In toate aceste faze am întrebuinfat aceleaşi preparate de Iapftt 
ca şi autorii străini, dar pregătire proaspăt Ia bucătăria de lapte şi nu 
din pudrele de lapte comercializate cari nu ni s-cru părut superioare ţfi 
cari sunt cu mult mai costisitoare. >

In administrarea diferitelor preparate de lapte, noi am finut cont 
“ f  fdacfia scaunelor şi de aciditatea sau afcalinitatea preparatului, 
făcând  ̂ astfel şi un tratament de neutralizare şi deci de modificare o- 
florei intestinale. Am avut şi cazuri unde reparafia scaunelor a sur-’ 
venit mai repede prin administrarea unui regim combinat, spre ex.- 
72 lapte calciu +  %  lapte acidulat.

v In ceea ce priveşte faptele acidulat degresaf, noi l-am admi
nistrat diluat în V2  cu supă mucoasă de orez simplă, bsffel fiind mai 
uşpr de manevrat întrucât se pot urca porfiile până fa 200 gr. pe kgr. 
greutate, în concordanfă cu regula Iui Budin.

In ceea ce priveşte cantifăfile lichidelor şi preparatelor de lapte 
administrate, noi ne-am orientat după gravitatea dispepsică şi după 
starea de nutrifie a sugarului, în cadrele reguleî lui Budin. Am con- 
siderat deci cantitatea < totală de lichid în 24 ore, cantitatea de maxi
mum 200 gr. pe kgr. greutate pe zi şi maximum 1000 gr. în 24 orei,

_ Preparatele de lapte cu dilujii. le-am administrat începând, dupâ 
gravitatea oazului, cu 1/16, 1/4, Î/2; din cantitatea normală prevăzută 
de regula lui Budin, adica din 200 pe kgr. greutate corp pe zi şi 
i?nX'rî Un 9r- Am urcat progresiv cantitatea zilnică cu câte
5 0 -10 0  gr. la zi până Ia cantitatea normală, complectând necesităfile 
în lichide până Ia 200 gr. pe kgr., cu ceai şi supă mucoasă de orez. 
Doza zilnica am administrat-o împărfifă în . 10 porjii în cazurile grave 
şi în numărul de porjii corespunzător vârstei (7— 6— 5) în celelalte 
cazuri. . • ,.

- Realimentarea am făcut-o progresiv, înlocuind după gravitatea 
cazului şi sensibilitatea sugarului, câte 1/4— 1/2 porjie zilnic, cu aii-
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mentete avufe anterior, adminisfrându-Ie Ia început cu 1/2 lapte- şî 
concentrând apoi progresiv până fa normal. La sfârşitul tratamentului 
am administrat sugarilor distrofici un regim de suprualimenîafle, până 
Ia recâştigarea greutăfii normale. .
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DESLIPIREA MANUALĂ DE PLACENTĂ IN MEDIUL RURAL.
de

D-r EMIL BÂRZll 1

Cele mai grele probleme în practica medicală curentă Ia fără, 
ni se pun de obstetrică şi ginecologie. In primul rând aceasta se da- 
toreşte faptului că se apelează la serviciile noastre numai atunci când 
forfele de rezistenţă a bolnavelor a ajuns Ia limita puterilor. Datorită 
acestor împrejurări nu mai putem apela ia concursul colegilor specia
lişti şi nici la spital care este situat la prea mare distanfă de satul 
în care ne găsim. Deci, toată răspunderea' rămâne şi apasă pe umerii 
noştri. Dacă vom avea prezenţă de spirit şi suntem la curent cu cazuis
tica asemănătoare publicată de colegii cari au avut norocul să lucreze 
în alte condifii (la oraş), atunci vom putea solufiona aceste probleme 

1 delicate. Meioda de aplicat nu vom avea timp s’o alegem. De regulă, 
ne vom decide pentru cea mai practică şi cea mai pufin riscantă. 
Adeseori ne va influenţa „şcoala" care corespunde cu rezultate ob
ţinute la patul. bolnavelor.- Din oele 11 cazuri de deslipire manuală 
de placentă pe cari le-am efectuat în raza circ. Grăniceri, jud. Arad, 
în decurs de doi ani, am ajuns Ia câteva concluzii interesante cred şi 
cari, sunt în concordanfă cu rezultatele publicate de Liepmann şi Wels 
în sensul că ei consideră această intervenţie nu atât de periculoasă 
ca cea instrumentală. In cazurile mele am intervenit de opt ori pentru 
nedeslipirea placentei post-partum şi de trei ori pentru nedeslipire di
ficilă posf-abortum (a 5-a— 6-a lună).

Ca medic nespecialist a trebuit să fin seama că infervenfia 
instrumentală , fiind oarbă, totdeauna prezintă pericolul perforafiei şi că 
acest accident mă poate pune în conflict cu justifia. Ştim că prin 
metoda manuală producem traumatism şi că se transportă flora patogenă 
din. vagin în cavitatea uterină. După Walfer Hannes, aoeasfă inter
venfie dă o morbiditate şi mortalitate ridicată, iar Bumm afirmă că în 
practica comună ne dă o mortalitate de 10% . Referitor Ia această 
metodă, d-1 Praf. I. Popovici scrie că „pe cât posibjl să fie evitată", 
iar I. Danicico şi 1 . David afirmă că .uterul sufere o, adevărată mal-
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tratare, datorită ce!or două forfè cari lucrează în sens convergent: 
degetul sau mâna din uter şi mâna din hipogastru. .

Eu însă m am pomenit în fafa acestor cazuri de nedeslipirea 
placentei cari durau de cel pufin trei ore şi maximum optsprezece ore, 
fără nicio perspectivă de deslipire spontană sau am ajuns în timpul 

, hemoragiei uterine cu starea, generală a bolnavelor oe trăda o anemie 
acută care |e periclita viafa. Acestea au fost împrejurările cari mi-au 
indicat şi impus această intervenfie.i Trebue să mărturisesc că n W  
recurs la dceastă infervenfie decât atunci când celelalte mijloace (când 
timpul mi-a permis să recurg la ele), nu mi-au dat niciun rezultat. 
Cât am putut, în faza de expulsie a placentei m’am menfinut într’o 
atitudine expectativă. După sosire, mai întâi controlam uşor uterul 
pentru a-mi putea da seama de forma şi cdnsisfenfa sa. Dacă nu avea 
forma globoasă, încecam uşoare masaje externe şi apoi procedeul de 
expresiune a lui Crédè. Observăm dacă hemoragia este în limita normală 
sau este (prea abundentă. De regulă însă familia bolnavei şi moaşa 
dela fără trimit după medic numai când apar semnele unei hemoragii 
mari ca paloarea fefei, cianoza mucoaselor, transpirafii reci, răcirea 
membrelor, senzafia de sete de frig, puls frecvent, împăienjenirea 
ochilor, dispnee, efc. Dacă am văzut că după hemoştaza prin compri
marea aortei abdominale cu tub de cauciuc (procedeul Momburg) sau 
după manopera Iui Crédè nii mai puteam produoe contracfiuni, numai 
in acele cazuri m'am decis pentru intervenga manuală.

Spre a evita şi corecta scăderile acestei metode, am recurs la .. 
tonizarea prealabilă a musculaturii uterine cu preparat hipofizar şi 
apoi la sulfamido-terapia profilactică. Voi menfiona că în toate ca
zurile am lucrat în casa şi pe patul / bolnavelor. Cu aceasta vreau/ 
să subliniez’ că am fost departe de aplicarea măsurilor profilactice, de 
asepsie şi anfisepsie devenite clasice după Semmelweis, Lister şi Pas
teur, Pentru tonizarea musculaturii uterine am avut Ia îndemână un pre
parat de lob posterior Uteroton „Ufarom‘r. Injecfia am făout-o intra- • 
muscular, iar cantitatea am mărit-o Ia caz Ia caz. întâmplător n'am 
fost pus în fafa niciunui caz de eclampsie, hipertensiune sau nefrită gra- 
vidică, în cari cazuri preparatul ar fi fost contraindicat din cauza vaso- 
presinei oe se găseşte în el. De regulă sub profecfia unei fiole de 
Uteroton am trecut Ia deslipirea placentei.. După efectuarea evacuării 
manuale am recurs Ia sulfamido-terapie profilactică pe care am canfi- 
nuat-o în doză descrescândă cinci şase zile Ia rând. Clinica a fost 
aceea care ne-a confirmat acfiunea preventivă ă sulfamidelor, iar pri
mele rezultate le avem dela obstetricieni. Astfel, Lacomme (Uóurn/ 
Med. Fr. No. 5/1936), afirmă că a  reuşit să reducă aproape Ia zero 
intecfiife puerpeiafe, administrând din prima zi a facerii, cinci zile 
câte patru, apoi trei injecfii zilnice de Rubiazoi 5 cm. intramuscular; 
Pohl (Med. Kl. Nr. 11/1939), a semnalat că în deslipirea.-manuală 
a placentei, Prontosilul în injecfii şi pe gură apără pacienta de in- 
fecjii grave.

Ulterior însă s a  putut stàbili atât pe cale experimentală cât şi 
pe calea aplicării clinice că, toate sulfamidele şi cefe roşii şi cele albe, 
au putere bacteriostafică, însă (rând Prontosilul de ex. e eficace a-
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ptnoape exclusiv numai în infecţiile streptococice, sulfamidele albe au 
o sferă de acţiune mult mai întjnsă (M. Ba(ş). In carurile mele am 
înhebuinţal mai mult sulfamidele albe de preferinţă sulfapiridineje 
pe gură. Doza recomandată în primele 24 ore a fost de patru până Ia 
cină grame, descrescând doza în fiecare zi..Pentru prevenirea agranulo- 
citozei şi leziunilor renale, dozele le-am dat fracfbnate din oră în oră 
şi însoţite de administrarea lichidelor alcalinizate.

In urma intervenţiei, parafei cu sulfamido-terapia', trei patru 
zile la rând în fiecare zi, efectuam câte o injecţie de Uferofon, 
Astfel, pituitrina îndeplineşte rolul’ de excitant fiziologic a musculaturii 
uterine, face o' hemosfază care previne resorbţia prin vasele sanguine 
şi limfatice a produselor septice din cavitatea uterină. Producându-se o 
închidere mai bună a vaselor delà nivelul inserţiei placentare se va 
reduce dispoziţia pentru infecţia puerperală.

Dacă au rămas în uter resturi mici de membrane, nu e necesar 
a se interveni, de oarece de obicei se elimină spontan a cincea până 
Io a şasa zi după naştere (T. Popovici).

Din cele de mai sus, reiese destul de clar că pituitrina îm
preună cu sulfamido-terapia ne sunt mijloace profilactjce împotriva 
infecţiei puerperale, mijloace cari în mâna oricăţui medic dau cele 
mai bune rezultate.

Până în prezent, penicilina, un medicament cu acţiune bacte- 
riostatică cu mult mai puternică decât a sulfamidelor şi lipsită de toxi
citate pentru protoplasma celulară, lăsând neschimbate sistemele >de 
apărare a organismului, din cauza preţului ridicat ne-a împiedecat s'o 
introducem în arsenaluf nostru terapeutic. _
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v ie i  T . ; P raa tica  o b ste tr lca lă  C a rtea  R o m â n ea scă  C luj 1 9 1 5 . —  V in tilâ  D . G . : 
F a cto r ii d e  e x p u ls ie  a  p la cen te i ş i  a n ex e lo r  R. M . Nr. 2 4  | 1 9 4 2 . —  V e lu d a  C . : 
A n tib io za  A. M. Nr. 3 - 4  | 1946 .

M. M. R. 11



Istoria medianei

BIBLIOGRAFIE

MEDICALA ROMÂNEASCĂ VECHE %
d e

’ D-r V. GOMOIU

- II.

^!briC!; ^°^ann) —  Disserfafio de Haemorrhagiis In genera, 
1709, ufreckt; Observaiianes de Peste Barcensi, praesertim Gonoe 
saevifer An. 1718-1719 grassante.

Autorul s ’a  născu t în Braşov şi a  p rofesat acolo. Lucrarea a  
doua a  fost trad u să  în nem ţeşte şi publicată  postum ; e rezum ată 
în teza  D-r G. Roth. ,

Kereseer (Samuel) —  Scrutinium ei cure peslis D a- 
cicae. 1709, Cibini; —  Auraria Dacica, 1717, Cibini; —  Man.hr 
anliioimica occas'one pestis an 1719 recrudescent« ei passhn per Prin- 
cjpahnn Transylvaniae grassaniis ex amore bani publici communicato. 
1/lV, Claudiopol; —  Protus febrilis, Novissima Virmondtiana affli- 
®ens- 1722, Cibini; —  De Iitieraiura Tangutana, 1726, Lipsiensis- 
—• .Hecatene ei thermocrene Dacica,- —  De Dacia Romana, Huno- 
Oacia ei hodiema Dacia Augusta; —  Auraria romano-Dacica, 1780, 
rosonii ei Cassoviae.

Român, .după m am ă, autorul s ’a  născu t în Debreţin, a  fost 
m edic a l Sibiului ş i consilier regal. Lucrările au  fost citate foarte  
ad esea . In „Protens Febriliş“ descrie au topsia  generalului Virmondt, 
m ort în V alahia, de friguri.

1704 i r  ^ €0r9  ̂ —  Ephemerides nafurae curiosarum, Halle,

Nu cunosc lucrările, d a r  autorul, m are botanist, a  fost farm a
cist a l Sibiului.

Vette (G . Iokann) —  Dissertatio anatomica de cerebro, 1709, 
Wittenberg; —  Diss. Inaug. medica de catameniis, 1711, Hardewik. 

Autorul este  fiul celui precedent şi a  p rofesat în Sibiu.

Auner (Ştefan) —  Disputatio de pulmoiie, 1710; —  Diss. inaug. 
medica de vulneribus eorundemque sympiomatibus, 1712, Wiffenbera 

Autorul a fost medic la  M ediaş.
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Schlotz (Sámuel) —  Observata de ubere herbae káli proventio 
in Transylvania- —  Observafio de succno flu’do in Wallachia repe-. 
rhmdo: —  De auri solis calori maturatione, 1712, Sibiu.

Autorul a fo s t . medic a l Sibiului ş i a  murit acolo.

Schoppel (Andreas) —  D.'ss. inaug. medica practica diversionis 
veterum per revellentia ef derivantia opsrandi ralione mecanica. 1712 
Hal Ie.

Autorul, de origină sas, s ’a  născu t în Braşov şi a  p rofesat 
m edicina acolo. ,

Pylarino (Giacops —  Nova et tufa* variolas exdfandi pier trans- 
plantationem methodus, 1715, Vénezia; —  , La mediana difessa o' 
vero riflessi di disingani, 1717, Venezia.

De origine grec, autorul a  fost medicul lui Brâncoveanii, la 
Bucureşti. Se p re a  poate ca  el s ă  fi învăţat aic i variolizarea, despre 
care  vorbeşte în lucrarea  prim ă; — în p a rtea  I, în lătură ide ia  de, 
superstiţie şi empirism, îa r  în p a rte a  II descrie tehnica transp lan 
tării. Lucrarea' doua n’o cunosc. ,

Cantemîr (Pimitrie) —  Hronicul Romano-Moldo-Vlahilor, 1710, 
Iaşii; Descripfio antiqui et hodiemi status Moldáviáé, 1716, Petropol; 
—  Istoria Imperiului Otoman; —  Istoria ieriglifică.

, Autorul — fostul domn al Moldovei — e ra  un  iatrofilosof. Fără 
să  fie m edicale, lucrările lui in teresează  foarte mult istoria m edicinei 
noastre. Prima (Hronicul) răm asă  în m anuscris, depozitat în arh iva ' 
Moscovei, a 'f o s t  tipărită  la . Iaşi. de către  Mitropolitul Veniamin 
Kostake, în 1835 (voi. I de 365 pagin i),' şi 1836 (voi. II de 402 
ppgini, cu o sca ră  de 110 pagini). In a  doua lucrare trad u să  şi re
tipărită m ai târziu (1868) la  Iaşi, aflăm  influenţa climatului şi a  
aşezării geografice a su p ra  poporului. In celelalte aflam  o serie, de 
termeni medicali, cu explicaţia lor.

Schendus de Vanderbech (Micbaej) —  H istorico physico-ta- 
pographi ca Valacbiae Austriacae subterraneae descripţia, '1720, Albae 
Carolinae. .

Autorul, venit din Ardeal, ca  medic a l arm atei austriace  de 
ocupaţie, a  fost mai apo i m edic la  curtea lui M avrocordat (în Bu
cureşti), ia r în lucrarea s a  descrie frumuseţile naturii şi bogăţia  so 
lului Olteniei. .

Uohann (Docforu) —  Djssertatio physica de experimenta ab 
Hugeniopro causa gravitatis explicanda, 1723, Jena,

Nu cunosc lu crarea  şi nici numele întreg al autorului, care  
e ra  sas din Seghişoara.

Myllus (Iohan, Friedrich) —  Diss. inaug. affinitatem ex incom- 
pletis motibus haemorrhagies ortos sîsfens, 1724, Hallej

Autorul a  fost m edic la  Braşov, unde a  avut şi farm acie.

SchuIIerus von Schulenberg (Iohann, Georg) — ■ Diss. inaug. 
medica de morbo Hungáriáé: Hagymaz, ejusque cura, pracipue per 
Specificum, 1726, Halle.
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\  Autorul s ’a  născu t ş i a  p ro fesa t în Sibiu. Lucrarea e c ita tă  
de D-r Koch, - sub titlul „Dis. inaug. med. de morbo endem ico H a- 
gym az pder Hitzigen H ankrankheit additio in fine et specifico re- 
medio in hoc morbo p a triae  usuali".

Mofraye (A. de la M.) —  Voyages en Europe, Asie el Afri- 
que, etc. 1727, Lâ Haye.

A utorul. nu este  medic. Nici ca rtea  nu este m edicală, d ar voi. 
I (de 427 pag. form at 37/20), in teresează  foarte m ult' isto ria  vario- 
lizării, ia r voi. II (de 496 pag.) d ă  relaţii a sup ra  B asarabiei şi în
cheie chiar cu un apendice ,in titu la t'„D isserta tionh isto rique  du doc- 
teur Timon sur l’inoculation de la  petit verole“.

Moller (Godofr) —  Diss- inaug. medico de Aere fodinanim 
metallxarum noxio, 1730, Halae. , "

Nu cunosc au toru l nici lucrarea. .

Benizig (MalHias) —  Disseriafio inauguralis de dolore cepha- 
lico. 1731; Halae-Magdeb.; —  De remedi's pesiis prophylacticis; —  
Genuina pesiis descriptio quae an. 1739 Debrec'mi grassaia esl.

.Autorul — transilvănean  — şi lucrările, citate de W eszpremi.

Gross (Andreas, KarI) -— Diss philosophico-medica inaug. 
IMeihodo scientifica canscrrpia, qua sistilur: Verum universae medi- 
cinae principium in structura corporis humani mechanica repriendum, 
1732, Halle; —  Observalio de coctura mercurii vulgaris in aqua 
simplici, eaque postea virtute anihelminthica praedita, 1734, Cibinii.

Autorul, născu t la  Cristian (lângă Sibiu), a  fost medic mili
tar în O ltenia ş i m edic san ita r — b a  chiar protom edic — în T ran
silvania. .

Hutter (Oacob) —  Diss. inaug. med., Senectus ipsa nrorbus, 
1732, Halle.

/ Autorul — sa s , născu t în Sibiu — a  fost m edic m ilitar în 
O ltenia şi apo i m edic a l Sibiului.

Schankenbank (Liohann) —  Diss. inaug. medica generaţia mo- 
nila circa prognosium vite instiiuendum tradus, 1733, Halle.

Autorul a  fost m edic a l oraşului Bistriţa.

Draulh (Samuel) —  Djss. inaug. 'medica .de animalibus Ku- 
manorum corporum înfestis hospitibus, 1734, Halle.

Autorul a  p ro fesa t în Braşov.

Sotierrus (Andreas) —  Disseriafio inauguralis medica de Dyssen- 
ieriâ 1734, Halle.

Autorul a  fost m edic a l Sibiului-
Cariopbylus (Pascbalis) —  De thermis Herculanis nupbr. ■ in 

Dacia detectis, 1737, Vindebinae.
Nu ştiu d a c ă  autorul a  fost medic (citat în Cornides, p. 21).

Closius (Ştefan, von) —  Diss. inaug. medica de juvenum d;s- 
positione ad morbos pulmonum, 1740, Halle.

Autorul a  fost m edic la  Braşov.
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Fronius i(Andreas) —  Diss. inaug. medica de febrrum ma- 
lignarum mdole el curalione, 1740, Halle.

Autorul a  p rofesat în Braşov.

Theiss (Michael. Gottlieb) —  Diss. inaug. med. exbibens spe
cimen pathologico-therapeuticum in casu quodam terrificis mortibus 
complcatio, 1740, Halle.

Autorul, de origine sas, a  fost m e d ic 'a l Sibiului.

Hambacher (Samuel) —  Diss. physico-medica de iheoriae phy- 
sicae lubulorum capillariucn ad corpus humanum applicalione, 1742, 
Halle. ,

Nu cunosc autorul, nici lucrarea.

Seîverf (Michael) —  De medicameniis resolventibus praecipue • 
topicis, 1743, Halle.

Nu cunosc lucrarea,' dar p robabil că autorul era braşovean.

Kessler (lohann, Michael) —  Diss. inaug. medico de morbis 
hyemal.bus felîciter avertendis, 1744, Halle.

Autorul, sas, a  p rofesat în Sibiu.

Leontii (Kyr L .i.T.) —  Rugăciuni pentru dobitoacele bolnave, 
1744, Râmnic. .

Este Vorba de o traducere din slavoneşte, de către ieromonahul- 
Tismanei. A flătoare în b ib lioteca Academ iei Române. Are opt .foi, 
fo rm at. mic. - . " •

Oficială (sub Maria Tereza) —  Instrucjii pentru timpul dumei 
şi altor boale molipsitoare, 1744, Cluj.

Foae volantă, de 27y31 cm., d a ta tă  în Sibiu.

Schunn (lacob) —  Diss. inaug. medica de morborum per mprbes 
curatione, 1746, Halle.

Autorul a  profesat în Sibiu şi la  M ediaş. ‘ '

Âgneihlef (Gottlieb, Michael) —  Caroli Linnaei systema na- 
turae; —  C. L. fundamenta troianica, 1747, Halae; —  Steph. 
Blancardi lexicon medicum, 1848, Halae; —  Dissertatio solemnis de 
louro. 1751, Halae.

Născut în Sibiu, autorul a mai publicat alte 15 lucrări.
• A m urit curând, de tuberculoză.

Lissovinyi (Ioan) —  ScruFnium physico-medicum quo aquarum, 
Stubnensium medicatarum, etc. 1748, Tyrnavia.

M enţionat după citate.

Schuster (Dacob) —  Diss. inaug. medica de preacipuis adjU- 
mentis et impedimentis filicis morborum curationis, 1748, Halle. '

Autorul s ’a  născu t la  M ediaş şi a  profesat în Sibiu.

Schuler von Sonnenberg (lohann, Gottlieb) —  Diss. inaug. 
sisteins febrium conirnuarum theoriam ac therapiam, 1748, Halle.

Autorul s ’a  născu t şi a  p ro fesa t în M ediaş.

Carpzov (Benedicf, lohann) —  De vita et scriptis Mich. Gotilieb 
Agnethler P. P., —- 1752.

Autorul e ra  m edic în Helm stădt.

\
\



Mysz (Martin) —  Diss. inaug. medica siitems viduam 30 
annorum chlorosi Irboratem, 1752, Dena.

Autorul a  fost farm acist şi apoi medic în Braşov. Lucrarea 
n’o cünosc. '

Weszpremi (Stephan) —  Teniamen de inoculanda peste, 1755, 
London; —  Succinta medicorum Hungariae et Transylvaniae biographia, 
1774, Leipzig.

Autorul e ra  m edic ungur, d a r lucrarea  doua in teresează  direct 
istoria n o astră  m edicală.

Hedwig (Iohann) —  Dissertatio inauguralis de emesi in fe- 
brilus acutis, 1759, Leipzig.

Autorul s ’a  născu t în Braşov, ş i a  ajuns m are învăţa t: Ä  d es
coperit organele de reproducere a le  cryptogam elor. A ajuns profesor 
la  U niversitatea din Leipzig ş i m embru a l m ultor academ ii.

Karckasse (Demetru) —  Despre fleboiomie, 1760, Wien (Teză 
de doctorat); —  Poem a ta medica, 1795; —  In contra multor me
dicamente; —  Reacfiunea naturei; —  Despre frigurile mitrei.

Autorul — C aracaş, fost Luca — ,a  pro fesa t în Bucureşti. Toate 
lucrările au  fost scrise  în versuri exam etre greceşti şi au  fost tra 
duse to t de el, în p re s a  la tină. După o dedicaţie lui Const. Moruzi 
sc risă  în greceşte, p e  8 pagini, „Poem ata m edica“ continuă cu o 
p re fa ţă  de patru  foi, având  pe  o fa ţă  versuri greceşti, ia r  pe a lta  
p roză la tinească , ş i to t astfe l continuă textul propriu zis, pe 197 
pagini. U rm ează ap o i un a lt prolog, îşi o serie de dedicaţii, ep i
gram e, epitafe, num ai în versuri greceşti, um plând a lte  50 pagini, 
com punând în to ta l un volum de 248 pagini, format 20/13.

Szaihmari (Paulus) —  Dissertai'o de simpl'cium remediorum prae 
operase concinnatis praesfatio, —  şi Diss. medica inauguralis de morte 
natufcl', 1760,* Claudiopoli.

Menţiune după citate. 1

Czalcul (Mihail) —  Insfracfun'e pmiru chirurgi, 1762, Braşov.
Autorul, rom ân, s ’a  născu t în Sibiu,’ a  p rofesat în Braşov, apoi 

în Iaşi, ş i în urm ă to t la  Braşov. Lucrarea s a  este prim a publicaţie 
m edicală  în rom âneşte.

Lazcr (loan) —  Musae Transylvano-Siculae ad fontem acidu» 
J-ovetensem Iudenles, 1762, Cibihii.

Nu cunosc autorul, nici lucrarea.

Mayer (Henric) —  Examen ihermographicum mineral's bahnei 
oureî vulgo Goldbad, etc. 1762, Cassovia.

După citate.

Neustädt'r (Michael) —  Frigă casum medico-chirurgicorum, 1762, 
Erlangen; —  D e Pest im B-rztnlande, 1786, Sibiu; —  Ueber die 
Kuhpocken Imfung. Ein Paar Worte zur Beherzigung für aller Fami
lienväter in Siebenbürgen, 1803; —  Cuvinte despre altoirea vărsa
tului de vacă, 1804, Sibiu; —  Kuhpocken Katech'smus oder Anwei
sung über d.e Art Kuhpocken einzumpfen ■ —  Cansignat.o specifica
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omMUm planlarum quae in Magnó Principahi sponfe suo crescunl; 
—  Beitrag zu cliniscben Beobachtungen in Siebenbürgen, ariiool in 
Siebenburglsche Quartalschrieft, Vierier lahrgana (1795), pag. 170-180, 
Hermannstadt., ! i

Autorul s ’a  născut în S ighişoara ;şi a  p rofesat în Sibiu. Lucrarea 
despre alto irea vőrsatului de v acă  a  fost trad u să  în rom âneşte, un 
gureşte şi sârbeşte , iar cea  despre flora Transilvaniei a fost trad u să  
în română, germană şi ungară.

Draulh (Friedrich) —  Diss. inaug. medica de oriu effectum în 
prinns febrium ex irritaiione, 1763, lena.

Autorul s ’a  născut în Braşov şi a  p rofesat tot acolo.

Mylrus (Barth, Wolfgdng) —  Diss. inaug. tned. sysiems luetica 
proelematuralia, 1763, Erlangen.

Citat după D-r Koch. •' '

Wefsch (Ignat) —  Diss. inaug. med. sisfems examen a quae 
oddluJae vulgo Pinkenfeldensis diciae, 1763, Vindobonae.

Nu cunosc autorul, nici lucrarea. v

Zagoni (Gábriel) —  Djss. inaug. med. de inveniis kujus sar- 
cu)i în arte salutari novis, 1764.

După citat.

Cbenot (Adam) —  Tracta tus de Peste, is've de origine, progressu, 
fatis, fine pestis in Dacicae Transilvaniae quibusdcm Iocis ab initio 
Octobris 1755 ad finem Januarii 1757, —  Vindobonae, 1765. (In 
1766 a apărut o nouă edifie de titlu, iar In 1776 a apărut Ia Dresda, 
o traducere în nemjeşte de 3. W. Schweigarf); —  Hinterlassene 
Schriften iiber die arztlichen und politischen bey der Pesiseuche, 1798, 
Wien..

O riginar din Luxemburg, autorul a  fost protom edic a l T ran
silvaniei. A că lăto rit ş i prin  Iaşi. Lucrarea prim ă, de form at 8—Ó, 
a re  246 pagini, ia r cea  de a  doua, form at 22/14, are  238 pagini. 
Am bele se  ocupă de isto ria  ciumei ş i  de m ijloacele de com batere.

Fronius (Martin, Gottlieb) —  Diss. inaug., ed. de differentia 
graduali morborum malignorum, 1765, Halle (?).

Autorul s ’a  născut în  Braşov şi a  fost m edic Ia M ediaş.

Theotokîs (Nicefor) —  Elementele fizicei, .1765, Lipsea; —  Ele
mente de matematică; —  Despre meteori şi electricitate, 1772; —  
Geografie, etc.

Autorul a  p rofesat m ai întâi în Constantinopol, apoi a  fost 
director a l Academ iei V asiliene din Iaşi, ş i  în urm ă a  ajuns episcop 
în Rusia. A pub lica t ş i  o  seam ă de scrieri religioase.

Oficială (sub Maria Tereza) —  Ordonanţă în -contra ciumei. 
1766, Blaj.

Foae volantă, cu 6 pagini 16/29, d a ta tă  Viena (citată de Vereş).

Beddeus (Siegfried, Sámuel) —  Diss. inaug. med. de verme 
Taenia disfo., 1766, Vindobona; —  Forigang der Kubpocken Impfung
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in Siebenbürgen, 1808, Hermannstadt (Siebenburqische Provinzalbläter, 
1813, IV, pog. 86).

Autorul a  fost m edic a l oraşului' Sibiu.

Hacquet (Baltazar) —  Nova meihodus ani arteficialis in re
gioné iliaca sinislra instituendi, 1766, Vindobonae (teză); —  Einige 
Bemerkungen über das Karpafische Geb'rge, art. in Cfell’s chemisdhe 
Annalen, 1789; —  Uber ein'ge Salzslöcke in der Moldau und Sieben
bürgen, ibidem, 1790, ibidem; — I Eivas über die Karpaiischen Ge
birge .und einige Mineralwässer. 1791, ibidem; —  Uber eine Sellsirun- 
dung; 1791, ibidem; —  Nueuste physikalsch pol.tische Reisen durch 
die Daciscben und Sarmatischen oder nördlichen Karpaihen, 4 vol. 
1790-1796, Nürnberg; —  De salinis in Dcciae et Sarmaiiae mon-- 
iibus exisieniibus inquisitis, 1795, Göffingen.

Autorul, fost p rofesor la  Lubljana şi apoi la  Cracovia. A c ă 
lătorit adeseori, pentru  studii/ prin România.

Fridwalsszki (loan) —  Mineralogia M. Princîpafus Transylvaniae, 
1767, Claudioppli; —  Disserfatio de skumpia seu Cotino planta co- 
riaria cum diversis experimentis in M. Principatu Transylvaniae fers*: 
tufiş, 1773, Claudiopoli.

Autorul e ra  preot. Lucrare în 4—0, cu 10 foi nepaginate şi un 
clişeu. Este prim a descriere sistem atică a  acestei plante în Româ
n ia  (după Vereş). In 1796 a  fo st d escrisă  şi de Iosef Benkă.

Veresioi (Samuel) —  Disserfafio physica, fulger, fűimen et 
toni iu. eorumque phaenomena, ex nova electriciiio doctrina explicanda 
et confirmans, 1767, Claudiopoli.

După citat. •

Plecker (Iohann) —  Diss. inaug.' med. de sensibus morborum 
causis, 1772, Lipsiae.

Autorul a  fost m edic a l Braşovului. -

Cranz (Henric loan Nspom) —  Analyses therm. Herculanarum 
Dáciáé Traiani celebriorumque Hungáriáé accedii aquarum Hungá
riáé; —  1773, Viennae.

Autorul e austriac . Lucrarea în 8—0, de 96 pagini,, descrie (în 
pag . 1—34) apele  term ale dela  M ehadia, analizate de medicul Zagoni.

M hăilescu-Racz (SamuiI) —  Diss. inaug. medica ,de sanitate 
cbnservanda, 1773, Vindobonae.

Autorul s ’a  născu t în Şomcuţa, a  p rofesat în Baia M are şi a  
ajuns profesor la  Buda. Se zice că  a  m ai publicat alte  24 lucrări, 
pe care nu le cunosc.

Wagner (Lucas „Coronae Transylvani” —  Diss. medico-che- 
rpica de cquis medicaiîs Magr.î Principaius Transylvaniae, 1773, Viennae.

A u to ru l'a  p rofesat în Braşov (citat de Cprnides şi de Vereş). 
Lucrare luxoasă, form at 8—0* de 95 pagini).

Sch'mert (Iohann, Peter) —  Diss.; inaug. medica de systemati 
sexua.i 1776, Tymavia.

Autorul a  p ro fesa t în Sibiu.



869

Barbenhis (Benjamin, Iosif) —  Dissertalo de haemorrhoidibus 
vesicae, 1777, Tyrior; —  Apele minerale ale Ardealului, 1792.

N ăscut în Braşov, autorul a  p ro fesa t în Trei Scaune, Făgăraş, 
Braşov şi în Principate. A studiat clima Braşovului şi topografia 
m edicală a  Ţării Bârşei, d ar nu-i cunosc lucrările.

Wolff (Andreas) —  De vecie Roanhuysiano emendato, Diss. 
inaug. obstefricia. 1777, Tymavia; —  Siebenburgisch-Sächsische 
Hochzeifsverse 1792, Hermansfadfj —  Ein Wort über die FaschlngS- 
krankheiten, 1795, in Quartalschrift, Hermannstadt; —  Uber den' 
bei Lebelang neuentdekte Wasser, brunnen, nebst einer chemischen 
Analyse desselben, ibidem; —  Was ist der von der Queleinreibung, 
als einem neuentdekten Heilmittel gegenbdie Pest, zu halten? ibidem; 
Beiträge zu einer statistisch-historischen Beschreibung des Fürstenthums 
Moldau”  1805, Sibiu.

N ăscut în Sibiu, autorul a  p ro fesa t acolo, apoi la  Iaşi, la 
Bucureşti şi ia r la  Sibiu. Teza sa, form at mic 18/11, a re  26 pagini 
şi o p lanşe, ia r descrierea Moldovei — deşi e considerată ca  pă ti
m aşe, in teresează foarte mult isto ria  n o astră  medicală,

Lange (Martin) —  Diss. inaug. de ophlabnla commentatiò me
dico-chirurgica, 1777, Tymavia; —  Istoria icterorum epldemicorum, 
1784; —  Rudimento doctrinae de peste, 1784, Viennae (şi Offen- 
bach, 1791) —  Von der Glaubwürdigkeit der meisten Pestberichte 
aus der Moldau und Wallachey, 1787 ; —  Reoensio remediorum praecl- 
ipuorum Transylvanlcis dornesticorum, 1788, Offenbach; —  Plan zur 
Verbesserung der Hebammenstalten im Burzerilandischen Distrikte, 1791, 
Braşov. . i

Autorul s ’a  născut în Braşov ş i a  p rofesat acolo, ia r 'lu c ră rile  
au  fost c itate adeseori.

Balog (Joseph) —  Specimen inaugurale botanico-medicum, s'stens 
praecipucs plantasin M. Transilvaniae principatu spanie et sine cul
tura provenientes, 1779, Lugduni Batavorum.

Nu cunosc autorul, nici lucrarea.

Boscowich (Joseph) —  Reise von Constantinopol durch Ro
tai an'en Bulgarien und die Moldau nach Lemberg in Pohlen, 1779, 
Leipzig ; —  Giornale di un viaggio da Costantinopoli in Polonia (dell’abate 
Ruggiero Giuseppe Boscovich)? 1784, Bassano.

Autorul nu e medic, ia r cărţile  — după cum a ra tă  titlurile — 
nU sunt m edicale. Ele in teresează în să  istoria noastră  m edicală;

, Prima, _are 156 pagini form at 17/10, ia r a  doua 230 pagini, for
m at 21/14.

Griselini (Fraz) —  Versuch einer politischen und natürlichen 
Gesch'cte des temeswarer Banats, 1780, Wien.

Autorul nu e medic, dar lucrarea  e foarte p re ţioasă  pentru 
Istoria medicinei. Voi. I 'de 310 pagini, form at 26/20, cuprinde date 
istorico-geografice ; voi. II de 135 pagin i cuprinde date  de istoria 
naturală, precum  ş i . corespondenţe cu Spallanzani.
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Hoffinger (lohann, Georg) —  Diss. inaug. medico-practica de 
voiatica seu erysipelati erratico, 1780, Viennae.

Autorul a  p ro fesa t în Z latna şi O raviţa.

N.colaidi de Pindo (Ioan) —  Diss. inaug. physiologico-medica 
sisferns pygoniam, 1780, Viennae; —  Von der Lustseuche oder der 
venerischen Krankheit, (traducere), ia care a adăugat o serie de note 
originale, sub titlul de „Ermineia’’ .

De origină m acedonean, autorul a  a juns profesor la  Viena. 
Nu cunosc lucrările.

Fichtel (lohann Ehrenreich von F.) —  Geschichte des Ste-
msalzes unde der Steinsalzgruben im Grossfürstenihums Siebenbürgen 
1780, Nürnberg. . ,

Referat de A. Vereş în Bibli. rom.-ung.

Manikat Saphran (Ioan) —  Dissi inaug. de clysteribus eorum- 
gue eff'ct bus, —  1781, Halae sax.

Autorul e ra  • din Braşov. Lucrarea în format 4—0, de 39 p a 
gini, a re  o dedicaţie la tin ească  lui I. Al. Ipsilanti, în care pom e
neşte  şi de prietenul său  M anssio Eliadeş, doctor în m edicină şi 
filosofie; ia r textul este  grecesc. Originalul diplomei este la  Mus. 
Naţ. B udapesta (după Vereş).

(

I  i -
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Aparate noui

SCAUN PENTRU OPERAŢII 3ACOBAEUS
, - de

C. V1DRAŞCU
M ed ic  p r .  D ir e c to r :  S a n a to r iu l  M a r ila -O ra v iţa -C a ra ş  

■ \
Dăm mai jos descrierea sumară şi reproducerea unui scaun 

pentru Jacobaeus imaginat de noi şi construit (la Sanatoriul 
Marila. /

Sanatoriul a început să funcţioneze în 1943, atunci când 
procurarea inventarului sanitar era aproape imposibilă, la a- 
oeasta adăogăm convingerea, ce am căpătat că aparatele descrise 
şi întrebuinţate ,de şcoala Franceză sau Germană nu cores
pund unei poziţii optim'e şi mai cu seamă odihnitoare pentru 
cei operaţi.

Este dela sine înţeles că fiecare operator, fiecare şcoală, îşi 
are metoda preferată, nu este în intenţia noastră de a intra în 
discuţii inutile. Credem, însă, că cele mai multe din aparatele 
descrise pun bolnavul într’o poziţie „agăţată“ din cele mai 
obositoare. • -

Cea mai bună descriere estţ imaginea alăturată.
Un scaun înalt de 1,15 m. Scaunul cu margini rotunjite, ridicate, 

prevăzut cu o pernă, suficient de larg pentru a cuprinde. pe cel vce se 
aşează. Bolnavul aşezat îşi reazimă picioarele pe treapta superioară, la tă , ' 
a  scăriţei _ din faţă. Spătarul este tăiat în gutieră, egţe acoperit cu o 
pernă de muşama. La partea de sus a' spătarului o gutieră mică pentru 
susţinerea capului, piesă ce poate fi coborîtă sau ridicată după nevoe. 
Pe piesa susţinătoare se fixează printr’un braţ cu articulaţie o mică gu
tieră care susţine braţul ridicat. In partea pos.teno-inferioaxă a spătarului 
o piesă de lemn cu 2 şanţuri în X, şanţuri în care ge fixează pârghia 
„iatagan” de care bolnavul se prinde cu mâna. Această pârghie este ţinută 
fixă cu un şurup cu cap în fluture. Pârghia se prinde după nevoa lâ 
dreapta sau la stânga. întreg spătarul scaunului poate fi aplecat în spate 
sau în faţă, fixându-se în, poziţia dorită prin tr’un şurup fixat la  o piesă 
intermediară sub nivelul scaunului. !

Scaunul întrebuinţat ]a Marila are avantaje pentru Jbol-. 
nav şi pentru operator.,

Bolnavul este aşezat, cu mai multe puncte de reazim, bra
ţul din partea interesată ridicat deasupra capului descoperă 
perfect regiunea axilară şi laterală făcând posibile orice fel de
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manevre cu pleuroscopul şi cauterul. Braţul este susţinut, pe 
deoparte, prin prinderea manei de mânerul pârghiei curbe, 
pe de altă parte de o  gutieră de tablă la nivelul cotului.' (Ai- 
ecastă gutieră nu figurează în imaginea alăturată).

Statica pulmonului este influenţată favorabil:
a) ridicarea diafragmului, prin poziţia şezândă, este ne

însemnată;
b) plămânul rămâne agăţat de bride — cele mai multe 

mpicale — pe care îşi imprimă greutatea-tracţiune;
• c) prin aplecarea spătarului mobil se liberează regiunea 

ant. sau posJt. a hemitoracelui respectiv.
Pentru operator. înălţimea scaunului aduoe regiunea obiş

nuită manevrelor de intervenţie în câmpul practic şi neobositor 
pentru poziţia capului şi braţelor unui om de talie mijlocie. 
Operatorul poate lucra comod şezând pe un taburet-şea ridi
cat la nivelul dorit.

• Pe acest scaun am executat mai mult de 200 operaţii Ja-
cobaeus. .

CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIE
1. ALEXA, CANTEMIR ANGHELESCU în colaborare 0u I. POLO- 

VRÀGEANU şi AUG. ŞTEFĂNNESCU : Problemele fundamentale ale sănă
tăţii publice rurale din România. — Tip. „Pres/a“, Buc., 1946.

GH. BĂJEU : Problematica sulfamidelor şi penicilinei în chirurgie. — 
Impr. C. F. R., Buc., 1946. '. '

GH. BĂJEU: Chirurgia sistemului nervos'simpatic (Prelucrare). — 
Iţmpr. C. P. R., Buc., 1946. - ,

MIRCEA SUCIU SIBIANU: Un mare'câştig economic: O mai bună 
împărţire a timpului. — Tip. „Astra“, Braşov, 1946.

OD. APOSTOL : Activitatea mea în domeniul medicinei • generale, an
tropologiei, etnologici, igienei şcolare, etc, (1919—1946)» — Buc., 1946.

OD. APOSTOL: Activitate în domeniul Iatroistoriografiei '(1914—1946).
OD. APOSTOL: Activitate în domeniul medicinei aeronautice (1929-1- 

1946). — Buc., 1946. ’
MANU 1ULIU : Virajoterapia umorală pe leale operatorie, în terapeu

tica tbc. pulmonare şi osteo-articulaa-e, în astmul bronşial şi diatezele spas- 
mogene. ale copiilor. — Huedin-Cluj, 1946.

VICTOR DIMITRIU : Intestinul subfire (în Tratatul de Chirurgie- 
Semeiotică-Clinică-Terapeutică). — Tip. ,,Slova“ , Braila, 1947.

I. ENESCU şi C. ZOSIN : Nefropatii hematogehe bilaterale. — Inst. 
Grafic „Lupta Moldovei“ , Iaşi, 1947. , .

1’ITU VASILIU : Boalele şi sjndroamele aparatului hemo-rèticùlo- 
en^otelial. — Tip. „Cartea Românească“, Cluj, 1946.

' FR. I. RAINER et AL. TUDOR: Le metopisjn'e chez lus roumains et 
en général. — Impr. „Naţională“, Bue., 1946.

Travaux d ’anatomie à la mémoire du Prof. PR. I. RAINER. — Impr. 
„Naţionala“', Buc., 1943.



Analize

CĂRŢI — MONOGRAFII -  TEZE
RADIOTERAPIE CLINICĂ

d e  .

Prol. D-i D. NEGRU

Tip. „Cartea Românească“ Cluj.
1 9 4 6

Cu acest volum de Radioterapie clinică, autorul a încheiat tri
logia radiologiei,' ce a întreprins publicând un prim volum de Radio? 
logie medicală, (Noţiuni pregătitoare şi Technică generală,) de 469 pa
gini, în Editura Universităţii din Cluj, 1931, (azi epuizat); şi al H-lea 
de Radiodiagnostic clinic, de < 612 pagini, în Editura H. Welther din 
Sibiu,. 1944. '

Am prezentat, la timp, publicului medical românesc primele 2 vo
lume cu elogii nemăsurate. Le reînoim cu prezentarea acestui volum.

In „Prefaţă“, autorul expune planul lucrării, pe care o adresează 
medicilor radiologi, „precum şi tutulor clinicienilor de orice specialitate.

In „Introducere“, autorul se întreabă dacă vom continua să igno
răm, ignorabimus?, până puntea ce s’ar aşterne între procesele fizico- 
chimice, cari au loc în moleculele celulelor vii, şi între fenomenele 
biologice, cari alcătuesc viaţa, a putea explica la un moment dat e- 
senţa vieţei. Bazându-se pe radiaţiunile cari nu sunt decât o formă de 
energie ce se poate preface în materie şi vice-versa (prin fenomenul nu
mit de D-na P. Curie „dematerializare“) ; pe ideile liii Bergson asupra 
„evoluţiei creatoare“, care prin elanul vital iniţial şi-ar desăvârşi instinc
tul şi prin intuiţie ar reuşi să pătrundă în secretele cele mai intime ale 
vieţei; pe teoria transformismuluţ lui Darwin, care va conduce la un 
om al viitorului, post-om 'care va putea odată şi odată să privească 
„înăuntrul vieţei“ ; — autorul care cu Epicur şi Lucreţiu nu admite 
neant înainte de existenţa universului (a, fost ceva) şi nici nimic dupe 
moarte (va rămâne ceva, substituire, dar va fi ceva), îşi exprimă astfel

I. ‘
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optimismul asupra desvoltării fără limite a spiritului omenesc care va 
reuşi cândva, în timp, să pătrundă în misterele fenomenelor biologice.

Cu aceeaşi lărgire de orizont a expus, altă dată, principiile teo
riei relativităţii a lui Einstein. ■

In tra tarea m ateriei, expune în  P artea  I, Generalităţi asupra ra- 
diaţiunilor. — Razele Rontgen (alcătuirea 'unei instalaţii de raze 
RSntgen şi tipurile de instalaţii pentru Rontgenterapîe). — Bazele 
fizice ale radioterapiei. — Studiu de’ ansamblu a l razelor ondulatorii 
(razele hertziene, razele infraroşii, razele vizibile, fazele ultraviolete, 
razele ^Rontgen, razele gamma, razele cosmice). — Acţiunile biologice 
ale razelor Rontgen (Generalităţi; acţiunea asupra ţesuturilor nor
male; acţiunile generale ale razelor Rontgen; acţiunile nocive ale ra 
zelor RSntgen; turburările şi complicaţiile produse în  timpul 'radio
terapiei; leziunile, răspunderile medicului, tra tarea  lor; lezarea urm a
şilor; accidentele radioterapie^şi profilaxia lo r; radioterapia funcţională  

(simpatică şi glandulară), cu doze mici, care urmăreşte modificări 
funcţionale nu  anatomice; ip otezele autorului cu  privire la  u n ele  pro

b lem e d e radiobiologie. — Technica generală a  Rontgenoterapiei (me
tode). — Radium şi radioactivitatea (corpilor radioactivi; proprietăţi 
generale şi acţiunea biologică; radioactivitatea artificială şi energia 
atomică; technica curieterapici.

In Partea II, se expun a fecţiu n ile  pielei; inflamaţiile, afecţiunile 
diverse, tumorile — cari sunt pasibile de tratarea cu razele Rontgen.

, Un in d ex terapeutic alfa b etic a l . m edicam entelor de întrebuinţat
odată cu aplicarea radioterapiei, un in d ex alfa b etic a l m ateriei tra
tate, tabla bibliografică folosită — încbee lucrarea.

Lucrarea D-lui Prof. Dr. Negru este o lucrare de ansamblu care 
depăşeşte cadrul razelor Rontgen; se întinde la problema radiaţiunilor 
în general, a constituţiei materiei .şi a energiei intra-atomice. Antici
pează chiar asupra mecanismului fenomenului biologic şi al esenţei vie- 
ţei. Prin speculaţiile meta-fizice ce face, şi a scrutării problemelor filo
zofice ce pune, autorul se dovedeşte un biolog de seamă. Caracterul 
ştiinţific ce-i imprimă şi aplicările de esenţă clinică cari se deduc, con- 

* feră lucrării o valoare didactică şi practică deosebită pentru studenţi, 
pentru toţi medicii în general, pentru specialişti în particular.

Profesor la şcoala căruia s ’a format o serie întreagă de spe
cialişti; om de ştiinţă care a dat literaturii medicale româneşti opere 
definitive; român care a aprins şi veghiat la Cluj făclia neamului dupe 
răsboaele de întregire şi reîntregire — D-l Prof. D. Negru se apropie 
de sfârşitul carierii ca autor de lucrări cari vor prelungi învăţătura şi 
strădaniile unei vieţi i e  muncă disciplinată. Trilogia radiologică a pro
fesorului dela Cluj va, folosi încă multor generaţii de studenţi şi medici 
români. O înaltă distincţie academică va trebui să încurajeze operă şi autor.

M. C.V r '

\
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M ANUAL PRACTIC DE DISECŢIE
' d j

P rol. D-r V. PAP IU  AN

EDIŢIA II , ,

revăzută şi complectată de

I. O. RUSSU şi V. V. PAPILIAN
C o n fe re n ţ ia r  P r e p a r a to r

Volumul I : G eneralităţi —  Cap —  Gâl — Membrul superior —  
M embrul infeiior.

Volumul î l ; Disecţia viscerelor — Disec]ia sistemului nervos cen
tral — Descoperiri — Nojiuni de tecnică anatomică.

Editura «Dacia TraianS» S. A.
S i b i u ,  1 9 4 5  ş i  1 9 4 6 .

D-l Prof. V. P a p i 11 a n, Directorul Institutului de Anatomie şi 
Embriologie dela Facultatea de medicină din Sibiu, face să apară în a 
II ediţie Manualul practic de disecţie, revăzut şi complectat de D-nii 
D-ri I. G. R u s s u ,  Conferenţiar şi V. V. P a p i 1 i a n, Preparator.

In »Prefaţa“ la 1 voi. care a apărut în toamna anului 1945, au
torul scrie :

Timpul nepermiţând o revizie a vechei ediţiuni, am încredinfat 
cu această operaţie pe doi din căi mai distinşi elevi ai mei. împrejurarea 
trebue socotită favorabilă, întrucât ci înşişi elevi ai acestui manual, 
voi- contribui la perfecţionarea lui prin experienţa propriei lo r şcoţ- 
larităţi şi prin observaţiunile personale dobândite în calitate de corfrt 
ducători ai studenţilor în  învăţământul anatomic.

Pentru mine faptul de. a-ini vedea opera continuată prin e n tu 

ziasm ul,■  d evo ta m en tu l şi în ţeleg erea colaboratorilor constitue o mare 
b u cu rie  şi o speranţă că editarea unei literaturi didactice, m ed ica le  

rom âneşti, pornită dela Şcoala clujană, va fi dusă mai departe în  
amploarea aceluiaşi elan creator.

Bucurie şi datorie. Datorie pentru adevăraţii reprezentanţi ai ştiin
ţei medicale româneşti,,de a-şi face-şcoală la care să se formeze ur
maşii lor.

D-l Prof. P a p i l l a n  îşi face astfel din plin datoria, asociându-şii 
în plină activitate. •

Asemenea şcoli există la noi; în ele o întreagă armată de lucră
tori pe terenul ştiinţelor medicale se strădueşte pe tăcute.

Din ele şi dintie ei, din admirabilul corp didactic ajutător format 
de conferenţiari, şefi de clinică şi de laborator, asistenţi cari înconjoară 
pe profesorii lor şi constituesc împreună adevărate şcoli vor fi recru
taţi viitorii profesori pentru nouile universităţii în' conformitate cu toate 
normele de selecţionare ale legei învăţământului superior — cum scriam 
în cronica trecută pentru „grijulii şi protestatarii platonici“ cari nu pricep
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comandamentele imperioase ale descentralizării şi necesităţile culturale 
regionale.

Terminam astfel: O universitate sg ridică sau decade prin corpul 
ei profesoral şi prin spiritul care o animă. Nouile universităţi au (sau tre- 
bue să aibă) în vedere aceste criterii de justificare şi de afirmare.

Adaog acum : crearea de noui centre universitare nu este dictată 
de satisfacerea veleităţilor profesorale ale localnicilor — cu atât mai bine 
dacă aleşii vor fi găsiţi şi printre aceştia ; la calificare egală, numai, are 
sens să fie preferat- cel din localitate. Nouile facultăţi sunt cerute pentru 
satisfacerea nevoilor culturale ale regiunei, pentru ai cărei copii se poate 
concepe să se acorde o preferinţă faţă de alţii la admitere, dar tot pe calea 
unei selecţionări.

M. C.
*

Activitate medicală. '

EXPUNERE DE TITLURI

,  ACTIVITATE ŞI LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE
de

D-r S. IAGNOV

Bucureşti, Tip. „Universul“ 1946.
/ '

In cuprinsul unei broşuri de 106 pagini, cerută de legea învăţă
mântului superior, în vederea candidaturii la catedra celei de a cincea 
clinici medicale a Facultăţii de Medicină din Bucureşti, D-l Doctor 
S. lagnov expune Titlur-, activitate şi lucrări ştiinţince.

Cu titluri: u fost extern prin concurs; intern prin concurs a l ' Sâ
nul. de tbc. Filaret şi al Spitalelor Eforiei Civile din Bucureşti; medic 
secundar prin concurs; docent de clinică şi patologie internă; medic 
primar de consultaţii şi de  serviciu de medicină internă; profesor de 
clinică medicală, farmacologie şi fiziologie la  Şcoala sanitară pentru 
studenţii evrei, între 1942—44. I

In străinătate, a lucrat în lab. de anatomie patologică a l Prof. 
Sternberg; în  clinicele Prof. Wenckebăch, Eppinger, Neuman; în  labo
ratorul de fiziologie al Prof. Diihring, — din Viena, între 1922—925; — 
a fost stagiar în  clinica Prof. Widal din Paris, în  1925; — a  lucrat în 
lal>. de farmacologie a l Prof. Zunz, din Bruxelles, în 1932; —:-a fost 
siagiar în clinica Prof. Merklen din Strassburg, în 1933. •

Ca activitate d idactică, a  contribuit la  educaţia medicală a  mul
tor generaţii de studenţi şi de medici, în 4 serviciile prin cane 
a trecut; .—. a  ţinut numeroase lecţiuni şi conferinţe publice, ca do
cent;. -ţ-h a inspirat mu.lte teze de doctorat; — a învăţat pe studenţii 
evrei în  şcoala sanitară, ca profesor. , , ,

Ca activitate spitaliceascăi timp de 30 ani, s’a încadrat în  erajv 
hia vieţei spitaliceşti a ţării noastre; ea s’a  desfăşurat numai în  direcţia 

• medicinei interne.  ̂ ,
• Ca activitate d e  laborator, şi-a însuşit metodele tecnice în  lab'or.

■ ţ
M. M i R.
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d in 'ţa ră  (Dr. S. Nicolau, Spit. de copii; Dr. P. Gălăsescu, Spit. Ooloa- 
tina; Prof. Proca) şi din străinătate — în cari a  lucrat şi a publicat'.

Ca activitate ştiin ţifică  —t  care a  mers paralel cu activitatea de 
spital, de laborator, şi cea didactică —/ a  tta ta t probleme de sintcrĂ 
teoretică, cu expunere de vederi originale; — a  prezentat numeroase 
fapte clinice, excepţii; — a publicat lucrări de control; — şi cercetări 
experimentale.

Toate aceste lucrări, în  num ăr de 50 (dintre cari: Cursul de (far
macologie şi farmacodinamie, şi Lccţiunile de fiziologie patologică
— în  manuscris, iar intoxicaţiile acute — în curs de apariţie, în  Bdd. 
medicală a Ed. Socec), sunt expuse în  rezumat, în broşura de faţă; 
caşi cele 11 teze de doctorat, ce a  inspirat şi condus. Ele au fost 
publicate în  numeroase reviste medicale, precum şi .expuse în cadrul 
a  diferite ocietăţi ştiinţifice, străine şi româneşti. 12 din cele 50 lu
crări ale autorului au  fost publicate în  coloanele revistei „M iştarea Me
dicală Română”.

' Remarcăm că întreaga activitate de. spital, didactică şi ştiinţifică a 
D-lui D-r S. lagnov este de esenţă clinică. Ea s-a desvoltat în toate 
domeniile medicinei interne, realizând un tot clinic armonios. A pus în 
slujba clinicei laboratorul, cercetările de control şi metoda experimentală
— toate, mijloace adjuvante indispensabile clinicei: D-sa şi-a făcut 
întreg secundariatul în Serv. de boli contagioase al Spit. Colentlna, 
însuşindu-şi cunoaşterea adâncă a acestor boli cari stau la baza pato
logiei individuale şi colective, a celei mai principale ramuri a practicei 
medicale. A condus mulţi ani un serviciu de consultaţii de mâdicină 
internă — despre rolul întins al acestor servicii am scris în cronica 
trecută, dar inzist de ani de zile — făcând comentarii şi prezentând 
date statistice, cari concordă în totul cu propriile noastre constatări.

Scriam în „Mişcarea Medicală Română* No. 9-10 1939, pag. 588, 
sub proprie iscălitură:

l,,Intr’o broşură de 31 pag., intitulată „Serviciul d e  consultaţii de  

m edicină internă (1930—1938) dela Spit. Caritas ş i N ou a M aternitate  

din Bucureşti — Com en tarii, D a te ştiinţifice, D-T Dr. S. la g n o v ,-  Do
cent la  Fac. de Medicină din Bucureşti, fost Secundar a l Spit. Eforiei, 
Medic primar a l Spit. „Caritas” şi „N oua M aternitate’*, face o  dane 
de seamă a  activităţii Serv. d e ' consultaţii a  acestor spitale (activitate 
prezentată în  esenţă), expune date statistice pe cari le  însoţeşte de 
cpmentarii interesante, reflectând bpiniunea sa personală asupra fali
telor existente şi putând servi ca îndreptar pentru cele viitoare, Nu 
avem decât cuvinte de laudă pentru asemenea activitate“.

Pe lângă erarhia spitalicească parcursă în toată întinderea dela 
4 extern până la medic primar, D-l D-r S. lagnov a fost docent şi a 

asumat rol activ în instruirea studenţilor în spital şi în învăţământ, 
dupe ce şi-a complectat propria sa instrucţie în clinici şi laboratoare 
vestite din ţară şi din străinătate — încât putem considera candidatura 
d-sale ‘ca perfect îndreptăţită şi fericită alegerea, survenită in urmă, ca
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Profesor al Clinicei a 5 medicale dela Facultatea de Medicină din 
Bucureşti.

Revista aceasta, al cărei ~ colaborator asiduu, dela apariţie, a fost 
D-l D-r Iagnov, se onorează cu această colaborare şi doreşte continu
area dela noul titular. c

*

Neurologie.

I. P. PAVLOV ŞÎ ENIGMELE CREERULUI
de

A. JUGOV
Tradusă din limba rusă de N, Wertheim

Edit. Cartea Rusă, 1946, Bucureşti.

In continuare la prezentarea cărţii Pavlov şi Enigme.e creerului 
d«i A. Jugov, pe care am înqeput-o în cadrul Cronicei Medicale din 
No. 8—101946 pag. 505, şi Întreruptă la pag. 506, dăm sfârşitul:

Toata viata şi-a exersat puterea de inhibiţie, el un violent, un om 
răsaduri. — Turnurile tăcerii de la Kolţuşi, Capitala reflexelor condiţionate, 
în oare apar „seriile grele“ de fapte: blocajul mintal; reflexul vestigial, 
legea iradiatiei; apare pe scenă noul excitant, cicatricea; ansamblul de ana
lizatori; procesul nervos unic, pe care Pavlov l-a descifrat prin „perisoopul 
fistulei salivare; reflexul „ce se întâmplă, ce mişcă“ ; reflexul de orientare; 
complexul de circumstanţe. Doctor al Universităţii din Cambridge; solemnitatea * 
de învestire, în care i s-’a dăruit de studenţi o jucărie reprezentând un Qă- 

' teluş Sjcoborând pe sfoară dela galerie, precum odinioară o mică mai
muţă lui Charles Darwin. Urmează, disjunctia funcţiunilor cerebrale;. celebri
tatea câinelui lui Voskresenski (ca a bonavului Kacialkin) pe care s-a făcut 
legătura între reflexie condiţionate ale câinelui cu- psihopatologia omului. Vi
zita baronesei von Meyendorf, damă de onoare la curte şi Preşedinta „Socie
tăţii ruse pentru protecţia animalelor“ oare a declarat că „vivisecţia este un 
abuz revoltător şi inutil făcut în numele ştiinţei“. Răspunsul Comisiei de 
savantă ruşi, între care cel mai 'tăios este al lui Pavlov, care proclamă ' „vivi
secţia pe animale în numele ştiinţei“. Atitudinea lui Pavlov în titaupl răsboi- 
iului. „Răsboiul- este o metodă animalică de rezolvare a greutăţilor vieţei" 
declara Pavlov care înţelegea însă măreţia unui răsboiu de eliberare. — Re
laţiile lui Pavlov cu revoluţia rusă, al cărei aprig susţinător se face în urmă. 
Vocaţia lui Pavlov: copil de preot, născut în 1849, seminarist, în loc să îm
brace haiilna preoţească, se înscrie la Universitatea din Petrograd; rolul în 
determinarea activităţii lui Pavlov a cărţilor: „Fiziologia vietei cotidiene ,.de 
Lewis, filosof şi fiziolog englei; şi „Reflexele creerului“ de Seeenov. „Im’pe- 
perialismul fiziologie“ al lui .Pavlov. „Eu sunt experimentator din cap până în 
picioare“ a declarat1 odată Pavlov, când a înehinat pentru „marii experimenta
tori sociali“. Salutul către Stahanoviştii din basinul Donetului în 1935. Intr’un 
interviev aoorjdat dupe o boală grpvă, la vârstaa de 86 "ani, declară: „oriee 
fae mă gândesc mereu căj servesc astfel, in primul rând, patria mea“ ca şi, 
altădată, marele Pasteur. Până în ultimile zile ale vietei sale, descoperirile 
din „Cielul psihic“ se succed: nevrozele traumatice, nevrozele experimental'^
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celebra experienţă a lui Erofeev în ce priveşte diferenţierea pe bază de in- 
hiibitie; ştiinţa temperamentelor s,au tipurilor nervoase;, procesul salutar al 
inhibiţiei protectoare; tratamentul prin m.tola somnului prelungit în psiehopatii; 
tratamentul cu bromcafeină în doze de o mije de ori mai mici ca înainte; a- 
meliorarea activităţii cordului, ficatului, rinichilor, a oricărui organ, pe calea, 
unui reflex condiţional; prevenirea psfchozelor şi nevrozelor; „conflictele“ t i 

purilor, „stereotipul“ şi ruptura stereotipului; envântul „excitantul universal“. 
Auto-analiza; o problemă dificilă o „lăfp. pe- o doua zi dimineaţa“. Pentru 
elevii săi Pavlov şi-a „microtomizat“ adică analizat şi expus pato-fiziologia 
propriei sale bătrâneţi. — In epilog, se expune cuvântarea t.inută. în fata a 
1500 delegaţi din 37 ţări la al XV Congres interinjational de fiziologie tinut 
la Leningrad în 1935, Congres antifascist, la care Pavlov pronunţă un faimos 
dispurs, în care expune influenta activităţii ştiinţifice mondiale asupra oame
nilor de ştiinţă tineri; previne lnmea asupra pericolului unui răsboin mondial 

— eare nu poate veni din partea, patriei sale, al cărei guvern a proclamai 
„uici-o palmă de pământ străin“. Cu puţin înainte de moarte, recomandă t i
neretului patriei sale care s’a dedicat ştiinţei,- ca printr’un Testamjent: con- 
s.equentă; învăţarea înainte de toate a elementelor de bază; a evita mascate 
lacunelor cunoştinţelor prin ipoteze şi speculaţii; stăpânirea de sine; răbdarea; 
a face şi partea pur manuală a activităţii ştiinţifico; a aduna 'fapte concrete 
„faptele concrete sunt aerul omului de ştiinţă“ ; să nu rămână la suprafaţa 
faptelor, să nu se transforme înltr’o arhivă de fapte; modestia, evitarea orgot- 
liului care pierde obiectivitatea; activitatea comună în colectivitate, Qăci at
mosfera face totul; pasiunea în cercetări.

M. C.

,  * '

fiziologie.
SIMPEXHLE

FUNCŢIUNII DE DEPOZIT
de

S. STOICESCU
Se va prezenta în No. viitor.

B u cu re şti. 19 4 6

M. C.

Medicina străină.

LA MEDECINE AUX ETATS-UNIS ' 

DE 1940— 1946
par

D-r ST. LASSALLE et A. GOTTSCHALK
C o lle c t io n  „ H y p p o c r a te “ , P a r is , 1 9 4 6 .

O culegere a principalelor articole de ordin clinic şi terapeutic, 
cari au apărut in numeroasele periodice şi buletine de Societăţi „din 
Statele-Unite între 1940—1946.

Autorii au lăsat la o parte unele specialităţi şi articole prea tec-
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nice; şi au insistat asupra noţiunilor interesând întregul corp medical, 
din domeniul medicinei generale, al ginecologiei, pediatriei, terapeuticei, 
al medicinei experimentale, al chirurgiei. Au dat atenţie deosebită, la . 
terapeutică, penicillinéi, sulfamidelor, hormonilor şi vitaminelor; la or
gane, afecţiunilor inimei, sângelui şi vaselor; la pediatrie, factorului Rh. 
85 jurnale au fost citate; câteva sute de articole dacă nu mii sunt pre, 
zentate. Ceea ce dovedeşte bogăţia de informaţii ce se găseşte în a- 
ceastâ carte de 333 pagini,

Dacă în fiecare ţară, pe perioade de ani nu numai decât anual, 
s ’ar întocmi asemenea culegeri de fapte medicale, s’ar face o difuziune 
de mare amploare a cunoştiinţelor medicale; spre cel mai mare folos 
al corpului medical de pretutindeni şi al ştiinţelor medicale în general.

.Cartea prezentată, care se. poate procura prin librăria Jean Leon 
din Bucureşti, va putea servi de îndreptar pentru autorii români cari 
vor dori să facă cunoscută în ţară şi ,în străinătate, recurgând la o  
limbă universală, medicina românească în aceiaşi perioadă de ani de 
răsboiu, 1940—1946.

M. C.
Splina.

CÂTEVA DATE. ASUPRA SPLINEI 

CA REZERVOR DE SÂNGE
de

Prof. V. V. PARIN

Academicianul rus V. V. P a r i n  a ţinut o conferinţă intitulată 
„Câteva date asupra splinei ca rezervor de sânge“, la Academia de  
Medicină* în cadrul legăturilor de amiciţie româno-sovietice. Textul 
integral al conferinţei a fost publicat în Veac Nou, N o .-1946.

Autorul, care a consacrat o mare parte din cercetările sale stu
diului splinei ca rezervor sanguin, menţionează:I

Descoperirea funcflel splinei ca rezervor sanguin de către Barcroft 
(1926), precedat de Magendie (1830). Rolul contracţiunilor splinei. Cer. 
cetările cu diverşi factori cari influenţează fenomenele de contracţie, 
astfel: excitarea nervilor splanchnlc drept şi stâng; influenţa pneumo- 
gastrlcului, excitarea nervilor splenari; excitarea rădăcinilor anterioare 
post-cervicale; excitarea măduvel spinării, a scoarţei cerebrale; axfixia. 
adrenalina ; ch in ina; pilocarpina; anestezia prelungită; em oţiunile; ex-’ 
citaţiile externe prin reflexele condiţionate; acţiunea frigului şi a căl
durii; regularea neuro-horm onolă; reflexele carotidiene; reflexele por
nite din venele pulmonare. Metodele de cercetare a modificărilor de 
volum al splinei. Fenomenul constant al unui ritm propriu al splinei- 
Relaţia între ritmul propriu al splinei şi tensiunea arterială, curba vo
lumului splinei prezentându-se ca imaginea în oglinda curbei .presiune! 
sanguine. Reacţia tipică a splinei faţă de creşterea tensiune! în vasele 
pulmonare se traduce prin creşterea volumului său. Faţă de c ircu la ţia , 
generală splina prezintă o reacţiune activă sau o reacţiune pasivă. Rolul 
denervării sp linei.' ,

M. C
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DIN CARNETUL UNUI MEDIC DE PLASĂ

ÎNSEMNĂRI1)
de

D-r OH. UUERU

Pe' Barbete l-ai cunoscut? •
— L-am cunoscut.
— El are vie şi se foloseşte de 'personalul sanitar la lucrul viei. 6a.

»ă-şi vândă vinul, pune pe medicii din subordine kă facă mizerii cârciumarilor. 
E şi el o coadă de topor dar imai bătrână, mai şireată. Oât e de şnret 
emul acesta! , .

—, A venit şi la mine în trei gânduri: odată în inspecţie, altă clíirtö 
în propagandă electorală şi odată în anchetă, întrerup Şeu. Când a venit t* 
anchetă, mi-a dat un sfat: ,,Să nu scuip [niciodată contra vântului“.

— Şi crezi că te-a învăţat de rău ?
— Eu i-am spus că, dacă-mi fac datoria, n’am fnicio teamă.
— Şi el ce ti-®1 răspuns ?
— Mi-a răspuns că pot f i . alb ca zăpada şi el mă scoate negru ca tă

ciunele ; şi pot fi negru ca tăciunele, că iei mă scoate alb ca zăpada^
— Şi n’ai tras nici un învăţământ din asta? 'Ar trebui, mâi Doctore, 

să-i (mulţumeşti, căci el fi-a spus un lucru [mare. El ti*a voit binele. Bă 
nu-1 judeci rău din această pricină. Ascultă şi (ai să-ti aduci aminte dé vor
bele mele. Ţie au să-ti putrezească oasele p'aci, hulit, lovit, sărao şi neînţeles, 
dacă nu vei tine socoteală de vorbele lui. Barbete, măi îti spun eu tie, dacă 
n’are a’ajungă Ministru, are s’ajungă cel puţin Secretar General!!!...

* ,
Prima zi de Crăciun Toată ziua a nins fără de preget fulgi mă

runţi şi deşi. Am stat în casă şi am răsfoit dosarele cu toâte hârtiile pri
mite şi ieşite în cursul anului, spre a întocmi Ştiinţele Anuale. Aceleaşi 
dări de seamă, pe care le-am întocmit şl le-am trimis regulat lunar. 
Trebuesc acum centralizate şi trimise pe un an întreg. ’•

Voiu înainta deci, pe 11 luni, tablouri de num ărul tuberculoşilor, 
alcoolicilor, canceroşilor, sifiliticilor, pelagroşilor, paludicilor, guşaţilor, 
orbilor, surzilor, muţilor, epilepticilor, văduvelor şi orfanilor de războiu, 
invalizilor.,, şi de toate .mizeriile omeneşti, din aceâstă Vale a  Plângerii^ 
lăsată în voia Domnului 1 - '

1) D in  „ R ev is ta  F u n d a ţiilo r  R eg a le“ N -re le  7 , 8  ş i  9 /1 9 4 6 .
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Trimise din plasa mea şi din toate plăşile României Mari, ele vor 
umple coloane nesfârşite şl dosarele Serviciilor Sanitare de judeţe, Ins
pectoratelor, Ministerului Muncii şi Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale şl Ligii 
Naţiunilor. Ele vor procura materiale pentru reviste, discursuri, interpe
lări şi toasturi, iar din neîncetata lor vânturare va ieşi îmbogăţirea mul
tora si se vor împăuna impocrizia şi arivism ul!

*
A  treia zi de Crăciun.
Agentul sanitar din S. a  venit până’n ziuă să mă anunţe că e rost 

de autopsie, căci, la  o cârciumă din N., s’a întâm plat o crimă. Mai târziu, 
aflu că şi în  satul M., tot Ia o cârciumă, un flăcău a înjunghiat pe un 
ă lS u le

După amiază, am avut vizita medicului spitalului din Z. El mi-a 
zugrăvit starea de părăsire în care se găseşte spitalul. Nemai-prlmlnd de doi 
ani bani pentru spital, medicul şi-a cheltuit toate economiile ca  să-l în- 
treţie şi nu ştie când are să mai vadă banii cheltuiţi. Îmi spune că, de 
curând, s’a  pomenit cu ministrul democrat M., însoţit de prefect, care 
i-au comunicat hotărârea ce s’a luat, ca spitalul să  fie transformat în- 
triun spital modern la  fel cu cele din Apus. Ministerul a îndemnat pe 
medic să dea serbări şi să deschidă liste de subscripţii pentru întreţine
rea spitalului, până la  transformarea lui, după cum s’a hotărât. Ministrul 
şi prefectul şi-au continuat apoi drumul prin comunele V. şi N., unde 
urmează să se facă alegeri comunale.

✓ •
M elcul ,

• M ă.întreb şl mă întreabă şi a lţii: cum se face că Barbete,, care nu 
s’a  afirmat niciodată cu nimic, n’a scris nimic, n’a vorbit, n’a adus nicio 
îmbunătăţire şi n’a dat nicio directivă în specialitatea în care-1 vedem, 
cum «e face că ocupă astăzi locul, cel mai de inunte, ocupat a ltă  dată 
de somităţi, profesori cu renume, scriitori distinşi, oameni idealişti şi în
sufleţiţi de marile probleme um anitare? Dau din umeri, mă to t gândesc 
şl-mi vine în minte fabula cu melcul: ;

Un şoim, în vârful unui paltin, vede că ajunsese până la  el, în 
vârful paltinului,—  un melc. D ar tu l  Cum ai ajuns până aici?. îl în
treabă şoimul.

— Uite, încet, încet, târându-m ă mereu, am ajuns şi eu sus —
răspunse melcul. *

Din satul apropiat, se auzeau lătrături lugubre de câini. Toţi câinii 
satului se îndreptau parcă spre un anum it loc, scoţând lătrături prelungi 
şl disperate. Printre urletele câinilor, se lămureau bătăi sacadate de tobă.

— Ce-o fi cu câinii, de latră ? întreb pe Ţăpoi.
Trebuie să fi ve ilt vreun*ursar cu ursul îmi răspunse agentul.
Ne sculăm şi pornim. Cu cât înaintăm pe şosea, cu atat lătratu l şi 

bătăile se auzeau mai tare şi mai înfiorător. In sat, uşile caselor şi por
ţile erau deschise. Prin case şi prin curţi, nu se vedea şi nu se simţea 
nimeni. Tot satul se strânsese în  faţa caselor lui V. M., deputat ţărănist. 
Aci era o hărmălaie de nedescris. Şoseaua, gardurile, copacii din faţa 
casei gemeau de njulţimea adunată, care striga înveselită, cu privirile
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amintite în curte. Curtea, cât era de mare, îndesată de lume care ţipa şi 
făcea haz. Ţăpoi avusese dreptate.

Prin gălăgia mulţimii, pătrundeau bătăile sacadate ale darabanei 
agitate şi lovite cu putere de pumnul ursarului şl mormăitul greoi al 
ursului.

Ne facem loc prin mul|ime, ca să privim de aproape spectacolul.
In mijlocul curţii, pe un flăcău întins, sta, lungit cu fata în jos 

proprietarul, deputat, şi aştepta să-l calce ursul.
Ursarul se opri, dete o poruncă ursului, care se urcă încet pe tru 

pul domnului deputat, călcându-i cu labele lui mai întâiu şalele şi apoi 
spatele. Deputatul nu mai însemna nimic sub labele matahalei. Când 
ursul sfârşi de îndeplinit porunca, îşi lăsă pacientul, se ridică în două 
picioare, iar ursarul începu din nou jocul lui macabru; deputatul, sdro- 
bit şi palid, fu ridicat pe braţe şi dus în casă.

. » ^ ,CI' n,CI' f“ * nu se caută cu medicul când sunt bolnavi»
îmi spune Ţăpoi pe când ne continuam drum ul pe şosea. 'Din gândăceii 
pe care i-a dat M andrăcioaia să-i bea, el a rămas cu rinichii bolnavi ş{ 
nici.Urina nu şi-o mai poate tine.

„Ţiganca îi face oblojeli cu juraări, iar, pentru urină, el fine me
reu vârâtă intre cioareci o băşică de porc. Aşa vine in  parlament. Numa 
copiii lui au rămas nevaccinafi, din tot satul. Unul le -a  murit de mic de 
fălcarită. Femeea lui nu chiamă niciodată moaşă cu diplomă la naştere  
Bolile molipsitoare la  el în casă se ivesc. Mândrăcloala e nelipsită din 
casa lui. Invalidul din B. e chemat totdeauna, când vine deputatul în 
vacantă, că să-i dea „in zodie* şi să-i prezică mersul politicii.

„Însuşi şeful partidului, d-I M., se interesează de aproape,' prin 
acest deputat, de ceea ce spune zodierul Cu ocazia unei vizite ce i-a  
făcut-o şeful partidului pe timpul alegerilor, după masa cea mare ce' i-a 
dat-o deputatul, când au  răm as singuri, au chemat pe M ândrăcioaia de 
i-a tras „de rânză“ pe amândoi. Şl deputatul spune la tofi că amin
tirea plăcută pe care d. M. o are din noaptea aceea a  rămas neştearsă 
din inima lui*.

Şl agentul, cu aer blajin şi resemnat, încheie:
„Ei! Cu toată prostia lor, au rămas oameni pricopsiţi şi cu vază 

n~ t  ara  asta. ' '
„Pe când noi, cu cinstea şi cu munca, cu ce d racu  ne-am ales l*... 

term ină Ţăpoi, convingător. •, - >
*’ . , <P ]

— Aţi botezat fetita, Marlo?
— Am botezat-o, d-le doctor.
— Cum i-afi pus numele ?
— I-am pus numele Filodorma.
— Cine a botezat-o? « -
— Naşu dela bancă.
— Şi acum unde te duci aşa de grăbită ?

’ Mă duc pan’ la naşa din deal să-mi dea o coadă de muşcată 
să  t-o pun Fdodormii în şezut că n’a ieşit î i  poiană de trei zilşi..

Trecând pe şosea, aud în tf’o curte un nepoţel vorbind cu moşu-său:

. ►
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— „Un’te’cl tată male?* (unde te duci tată mare).
— Mă duc cu caii Ia potcovit!
— „La porcovitil*.
— „Un’te porcoveşii, tată  male ? .
— La o ra ş !
— La o la ş !
— Ce aduci dela olaş?
— Aduc bomboane.
— Aduci baboane ?!...

*
Femela care mă serveşte este o bătrână de vreo 60 ani, venită 

d in tr’un cătun apropiat.
Ea îmi poartă de grije ca unui copil al el şi tremură pentru bi

nele şi sănătatea mea. Mă torturează chiar cu mulţimea atenţiilor şi cu 
tot fe lu l de sfaturi pe care mi le dă. stăruind să le urmez cu, sfinţenie ca 
să-mi meargă bine. Deseori se miră că, deşi sunt „om cu carte*, nu ştiu 

cele mai cunoscute lucruri care mă pot fe r i de rele. \

Ea mă povăfueşte să nu mă uit nieiodată noaptea în oglindă, că 
nu e bine. *

Să nu mănânc cu lumânarea aprinsă în mână, că îmi mănânc 
norocul. Când mi se coase ceva pe mine, să tln un colt din gulerul că
măşii în gură, că altfel ajung uituc.

Să nu ieâ mâncând, noaptea, din casă afară. Când îmi ese cineva 
cu doniţele goale, să mă întorc din drum, că altfel îmi merge rău.

Dacă stau pe iarbă, să scuip în  locul unde am stat, după ce m’am 
ridicat.

Când beau apă din izvor, să-mi fac Sfânta Cruce şl să las acolo 
un semn, căci e „rău de iele*.

Când văd o stea alunecând pe cer, să-mi fac Sfânta Cruce şi să 
scuip de trei ori în sân. Să nu mă uit noaptea niciodată în  urmă, că nu 
e bine. Când am avut o bronşită, s’a  t 'nu t de capul meu să mănânc o 
ceapă coaptă cu candel în  ea. Iar când a văzut că tuşea tot mai fine, 
m’am pomenit că-mi aduce un ceai din balegă de mânz.

Dar cea mal mare grije a ei fafă ee mine şi-o arată când trebue 
să ies noaptea din casă afară.

Mai ales în nopţile senine de vară, când sunt pe drum, ea nu are 
linişte până nu mă vede ajuns acasă.

Pe astfel de nopţi, ea îmi spune că apar ielele care cântă şi joacă, 
„Nn e bine să le priveşti. Să laşi capul în jos, să treci înainte şi să-fi 
faci Sfânta Cruce, că altfel orbeşti“.

Când ielele dănfuiază prin.livezi şi. poieni, ea spune Că iarba se 
învineţeşte pe unde calcă ielele şi răm ân nişte dungi ca cercurile „Când 
vezi ziua astfel de dungi, să le ocoleşti cu grije, că altfel vei fi luat 
de iele*.

„Apa în care se scaldă ielele rămâne cu vine .roşii. Să nu bei 
niciodată din astfel de apă*. Ea are credinţa că ; cei surzi, cei naivi, cei 
sluti, damblagiii şi cei cu fetele schimonosite au călcat pe urmele, sau 
au  băut apă din scăldătoarea lor şi că sunt „luaţi de iele*.

„Dacă auzi prin somn o voce care te strigă tare pe nume si tresar. » *
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speriat, să stai neclintit şi să nu răspunzi, că altfel vel am iifl!*, îmi 
spune bătrâna îngrijorată. *

Gavrllă m ăcelarul venea chiuind dela h a n :
— U iu-iu l-U iu-iu!!!
Uito-aşa şi ia r a ş a ! '
Cu căciula pe ceafă şi brâul tărâş, Iar după el făcea haz o droaie 

de copii de şcoală.
— Ce e cu tine, Gavrilă ? îl întreb.
— Ce să fie? Uite-aşa şi iar aşa!
— Lasă-te de băutură, măi om ule!
— Lasă-te şi dum neata de rele.
— Cum, Gavrilă, nu sunt eu om bun?
— Apăi, cum să zic că eşti om bun, dacă nu mă laşi să trăesc 

Când vii şi mă găşeşti rău, ai putea să-mi spui: Gavrilă 1 M ăil Mai 
gândeşte-te şi la mine:...

/ „Şi-o să facem cum e bine 1 Că eu înţeleg 1 Că doar nu sunt om 
prost! D um neata: amendă, procese — şi amendă tot nu plătesc, oricât ai 

umbla. Când cu „dălacu*, degeaba te-gi căznit să-mi dai la cap, că  tot 
am scăpat*.-,

— Şi cum al scăpat ?
— Apăi, cu câtă slănină şl câţi miei am tot dat pe la  toti, cum

e ra  să nu scap ?... •
•

Sunt m utat în jud... şi am ordin să plec fără  întârziere la  noul . 
serviciu.

N ’a mai plouat de săptămâni. Soarele dogoare. Pe cer, nici cea mai 
mică umbră de nor. N ici cel mai mic semn de vreo ploaie răcoritoare.

Iarba şi frunzele copacilor sunt aproape arse. Apa râului şi cea 
d in  fântâni s’a împuţinat. Un nour de pulbere stagnează peste sat. Pe o 
astfel de vreme, părăsesc lofcul unde m’am sbătut atâfia ani. Dau în 
primire agentului sanitar biuroul şi mica zestre a dispensarului. Mi-aşez 
to t bagajul în tr’o căruţă cu cai, mă urc lângă chirigiu şi pornim. Un 
copil în cămaşe se joacă în pulberea din mijlocul şoselei şi ne ’mpledecă 
trecerea. Oprim şi strigăm. Un altul mal mare vine agale şi-l târăşte cu 
greu la o parte. Alături, în tr’o curte, două ţigănci despletite şi goale, cu 

pântecele şi spatele mascate in frunze de boşi, cântă, pe o melodie 
tărăgănată, aproape p lângătoare ;  ■ -

Paparudă, rudă, Peste toată ceata 1
'  Vino de ne udă! Cu ciubăru, băru

Cu găleata, Ieata Peste to t ogorul!...
O femeie vine cu o găleată de apă şi o vatsă peste ele, apoi le 

aruncă Ia picioare câţiva gologani.
După ce adună banii, paparudele pleacă mai departe şl le aud 

iar cântând. t

/ Şi căruţa mă duce înainte prin pulberea ce se ridică în valuri, 
urm ărit de cântecul tărăgănat al paparudelor’.

Cu găleata, leata - Cu ciubăru, băru.
Peste toată ceata! Peste to t ogoru l

• 1
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v  CRONICA MEDICALĂ
1 (Continuare) \

catarilor serviciilor şi instituţiilor medico-sanitare locale; si se cointereseze 
toate bune-vointele şi concursul tutulor (asistenţilor invitaţi) la promovarea 
problemelor sanitare; să expună pe cea mai de seamă din aceste probleme, 
anume problema ocrotirei mamei şi copilului. . -

Conferinţa pe care n’o putem reproduce din lipsă de şpaţiu, ex
pune clar şi eloquent datele problemei. De căldura cu care se va urmări 
rezolvarea pe teren, vor depinde rezultatele practice. Le aşteptăm.

In „Universul“ din 15 Iulie 1946, d-1 D-r I. S t ă n e s c u ,  medic 
legi«, şef de lucrări la fac. de medicină din Bucureşti, arată necesitate» 
■noi învăţământ clinic criminologie. Prea multă criminalitate care atacă pe 
fală viaţa colectivă şi se .întinde mereu. Prezintă forme variate, dela min
ciuna convenţională până la crima cea mai abdominală. Temperamentul cri
minal trebue studiat . ca o boală fizică, pentrucă sancţiunea penală să fie 
oorecţională, adică terapeutică, nu răzbunătoare. Judecătorul să fie sociolog 
şi p^cholog ca şi medicul legist, chemat să-l lămurească.' Pentru organizarea 
unui învăţământ clinic criminologie, se va recurge la Patologia Mintală, la 
Biologie, la Sociologie, la Criminalistică, la Politica medico-juridică, Ia Poe- 
nologie (care va stabili în ce măsură pedeapsa va putea corespunde corec- 
ţiunci) — toate ştiinţe cari cu Terapeutica aplicată tind la profilaxia medico- 

. snoială şi la profilaxia crimei. ■ _
Acest învăţământ va fi predat în cadrul catedrei. de medicină le

gală şi al Institutului medico-legal, încât nu va fi nevoie de crearea 
unei noui catedre.

In „Semnalul“ din 22 Dec. 1946, d-1 Conf. D-r A l. O r ă i  u i 
te  an  u, pune în legătură Numărul de loertri la facultăţi eu asistenţa medical».
Aminteşte că reştricţiunea la admitere este antidemocratică; că 15o/0 dintre 

■ candidaţii la universităţi prin examenul psichotechnic s’au dovedit inapţi 
pentru orice studii universitare, proporţia. crescând pentru inapţii la anumite 
profesiuni; că trebue să se ţină seamă în fixarea locurilor de capacitatea de 
instruire a facultăţilor noastre şi mai ales de nevoile reale ale asistenţei 
Fjanitare, calcularea făcându-se pe perioade lungi de ani, de repartiţia 
medicilor, cari, ca să meargă la ţară, trebue să fie atraşi de înmulţirea şi e 
datarea cum trebue a dispensarelor, de o locuinţă bună, pentru ei şi familia 
Io»; de salarii reale, de mijloace do transport, ş . , a. şi, ca să avem mai re
pede un număr mai mare de medici, trebue reduşi anii de studii şi compri
a t e  programele. Obligativitatea .unui stagiu la ţară va fi astfel înlăturată 
jntr’un spirit democrat şi cu exercitarea drepturilor deliberiate ^complectă.

Observaţii judicioase, cari trebue să meargă în mâna cu crea
rea de noui centre universitare medicale de capacitate redusă, ca să se 
evite pletora de studenţi, ca aceştia să înveţe bine şi într un spirit nou 
adequat împrejurărilor noui.

După d-1 D-r D a r ' i u s  C u p e r ,  asistent universitar, Intrările 1* 
Universitate nu trebue îngrădite (Semnalul, 12 Ian. 1947), selecţia să se 

" focă în cursul anilor da studii; pentrucă sunt mulţi candidaţi, să se ma-
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re&spă capacitatea facultăţilor prin crearea de şcoli de medicină pentru 
primii 2 ani (cu studii teoretice şi practice, fără clinici), în localităţile 
mari de provincie (precum, Arad, Galaţi, Oradia sau Sibiu), depinzând 
de una din Facultăţile de medicină existente, Facultăti-mame, în cari din 
anul III (care la rigoare se poate face şi pe Ioc, prin organizare de clinici 
de un an, cu medici şi chirurgi distinşi din localitate), studenţi să treacă, 
— ca dela Roma sau Amiens din Franţa la Paris.

Autorul socotind facultatea de medicină din Craiova ca şl Înfiin
ţată nu spune dacă va rămâne fică sau devine mamă dela început. Nu 
se întreabă dacă facultătile-mame nu vor fi înăbuşite de puhoiul de 
studenţi ce le vor vărsa anual facultăţile-fice, după 2 ani de gestaţie. 
Ceea ce propune D-sa, este mai puţin decât şcolile de medicină din 
Franţa şi de ce propunea d-1 Prof. Mezincescu, creatorul Facultăţiior- 
mame şi al Facultăţilor-fice la noi, dar după o cu totul altă concepţie. Nici 
profesorii de carieră, nu sunt întotdeauna la înălţime, dar cei improvi
zaţi din localnici, cel mult practicieni distinşi dar nu oameni de ştiinţă 
medicală adevărată sau didactică. Asemenea embrioane de şcoli de me
dicină, menite numai ca să „nu se împingă pe calea disperării copiii 
noştri respinşi sau decepţionaţi*, ar aduce o degradare totală a învăţă
mântului medical.

In „Reforma învăţământului şi alegerea viitorului medic“, d-1 D-r
M. B l e c h m a n  (Semnalul, 16 Dec. 1946), spune că pentru intrarea la 
medicină >trebue să primeze vocaţia, înclinaţia sufletească, nu un examc». 
de admitere improvizat dat pe nişte materii ciugulite din chiar programa 
anului I ;  admiterea trehue să se sprijine pe datele climatului psichic al 
pandidatului, pe psichograma trecută pe fişă specială ataşată foâiei ma
tricole, alături de ■ starea şi evoluţia fizică, a elevului de liceu. Egoismul, 
mecantilismul, snobismul, îngâmfarea, glacialitatea, sunt incompatibile cu 
profesia de medic, profesie pentru care şcoala de mâine trebue să pregă
tească un corp de elită din cei mai aleşi fii ai neamului omenesc, dotaţi 
cu o. cultură generală cuprinzătoare şi o cultură specială medico-socială şi 
medico-progresivă. Iar cei chemaţi să aleagă pe viitorii medici, vor fi 
ei cei aleşi şi pregătiţi să o facă. ' ^

Până la obţinerea acestui prototip de medic ideal, să ne mulţu
mim cu medici bine pregătiţi, de către profesori adică pedagogi 
calificaţi.

La cererea noastră, studentul T. M., din anul II al Facultăţii de 
Medicină din 'Cluj, ne-a făcut următorul Expozeu de frequentare a 
cursurilor: . ‘

In anul II; la Fac. de medicină din- Cluj, sunt înscrişi oficial 600 
studenţi, cu toate că anul trecut când frecventau cursurile la Sibiu, ereau circa 
550. Deşi mulţi s’au retras şi cel. puţin 60—60 au dat recuperarea anului' 
IX, număţ care trebue scăzut din totalul de 550, acum datorită faptului 
că în anul şcolar 1944—1945, la Cluj a funcţionat un an paralel cu anul 
întâiu dela Sibiu, suntem 600 studenţi. i - .

' Aceşti studenţi, la cele trei materii pe care le avem în anul xes-
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peetiv, adică: Anatomie, Istologie şi Fiziologie, sunt supuşi unui program 
şi jTfquentirii cursurilor, în felul următor:

Anatomia: Amfiteatrul dela, Institutul V. Babeş, nu are mai mult de 
2 0 0  locuri, fiind cu totul insuficient pentru ca măcar 2/3 din studenţi să 
ţioată asista la prelegerile acestui obiect. Sălile de disecţie sunt prea putini 

încăpătoare pentru tot acest numii şi studenţii sunt grupaţi câte 3—4 lai un 
singur membru. In linii generale amintesc de disecţia creerului şi a vis
cerelor unde, toti 22—25 studenţi cât sunt grupaţi la o singură masă, 
sunt obligaţi să se mulţumească numai cu privirea.

La Fiziologie, cursurile se ţin în amfiteatrul din clinica nouă. Acest 
amfiteatru de 300 locuri nu e nici el capabil să cuprindă o majoritate 
a studenţilor anului' II. Laboratoarele acestui institut pentru lucrări prac
tice sunt la fel • atât de mici, încât studtntii sunt împărţiţi în 5—6 serii 
jwntru efectuarea lucrărilor şi, în fiecare şedinţă de lucrări se fac câte 3—4. 
Din personalul de conducere fac parte: 1  profesor, 1 şef de lucrări, 3 asis
tenţi şi 3—4 preparatori.

La Istologie, cursurile se tin de asemene în amfiteatrul dela Victor 
Babeş. Există o singură sală pentru lucrări practice, iar sala de proeoti» 
nu are mai mult de 5— 6 m. Au un profesor, un şef de lucrării 3 
asistenţi şi 4—5 preparatori.

In aceiaşi situaţie nefericită pentru un student în medicină se află 
anal III, unde sunt de asemenea 600 studenţi şi anul I  unde sunt 400;

Cu privire la Autonomia univ., căreia prevăzuse că are să i se substitui 
la un moment dat autoritatea statului, căci „prea a acoperit în trecut — 
icnite lacune şi interese“ (articolul din 15 Martie 1946). D-I Conf: D-x 
Al. C r ă i n i c e a n u  în „Semnalul“ No. 1317/1946 prezintă expunerea 
de motive care a justificat decretul-lege din „Monitorul Oficial“ din 24 Au
gust, al M-terului de Educaţie Naţională. D-sa găseşte justificată intervenţia 
statului pentru controlarea numirilor universitare. Comisia de specialişti pe 
care o reclamase D-sa, şi a instituit-o d-1 Ştefan Voitec, va conferi toate 
garanţiile de capacitate şi imparţialitate, dacă „membrii comisiei, oameni 
ajunşi de mulţi ani în înalte situatiuni şi cu mari răspunderi, nu vor ab
dica, dela unele comandamente morale“. Proces de intentiuni politice, ca în 
trecut, nu trebue făcut actualului Ministru, prea conştient de grava răs
pundere ce îi incumbă, care când a luat iniţiativa acestei modificări, a foat 
silit de o stare de fapt oare trebuia remediată. Autorul articolului, între alte 
arantagii ale Comisiei de specialişti, vede suprimarea votului şi desfiinţarea 
cerşetoriei atât de umilitoare pentru candidaţi.

Roadele noiei legiferări vor depinde de bunele intenţiuni ale ce
lor cari vor fi chemaţi să o aplice. Caşi, în trecut, pentru autonomia
universitară.

In acelaşi număr, d-1 Ing. A l. Ş t e f a n o p o l  comentează Ordinul 
circular No. 18.257/1946, al Direcţiei Ocrotirilor Sociale din M-terul Sănă
tăţii, prin care se înfiinţează Casele de naştere în mediul rural. Decretul 
se bazează „pe atmosfera de larg entuziasm şi bună voinţă creată în tara 
în ;«Jeea ce priveşte înfiinţarea acestor aşezăminte“ ; prevede capacitatea de 
«el puţin 4 — 5  camere a paselor, în cari vor fi' instalate; m cari anume case 
intrate în patrimoniul statului (cel mult 1 0 0 , după socotelile autorului) sau
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luate cu chirie plătită din fondurile locale; prescrie tabloul de zestre-tip 
şi adaogă /,întreaga dotare se va sprijini pe iniţiativa şi mijloacele lojile 
(comitete cetăţeneşti, organizaţii politice ş. a.), căci M-terul nu an , în 
depozit disponibil de materiale pe cari să le afecteze a-'dstor aşezăminte“ .

Reuşita acestor aşezăminte va depinde nu de strângerea fonduri
lor, pe care o pune la îndoială autorul, dar de devotamentul medicilor 
de circumscripţie şi al moaşelor. Am văzut eu multe dispensare, in cari 
pe paturile destinate în acelaş scop nu născuse de luni de zile nicio 
femee.

ORGANIZAŢII MEDICALE 
MONDIALE

/
Societatea Naţiunilor, care a avut sediul la Geneva, încetându-şi 

existenţa, a fost înlocuită de Organizaţiunea Naţiunilor Unite (O.N.U.). 
Cu ocazia celei de a 21 sesiuni, şi ultima, care a avut loc în Aprilie 
1946, a rezumat într’o broşură „patrimoniul preţios“ pe care îl incre. 
dinţează ca chezăşie a viitorului său, nouei organizaţii.

D-l Prof. D-r Ai. Ciucă, delegatul României în Organizaţia de 
Igienă a Societăţii Naţiunilor, în articolul Moştenirea lăsată de Socie
tatea Naţiunilor scrie astfel cu privire la moştenirea de ordin igienic, 
singura la care ne referim (Jurnalul, 7 Oct. 1946):

Trei luni după începerea războiului, Consiliul şi Adunarea Societăţii 
Naţiunilor decideau să menţină o colaborare internaţională eficienta,' in ă*- 
■eniul economic, social şi al sănătăţii (împotriva mijloacelor reduse impuse 
de împrejurări.

Epidcmiologiştii secţiunii de igienă au fost trimişi la Londra (1912.) 
şi în Statele Unite, unde au pus la dispoziţia Serviciilor Interaliate: ,,Office 
of Foreign Relief and Rehabilitation“, U. N. R. R. A., întreaga docu
mentaţie şi vasta experienţă adunată de Organizaţia d® Igienă a S»cie- 
tăţii Naţiunilor. Această secţiune a creat, pe de ,altă parte, la Washington, 
în 1941, o „echipă de cercetare“, cu scopul de a pune la dispoziţia „Divi
ziune! de Igienă a U. N. R. R. A.-ei“, o revistă critică asupra situaţiei 
sanitare din Europa şi unele regiuni din Africa şi Asia. In vâltoarea <_eiei 
mai complexe endemo-epidemicităţi mondiale. Organizaţiunea, rtde Igienă cu 
un personal din cele mai reduse, reuşise să menţină în tot timpul războiului, 
Serviciul atât de preţios al Informaţinnilor Epidemiologiec, culese graţie unor 
posturi de observaţie, în măsură de a reuni acete date din ţările belige
rante, nebeligerante, ocupate, etc.

In domeniul Cooperaţiei intelectuale, Societatea Naţiunilor reuşis-- s i 
creeze un centru mondial de acorduri internaţionale unite. Comisiunile tecfc»**e, 
economice, financiare, de comunicaţii şi transport, de igienă şi sănătate j*n- 
blieă, etc., au întreprins investigaţiuni şi studii repede "aplicate pe teren în 
ţările cele mai îndepărtate, cari aveau să le folosească în opera de recon
strucţie şi organizare naţională. •

In a 21-a şi ultima sa adunare generală, Societatea Naţiunilor luase 
rezoluţia de a transfera „Naţiunile Unite“, toate textele originale semnate 
a’e tratelor convenţiunilor, acordurilor şi altor mecanisme de cooperaţie inter
naţională, cari erau depuse la Societatea Naţiunilor. ,
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Toate, activităţile technice de caracter nepolitic au fost de asemenea 
transferate „Naţiunilor Unite“, cu scopul de a fi reluate eventual şi desvol- 
tate în raport cu importanta lor. In domeniul Cooperaţiei intelectuale „Noua 
organizare“ „Unesro“ pentru educaţie, ştiinţă şi cultură, găseşte în moşteni
rea trecută de Societatea Naţiunilor principii solide şi experienţa vasta^ a 
Institutului International de Cooperaţie intelectuală din Paris, care se în
corporează acestei noui Organizatiuni.

In anii războiului, Societatea Naţiunilor şi-a - continuat activitatea în 
domeniul economic financiar, medical, social şi umanitar.

Organizaţiunea de Igienă a Societăţii Naţiunilor a menţinut îm- , 
potriva celor mai aprige difiicultăti, Buletinul epidemiologie săptămânal şi 
Bulqt.iunl lun«r de statistică. Toate adminiistratiile sanitare continuau să fie 
informate săptămânal asupra epidemiilor şi mortalităţii în tarile beligerante, 
ocupate sau neutre, ca şi asupra repercusiunilor războiului asupra stăm 
sanitare a populaţiilor europene. Aoeste date erau de o indispensabilă şi ne
preţuită valoare pentru operele de ajutorare.

Cele 12 fascicole ale Buletinului Organizaţiunii de Igienă, publicate 
în timpul războiului, au pus la dispoziţia administraţiilor sanitare şi lumii 
medicale, datele cele mai noi, mai bine studiiate şi de interes vital pentru 
problemele de sănătate publică: standardizarea produselor biologice, lexiconul 
poliglot al boalelor infectioase, studii asupra boalei „foametei“, problema ore
zului', unificarea farmacopeelor, situaţia epidemiologică şi alimentare ă Eu- 
rojţei, mijloacele de prevenire a tifosului exantematic, etc.

Printre aceste publicaţii, Manualul de boli infecţioăst, redactat de per
sonalul Institutului Cantacuzino şi -oferit Organizaţiunii de Igienă, a primit 
cea mai largă distribuire în limbile franceză şi engleză, trebuind să fie 
rehnprimat în mai jpiitin de 5 luni dela apariţie.

In Jurnalul din 23 Dec. 1946 şi Universul din 30 Dec. 1946 D-l 
Prof. D. D a n ie lo p o lu  prezintă Organizaţiile medicale mondiale recente 
în legătură cu corpul medical şi cu ştiinţele medicale, organizaţii în cari 
vor intra Asociaţiile naţionale ale tutulor ţărilor între cari şi ale ţării noas
tre. Aceste organizaţii sunt: Asociaţia medicală mondială, Federaţia mon
dială a lucrătorilor în ştiinţă, Asociaţia Unesco.

Asociaţia mediea'ă mondială a luat fiinţă la Londra în Sept. 1946. 
In ea vor intra Asociaţiile medicale naţionale ale ţărilor cari vor âderâ- 
la  Asociaţiile medicale naţionale intră corpul medical al tării; fiecare membru 
▼a plăti o cotizaţie de zece centime elveţiene. Asociaţia medicală mondială va- 
ţine în fiecare an, cel puţin o sesiune de lucru, la care vor participa de
legaţi din fiecare ţară. Arc scop profesional şi social; va stabili principii 
cari vor servi de normă în fiecare ţară pentru apărarea intereselor profe
sionale şi participarea medicii«/ la rezolvarea problemelor- sanitare şi sociale..

In Federaţia mondială a lucrătorilor în ştiinţă, înfiinţată tot la Lon
dra şi prezidată de Prof. Jolliot, vor intra iarăşi Asociaţiile Naţionale ale 
ţărilor cari vor adera. Este o organizaţie profesională oare are de scop — 
cităm textual: — să lucreze pentru .utilizarea cât mai deplină a ştiinfei în 
asigurarea păcii mondiale şi pentru a ajuta rezolvarea problemelor celor mai 
urgente ale timpului; să promoveze cooperarea internaţională in ştiinţă şi 
■technologieţ; să încurajeze schimburile internaţionale a producţiei ştiinţifice
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dm toate ţările; să oourdonezo opera ştiinţifică internaţionalii; să încurajeze 
aplicarea ştiinţei în practică şi în. organizarea tării în problemele de orga- 
nizare; să asigure situaţia socială şi economică a tutulor lucrătorilor în 
ştiinţă ocupându-se de interesele lor profesionale; să încurajeze participarea 
oamenilor de ştiinţă la organizarea tării.

. Asociata cuprinde pe lucrătorii în ştiinţă pură şi în ştiinţă aplicată. 
Medicii vor fi titulari, asociaţi şi onorari; vor fine să aibă un grad univer- 
sitar sau echivalent recunoscut..

Asociaţia Unesco, reprezintă Organizaţiunea Naţiunilor Unite pcatr* 
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură. (U. X. E. S. O. O.). A fost creiată în N-brie 
1945, la Londra, de Consiliul economic şi social dela O. N. U. Asociaţia 
Unesco urmăreşte — cităm iarăşi textual; să desvolte cunoaşterea şi inteligent* 
mutuală între popoare prin colaborare pe terenul cultural, educator şi ştiin
ţific, „în scopul de a asigura respectul universal al dreptului, al legei, al 
drepturilor omului şi al libertăţilor fundamentale pentru tofi, fără ’dis- 
■tinotie de rasă, de sex, de limbă sau de religie“. Va dezvolta colaborarea 
tutulor naţiunilor în toate domeniile intelectuale prin schimburi de confer 
rentiari şi orico documentaţii utile, va uşura progresul cercetării ■ ştiinţifice şi 
răspândirea publicaţiilor. Această organizaţie va.da o atenţie deosebită edu
caţiei poporului şi difuziunei culturii, „pentru a realiza progresiv idealul 
unei şanse egale de educaţie pentru toti, fără deosebire de rasă, de sex sau 
de vreo condifie economică sau socială“.

Asociaţia Unesco va stabili principii generale, cari s,e vor aplica în 
fiecare tară aderentă. Unesco continuă oficiul internaţional de cooperare inte
lectuală dela Paris, pendinte de fosta Societate'a Naţiunilor.

D-I Prof. Danielopolu a avut delegaţie să studieze nouile orga
nizaţii. A făcut-o în cadrul Asociaţiilor Naţionale din Franţa. D-sa a par
ticipat chiar la transformarea unora din organizaţiile pendinte de So
cietatea Naţiunilor cari trec în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, pre-' 
cum Oficiul internaţional de Igienă. Se ocupă de mult de problemele 
cari privesc ştiin'a medicală românească şi organizaţiile profesionale 
medicale româneşti, pe cari le reprezintă în forurile internaţionale cu o 
autoritate şi un prestigiu, neegalate. întors din misiunea oficială, ce a 
îndeplinit, a început demersurile necesare pentru înfiinţarea la noi a Aso
ciaţiilor Naţionale respective; •

Incheiu această lungă Cronică medicală — care nu este de fapt 
decât un Ansamblu de relerate medicale româneşti comentate, relative 
la învăţământul medical, la organizarea sanitară, la organizaţiile profe
sionale, la ştiinţele medicale româneşti atrăgând atenţia asupra sco
pului revistei care este de a arunca cu fiecare număr o vrivire sintetică 
asupra stării si evoluţiei medicinei româneşti în cadrul medicinei uni- 
vtrsale. Nădăjduim a începe în anul viitor punerea în aplicare a între
gului program; prin reluarea schimbului mai intens cu periodicele me
dicale străine.

%  - - - M. Cănciulescu


