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Cronică medicală

i DUPĂ 20 DE ANI
'  RECUNOAŞTERE

SOCIETATEA R. R. DE . Bucureşti, 20 Noembtie iQ4Z
ISTORIA MEDIC IN EI

Domnului Prof. D-r M. Cânciulescu
Dlrfctcrul revistei „Acta'Medica Romana*~ t .

> Craiova, Str. Sf. Arhangheli. 5~T

Â m  onoarea să v ă  informez că, în şedinţa lor comună dela 
9 Noembrie c., Grupul Român pentru Istoria Ştiinţelor şi Socie
tatea R egală Română de Istoria Medicinei, a luat cunoştiinţă cu 
justificată mândrie de faptul că revista D-voastră a ajuns aî 
X X -lea an de existenţă.

Plină de admiraţie faţă cu îndelungata perseverenţă în  
sacrificiile de care v ’aţi învrednicit,— şi, nu mai puţin recunoscă
toare pentru serviciile pe care le-aţi adus. ştiinţei medicale, prin 
consemnarea şi difuzarea creaţiunilor româneşti, înălţând prin 
aceasta însuşi prestigiul ţărţi noastre,— numita Asociaţie, pecetluind 
această dată, pentru Istorie, a ţinut să vă repete în scris om agiul 
său, împreună cu cea m ai călduroasă urare pentru viitor. •

Aducându-vă acestea la cunoştiinţă, şi, adăugând din parte’mi 
cele mai sincere felicitări— pentru D v. şi pentru toţi colabora
torii,— vă rog Domnule Director, să binevoiţi a primi expresiunea  
celei mai alese consideraţiuni. ■

Fondator şi Preşedinte de O n o a re  
D-r V. Gomoiu

Revista a primit această adresă din partea Societăţii Regale Ro
mâne de Istoria Medicinei prin D-I ■ Prof. V. Gomoiu, fondatorul şr 

„Preşedintele de Onoare, Preşedinte al Soc. Intern.' de Istoria Me-’ 
decinei. .

O socolim ca cea mai autorizată şi verificată recunoaştere a t 
rolului asumat şi adus Ia îndeplinire de această revistă. A doua re
cunoaştere, ' verificată în timp.

■ * ■

Prima recunoaştere a avut Ioc acum 15 ani, Ia 5 ani dela a- 
pariţia revistei, când în anul 1932 Institutul internaţional de Coope
rare intelectuală din Societ " . t Naţiunilor ne-a adresat scrisoarea ce- 
redăm, căreia i-a urmat răspunsul nostru pentru: -
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Afilierea revistei „Mişcarea Medicală Română"  

la  In stitu tu l Inter, d e Cooper. In telec. a l Soc.- N aţiunilor.

S O C IÉ T É  D E S  N A T IO N S  

IN ST IT U T  IN T E R N A T IO N A L  

D E  C O O P É R A T IO N - i n t e l l e c t u e l l e

P A R IS  I C I - ,  2,  RU E D E  M O N T PE N S IE R

Monsieur le Directeur,

L E A C U E  O F  N A T IO N S  

IN T E R N A T IO N A L  IN ST IT U T E  

O F  IN T E L L E C T U A L  C O O P E R A T IO N

25 Juin 1932

M. le Prof. R a c o v i t z a  a  eu l’amabilité de nous signaler les 
travaux de votre Institut comme parmi les plus importants dans le - 
domaine scientifique, en Roumanie.

Je vous envoie ci-joint le document D. ÏO. 1932 comportait 
les règles pour la rédaction des résumés concernant les travaux 
scientifiques.

L’Institut, international de Coopération intellectuelle a  été chargé 
de faire des démarches en vue d’une plus large diffusion des réso
lutions rédigées par le Comité des Conseillers scientifiques.

Notre action entreprise vis-à-vis des pays suivants: Angle
terre, France, Espagne, Belgique, Hollande, Japon, etc... a donné 
dès à présent dés résultats pratiques encouragents. -

Vous seriez très aimable dé me faire savoir'si le journal que 
vous dirigez sera disposé à accepter, ces règles pour la rédaction 
des résumés.

En vous remerciant d’avance, je vous prie d’agréer, Monsieur 
le Directeur.

t A , E stablier •
Service de Relations scientifiques

M t le Directeur de „Mişcarea Medicală“  *

C ia io v a

% ■ . '

R E V IS T A  —

;,M IŞ C A B E A  M E D I C A L A  R O M Â N A  * . '

s t r . s f t . a r h a n g h e l i ,  5-9 . . Cratova, 30 Juin 1932
C R A IO V A

Monsieur.• ■
A  votre lettre du 25 crt. et aux propositions, que vous nous 

faites l’honneur de nous adresser, nous nous empressons' d’adhérer 
et nous vous en remercions vivement.

Nous applaudissons et souscrivons volontiers à l’initiative du 
très Honn. Comité, qui demande que (tout travail scientifique ou com- 

tmuniqué soit précédé ou suivi d’un court résumé, résumé conçu et 
élaboré d’après certaines règles et qui soit traduit en même temps 
en une où plusieurs autres langues, i

Le procédé des résumés, résumés faits par les auteurs eux-mê
mes, offre vraiment plusieurs avantages: il fait prendre rapidement 
connaissance du contenu d’un travail, lequel cache d’habitude sous 
une épaisse coùche de connaissances secondaires ou de compilation

i

\
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un mince noyau original, inexistant même très souvent; — il favo- 
vorisera l’échange international des diverses publications.

A gréez, M r .)  X?r. ^  C a n c iu le s c o* Directeur de la revue '
, Mişcarea Medicală R om ân'“

Moniteur A. Establiet
L ’Institut l. de Coop. Intellect. Service des relations scientifiques

P A R I S  I

S.
2 Rue de Msntpcnsicr

' Mulfumim cu recunoştiinfă în nujme'e Revistei şi a Colaboratorilor 
săi, Sociefăfii Regale Române de Istoria Medicinei, şi ilustrului sau 
Fondator şi Preşedinte D-I Prof. V. Gombiu, pentru pilduitorul gest 
şi înăi(ătoare atenfie. Urarea pentru viitor o socotim ca un îndemn, 
căruia ne vom strădui să dăm urmare.

[Iar D-Iui Profesor Emil G. Racovifă — Omul de ştiinfă cu 
repu ta) ie mondială; descendent dintr’o familie din Moldova de înalţi 
dregători; elevul lui Ion Creangă, de humorul căruia îl apropie şi un 
talent remarcabil de scriitor; vizionar . social, premergător, aderent al 
mişcării socialiste din România şi din Franţa, care şi-a împărfif moşja 
Ia fărani înainte de expropierea legală; e'ev preferat al Iui Henri La- 
caze-Duthiers, creatorul şcolii Zoologice franceze modeme; parti
cipant ca Zoolog la expedifia be'giană delà Polul Sud pe vasul Belglca, 
despre care Amundsşn, participant şi el în expedifie, a scris: „Zco'ogu! 
expedifiei a fost românul Emil Racovifă. Pentru ca'ită.ile Iui vorbeşte 
mai mult decât aşi pjtea -eu faoe, imensul material şiiinfific pe care 
l-a adus acasă” ; conducălo' al Laboratorului Arago de'a Banuyls 
sur Mer, anexa Sorbonei din Paris şi codirector al revH'i franceze de 
Zologie „Archives de Zoologie experimenta'e et générale"; Intemeitorui 
ştiinfei noi „Speologia” care se ocupă cu studiu! peşte-i or şi al vie- 

llătilor subpământene;/organizaforul întreprinderii şliinfilice „Biospco'ogia” 
cu care a explorat aproape 2000 de peşteri în toate părfi'e globului, 
punând bazele „Istoriei natura’e a domeniului subteran” ; Intemeitora! 
„Institutului de Speo'ogie” delà Universitatea din Cluj, al cărei Se
nator, Rector şi Mentor a fost ani. îndelungafi; participant activ îă 
toate manifestările culturale ale Ardealului şi ştiinfifice ale Ţării, a- 
supra căreia a revărsat beneficiile morale ale celebrităfii sate mon
diale* * )—■ cu Omagiul pios depus pe mormântul deschis de curând în 
a! 79-!ea an al unei viefi încărcate de muncă necurmată şiv glorie, 
supunem -dovada acestei de a II—à recunoaşteri care confirmă pe a 
D-sale.

*
M. C.

PROGRAM DE VIITOR

Când intri înfr’un an aniversar, consideri timpul trecut. Când 
ieşi,. priveşti în viitor. Societatea R. R. de Istoria medicinei r.e aduce
omagiul său pentru trecut, şi cea mai că'duroasă urare pentru viitor;

. -  ■ ■
* )  Dupe însem nările D -lu i Val. Puşcariu  din A d evăru l dela 58 XI 1947.
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Cele 2 Recunoaşteri, la 15 ani de distanţă, înseamnă că Revista 
a mers pe drumul ce! bun. A. ocolit „Cimitirul * de care pomeneam în 
numărul trecut, şi a reuşit să devină un Organ reprezentativ al 
Ştiinjei medicale româneşti: —  prin suflul de viaţă care a qnimat-o; —  
prin trăirea în actualitate; — prin participarea Ia progresul Ştiinţei 
medicale româneşti nu numai1 prin consemnarea manifestărilor ei; —  
prin selecţionarea acestui material, pentru alegerea grâului de ne
ghină; —  prin adoptarea celei- mai stricte obiectivităţi ştjinfjfjce; .— 
prin integrarea în folosul colectivităţii; cetitorii cunosc lupta revistei îrţ 
favoarea asistenţei . medico-sanifare în mediul rural, pentru reformă 
învăţămânlului medical, pentru , adaptarea organizării sanitare la ne- - 
voile ţării şi ale timpului.

O tecnică̂  şi ţinută anumită, „Technique et présentation t d’un 
Dournal médical”, indicate în Raportul présentât la al IlI-Iea Congres 
al Federaţiei Presei Medicale Latine care a avut loc la Pais în zilele 
de 17— 21 Oct. 1934, Raport care purta ca motfo „Miile fois sur 
le méfier remettez votre ouvrage, Remettez le toujours, et Iè rèmèttiési” 
—  ne-a uşurat sarcina.

Revista, tribună independentă, ca şi Bruxelles-Médica! şi oricare 
revistă medicală ştiinţifică „n'entend approuver ni improuver aucune 
des idées défendues par ses correspondants qui restent seuls responsablê  
des opinions emises sous leur' signature”. Ideile cu cari nu suntem de 
acord, Ie combatem prin expunerea păreri gr noastre şi ale colabora
torilor noştri sub iscălitură proprie —  sau fe confruntăm, penfru-ca din 
contrazicere să reese „dublul aspect al unicului, şi cunoaşterea 
părţilor contradictorii ale * acestuia” cea ce constitue esenţa dialecticei 
(Lenin) şi cunoaşterea ştiinţifică în lumina materialismului dialectic (Ke- 
drov-Analele Româno-Sovietice No. 6/1947), la care trimefem pe ce-, 
titorii „încercărilor de psicho-mecanică” ale D-Iui Prof. Em. C. Cră
ciun publicate în No. 1—2 şi 3— 4/946 şi al articolului „Ce este 
metafizica” al D-Iui Prof. C . Mihăilescu publicat în No. 8— 10/947, 
pentru punere la punct.

Ştiinţa medicală în evoluţie poartă în jurul ei un halo de non 
ţiuni paramedicale şi Iasă în urmă o dâră de seque'e mefamedicale. 
Pentru a cuprinde în ansamblul lor toate aaesfe manifestafiuni de 
/̂esenţă medicală şi a Ie consemna în „minuta medicală” ce ne stră

duim să reprezinte fie-care'număr al revistei, am dat publicităţii spe- 
culaţiuni filosofice ca cele dé mai sus cari pot interesa pe unii ce
titori şi- în orice caz informa. Pe noi persianal ne depăşesc! Ne in
teresează mai mult utilizarea în medicină a energiei atomice şi apli
carea teoriei relativităţii în biologie, pe cari Ie-ăm solicitat dom pe- 
tenfilor în materie; —  precum şi tot ce este ştiinţă aplicată, în slujbă 
căreia cunoaşterea dialectică se pune ca o adevărată metodă experi
mentală.

La fel, ca să tratăm forma care îmbracă fondul şi să urmărim 
şfilul medical ştiinţific sau literar, precum şi să exprimăm diversele re
percusiuni ce determină un fapt medical, am inaugurat ’ „Aspectele 
medicale cari în ■ fond nu sunt literare. Revista nu să va literaturiza 
prin acestea, dupe cum nu se va spiritualiza prin cele dinţâi. îşi va con
tinua opera de informaţie şi critjcă ştiinţifică.
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Ştiinfa medicală este socială. Organizarea de asistenfă socială, 
la fel. Profesiunea medicala va urma. Organele lor de publicitate 
frebue să Ii se conformeze. Revista aceasta va îndeplini caşi în trecut 
aceste comandamente, în slujba cărora a stat tot iimpul. Programul 
din viitor va continua pe cel din trecut.

Considerăm organul de publicitate o trikună de pe care se poatè 
vărbi, o catedră de pe cane se jin prelegeri, o institufie mai înaltă ca 
o catedră universitară şi' mai plină de răspunderi. Un. asemenea post 
de onoare frebue respectat, şi onorat când se exercită sub o Direcţie 
ştiinţifică de prestigiul ceei pe care şi-a dat-o şi cu concursul unor 
Colaboratori ca acei pe cari şi i-a ales această revistă.

La expunerea programului viitor şi pentru complectarea profesiei 
de credinfă a • revistei, adăogăm: Cronica medicală, cu care începe 
şi se termină un număr, expune faptul medical divers de importantă 
şi de actualitate, care ar trece neobservat; pune înainte anumiie ca
racterizări, detalii, noutăţi; şi, mai ales, complectează şi comentează 
materia numărului, — număr compus pe îndelete şî tratat cu migală, care 
reprezintă pe alt plan o adevărată lucrare ştiinţifică, tot atâtea lu
crări ştiintifioe de ansamblu. M C

REFORMA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MÉDICAL

învăţământul de toate gradele şi de toate ̂  specialităţile este în 
curs de reorganizare — pentru a fi democratizat, adică pus Ia înde
mână lutulor şi specializat, ca să satisfacă necesităjilor reale. învă
ţământul medical va participa. _  •

D-I Ştefan Voitec, Ministrul Educaţiei Nationale, la Congresul 
Corpului Didactic de toate gradele care a condus la Fuzionarea în
tregului corp didactic într’o singură Uniune, a formulat ast-fel prin
cipi Ie reformei structurale a învăţământului :

' : 1 . Reorganizarea Ministerului Educaţiei, pentru a avea capacitatea der 
plină de a planifica şi coordona întregul învăţământ în raport _ cu nevoile 
societăţii potrivit cu cerinţele institupunei şi educaţiei publice, precum şi cu 
funcţie la stat a fiecărei categorii sociale şi a fiecărei .ramuri de producţie. 
Pentru ea Ministerul Educaţiei Nationale să devie astfel, un organ de pregătire, 
dirijare şi coordonare a viituilor cetăţeni, a <aţlrekr tecnice necesare şt a cul
turii generale însăşi, un proect de lege vă îftiiptui reorganizarea interioară 
a departamentului, adecvată acestor comandamente, precum şi necesităţilor 
unei descentralizări administrative efective.

2. Legiuiri trebuitoare vor stabili o nouă repartizare a treptelor d̂e în
văţământ. Programele specifice, manualele şi tehnica de predare a materiilor 
vor fi modificate, urmărindu-se ca ele să, suprime programatic ş i. pedagogic 
structura nouei societăţi româneşti pe drifm de realizare — aceste legiuiri 
cuprinzând întregul conţinuţi al reformei, ţ , . ^

3. - Proectarea pe teren a reformei urmează să se facă potrivit unui plan
de aplicare şi în raport cu posibilităţile financiare. ,

Invătăpiântul popular va alcătui un tot organic, va fi o şcoală unică 
desfăşurată astfel ; învăţământul preşcolar, - acelaşi ca alcătuire la sate şi oraşe, 
învăţământul primar elementar şi cel gimnazial unic.
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învăţământul P«»ar propriu zis între 7 -1 ]  ani, va avea continuitate 
obligatorie in gimnaziul unic până la vârsta de 14 ani, vârstă până la oare 
toţi copii primesc aceiaşi învăţătură.

învăţământul secundar se va divide în ]icec de mai multe titluii: teh
nice, teoretice, agricol, cooperatiste, economice, administrative. Ele vor fi or
ganizate şi distribuite potrivit necesităţilor dictate de orientarea şi planifi
carea viefn noastre economice şi sociale.

învăţământul superior cu o durată de 3 -5  ani, va pregăti cadrele' 
superioare tehnice administrative şi intelectuale, necesitate de către nomie con- 
ditium de desvoltare ale statului. El va asigura totodată cercetarea şi crea- 
ţiunea ştiinţifică, va desvolta şi susţine posibilitatea de circulaţie a eulturei 
in mas8e?e largi populare. ♦ ;

întregul învăţământ superior va ,fi astfel reorganizat ca să existe o- 
articulaţie intre el şi cel secundar în toate ramurile acestuia şi cu circulatiim-c,'
° J°S PaDa SUS Sa fie 0 calitate, orice piedică fiind înlăturată. Prin aceasta, 

precum şi prin victoria susţinere a celor porniţi din m'assele muncitoare 
*e va asigura o structurare socială cu adevărat democratică a studentimU

Keforma învăţământului superior va trebui să realizeze o regrupare ,i 
reorgamzare a Facultăţilor existente şi va - .înfiinţa Facultăţi ' noui/ punând 
accentul pe cele de tip monotehnic.

In prealabil - justificând nevoia acestei reforme, D-l Ministru a
doW ir, r f a° 3I  “  nUL-f -Va în,âfura nimic din cea-ce în trecut s’a  dovedit util, rodnic, viabil şi care merită deci să dureze.

rinnnroLa aCo aj- h  Unificare a corpului didactic şi de Fu
zionare a Sindicatelor didactice, de toate gradele, sub un Comitet 
execuiiv central ai cărui Preşedinta a fost ales D-I Deputat M
R a c ^ Î Siu lCafe!° r Je Invâfători din România,Kaporfor al Legei de mfnnfare a Universităţii din Craiova, -  D-I Gh

Edu“ " * ' ; . * - * »
Corpul didactic are o sarcină pe care mulţi din dvs. nu şi-o ima

ginează mea, nu o pretuesc la adevărata ei valoare.'Dvs. profesorii universi- 
ari, profesorii de l,cee, învăţătorii, precum şi conducătoarele grădiniţelor de ’ 

eopn, nu sunteţi numai profesionişti eari să' învăţaţi copiii să citească sau 
sa scrie, sa invataţi eleva de liceu anumite chestiuni teoretice sau pe stu
denţi m facultăţi chestiuni de specialităţi: Medicină Politehnică. Drept că, ' 
dvs. sunteţi în acelaşi timp modelatorul snfletese al snrietiiloi nostrn.
. , T̂|1 Sa"m* închipui cum tot acest învăţământ care începe cu grădi

niţa de copii până la, facultăţi,, poate să dea o bună îndrumare şi celor ce 
vin sa înveţe dacă nu există o colaborare strânsă între toţi aeej eare eo„tribue 
şi eare lucrează în cadrele învăţământnloi. Cum va putea profesorul de liceu 
sa indrumeze pe ţinem cari ies din gimnaziu, dacă el nu a primit materialul 
necesar, daca- nu ştie ce/a. făci# acest ■ tânăr în gimnaziu, eare au fost apţi- - 
tudmele sale, pentru ea profesoral secundar să poată să-i îndrume şi mai 
bme, pentru ca Universitatea să' ştie ce să primească. Astfel, se explică . eă

. 1 (Continuare Ja pag. 785).



Reviste generale

Spitalul de boli pulmonare —  Sibiu 
$ Medic Primar Director: D r .f i .  1 odea

INFECŢIA DE FOCAR Şl APARATUL RESPIRATOR 
UN STUDIU DE SINTEZĂ*)

■ ‘ de

D-r CORNELII) TODEA

' Infecţia de focar care fortriează azi subiectul unor întinse 
şi foarte aprofundate cercetări, este unanim considerată ca o plagă 
socială. Observaţiile clinice şi cercetările de laborator stabilesc că 
infecţia de focar .este susceptibilă de a  determina cele mai variate 
boli şi sindrome clinice. n

Atât în studiul infecţiei de focar al D-lui Prof. Goia, care 
reprezintă în literatura medicală sinteza unei munci de riguroasă 
observaţie şi cercetare clinică pe timp de un deceniu, cât jşi din 
alte lucrări, nu se aminteşte problema determinării afecţiunilor 
şi sindromelor respiratorii -provocate de infecţia de focar. Poate 
legătura de cauză şi efect între infecţia de focar şi aparatul res
pirator a  necesitat observaţiuni mai îndelungate şi mai ales cred 
că multele eşţecuri au provocat o întârziere în stabilirea unui raport 
de cauzalitate, care este aşa de bine elucidat în alte sindrome 
clinice. .

înainte de a stabili legătura între infecţia de focar şi afec
ţiunile respiratorii, să precizăm în spiritul concepţii noi ce înţele
gem sub infecţia , de focar ̂ prezenţa unui focar imicrobian inflamator 
cronic în stare de latenţă, care local nu se trădează decât printr’o 
simptomatologie neînsemnată şi care în mod ciclic produce la 
distanţă în diferite ţesuturi şi organe turburări funcţionale sau chiar 
leziuni importante, care -se traduc prin simptome alarmante ce co
pleşesc fenomenele locale -r- tot 'acest complex formează infecţia 
de focar. Sâ ştie că infecţia, de focar, în marea majoritate a  cazu-

*) Lucrare primită la redacţie la 22 Iunie 1946.
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iilor, este localizată în cavitatea buco-faringiană. Sediul îl formează 
în special dinţii şi amigdalele. Dintre afecţiunile dentare, în prima 
linie se încriminează granulomul, ca o consecinţă a  infecţiei cana
lului radicular şi mai ales când drenarea fiziologică se suprimă 
prin aplicarea unei plombe. Faţă de aceste infecţii, organismul se 
comportă în ,felul următor: el slăbeşte' virulenţa microbilor, deli
mitează şi încapsulează focarul infecţios cu o barieră celulară şi 
tisulară care se .produce în ţeseturile înyecinate.i Microbii din in
fecţie de focar deslânţue - un proces inmuno-chimiC şi modifida 

* capacitatea de reacţiune a întregului organism, ceea ce determină 
forma turburărilor şi leziunilor" produse la distanţă. Ca infecţie-de 
focar dentar mai pot figura chistele dentare supurate, dinţii cari, 
susţin protezele şi resturile de rădăcini dentare.

In a l .doilea rând şi poate într’o măsură mai mare, c a  in
fecţia de focar, servesc şi amigdalele. Ele fiind situate la răspântia 
căii aerodigestive, într’o regiune în permanenţă expusă infecţiilor, 
sunt punctele de plecare a  unor invaziuni şi infecţiuni cu determinări 
funcţionale şi organice la mari distanţe. R. Duperie, din Bordeaux, 
enunţă că amigdalele cari sunt încontinuu expuse infecţiunilor atât 
prin caracterul lor structural cât ş i topografic, riu servesc nici pe 
departe ca un baraj .contra infecţiilor, fapt care era considerat ca 
o dogmă în medicina )de până azi, ci din contră constituesc o .spăr
tură în calea tuturor agresiunilor şi sunt un receptacol pentru in- 
fecţiunile atenuate. Amigdalele se constituesc însă în infecţia de 
focar,, numai în cazul când criptele sunt astupate ori pereţii lor sunt 
lipiţi sau închişi printr’un ţesut cicatricial. Capsulele peritonsilare,

. pot figurd şi ele ca infecţie de focar.
' . Pe de altă parte infecţiile Ide focar mai pot lua naştere îri,
cavităţile sinuzale, maxilare şi frontale ori în organe îndepărtate: c a : 
vezicule biliară, căile urinare, apendicele, anexele, prostata, vezi
culele seminale, etc., iar Eppinger, susţine că infecţiile de focar se 

- pot produce şi în submucoasa intestinului.
Din punct 'de vedere practic amigdalele şi dinţii, sunt însă 

sediul principal a l infecţiilor de focar. In interiorul focarului infec-< 
ţios cronic se află microbi, produse toxice elaborate de aceştial 
(exotoxine), altele ce rezultă din distrugerea lor (endotoxine) ş i 
substanţe autogene 'rezultate din desagregarea. celulelor propriii 

■ bile organismului. închistarea focarului infecţios se face printr’d 
barieră celulară mecanică formată dintr’un ţesut granulativ, vasd 
sangvine leucocite polinucleare, celule limfatice şi plazmazellen.

Bariera celulară este susţinută de o apărare imujno-chimicâ 
provocată de ţesuturile învecinate |n urma prezenţii microbilor şi a  
substanţelor toxice din focarul infecţios. Dacă în această apărare^ 
celulară imuno-biologică locală, se produce o spărtură, microbii 
şi substanţele din focar," invadează organismul ifie pe cale sangvină, 
fie pe cale limfatică, producând leziuni inflamatorii în cele mai va
riate ţesuturi şi organe. /Această ruptură se produce din mai multe 
cauze, de exemplu: la focarul infecţios dentar prin'traumatismul de
terminat de masticaţie ori prin deglutiţii mai dificile, la cel localizat
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3n amigdale. Turburârile circulatorii produse în ţesetufile perifocale 
■ determinate de agenţii termici ca de exemplu răceala, provoacă 
exacerbarea inflamaţiei care contribue la relaxarea barierei meca
nice din amigdale. Mobilizarea  ̂substanţelor din focar se produce 
insă mai ales prin procesul de supra-infecţie (angine recidivante) 
prin care se modifică relaţia de simbioză armonică ce s’a  stabilit • 
•(anticipativ între microorganism şi microbii din infecţia de focar. 
Supra-infecţia declaşează un proces de'alergizare la nivelul barieriif 
perifocale, astfel favorizează ruperea barierii imuno-biologice. După 
Ascoli, infecţiile intercurente care produc bacterimii, activează un, 
focar infecţios latent şi astfel favorizează mobilizarea substanţelor 
din acest focar. Pentru explicarea mecanismului de acţiune al in
fecţiei de focar s ’au formulat o serie de ipoteze, de ‘exemplu: teoria1 
bacteriană şi teoria toxică, care 'sunt unilaterale şi nu rezistă unei 
critici clinice obiective. Adest fenomen complex prin care substan-i 
„ţele de focar iar juca rolul de alergene (endoalergene) care 'au 
darul să determine modificări profunde şi foarte importante, atât 
în umorile cât şi în ţesuturile organismului. Asistăm deci la pro
ducerea unor ‘stări alergice asemănătoare cu cele din infecţia 

/tuberculoasă. Din cauza aceasta în timpul unei recrudescenţe a  
infecţiei de focar, endoalergenele, care invadează organismul nu 
provoacă aceeaş reacţiune ca la primul contact, ci produce o 
Jnflamaţţe promptă şi violentă, la nivelul ţesuturilor în prealabil' 
sensibilizate —  aceasta se numeşte reacţia, iperergică. Reacţia aler- 
■ gică-iperergică, se produce în funcţie de anumite predispoziţii consti
tuţionale, ereditare şi congenitale. Sunt indivizi cu \un aparat mezen- 
chimatoz înzestrat cu o capacitate funcţională atât de viguroasă, 
încât infecţiile ‘de focar nu determină nici o modificare clinică 
locală sau la distanţă, * vorbind de o anergie pozitivă. La alţii din 
contră, aparatul mezenchiimatoz de calitâte inferioară nu este ca
pabil să ferească organismul de o infecţie generală sau' locală.

Relaţia imuno-biologică stabilită între macro şi micro-orgariism 
nu este constantă ci qste susceptibilă să se modifice sub influenţa 
a  numeroşi factori —  de exemplu în cazul unei rezistenţe scăzute a 
organismului, adică îritr’o stare anergică în care microbi nu prea 
■ virulenţi pot p educe p stare septică.

Infecţiile de focar ;evoluiază lent ş i în mod insidios, ani de 
ţiile fără a  atrage atenţia' purtătorului acestor focare. In stadiul 
•actual, îmbogăţiţi cu o experienţă foarte mare în ceea ce priveşte 
■ evoluţia infecţiei de focar în domeniul diferitelor afecţiuni aşa  de 
bine studiate ca cele reumatice, sau ale aparatului circulator, pre
ţuim şi cele renale, ne-ain îndreptat atenţiunea asupra aparatului 
respirator, care riu scapă nici el de sub influenţa patologiei spe
ciale provocate de ţinfecţia .de focar. Ceea ce cred că q determinat 
prudenţă mfai mare în, Studiul corelaţiei dintre infecţia de focar 
şi turburările broncho-pulmonare, este suprapunerea proceselor aler
gice din tuberculoză cu cele din infecţia de focar. De fapt cei mai 
mulţi anatomo-patologi consideră afectul primar incipient cu aden,o- 
pgtie  ̂ (tbc ), ca prototipul infecţiei de focar. Tratamentul radical al



infecţiei de focar cu rezultatele lui a şa  de prompte şi definitive 
în domeniul capitolelor cardio-vasculare, reumatice, etc., au suferit 
eşecuri uneori lamentabile în afecţiunile pulmonare. De aceea s ’a 
impus o rezervă, până la  aprofundarea şi mai riguroasă a obser
vaţiilor clinice şi de laborator.

Aceste consideraţiuni m’au determinat să caut să fac o sinteză 
a  lucrărilor şi cercetărilor clinice de până astăzi în legătură cu 
infecţia de focar şi aparatul respirator. Voiu ţine însă un strâns 
contact între tuberculoză pşji infecţia de focar de care uneori 'este 
foarte greu de deosebit, putând da naştere deseori la erori de diag
nostic.. In stadiul actual, îmbogăţiţi cu o experienţă foarte maro 
în ceea ce priveşte evoluţia infecţiei de focar, dispunem de o seric 
de simptome, probe clinice şi de laborator, care constitue cadrul 
prezenţei în organism a  unui focar de infecţie în activitate.

Una dintre cele mai importante investigaţii clinice în desco
perirea infecţiei de focar este anamneza.

Asupra interogatoriului luat conştiincios şi foarte amănunţit s ’a 
insistat în special la precizarea acestei surse latente de infecţie 
din organism. Trebue să accentuez că în materie de determinări’ 
broncho-pulmonare, istoricul şi antecedentele bolnavului joacă un 
rol extraordinar de important pentru depistarea momentelor infec- 
tţoase repetate care interesează aparatul respirator. Infecţia de x 
focar evoluând cu simptome minimale, pacientul nu le acordă o 
atenţie deosebită. El nu aminteşte aceste date de cât dacă' insistăm 
în special asupra lor. Printr’o anchetă minuţioasă vom afla că în 
copilărie sau în adolescenţă bolnavii au prezentat angine repetate . 
cu manifestaţiuni floride, repetate în , a doua decadă a  vieţii (peste 
40 ani). Ereditatea joacă un rol foarte important prin tarele ei consti
tuţionale. In anamneză trebue să avem în vedere şi trecutul amigda- 
Ijan şi chiar cel dentar al părinţilor. Se observă că sunt familii iirf 
cari mai mulţi membri prezintă tendinţa de a contracta amigdalite 
repetate sau alte afecţiuni buco-faringiene.

Amigdalele având o structură limfatiţă sunt susceptibile ds 
infecţii cronice. O predispoziţie pentru constituirea, amigdalitei cro
nice o, provoacă afecţiunile cronice nazo-faringiene, în special ve
getaţiile adenoide, care prin contiguitate şi recidivă susţin infecţia 
cronică a  amigdalelor. Unii autori susţin că infecţiile dentare pot 
determina la rândul lor leziuni amigdaliene cronice sau invers. Voiu 
descrie mai detailat simptomatologia amigdalitei cronice pentru a  
ne familiariza cu > această noţiune clinică întru cât rolul infecţiei 
de focar nu poate fi în mod definitiv şi indiscutabil dovedit numai 
prin proba terapeutică la care dacă se' recurge fără elemente de 
diagnostic precis, mai ales în complicaţiile' brondho-pulmonare, nu 
este fără urmări. Un semn funcţional în amigdalita cronică este 
o ipersensibilitate faţă de frig şi de curentul de aer, bolnavii con
tractând cu o mare uşurinţă guturai şi răguşală. Ei se mai plâng 
de °  jena în deglutiţie şi de foarte multe ori au senzaţia de corp 
străin in gât. Unii au gust rău în gură care se accentuiază în deo- . 
sebi după tuse. Un alt simptom foarte frecvent şi pregnant este
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tuşea matinală pe care bolnavul o prezintă imediat ce se trezeşte. 
Tuşea este seacă şi uneori apare în chinte foarte supărătoare lavână 
chiar caracterul convulsiv. Puseul de amigdalită survine de obiceţ 
după o răceală sau un exces de băuturi reci, precum şi în urma 
surmenajului vocal. Această reactivare durează doar 2—3 zile (pe 
urmă d.spar), bolnavul rămânând doar cu impresia unei stări gri
pale. Un alt simptom cardinal în amigdalita cronică este _ sub- 
febrilitatea, care nu prezintă insă niciun caracter patognomonic. As- 
cens.unile termice evoiuiazâ în puseuri, cari coincid cu perioadele de 
(activitate a acestor focare irifecţioase cronice de diseminare, în
soţite deseori de senzaţie de frig stţu de transpiraţiuni uşoare. Unii 
bolnavi suportă toate acestea fără nici un fel de acuze, pe când 
alţii prezintă o simptomatologie' neurasteniformă. Această capaci
tate de rezistenţă la unii ş ’ar datora constituţiei individuale speciale, 
iar ceilalţi ar fi taraţi din punct de vedere neuropsihic.

In-ce priveşte examenul obiectiv clinic în aihigdalita cronică, 
Keintz, împreună cu Lang au descris o sensibilitate la presiune în 
regiunea retro-angulo-maxilarâ. Acest simptpm este de o mare im
portanţa în precizarea diagnosticului. Tot ei descriu o paloare te- 

. gumentarâ, o pigmentaţie şi o emaciere discretă. Faptele clinice 
mai dovedesc că indivizii, cari au suferit în antecedente de angină 
difterică sau scariatină, ,au deosebită predilecţie de a face infecţii 
de focar amigdaliene. . .

La luarea interogatoriului nu vom nsglija ci vom cere insis
tent date asupra angmelor repetata în a  doua şi a treia decadă a 
vieţii când înainte de procesul de involuţie a l amigdalelor, care 
este în bună parta fiziologic, sa declanşează din nou puseuri de 
amigdalită.

Cât priveşte infecţiile de focar dentare, insistăm în special asu
pra durerilor dentare cu caracter nevralgic, sau vreun abces gin- 
gival sau alt accident dentar infecţios. cari servesc de momente 
patologice ce prezintă o mare valoare de diagnostic pentru pre
cizarea unei infecţii ds focar cu punct de plecare dentar. Simpto- 
mele prezenţei sinuzitelor se trădează 'm ai uşof printr’o cefaleo 
miatinală sau una post-prondială penibilă sau printr’o pioree na
zală intermitentă, uneori fetidă. Constatarea amigdalitei cronice şi 
implicit a  iniecţiei ide focar este de competinţa specialistului, —  a c 
centuăm însă că nu dispunem de nici un simptom local care ar 
pleda cu certitudine pentru prezenţa iniecţiei de focar la % acest 
nivel. Stabi.irea unui. diagnostic precis nu este posibil fărpi o co
laborare strânsă" cu stomatologul ş:i cu otorino-laringologul. De prin 
anii 1934, în Spitalele de Boli Pulmonare din Paris, se afectase câte 
un specialist stomatolog şi oto-rino-laringolog, pentru a rezolva 
cazurile cari determinau în mod secundar infecţii pe căile aeriene 
superioare şi  inferioare. In serviciul Prof. Sergent şi Rist, unde am 
lucrat, am observat acest examen sistematic şi riguros ce puneri 
o mare greutate pe depistarea focarelor de infecţii buco-faringiene.

Vom trece' acum în revistă toate complicaţiunile respiratorii



determinate de infecţiile de focar buco-faringiene. Infecţiunile rino- 
amigdaliene, prin iritaţiunile ce le întreţin asupra terminaţiuniior 
nervoase, determină turburări reflexe continui sau intermitente asu
pra terminaţiunii laringeului superior, provocând o tuse reflexă 
uscată, adeseori cu caracter chintos. Aq'eastâ este numită după)- 
origină tuşă amigdaliană. Am mai amintit că ea se prezintă mai 
ales dimineaţa, la sculare şi uneori chiar péste zi, dacă bolnavul 
stă pe spate. Uneori aceste crize de tuse suni urmate de oj expec- 
toraţie compusă din dopuri purulente albicioase ori cenuşii. Pentru. 
eliminarea acestor secreţii bolnavul face efòrturi chinuitoare uneori 
însoţite de senzaţii de vomă. Aceste puseuri rino-faringiene urmate de 
tuse şi exectoraţie se perindă clinic, uneori, foarte sistematic la 20-30 
-zile şi mai ales atunci când barometrul scade, pe vreme umedă, şi plo- 
iosă, însoţite fiind de o stare, fizică de oboseală, somnolenţă şi de o 
lipsă bruscă şi complectă a  spiritului de iniţiativă. Aceste stări de 
curbătură psiho-fizică se însoţesc aproape în permanenţă de. du
reri,' în spate, uneori foarte atroce, localizate mai ales în regiunea 
interscapulo-vertebrală, în a şa  zisa zonă de alarmă a ' lui Chauvet. 
Alteori durerile pu caracterul de constricţie superioară toracică ur- 
■ miate de senzaţii de pseudo-arigină de piept (contracţiuni brusce 
şi dureroase ale centurii scapulo-umerale stângi cu iradieri spre 
mană, însoţite de o senzlaţie neprecizată de anxietate. iAceste simp- 
jtome pe care nu le-am găsit menţionate în literatura medicală, 
le-arh obţinut printr’o anamneză detailată a  bolnavilor.

Manifestaţiunile broncho-pleuro-pulmonare, cu punct de ple- 
aare buco-faringian, sunt în mod disparat şi foarte puţin studiate 
în literatura medicală. In studiul de sinteză pe care voiu căuta 
să-l fac, datele sunt coroborate cu observaţii clinice, deşi modeste 
ca număr, insa foarte Concludente în ceea ce priveşte precizarea 
atitudinei ce trebue să luăm faţă de aceste afecţiuni.

Rino-bronchitele descendente studiate cu multă meticulozitate 
de Flurin, care au caracterul dominant de a  se repeta clinic ş i de 
a  evolua cu subfebrilităţi pot fi întreţinute de. infecţiile buco-farin
giene şi în special de amigdalitele cronice. In 'aceste rino-bronchite1 
examenul rino-faringelui este de o importanţă capitală. Am puteq 
enunţa că după cum limba este oglinda stomacului, rinofaringele este 
oglinda bronchilor. Aci este momentul să fac o incursiune în tuber
culozele atipice identificate clinic aşa  de bine de şcoala lui Besançon 
şi a  elevului său Jaquelin André. Ele se caracterizează prin epi
soade bron<ch,itice, pneumonice sau stări gripale, care apar mai 
ales spre sfârşitul - ieriţii sau primăvara. Aceste stări patologice1 
surit produsul unei infecţii baccilare atenuate printr’o contagiune» 
directă pauct-bacilară, evoluând pe un teren mai rezistent. In fixarea 
diagnosticului Bezançon, insistă mult asupra valorii considerabile ce 
o are noţiunea de tuberculoză familiară. De aceea antecedentele ere
ditare şi colaterale sunt foarte importante. In cele personale căutăm 
manifestări tuberculoase discrete; o adenopatie. tuberculoasă cervi
cală o tracheo-bronchită în copilărie, pleurite uscate, tuberculoze 
osteo-articulare sau tuberculoze peritoneale discrete. Aceste date le
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susţinem cu radioscopii şi radiografii, care descopăr o discretă 
tuberculoză fibroasă pleuro-pulmonară. Aceste constatări le con
firmăm cu tuberculin-testul, 'pdică cu reacţia la tuberculină şi c.u 
examenul de spfrtă repetat pentru bacilul Koch, care- are o impor- 
tanţă hotărâtoare pentru enunţarea diagnosticului. '

• In mecanismul de’ producere a l tuberculozei atipice domină tot 
fenomene alergice ca şi în cele a  infecţiei de focar; între aceste două 
tjablouri patologice, graniţa este foarte sinuoasă şi foarte greu de 
precizat. Recenta descoperire a  infiltratului precOpe cu eosinofilie|
(a sindromului Loeffler), poate avea o origină alergică diversă şi 
poate simula orice leziune dela cea mai banală până la cea specifică.
El are trei caracteristice: Eosinofilia, caracterul efemer al umbrei, 
radiologice- şi minima alterare p  stării generale. El poate dispare 
fără urme ori poate ţine luni de zile fără însă a  lăsa rezidiy radio- 
logice. Etiologia tuberculoasă în aceste cazuri nu poate fi exclusă 
decât prin reacţii sigure şi mai ales prin lexamenul repetat al sputei 
pentru bacilul Koch. Originea poate fi de natură alergică banală 
ori poate fi datorită unei hiperergii tuberculinice, după cum susţin 
Leitner şij Martens. Iată o, afecţiune care face o legătură insehsi- 
bilă între reacţiile (alergice din infecţiile de focar şi cele produse 
de complexul primar (tuberculinic) din tuberculoză.

. Diagnosticul precis în aceste afecţiuni rino-bronchitice, între 
infecţia de focar şi tuberculoza atipică, este de o importanţă <vitală, 
căci *ablaţia unui focar de infecţie, în special al amigdalelor, pe un 
teren hiper-alergic datorit unei impregnaţiuni tuberculoase, poate 
fi în detrimentul individului şi poate fi punctul de plecjare al unei • 
exacerbări sau diseminări tuberculoase. De aceea precizarea infec
ţiei de focar în materie de turburări ale aparatului respirator frece- 
sită o colaborare obiectivă şi riguroasă între ftiziplog şi specialistul 
de nas, gât ş i urechi. Ftiziologul trebue sâ excludă prin toate me- * 
todele sale de investigaţie clinice, radiologice şi de laborator, o 
tuberculoză atipică a  cărei tablou simptomatologie/ se suprapune 
pe cel al infecţiei de focar. In acest domeniu se face apel mai mult 
ca ori unde la spiritul de sinteză al medicului care* face acest diag-ţ 

. nostic de fineţe între două tablouri morbide care se îmbină aşa 
de intim unul cu celălalt. Doctrina infecţiei de focar, care la noi s ’a  
încetăţenit cu adevărat, abia în ultimii 10 ani, trece printr’o epocă 
de entuziasm care duce cu siguranţă la exagerări regretabile ce 
au avut darul să o discrediteze într’o bună măsură. Din cauza 
mjarei tendinţe intervenţioniste, în special în ce priveşte am'igda- 
lectomia, azi s’a născut , o  clientelă nouă şi destul 'de mţfrieroasă a  
celo: care sufăr ’ şi mai accentuat după extirparea amigdalelor.

• Câţi părinţi nu ne spun că copii lor după intervenţie Sunt foarte' 
susceptibili la guturaiu. şi au o tendinţă descendentă bronchitică. 
Ei; fac bronchite repetate supărătoare şi trenante. Sunt cazuri unde 
în urma intervenţiilor s ’au declarat sindrome banale acute pulmo
nare, congestii pleuro-pulmonare şi în special intervenţia a fost 
punctul de plecare al unei tuberculoze care până la acea dată 
se păstra într’un echilibru .perfect stabil. In mic, trăim cam .aceeaşi
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epocă de- entuziasm intervenţionist când laparotomiile pentru extir
parea apendicelui erau en vogue. Dintre aceştia s’au recrutat apoi 
acei suferinzi, nenorociţi porecliţi în'literatura franceză de „balafres 
de l’abdomen“ , adică crestaţii abdominali. Gândindu-mă la aceşti 
pacienţi, victime ale modei medicale pe care i-am văzut căutân- 
du-şi sănătatea în staţiunea vestită dela Plombière din Franţa, pe 
cei amigdalectomaţi în zadar şi greşit i-aşi numi „ciopârţiţii rino- 
faringelui“ . Problema infecţiei de focar este de o importanţă so
cială atât de'covârşitoare încât se impune o deosebită prudenţă in 
alegerea şi stabilirea unui diagnostic- precis, care mai mult ca ori 
unde în acest domeniu poate da satisfacţii depline abţinând rezul
tate definitive şi salutare pentru bolnavi.

Aceste consideraţiuni le-am făcut în specidl pe marginea in
fecţiei de focar, ce interesează aparatul respirator, un câmp clinic 
unde intervenţia greşită poate să  influenţeze forţa imuno-biologică, 
încât reacţia alergică-iperergică poate vira uşor ' într’o stare de 
anergie negativă şi astfel să devie punctul de plecare a  unei 'dise
minări tuberculoase. ' ;

După ce am făcut aceste incursiuni destul de adânci în do
meniul tuberculozei să trecem în revistă determinările asupra căilon 
aeriene superioare şi inferioare provocate de infecţiile de focar.

Pentru demonstrarea acestor corelaţii patologice, citez două 
observaţiuni publicate de mine în „Ardealul Medical“ în colaborare 
cu Patachi şi Berbescu, dela -Spitalul de Boli Pulmonare Sibiu*. Se 
descriu două cazuri clinice, cari prezintă cu o regularitate aproape 
matematică la 20 30 zile simptome de catar ale căilor respiratorii! 
superioare, caracterizate prin tuse şi expectoraţie. Timp de ani de 
zile li s ’a  diagnosticat o bronchită recidivantă cu caracter cronic. 
Toate examinările radiologice şi de laborator pentru tuberculoză, 
au fost negativ^. In antecedente au'prezentat puseuri repetate d© 
amigdalite. Specialistul constată o amigdalită cronică criptică ca- 
zeoasă. Amigdalectomia face să dispară definitiv acest catar bron- 
chic. In alt caz care dela vârsta de 18 ani, prezintă crize de coriză 
spasmodică extrem de supărătoare, însoţită de cefalee şi neurastenie 
pronunţată; spinul iritativ ,s’a identificat într’o amigdalită criptică 
cbzeoasă. Prin extirparea amigd'âlelor se instalează vindecarea 
definitivă.

Congestiile pulmonare după Carrière şi Grosset, uneori iau o 
formă foarte atenuată datorită unui teren modificat, ca o conse
cinţă a  unui mecanism imuno-biologic. Ele pot fi provocate de o 
infecţie de focar buco-faringiană. Tot în articolul amintit în „Ardealul 
Medical“ , cităm cazul unui tânăr observat în Spitalul de Boli Pul
monare Sibiu, care timp de un an prezintă un catar rino-bronchic, 
însoţit de un focar localizat de congestie pleuro-pulmonară la baza 
pulmonului stâng. Tabloul clinic este foarte asemănător cu cel din 
tuberculoza pulmonară unde fixitatea semnelor stetacustice ce pre
domină într’o anumită regiune este aşa  de caracteristică pentru 
această boală. Pentru eliminarea acestor probalităţi-s’au făcut radio- 
scopii şi radiografii repetate, coroborate de baciloşcopie prin omo
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genizare, care sunt repetat negative. In acelaş timp bolnavul acuza 
o artralgie persistentă în cotul drept, care se accentuiază la frecare 
puseu de catar rino-bronchic. Prin proba Mester-Schroeder, specifică 
pentru reumatism, (care se execută prin.injectarea .unor soluţii de 
acid salicilic intr.acuten), se constată' o leucopenie evidentă, deci 
reacţia este considerată ca intens pozitivă. Bolnavul prezentând amig
dalite repetate în antecedente, la examenul specialistului se constată 
o amigdalită cronică cazeoasă. Probele clinice şi radiologice fiind 
negative pentru o infecţie tuberculoasă i-am indicat amigdalectomia.

■ A ceasta  se execută de D-r Mihăilescu dela Spitalul Casei Asigură
rilor Sociale Sibiu, care constată o hipertrofie de amigdale criptice, 
prin presiunea cărora se elimină o secreţie abundentă. Spre satis- 
racţia noastră, după această intervenţie dispare întreg cortegiul 
rino-bronchic şi i cel congesiiv dela baza pulmonului stâng. A m : 
putut deci afirma pe baza probei terapeutice că e vorba de iun 
caz^rar de congestie pleuro-pulmonară cu evoluţie cronică, determi
nată de o infecţie' amigdaliană. • * '

Infecţia aparatului broncho-pulmonar dela un focar infecţios 
dentar este mai puţin cunoscută. In dificila problemă clinică a  ast
mului pulmonar, rolul spinului iritativ este deja o observaţie mai 
veche. Mecanismul infecţiei de focar a elucidat, în bună parte o 
serie de necunoscute din patogenia complexă a  astmului. Segard 
studiază astmul infantil şi stabileşte că puseurile de-astm sunt pro
vocate de o dantură defectuoasă. Aceste date clinice traduse la 
adultj. au stabilit cu precizie că astmul poate fi provocat prin c o 
dificări imuno-biologice, datorite unei infecţii de focar dentar sau 
amigdalian. Probele terapeutice în această direcţiune sunt foarte con
cludente. Din clinida Prof. Canuyt din Strasbourg, se descrie o ob
servaţie clinică concludentă. După o extracţie dentară, un bolnav ' 
face o periostită a  maxilarului stâng. La 3 săptămâni fctupă acest 
accident face un abces al plămânului drept. Cu această supuraţie 
ă  fost tratat luni de zile şi nu s’a stins acest focar decât odată cu, 
vindecarea focarului osos. 1

Apariţia abcesului pulmonar este constatată de foarte multe ori 
după amigdalectomii, producându-se pe cale descendentă. Apariţia 
abceselor pulmonare din plină sănătate poate fi şi ea explicată 
prin metastaze embolice dela distanţă, dintr’un focar amigdalian. 
Amintesc ca o adnotare personală, -că oare vindecările spontane şi 
recidivele, fenomen des observat în (evoluţia abceselor pulmonare, nu' 
sunt consecinţa evoluţiei clinice "'aşa de caracteristice în infecţiile de 
focar? Pentru ilustrarea acestei pfirmaţii citez cazul unui bolnav 
descris de mine în „Ardealul Medical“ , care suferind de un abces ' 
pulmonar timp de 3 luni de zile, timp în care se epuizase toate te
rapeutica ce se' administrează în această afecţiune, i se indicase in
tervenţia chirurgicală. După o pauză de 10 zile fără (tratament, sur
vine în mod miraculos o vindecare spontană. La o jumătate jde an 
dela acest accident supurativ pulmonar, acest bărbat în vârstă de 
40 ani, face un puseu de reumatism poliarticular. In urma examenului 
făcut de specialistul-de nas, gât şi urechi, i se constată o amigdalită ■

M. M. R. .
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criptică cazeoasă. Amigdalectomia rezolvă radical acest puseu ar
ticular. Se pune întrebarea oare nu tot acel motiv âmigdalian a de
clanşat şi abcesul pulmonar?

Focarele buco-faringiene pot determina şi gangrena pulmo
nară în care se constată prezenţa unei flore polimicrobiene, în care 
predomină o asociaţie de bacili fusiformi şi spirili. Aceiaşi aso
ciaţie microbiană se constată adeseori şi în focarele dentare şi cele 
amigdaliene. Prof. Canuyt din Strasbourg citează cazul unui bolnav 
în vârstă de 30 ani, care face o gangrenă pulmonară. Cauza etio
logică i se stabileşte într’o dantură mizerabilă. După extirparea 
acestor focare dentare gangrena dispare.

Pleureziile purulente şi chiar cele putride, pot recunoaşte şi 
ele motivul declanşator în emboliile septice plecate dela focare in- 
fecţioase buco-faringiene. Ih unele cazuri, literatura medicală este 
destul de concludentă, însă cercetările nu sunt destul ide bine înca
drate în direcţia doctrinei infecţiei de focar.

Din această înşirare de fapte clinice, reese. că infecţiile de 
forjar pot pijovioca turburări funcţionale şi organice foarte variate 
’|a niyelul arborelui respirator. Aceste observaţii m’au determinat să. 
strâng într’un mănunchiu toate datele clinice asupra infecţiei de» 
focar cu determinări broncho-piilmanare.

Rămâne să fac câtevq consideraţiuni' în ceea ce priveşte asa
nările infecţiei de focar în afecţiunile broncho-pulmonare. In spe
cial în infecţia de ' focar cu determinări asupra arborelui respirator, 
tratamentul radical nu se poate practica ori când, ci trebue să ale
gem momentul pentru ca intervenţia chirurgicală care nu întotdeauna, 
este lipsită de risc, să se poată efectua cu şqnse 'optime. Mai mult 
ca ori unde, aici trebue să individualizăm aplicarea tratamentului 
şi să nu tratăm boala ci bolnavul. Intervenţia chirurgicală nu .trebue 
indicată de cât după un examen minuţios al specialistului de boli 
pulmonare, care trebue să elimine cu toată rigurozitatea 'tuberculoza 
cu evoluţie atipică ql • cărei tablou evolutiv se suprapune celui al 
infecţiei de focar. De altfel accentuez şi aici că la baza celor 
două procese patologice rezidă acelaşi mecanism imuno-biologic de 
alergie şi iperergie. O tasanare de focar infecţios, în special amigda- 
lectomia, făcută pe, un teren cu impregnaţie bacilară, poate să fie 

, punctul de plecare al unei generalizări tuberculoase. In principiu, 
amigdalectomia nu trebue practicată de cât atunci când în ante
cedente găsim puseuri de amigdalite repetate şi numai atunci când 
specialistul găseşte fenomene de amigdalită cronică. In opoziţie chiar 
cu concepţia care domină în celelalte capitole ale patologiei in
terne, de exemplu în afecţiunile glomerulo-nefritice unde extirparea 

. qmigdalelor se preconizează chiar când acestea se găsesc relativ 
sănătoase. Un alt element important de diagnostic este evoluţia 
complexă a, infecţiei de focar, care niciodată nu se limitează {numai 
la afectarea unui. singur aparat ci este susceptibilă de a deter
mina cele mai -Variate manifestaţiuni clinice.

Indicaţia de amigdalectomie în pediatrie necesită un compor
tament special. După Prof. Pfaundler, ex*i-parea amigdalelor se 
indică numai după vârsta la 7— 8 ani. No: nu o propuwean de cât

!
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otunci când căile respiratorii superioare, prezintă alteraţiuni infla
matorii permanente sau dau angine repetate, precum şi în cazul 
când sa u  constituit în infecţie de focar. Amigdalectomia nu este 
o operaţie simplă şi indiferentă pentru întreaga economie biolo
gică  in dezvoltarea copilului. Dacă în materie de apendice a  fost 
o epocă când s ’a  propus apendicectomia profilactică, nu se poate. 

^ orbl fără mari riscuri, în acelaşi limbaj şi de amigdale. Extirparea 
vegetaţiilor adenoide (adenoiditele) care dau ascensiuni termice 
uneori, febră remitentă timp de mai multe săptămâni, care ne face 
sa ne gândim la o boală gravă, influenţează salutar rino-bronchitele 
şi chiar amigdalitele recidivante. In aceste cazuri acestea’ trebuese 
extirpate cât mai precoce.\ .

In cazul când infecţia de focar şi tulburările bronoho-pulmonaro 
determinate de ea  se manifestă printr’o stare febrilă, se aplică un. 
tratament medical şi, un regim alimentar adecvat. După ce reuşim 
sa obţinem scăderea temperaturii, aşteptăm încă 3— 4 săptămâni fără 

ne grăbi ca în alte complicaţii medicale, când se operează şi i~ 
10-14  zile; m acest interval aşteptăm să se stabilească condiţii, 
imuno-biologice favorabile pentru intervenţie. Intervenţiile făcute în. 
plm puseu febril s ’au dovedit a  fi punctul de plecare a unor )'di
seminări pulmonare redutabile. Citez aici cazul aşa  de edificator ob- 
servat de mine, când. unui bolnav cu o stare febrilă trenanfă -de 
3 saptamani însoţită de artralgii i se extrag două rădăcini conlirmcte 
radiologie ca sediul unor granulome. După aceste extracţii apare un 
infiltrat pulmonar infraclavicular stâng, care ia o alură aşa de ma
lignă meat in scurt timp se escavează, se' domplică şi dă naştere 
unei forme acute fatale. Ş

In cazul când constatăm simultan mai multe infecţii de focar 
.trebuese eliminate în prima linie cele dentare, iar apoi indicăm amig
dalectomia Trebue în principiu însă să asanăm fără excepţie toate 
focarele mfecţioase constatate.. In general amigdalele, care se consti-

a t r o L  CtÎ  de ? Car’ ^  UrmQ PrOC6Selor - « a - t o r i i  repefate sunt atrofiate, sclerozate şi aderente de ţesuturile învecinate; trebuese 
eliminate în întregime. , . ’ f

_ : irteMet0' êle ° ° nSe" ative’ ^dioterapia şi tratamentul cu raze ultrc-
< rezUltate Partiale 9* Produc numai amendarea

temporara .a fenomenelor clinice. -
Tratamentul post-operator,este foarte important şi trebue să 1 

controlam foarte conştiincios până c e . trece faza critică când se 
pot ivi complidaţiunile provocqte de actul operator

Eşecul terapeutic poate fi datorit şi activării unui focar latent 
sau diseminam microbiene determinate de intervenţia chirurgicală

Rezultatele nu sunt imediate ci de multe ori se eşalonează re’ 
un mterval de 2 -3  luni, până se restabileşte în organism un nou echi
libru imuno-biologic. -
•  ̂ Cunoaşterea problemei'infecţiei de focar şi'aplicarea ei prac 

tica in clinica bolilor pulmonare este de o importanţă socială Un"

m ^ s T r e 0 1?1“°  teraP-e preGis aPIicatâ dă satisfacţii de "ordin mo- 
m şi rezolva o sene de sindrome clinice broncho-pulmonare care 

pană azi nici nu le puteam descifra.
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In vastul domeniu a l infecţiei de focar capitolul corelaţiei cu. 
aparatul respirator a fost cel mai puţin Gercetat. Prin acest (modest 
studiu am dorit sä creez o gândire şi o atitudine clinică,.şi în com
partimentul specialiştilor de boli pulmonare faţă de marea problemă;

' socială pe care 6 deschide infecţia de focar.
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PROBLEMA ŞOCULUI TRAUMATIC, IN LUMINA 
NOILOR CERCETĂRI*)

de .
, D-r EUGEN V. COR NE LE AC

'  Chirurg primar '

. „L e  fonctionnem ent dé tous les organ es est équilibré, en 
grande partie, par le systèm e de la v ie  v é g é ta t iv e “ .

D. Daniélopolu.

• Problema şocului traumatic a realizat progrese mari, în 
cursul actualului războiu. Lucrările de sinteză, publicate de Me
dical research Council, National Council for scientific research,

*) Lucrare primită la redacţie la 10 A ugust 1946, înainte de G ongresul 
Naţional de Chirurgie ctre  a avut lo c  în  luna Noem brie 1946. D im abundenţă de 
m aterial, lucrarea n ’a putut fi tipărită la timp.



A cadem ia de Medicină dela Paris, Academ ia de Ştiinţe dela Mos
cova şi Academ ia de Medicină dela München, au precizat impor
tanţa interreacţiilor neuro-hormonale în mecanismul patogen al 
şocului traumatic. S ’a evidenţiat în special, factorul anoxem îc ca 
o consecinţă a stazei circulatorii prin mecanismul reflexului de-- 
presor. Importanţa acestui factor stă la baza acţiunii terapeutice 
de urmat în acest sindrom. Autorii americani au insistat, în spe

cial, asupra urgenţii tratamentului în stările de şoc, preconizând 
m.ecesitatea organizării spitalelor de reanimare, aşezate în ime- 
■ diata apropiere a frontului, în mediul civil, s ’a evidenţiat necesi
tatea unor servicii înzestrate cu specialişti şi material adequat, 
care să flancheze ypera chirurgicală de urgenţă. A sociaţia Ro
mână de Chirurgie, a pus la ordinea de zi a' Congresului N aţio
nal de Chirurgie, ce se va ţine în luna Noembrie a. c., problema 
şocului traumatic, subliniind astfel actualitatea acestei chestiuni 
terapeutice. •

STUDIU CLINIC

C e a mai complectă definiţie a şocului traumatic a fost dată 
de Cannon [7]. »Şocul traum atic este un complex simptomatic, 
care apare ca o consecinţă a unei agresiuni fizice exercitată asu
pra organismului. E l se caracterizează printr’o scădere a pre
siunii venoase, întovărăşită de o tensiune arterială labilă, puls 
rapid, diminuare a volumului sanguin cu o scădere a hematiilor 
şi un procentaj hemoglobinic normal sau mărit (elemente ce di
ferenţiază şocul de hemoragie), leucocitoză, hiperazotemie, dimi

nu are a rezervei alcaline, scădere a, metabolismului bazai, tem 
peratură sub normală, sudori reci, paloare sau cianoză a tegu
mentelor, respiraţie rapidă, senzaţie de sete, câteodată vpmis- 
menţe şi a g ita ţie ; stare de anxietate, care ajunge până laobnu- 
bilaţie mentală şi diminuare a sensibilităţii. Aceste fenomene pot 
apărea subit, după.acţionarea agentului traumatic, sau se pot 
constitui-după un interval liber, de mai multe ore“.

Diagnosticul diferenţial se face cu sincopă şi stare de col- 
laps, sindrome ce se caracterizează prin scăderea bruscă a ten
siunii periferice cu tablou clinic foarte asemănător cu starea de 
şoc, recunoscând. încă o diversitate fizio-patogenică şi o acţio
nare terapeutică particulară fiecărui sindrom.

Sincopa este un sindrom neuro-circulator, caracterizat prin
tr’o epuizare bruscă a influxului nervo.s, cu efect trecător în g e 
neral ; rar putând duce la deces. Din p. d. v. clinic, acest sin
drom se caracterizează printro suspendare parţială sau absolută 
a cunoştiinţei, a respiraţiei, a circulaţiei şi abolirea mişcărilor- 

•Mecanismul fizio-patogenic este predominat de factorul psihic, 
care pe cale de reflex duce la organizarea deficienţii cardio 
vasculare. . i



Deosebim  patru tipuri clinice de sincope:
1. sincopa vaso-vagotonică, este cea mai frequentă. Ea se 

caracterizează prin asocierea unei reacţiuni vaso-dilatatoare, cu 
acţiunea cardio-inhibitoare. Este o sincopă, în general, uşoară. 
Tratam entul ei u tilizează: efedrină în doze masive 3 —  9 ctg., 
luminai, inhalaţie de oxigen +  acid carbonic, respiraţie artificială, 
masaj al cordului;

2 . sincopa vaso-consţrictoare se caracterizează printr’o iri- 
taţie bruscă ,a centrilor vaso-motori bulbari, cu o stare accen
tuată de anemie. E  forma cea mai gravă de sincopă. Adrenalina

• ş i derivatele ei sunt contra-indicate în această sincopă. Se vor 
administra, în special, preparatele barbiturice;

3. sincopa cardiacă apare când debitul cardiac este insufi
cient de a alimenta creerul (sindromul Stokes-Adams, angina 
pectorală; asistolie). D in p. d.. v. fizio-patogenic, este o sincopă 
vagală. D igitala este indicată în această sin cop ă;

4. sincopa sinu-carotidiană se caracterizează prin scăderea 
bruscă a tensiunii periferice, încetinirea pulsului şi stare de con- 
vulsiuni. E a  poate fi provocată prin presiunea brutală exercitată 
asupra sinusului carotidian. Lucrările recente au căutat să explice 
acţiunea hipotensivă, în această formă de sincopă, prin inhibiţie 
bruscă a secreţiei cortisteronului. A cţiunea terapeutică utilizează: 
adrenalină, în special efedrină în doze masive (15— 30 mgr.), atro
pină în formele cu puls lent. In cazuri de iritaţie compresivă prin 
tumori, se va proceda la enervaţia sinusului.

Collapsul este o stare de prostraţie accentuată* provocată 
prin insuficienţa sângelui circulator. A ceastă dilminuare de volum  
a  massei sângelui circulant, poate fi cauzată de următorii factori:

—  insuficienţă de ingerare de lichide,
—  pierdere excesivă de lichide, prin vomismente sau tran

spiraţie,
—  pierdere de plasmă sanguină prin extravazare.
Mecanismul fizio-patogenic al collapsului, se explică prin

depresiunea centrilor vaso-motori, cu participarea disfuncţiei 
glandulare (suprarenale, hipofiza). Din p. d. v. clinic, se înregis
trează o epuizare fizică a bolnavului, puls rapid cunoştinţa 
păstrată, oligurie.

Tratamentul utilizează: băuturi calde, încălzire artificială» 
perfuzii de seruri şi sânge, atropină, stricnină, digitală, inhalare 
•de oxigen 4-bioxid-de carbon.

Starea de collaps este foarte asemănătoare cu aspectul 
clin ic al şocului traumatic secundar. .

. Şocul traumatic primar este identic cu starea de sincopă. 
Elementul psihic, sub formă de stări depresive, joacă aici un 
rol covârşitor. A ceastă formă de şoc a fos 
la  populaţia civilă supusă bombardamentelor



. . . .  § ocul secundar poate surveni în plină perioadă de resta- 
bilire a şocului primar, sau el poate fi provocat prin insuficienţa 
absoluta sau relativă a volumului sângelui circulant. Mecanis
mul său fizio-patogenic se datoreşte unor perturbaţiuni N. V -  
cu predominenţă parasimpatică, provocate prin traumatism.

FIZIOPATOGENIA ŞOCULUI TRAUMATIC.

In urma lucrărilor d e .d u p ă  războiul trecut, mecanismul 
patogemc. al şocului traumatic a fost interpretat ca provocat de  
tm em ie consecutivă resorbţiei substanţelor dela nivelul plăgii 
(Ou6 nu, Delbet, Bayliss, Cannon). A ceste  substanţe ar fi identice 
cu histamina (Dale). ■

Grile, Cushing, John- Fraser, Eppinger, Sauerbruch şi 
Haupmann au insistat asupra perturbaţiunilor vaso-motorii în 
şoc traumatic.

Această concepţie unicistă a fost descompusă, în urma lucră
rilor curente, într’o întreagă serie de stări de ş o c : şoc prin rănire, 
şoc prin ridicarea garoului, şoc prin comoţie, şoc histam inu/ 
şoc al arsurilor (Leveuf şi Laurence [20]). Elementul care odi
nioară a fost considerat ca esenţial, factorul toxemic, a fost în
locuit prin factorul neuro-vegetativ. Hemoconcentraţia este as
tăzi privită ca o consecinţă a paraliziei vaselor splanhnice fără  
a i se atribui importanţa din trecut.

Duncan [10 ] atribuie, concentraţiei azotului neproteic din 
plasma şi din lichidul C. R., factorul principal în patogenia 
şocului traumatic.

E. I. Evans, M. J. Hoover, G. W. James şi T. A lm  [1 1 ], 
urmărind curba de eliminare din plasma sanguină a colorantului 
T. 1824 (după- metoda Gregerson-Gibson), nu au putut constata 
existenţa unei permeabilităţi capilare mărite în diversele stări 
de şoc traumatic. După aceşti autori, starea de şoc traum atic 
se datoreşte unei pierderi de sânge total, nu numai de plasmă. 
Şocul traumatic apare, când bolnavul pierde 18-38’/,, din volu
mul total al sângelui. '

, Henstell şi Gunther [17] urmărind, pe 97 operaţi, modifi
cările de volum a plasmei sanguine în apariţia şocului post-ope- 
rator prin metoda colorimetrică, nu au observat nici o acţiune  
de cauzalitate directă între modificările presiunii periferice 
şi oscilaţiile volumetrici; ale plasmei sanguine. I. Fine, A . M. 
Seligm an şi H. A . Frank [12] întrebuinţând metoda impregnării 
plasmei sanguine cu sărurile radioactive, nu au observat extra- 
vazarea plasmei în diversele stări de şoc.traum atic, infirmând 
astfel factorul plasmoragiei în patogenia şocului traumatic. 
După aceşti autori, factorul primordial în macanismul stărilor 
de şoc s’ar datori stagnării sângelui circulant în sistemul ca
pilar.
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A . Am eline [1] insistă totuşi asupra factorului poliglobuliei 
în judecarea gravităţii stărilor de şoc. Astfel, în formele uşoare 
numărul globulelor roşii ar întrece cifra obişnuită cu 600.000 —  
800.000 elemente pe mmc ; în formele grave poliglobulia ar atin
g e  cifra limită de 7.500.000 eritrocite.

• Un factor nou, asupra căruia atrag atenţie cercetările mo
derne, se îndreaptă asupra modificărilor coloidale şi electrolitice 
ale plasmei sanguine în patogenia şocului traumatic. F o x  [14] 
atrage atenţia asupra retenţiei ionilor de Na. în ţesuturile con- 
bustionate, iar Pelzer- [24], Stern şi Gauthier [6 ] demonstrează' 
că deshidratările masive în stările de şoc se datoresc ruperii 
echilibrului acido-bazic CI : K  : C a : Na : cu retenţia ionilor de
K. Prin această acumulare electrolitică a ionilor de K, se ex
plică în mare parte mecanismul patogenic al şocului traumatic. 
Lucrările D-lui Proî. Gr. T. Popa asupra cerebrostimulinei [25,26] 
deschid prizonturi noi în concepţia patogenică şi terapeutică a 
acestei probleme. 1 /

Din citarea lucrărilor anterioare, am puiuţ constata că 
noţiunea de şoc traumatic se suprapune noţiunii de diminuare 
absolută sau relativă a masşei sângelui circulant prin hemoragie 
sau prin stază circulatorie consecutivă paraliziei capilarelor. A cea
stă deficienţă circulatorie ar provoca o serie de perturbaţiuni în 
funcţionarea centrilor nervoşi vaso-motóri. In mod 'normal, regi
mul circulator se asigură prin constricţia vaselor splanhnice, care 
menţin astfel presiunea sanguină la un nivel ridicat. D acă cen
trii nervoşi nu reuşesc să contrabalanseze staza circulaţiei splanh
nice, tensiunea periferică scade ireversibil. Invers, când centrii 
vaso-motori nu sunt excitaţi suficient de debitul circulator, circu
laţia splanhnică, scăpată de sub controlul lor, intră în stază.

D in fiziologie se ştje că percutarea abdomenului la broască 
provoacă o stare de apnee, cu oprirea cordului în diasţolă. Goltz 
a explicat acest reflex prin excitarea traumatică a plexului 
splanhnic. Brown-Séquard, secţionând nervii splanhpici, a obser
v a t că experienţa nu se mai repetă. A cest fapt experimental, 
transpus în clinică, explică apariţia stărilor de şoc prin mecani
smul contra balansului, între plexul splanhnic şi centrii vaso
motori. ' , /

A cest reflex depresor poate fi provocat şi prin excitaţia  
traum atică a nervilor periferici (Crile, Cushing, John, Fraser, etc.). 
D e aici indicaţia blocării cu novocaina a nervilor traumatizaţi.

P. Samson, B. Burbank, L. A . Brewer şi Burford [28], au 
putut suprima starea de şoc la răniţii toracici cu pneumotorax 
deschis, prin blocarea cu novocaină a nervilor intercostali, iar
S. Belinkoff [3], a obţinut aceleaşi rezultate bune în stările de 
şoc, consecutive intervenţiunilor operatorii şocante pe torace, în
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fracturi costale, precum şi în combaterea collapsului cardio-vas- 
cular, consecutiv' operaţiunilor pe etajul abdominal superior. ""

Importanţa zonei sinu-carotidiene, în controlarea tensiunii 
sanguine, a fost ridicată de lucrările lu i Hering. Ulterior, cerce
tările experimentale şi clinice, făcu te de Dl. Prof. Danielopolu, 
au precizat mecanismul presor-depresor.

Sw igle şi Moon (citaţi de V arangot [30]), au atras atenţia 
asupra inter-relaţiei neuro-hormonale, între sinusul carotidian şi 
glandele suprarenale; iar G oom aghtigh a arătat experimental, 
că inervaţia sinu-carotidiană provoacă hipértrofia considerabilă 
a cortico-suprarenalei. Éppinger, Rein, Rehn [27], Pelzer [24], au 
atras atenţia asupra desechilibrului între Sympathiko-Adreno- 

Thyroxin-Systern şi Parasympathiko-Corticosteron-Insulin-System, 
în patogenia şocului 'traumatic.

Aceste cercetări experim entale au determinat pe Creyssel 
şi Suire să practice infiltraţia anestezică a sinusului »carotidian 
în tratamentul stărilor de collaps postoperator. L eger [], reluând 
cercetările autorilor lionezi, constată experimental, că blocarea 
sinu-carotidiană provoacă o declanşare durabilă de hormon cortico- 
suprarenal, care merge până la 50-95” „, cu o frequenţă de 3 din 
4 cazuri experimentale. Din discuţiunile ce au avuţ loc la Acad. 
de Chirurgie din Paris, în curşul. anilor 1940 —  1946 (raport J. 
Gatellier), s’a insistat asupra acestei interreacţii neuro-hormonale 
în patogenia şocului traumatic (P. W ilm oth [32], Leveuf, Gosset 
L u zu y şi Trouvé [2 1 -a]). ’

ANATOMIA PATOLOGICA

Leziunile anatomo-patologice constatate la şocaţii decedaţi,- 
sunt predoniinate de aspectul turburărilor celulare de tip ano
xémie. A ceste leziuni se instalează foarte devreme, -astfel încât 
autorii americani au putut constata frequenţă destul de mare a 
hepatiteldr anoxemice, încă în timpul vieţii. Bredt, găseşte în 
encefalul decbdaţilor leziuni de microembolii cu reacţiuni tinc
toriale caracteristice pentru lipoizi,

ANESTEZIA LA ŞOCAŢII TRAUMATICI.

Acordul pare a fi stabilit asupra necesităţii amânării inter- 
venţiunilor chirurgicale, la şocaţii traumatici cu 24-48 ore, pentru 
rem ontarea1 stării generale. Se intervine de urgenţă la şocaţii 
hemoragiei. -

In discuţiunile ce, au avut loc, atât la Soc. franceză de 
Anestezie, cât şi la Acad. de Chirurgie, din Paris, s’a insistat
asupra următorilor factori în anestezia Şocaţilor:
 ̂ 1. rănitul şocat fiind anoxemic, i se va  administra oxigen

în circuit închis, înainte şi în timpul operaţiei;
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2 . necesitatea reducerii anestezicului la 1 1 0  din doza normală;
3. corectarea stării de vagotonie, prin injecţii cu atropină;
4. limitarea la maximum a narcoticilor cu efect toxic asu

pra ficatului;

5. blocarea concomitentă a nervilor intercostali în timpul
n a rco zei; ■ ‘ '

6 . nu se ya  întrebuinţa niciodată, în cursul aceleiaşi anes
tezii, un preparat barbituric şi cloroform.

R. W aters [31] face un studiu foarte documentat asupra în
trebuinţării ciclopropanului in anestezia şocaţilor, atrăgând aten
ţia asupra necesităţii blocării concomitente a nervilor intercos
tali, pentru a se prevpni turburările N. V. P. Narcoza se va ad- 
minjstra prin intubaţie endotraheală. M. d’Aubigne [22] face un 
studiu de sinteză asupra indicaţiei eterului şi protoxidului de azot 
în narcoza răniţilor şocaţi.

Din grupul preparatelor barbiturice, penthotal sodium s’a 
bucurat de o reputaţie foarte mare în armata aliaţilor din ac
tualul războiu.

St. C. Cullen face un studiu de sinteză asupra indicaţiei cu- 
rarii în anestezia chirurgiei de războiu.

Anestezia locală trebu e asociată cu anestezia de bază pen
tru suprimarea factorului psihic, care joacă un rol primordial în 
patogenia şocului traumatic.

REANIMAREA ŞOCAŢILOR!

Precizarea noţiunilor de fizio-patogenie a şocului traumatic 
a  permis câştigarea de noi noţiuni de acţionare terapeutică de 
deşocare sau reanimare.

In armatele .anglo-americane au funcţionat. în timpul ope- 
faţiunilor, spitale pentru reanimare, aşezate imediat în apropierea 
frontului. In urma acestei organizări perfecte a centrelor de re
anim are s ’a putut reduce mortalitatea răniţilor şocaţi, cu 80'/,.. 
Statisticile americane au demonstrat, că un tratament incomplect 
de deşocaj nu are nici o şansă de succes. -

Reanim area trebue să vizeze următorii fa cto ri:
P restabilirea desechilibrului circulator, prins readucerea 

massei sanguine la volumul său n o rm al;
2 . blocarea anestezică a nervilor periferici traumatizaţi' 

pentru suprimarea reflexului depresor; '
3. restabilirea proceselor metabolice, perturbate prin orga

nizarea anoxemiei, în stările de şoc.
V om  rezuma, pe scurt, achiziţiunile terapeutice, recent pre

conizate pentru reanimarea şocaţilor. -

* *

/
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Problema, restabilim  masset sanguine, în tratamentul stări
lor de şoc, gravitează în jurul precizării indicaţiunilor transfu
ziei sanguine, perfuziei de plasmă şi de soluţiuni saline coloi- 
dale. . /

A . Tzanck şi P. Chiche caută, într’o lucrare foarte docu
m entată [ ], să-precizeze indicaţiunile transfuziei sanguine în 
reanimare. Autorii anglo-saxoni .au demonstrat, în timpul războ- 
iului actual, că transfuzia, cu sânge direct sau conservat, accen- 
tuiază starea de şoc prin provocarea de accidente transfuzionale 
hem olitice de o gravitate excepţională (fenomenul Forssman).

In mod practic, (problema transfuziei de sânge se pune nu
mai la şocaţii hem oragiei; în celelalte cazuri se va recurge la 
perfuzie de plasmă sanguină. In arm ata americană 10— 15 /„ din 
răniţi au fost perfuzaţi cu plasmă sanguină, administrându-se 
aprozimativ 1(4 1. plasmă de fiecare rănit şocat în primele 24 ore, * 
continuându-se tratamentul până la deşocare. A van tagiile plas
mei sanguine în deşocare, au fost evidenţiate de Medical research. 
Council, National Council for scientific research, München M edi
zinische Academ ie. , .

Problema seroterapiei artificiale, în restabilirea massei 
sanguine circulatorii, la şocaţii traumatici, a fost studiată expe
rimental de L. Binet şi Strumza. D upă aceşti autori, soluţiile 
saline izotonice dializează după 2— 3 ore dela injectare în massa 
sanguină. Pentru a întârzia această dializă, se recomandă adău
garea de albumine în stare coloidală (Periston, Tutofuzin, ser  
normal 25 70 în ser fiziologic, soluţii de aminoacizi, gum ă arabică 
6 V00, etc.).

Cercetările lui HenStell şi Gunter [17], Elm an şi Lischer [13],
I- Fine, Seligm an şi Franch [12], W . M. Pârckins, Koop, Riegel, 
Vas, şi Lockwoöd [23], au arătat că restabilirea massei sanguine 
la şocaţi, trebue să vizeze com baterea stazei circulatorii a ca
pilarelor, ce constitue factorul principal în organizarea şocului 
traumatic. In consecinţă, concomitent cu perfuzii saline, se va 
susţine cordul (Coramina, Simpatol, Cafeină+Stricnină, etc.), 
administrare de oxigen, reîncălzirea bolnavului, blocare cu no- 
vocaină a nervilor traumatizaţi şi a ganglionilor simpatici regio
nali.

L. Binet recomandă următorul ser anti-şoc preparat instan
taneu : • \

Ser fiziologic 8 ' m - 1000 gr.
Bicarbonat de sodiu 1,50 gr. ,
Hiposulfit de sodiu 4 gr.

Serul se administrează intravenos, în can tita te, de 3 — 4  î. ■ 
în 24 ore. - ’

i



;

657

F o x  [14] întrebuinţează, la şocaţii prin arsuri, sol. de lactat 
de sodiu 7— 10 1. pe z i ; m etcda se bazează pe teoria spolierii 
electrolitice a ionului de sodiu în patogenia acestui sindrom  
clinic. ' •

** *
7 ratamentul şocului traumatic prin  somn provocat, a fost 

preconizat de Asratian (U.R.S.S [2]). Plecând dela teoria lui 
Pa vio v, asupra rolului defensiv şi curativ al punerii în stare de 
repaus a centrilor nervoşi superiori în stări depresive, Asratian  
urmăreşte prin stare de somn provocat, să substragă acţiunii 
depresive a centrilor vaso-motori, circulaţia periferică a organis
mului.

A cest autor întrebuinţează următorul ser soporific :
CI. Na. 16 gr.
C h  Ca. , 3 gr.
Br. Na. 1 gr. 5
CO? Na.H. 1 gr. 2  .
glucoză 30 gr-
alcool pur 2 5 -3 5  gr.
apă bidistilată 10 0 0  gr.
hedonal 1 gr. 5 (veronal 0,7 gr.

uretan 2 gr.5, paraldehidă 4 cmc.).
Din acest ser salin, autorul, injectează, intravenos, 10 cmc. 

de fiecare kilo^corp. '
O altă achiziţie a medicinii ruse, din actualuF războiu, v i

zează tratamentul stărilor de şoc traumatic- prin injectare intra- 
ventriculară de soluţie de fosfaţi (L. Stern [6 ]). Metoda se bazează  
pe excitabilitatea centrilor nervoşi vaso-motori prin ionii de potasiu.

După teoria lui L. Stern, şocul traumatic s’ar datori unei 
depresiuni a tonusului simpatic, cu creşterea tonusului centrilor 
para-simpatici. Necesitatea injectării directe de soluţiuni fosfatate 
în contact cu centrii nervoşi, se explică prin existenţa unui paradox 
farmaco-dinamic a ionilor de potasiu. Astfel, ioni de potasiu in
jectaţi în torentul circulator, au un efect depresor „pe câtă 
vrem e introduşi direct în neuraxul cerebro-spindl declanşează o 
excitaţie generală intensă. Ionul de Ca. s’ar comporta invers.

■ Soluţia anti-şoc, utilizată de L. Stern, este un am estec de 

monofosfat şi bifosfat de potasiu, Cu Ph. de 7,3 7,4. D in această 
soluţie se injectează 2— 7 cmc., după caz, prin puncţie cister- 
nală sau prin trepano-puncţie occipitală. Calea cea mai .uzuală 
este puncţia cisternală, ce se face ca o puncţie suboccipitală 
obişnuită, cu înclinarea acului de jos în sus, în direcţia cisternei 
mari suboccipitale. A ceastă tehnică, aplicată la 6000 de şocaţi 
traumatici, nu a înregistrat nici un accident de leziune bulbară 
(Brumpt, referat în Preş. MCd. No. 24, 1946) '
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- /-p , M̂ ° dCt  f  ™™i™are, întrebuinţată în. armata germ ană  
(Rehn [-7], Pelzer [24]) constă !n injecţii intravenoase de calciu ’ 
cu administrare concomitentă de Cortenil asociat cu serclorurat

N n r ^ S aiCnT , »P/ rÎ^ 11 CU SCrUri artificia,e coloidale (Perison,

f o r d X T l s L Un ^ r nr’ PerfUZii' de plasmă san- uină- susţinerea 
cordului (Simpatol, Coramină, etc.). Prin administrarea acestor .
agenţi terapeutici se urmăreşte restabilirea funcţiei normale a

' _ ' ‘ . ° " U de calciu are un efect excitant asupra centrilor
nervoşi, iar Cortemlul, asociat cu clorura de sodiu, restabileşte

a , CapSulelor suprarenale, care esie in h ib a tă ln  . 
. e  ?oc- Şcoala germ ană accentuiază, In acelaş timp a-

î lîr < B r e Pc iT an!ei adm i" is' rilrii *  W e n ,  ta reanimarea £ < * .

*  *  *  ' '

încheind capitolul terapeutic al şocului traumatic, ţin să  
re ev lucrările D-lui Prof. Gr. T. Popa, asupra cerebrostimulinei.

D  l Prof- Gr. T. Popa a constatat în lichidul C. R. din ven- 
ţricolul III un principiu stimulant al creerului, ce ar fi secretat de 
ipofizâ. D in p. d. v. chimic, lichidul C. R. al ventricolului III ar 
fi mult mai bogat în săruri de CI. K. Ca. Na. şi materii organice  
(secretate de'ipofiză), decât restul de lichid C. R. A cest principiu 
a fost denumit cerebrostimulina. Experimental,- s’a putut constata 
că cerebrostimulina injectată în neuraxul cerebro-apinal, are o- 
acţiune excitantă, generală, remarcabilă. A ceastă particularitate 
farmaco-dinamică, a cerebrostimulinei, ridică indicaţia ei în tra
tamentul şocului traumatic, problemă ce. ne-o punem pentru

, CONCLUZII

D m  lucrările recente se poate constata că mecanismul fizio- 
patogenic al şocului traum atic se datoreşte unor perturba ţiuni 
neuro-hormonale, provocate prin efectul paralizant al agenţilor  
traumatici, asupra centrilor vaso-motori. Mecanismul depresor al 
acestei disfuncţii N. V ,  se d ato reze ruperii balansului normal 
între circulaţia splanhnică şi excitabilitatea centrilor n e rvo şi  
D acă din p. d. v. clinic se poate face diagnosticul diferenţial între  
sincopa, collaps şi şoc traum atic, mecanismul lor fizib-patogenic' 
recunoaşte aceeiaşi cauză şi anum e,. prăbuşirea circulaţiei peri
ferice prin mecanism de reflex depresor.

A cţiunea farmaco-dinamică trebue să vizeze restabilirea  
tonusului normal al circulaţiei periferice, prin combaterea dis- 
tuncţiei centrilor nervoşi inferiori.

Oxigenoterapia constituie factorul de* bază în reanim are

V
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Lucrări originale

Clinica Ftisiologică Cluj 
Director: P rof. Dr. L. Daniello

TUBERCULOZA TRAHEOBRONŞICA
de

Prof. D-r L. DANIELLO

S a  întâmplat de multe ori în Clinică ca un anumit organ să  
ii fost considerat lipsit de însemnătate patologică din simplul 
motiv că funcţiunea sa era greu de explorat şi în consecinţăţ in
suficient cunoscută. Aşb bunăoară, în patologia tubului digestiv, 
intestinului subţire nu i s’a  atribuit până de curând aproape n&ciun 
rol fiindcă el este un organ greu accesibil investigaţiei clinice.

Lia fel s ’au petrecut lucrurile în clinica ftiziologică în pri
vinţa traheii şi bronşiilor. Toată atenţia clinicienilor era îndreptată 
exclusiv asupra suferinţei parenchimUlui pulmonar pe câtă vreme 
leziunile specifice ale arborelui trahjeo-bronşial erau trecute cu 
vederea. Posibilitatea existenţei unor astfel de leziuni nu ora pe 
de-a’ntregul negată, dar ele erau considerate ca fiind foarte rare, 
lipsite de simptomatologie proprie şi de ' importanţă practică. Totul 
era rezumat în noţiunea de „bronşită secunjdară a  tuberculoşilor“ .

Dacă cercetăm literatura anatomo-patologică, putem constata 
că  autorii mai vechi, începând cu L a ë n n e c  şi <L o u is , ; consi
derau tuberculoza bronchotraheală destul de frecventă. Afirmaţiile 
lor lipsite de documentare istologică şi mai ales bacteriologică n’au 
fost însă considerate suficient de bine fondate. Dintre autorii mai 
noi, E p p î n g e r  găseşte în 1880 o proporţie de 17,o/0 de leziuni 
bronchotrtaheale la bacilari, H u b e r s o h n  (1905) ■ 14,5o/0( p - o we l  
şi H a r t l e y  (1911) 360/0, O p h u l s  (1926) 10'o/0, F i a n c e  şi W h e -  
c l e r  (1939) 3,150/0 !şi C a n e t t i  în 1942, 7o/0. Toate aceste publi
caţii izolate n’au reuşit însă să se impună atenţiei clinicienilor, mai 
ales oâ nici majoritatea anatomopatologilor nu erau dispuşi să le 
admită. Ba unii dintre cei mai de seamă, ca spre ex. L e t u l l e  
şi Hl a l b r o n ,  au mers atât de departe încât au afirmat că tuber
culoza -bronchotraheală nu există.

^Fără îndoială că ea ar fi rămas multă vreme încă necunoscută
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dacă nu s’ar íi introdus în clinica ffiziologică o nouă metodă de 
explorare: traheobronchoscopia. Procedeul nu este nou; el a  fost 
descoperit şi (aplicat acum 50 ani de către K i l l i a n ,  darí până de 
curând a. fost utilizat aproape exclusiv de către otorinolaringologi 
şi aproape numai pentru a  extrage corpi străini pătrunşi întâmplător 
în căile respiratorii. Aplicarea curentă în clinică a traheobronchosco- 
piei a  devenit posibilă. numai după ce instrumentarul greoiu al lui 
Killian, a cărui utilizare echivala după expresia lui D i a c o u m o -  
p o u 1 o s, cu o „tortură .medievală“ a  fost perfecţionat în aşa1 fel 
încât bronchoscopia să devină o metodă de aplicare simplă, ra
pidă şi uşor de suportat. Meritul principal în această privinţă )ţi 
revine şcoalei americane în frunte cu C h e v a l i e r  J a c k s  o n  şi în: 
parte lui H p fe s l i n g e r  dela Viena şi lui N e g u s dela Londra. 
Domeniul de aplicare a  metodei a fost astfel rând pe rând extins 
la  explorarea şi tratamentul dilataţiilor bronşice a supuraţiilor pul- 
moniare şi la diagnosticul cancerului bronşic. Multă vreme s’a  crezut 
că în tuberculoză traheobronchoscopia ar fi contraindicată, trauma
tismul datorit procedeului putând mobiliza sau reactiva anumite 
leziuni bacilare.

/ Cum însă cu instrumentarul suplu realizat în ultimul timp trau
matismul a  putut fi aproape complect suprimat, a  dispărut şi mo
tivul care interzicea aplicarea metodei la tuberduloşi şi începând 
din 1930 şcoala americană p  început să exploreze în mod sistematic 
arborele traheobronşic al bacilarilor. Publicaţiile apărute de atunci 
încoace în America, în această privinţă sunt foarte numeroase şi se 
referă, la un foarte mare număr de cazuri. Nu putem cita aici 
decât câteva nume de autori proeminenţi cum sunt B a h s u ,  El  o e s -  
s e r ,  K o r h a x ,  H a w k i n s  (516 cazuri) M c I n d o e  (272 cazuri).

' In Europa, metodă este introdusă mult mai târziu şi utilizată; 
cu mai multă rezervă. In Franţa, marele clinician şi cercetător în 
domeniul, patologiei pulmonare P i e r r e  A m e u i l l e  a  fost acela 
care a  sesizat importanţa jei şi în colaborare cu L e m o i n e  şi 
D ii a  c o n!m, o p o u 1 (b s, au aplicat-o pe 'o scară largă în ftizio- 
logie contribuind şi la [perfecţionarea instrumentarului. In 1943,' (apare 
primă publicaţie de ansamblu psupra tuberculozei traheobronşice 
datorită lui A m e u i l l e  şi L e m o i n e ,  iar în 1946 monografia 
foarte completă a ' l ui  D i.fci c o u m o p.ou lfo s, care sintetizează re
zultatele p peste 1000 de bronchoscopii.

La noi, cercetările anterioare ale Americanilor, au rămas fără 
prea mult răsunet şi atenţiunea asupra acestui procedeu (ne-a fost 
atrasă abia de publicaţiile franceze.

Nu încape nicio îndoială că prin introducerea curentă a  traheo- 
bronchoscopiei în clinica ftiziologică patologiei tuberculozei î s’a 
adăugat un nou capitol şi multe probleme, Clinica care înainte 
păreau, insolubile şi-au găsit deslegarea. Aşa au putut fi lămurite 
cazurile de emoptizii care survin la  indivizi cu aspect radiologie 
perfect normal, acelea la care se, constată o expectoraţie bapili- 
feră fără leziuni pulmonlaré sau în care expectoraţia baciliferă 
persistă , şi după instituirea unui pneumotorace eficace. De ase-

M. M. K. 3
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menea se poate explica patogenia multor opacifieri. pulmonare 
zise atelectatice sau mecanismul variaţiunilor de volum ale (Caver
nelor. Acestea sunt numai câteva exemple citate în treacăt, {urmând 
ca la partea clinică a  expunerii noastre să arătăm mai p e larg 
aportul practic pe care îl aduce metoda. . '

Deşi nu avem intenţia să intrăm în detalii tehnice ci dorim 
să scoatem în evidenţă mai mult valoarea clinică a* procedeului,, 
este totuşi indispensabil să facem câteva consideraţii de ordin 
anatomic şi fiziopatologic şi să dăm indicaţii 'sumare asupra mo
dului cum se execută azi o bronchoscopie.

In urma studiilor întreprinse cu ajutorul explorării arborelui' 
respirator pe viu prin metoda bronchoscopică topografia bronşică 
nu mai este concepută azi în spirit pur anatomic, aşa  cum pje-a 
fost transmisă prin cercetările clasice ale lui A e b y  şi L u c ' i e n .  
Actualmente rie interesează mai puţin raporturile bronşiilor cu va
sele pulmonare, ci mai de grabă cu teritoriul de parenchin în, care 
:se distribue ramificaţiile terminjule ale unei bronşii mari. Cercetă
rile acestea au dus la con'cluzia de foarte mpre importanţă > că 
plămânul este din punct de vedere anatomic şi funcţional Un,organ 
pare nu are numai o segmentare lobară, ci care se segm entează, 
Şi în anumite zone intralobare, bine caracterizate, deservită fiecare 
de ramificaţiile unei bronşii mai importante. Parenchimul acestor, 
zone poate fi afectat exclusiv jşi independent de o leziune /tuber
culoasă şi pentru unele dintre ele baciloza prezintă o predilecţie 
aproape electivă. Astfel este zona latero-bazală a  lobului superior 
drept deservită de bronşia axilară, sau vârful lobului inferior drept 
deservită de bronşia zisă a  lui N e l s o n .  Permeabilitatea m ai mare 
a  acestor bronşii şi ventilaţia mai amplă a zonelor corespunză
toare explică într’o anumită măsură localizările. In schimb, afecţiunile 
proprii ale bronşiilor respective condiţionează ş f  ele afecţiunile 
acestor zone. Astfel o ulceraţie tuberculoasă a  bronşiei poate inunda 
cu, material infecţios, întreg teritoriul corespunzător, iar o stenoză] 
bronşică poate determina p atelectazie lobară sau zonarâ.
, Din punct de vedere a l explorabilităţii endobronşice, arborele 
respirator poate fi împiărţit practic în trei zone: a) zona broncho- 
scopicâ care cuprinde: traheea, bronşiile principale din dreapta şi 
stânga, bronşiile lobare şi principalele ramificaţii ale acestora; 
b) zorţa bronchografică care cuprinde bronşiile de calibru mijlociu 
şi mic, ale căror alteraţiuni de calibru şi permeabilitate pot fi puse, 
în evidenţă prin injecţii cu Lipiodol şi c) zona inexplorabilă care 
cuprinde bronşiolele şi alveolele.

Explorarea bronchoscopică n’a modificat numai vederile noas
tre despre anatomia bronşică; ea ne-a îmbogăţit cunoştinţele şi cu 
o importantă noţiune fiziopatologică. Până în 'prezent bronşiile au 
fost considerate apiroape exclusiv ca un sistem complicat de con
ducte aeriene menite să distribuie parenchimului aerul necesar ven
tilaţiei pulmonare şi hematozei. Suferinţele aparatului bronşial în 
deosebi stenozele se crede/a că au în primul ‘rând repercUrsiuni 
asupra ventilaţiei pulmonare. Aşa, spre exemplu în < branchooon-
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stricţia funcţională din astm ele dau naştere emfizemului şi dispneii; 
stenozele anatomice duc la atelectazii. -

i. Cealaltă funcţie bronşică, funcţia excretorie a  fost aproape 
complect ignorată, deşi tiirburările ei au poate repercusiuni 
şi rpai grave asupra parenchimului pulmonar. Se ştie de multă 
vreme că în căile respiratorii pătrund neîntrerupt, cu aerul inspjjrpt, 
tot felul de corpi străini minusculi (fum, praf, jmicrobi, etc.) ţşi pe de 
altă parte că plămânul însuşi dă naştere în stări patologice anu
mitor produşi datoraţi necrozei tisulare sau exudaţiei alveolare. 
Toate acestea trebuesc evacuate în afară pentru a nu bloca căile' 
respiratorii sau a  leza parenchimul. Această, eliminare se face graţie 
funcţiei excretorii a  bronşiilor, a l cărei mecanism complex se exjer- 
cită prin mişcarea peristaltică a  bronşiei, prin secreţia de mucus 
oare înglobează corpii străini şi lubrifică conţinutul bronşial, dar 
mai ales prin jmişcârile neîntrerupte ale cililor vibraţili care caşi un 
fel de „covor rulant“ transportă în afară conţinutul bronşic.

Funcţiunea excretorie poate fi deranjată prin cauze anatomice 
şi funcţionale şi consecinţa va fi invariabil o retenţie bronşică. Eşte 
uşor de înţeles cum se produce această retenţie în cazul unui 
obstacol mecanic, cum este spre ex. o stenoză 'parţială. Ceea ce nu 
s ’a  ştiut însă până acum şi azi se ştie graţie bronchoscopiei este 
faptul că o retenţie bronşică se poate produce şi fără stenoză, 
printr’o simplă leziune a  bronşiei, care nici nu trebue să intereseze 
totdeauna mucoasa. »

O ulceraţie circulară pe o zonă îngustă a  bronşiei distruge 
epiteliul mucipar şi cilii vibraţili. Secreţiile venite dinspre paren- 
chim se opresc la marginea acestei zone cu funcţiune excretorie! 
suprimată şi dau naştjere unei retenţii, care de cele mai multe ori 

' nu poate fi suficient- compensată prin tuşă. Consecinţa va fi o 
ipoventilaţie a  teritoriului respectiv care poate merge până la jate- 
lectaz'ie şi diverse reacţii exudative alveolare însoţite sau nu)! de) 
infecţii secundare. Acelaşi efect îl po[t avea şi procese patologicei 
care se petrec în submucoasă, cum sunt dilataţiile bronşice sau acele 
„bronşite segmentare“ descrise de R i ‘s t  şi A m  eu i i l  e, însoţite 
de o secreţie exagerată de mucus, care prin cantitatea şi viscpzitatea 
să nu mai poate fi mobilizat de'ciliile vibratile şi produce retenţie. 
Englezii au descris acest fenomen subt numele de „chuming effect“ ; 
francezii îl numesc „effet de barattage“ .

Nu putem insistă mai mult aci asupra acestor interesante pro- 
, bleme de fiziopatolpgie, pentru' elucidarea cărora A m j e u i l l e  şi 

şcoala lui şi-au câştigat cele mai mari merite; vrem numai ş â  sub- 
k liniem că graţie bronchoscopiei azi este definitiv stabilit că nu numai 

în tuberculoză, dar şi în (alte afecţiuni cum sunt bronchopneumoniile, 
atelectazia acută post-operatorie, intoxicaţiile cu gaze, poate chiar în 
edemul pulmonar, suprimarea parţială a  funcţiunii excretorii a unei 
sau mai multor bronşii şi retenţia pe care o determină pot avea 
consecinţe grave asupra parenchimului pulmonar şi premerg îmbol
năvirii acestuia.

i înainte de a  trece la partea clinică vom da câteva indicaţii.
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asupra instrumentarului şi tehnicei bronchoscopice. Bronchoscpapele 
moderne au calibre variabile între 5 şi 8 mm. cu lumină distald 
şi diferite sisteme optice asemănătoare pleuroscoapelor, care permit 
o vedere directă, laterală şi retrogradă. Ele au o serie întrjeagă de 
accesorii care permit aspiraţia bronşică, ablaţia ţesuturilor, caute- 
rizare, insuflaţii medicamentoase, iradiaţii cu raze ultraviolete, biopsii 
şi altele. '■

Explorarea se face după o prealabilă anestezie cu pantocaină 
a  faringelui, laringelui şi traheei. Cu tehnica actuală, procedura este 
simplă şi neutraumatizantă. Sunt numeroase cazuri în literatură că
rora lf s ’au practicat fără inconvenient câteva zeci de bronghoscopil 
succesive în scop terapeutic.

Să vedem acum care sunt cunoştinţele noi pe care ftiziologia 
şi le-a câştigat graţie bronchoscopiei.

. înainte de toate s’a putut confirma pe viu existenţa şi ]relativa! 
frecvenţă a  tuberculozei traheobronşice. După diversele statistici 
bronchoscopice americane şi franceze, frecvenţa cu care se întâl
nesc la bacilari astfel de leziuni variază între 10 şi 20o/o. A m  eu  i i l e  
constată pe un număr de 391 tuberculoşi, 56 de cazuri, adică o 

•proporţie de 14,3o/o.
S’a constatat apoi că leziunile bacilare ale traheii şi bron-. 

şiilor prezintă aspecte foarte 'variate pe care le vom descrie pe 
şcurt ,

a) Alteraţiuni nespecifice. Ele sunt manifestaţiuni secundare 
întâlnite constant în tuberculoza pulmonară, datorită unei infla
maţii nespecifice şi iritaţiei pe care o dau secreţiile 'pturulente ce 
traversează bronşiile care deservesc teritoriul bolnav. Aceste alteraţii 
constau din congestia şi edemul mucoasei, care se prezintă roşie 
şi tumefiată, precum şi dintr’o ipersecreţie bronşică locală. Pre
zenţa acestor alteraţiuni la nivelul unei bronşii mai mari ne permit 
să  stabilim cu precizie lobul sau zona pulmonară bolnavă. Asemenea 
leziuni inflamatorii banale se întâlnesc şi în afară de 'tuberculoză, 
spre ex. în supuraţii şi dilataţii bronşice,
■ b) Alteraţiuni specifice. Cea mai frecventă dintre ele este ul
ceraţia tuberculoasă simplă. Atât în trahee cât şi în bronşii, ulce
raţiile sunt localizate mai ales pe faţa posterioară a acestora, pe 
pintenul traheal sau pe marginile orificiilor bronşice. Ele s e ,prezintă 
ca  suprafeţe neregulate acoperite de un exudat albicios aderent 
(falsă membrană), după îndepărtarea căruia rămâne o eroziune cu 
margini roşii, nete şi cu un fond granulativ de culoare roşiie-violacee. 
Profunzimea ulceraţiilor poate ii foarte variabilă, unele putând duce 
Chiar la o perforaţie a  peretelui bronşial. La atingere sau după 
îndepărtarea falsei membrane fondul sângerează uşor. Dimensiunile 
acestor ulceraţii pot fi diferite şi după D i a  c o u m o p o  u 1 o s nu 
există niciun raport între întinderea lor şi cea a  leziunii pulmonare.

. De multe ori ele survin fără să se constate radiologie vreo leziune> 
în parenchim.

Ulceraţiile stenozante. Sunt situate de regulă la orificiile bron- 
şiilor mlari, uneori şi în interiorul acestora, reducând mai mult sau-
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mai puţin lumenül lor şi producând o retenţie de secreţie „en amont“ . 
Suprafaţa acestor ulceraţii prezintă un ţesut granulativ, mucoasa 
.este tumefiată, îngroşată şi adeseori plicaturată. Din orificiul bronşic 
se scurge o secreţie purulentă vâscoasă care poate fi aspirată.

Ulceijaţiilâ perforante. Se datoresc de regulă perforării unui 
ganglion cazeos într’o bronşie, în faza complexului primar activ şi 
pot explica acele pneumonii sau bronchopneumonii cazeoase care 
se întâlnesc în copilărie. Asemenea perforaţii au fost descrise foarte 
adeseori în ultimul timp, pe câtă vreme înainte erau considerate* 
fojarte rare, ba chiar contestate de clinicieni. Uneori ele se pre
zintă subt aspectul unui orificiu adânc, alteori masa ganglionară) 
caseoasă proemină în lumenul bronşial şi obstruiază orificiul,, pro
ducând atelectazia unui teritoriu pulmonar şi dispnee, care dispar 
după aspiraţia bronchos'copică a  caseujmului.

Stenozele cicatriciale. Sunt consecinţa cicatrizării spontane a 
ulceraţiilor tuberculoase. După ulceraţiile simple sunt leziunile cele 
mai frecvente. Pot fi parţiale şi totale. Procesul inflamator congestiv 
dela nivelul mucoasei este înlocuit printr'un ţesut conjunctiv cicán 
tricial. Se localizează mai frecvent în treimea inferioară a  traheii 
său la orificiile bronşiilor principale. Dau naştere la retenţii 
bronşice parţiale sau totale. ,

Vegetaţiile tuberculoase. Se prezintă subt aspectul unor mu
guri granulativi ce proemină în lumenul bronşial şi se desvoltă 
probabil pe fondul unor ulceraţii.

Tuberculoamele bronşice sunt cele mai rare forme. Este vorba 
de tubercjuli ce se desvoltă în strasurile mai profunde ale brjpn- 
şiei şi sunt acoperite de mucoasă. Proemină ca un fel de tumori în 
lumenul bronşial şi pentru a le deosebi de canoere este nevoie de 
practicarea unei biopsii.

Trebue subliniată aci o constatare făcută de toţi autorii: tu
berculoza bronchotrăheală subt toate aspectele ei este incomparabil 
mai frecvent întâlnită ia femei decât la bărbaţi. Predilecţia aceasta 
pentru sexul feminin nu poate fi deocamdată explicată.

Simptomatologia tuberculozei traheobronşice.

Şcoala franceză a  lui A m e u i l l e  grupează simptomele consta
tate în două mari sindrome: -

1. Sindromul tuberculozei parietale fără stenoză, şi 
: 2 . 'Sindromul obstrucţiei bronşice mai mult saU mai puţin

• 'complete.
In cel dintâi simptomatologia nu este prea caracteristică şi 

pdeseori când există concomitent o tuberculoză pulmonară este 
măscată de aceasta- Dacă plămânul este intact sau prezintă alte- 
răţiuni minime, ulceraţia bronşica poate fi bănuită dacă constatăm 
BK în spută, expectoiiaţie vâscoasă, aderentă, abundentă, tuse frec
ventă, chinuitoare, care survine în accese paroxistice, puseuri fe
brile intermitente, emoptizii fără cauză aparentă. In această ca
tegorie intră aşa zişii indivizi sănătoşi cu expectoraţie baciliferă 
şi ori de câteori constatăm simptomele de mai sus, avem azi obligaţia 
să  punem indicaţia unei traheobroţichoscopii.
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Sindromul obstrucţiei bronşice are o simptomatologie mult /mai 
bogată şi mai caracteristică, care ne permite de multe ori să .punem 
un diagnostic de măre probabilitate şi fără examen bronchoscopic. 
Semnele ce se pol constata sunt:

ralurile bronşice ronflante şi sibilante percepute constant în- 
tr’un anumit teritoriu,

respiraţie şuerătoare, zgomotoasă mai ales inspiraţorie perce
pută şi de bolnav şi chiar la distanţă, numită de americani 
„wheezing“ , ' i

dispnee care uneori poate simula o stare astmatică şi pu 
este în raport cu extinderea leziunii pareţnchimatoase,

;■  spută abundenţă cu retenţie'intermitenţă însoţită de regulă 
d e , ascensiuni febrile care scald concomitent cu evacuarea secre
ţiilor.

In cazuri de stenoze imai pronunţate sau în acelea cu meca
nism de supapă, putem avea o deplasare - inspiraţorie a  mediasti- 
nului înspre partea bolnavă, un emfizem cu ipertransparenţă în, 
teritoriul bronşic deasupra stenozei, o balonare şi o retenţie da 
secreţie în cavernele aflătoare în acest teritoriu.

", Foarte frecvente şi importante sunt opacifierile pasagere da
torite atelectaziei ce ap are ’ în teritoriile ipoventilate. Constatarea1 
jacestor umbre pasagere bine cunoscută tuturor ftiziologilor este 
pdtognomonică pentru obstrucţia brionşică.

Dacă practicăm în asemenea cazuri o explorare tomografică, 
vom putea pune adespori iîn evidenţă stein’oza bron/şică, precum 
şi îngroşaiea şi neregularitaitea peretelui bronşial.

Şi bronchografia cu lipiodol ne poate aduce în asemenea ca
zuri servicii apreciabile.

.Dacă-procesul stenozant duce la obstrucţia com plectă,a bron- 
şiei, vom avea sindromul atelectaziei lobare sau pulmonare; ope- 
cifiere intensă şi totală a  unui lob sau a  unui plămân cu de
viaţia traheii, atracţia peretelui toracic şi a  dîafragmului, junghiu 
toracicv dispnee, febră şi retenţie de spută. De multe ori ş i acest 
sindrom poate fi reversibil.

D acă stenoza complectă interesează traheea, cum se întâmplă 
uneori ţa copii în caz de ruptură a  unui ganglion cazeos, avem; 
brusc dispnee intensă, tiijaj, comaj, cianoză şi moarte prin sufo- 
caţie dacă traheea nu este rapid degajată printr’o aspiraţie broncho- 
scopică. ' \

In toate cazurile când ne găsim în faţa sindromului obstruc- 
tţliei bronchotraheale parţiale sau totale se impune azi practicarea 
unei traheobronchoscopii.

Patogenia tuberculozei traheobronşice şi relaţiile ei cu tuber
culoza pulmonară.

Practic tuberculozele traheobronşice "pot fi împărţite în pri- 
jnitive şi secundare. In realitate desigur că absoluta lor majori
tate sunt secundare fiindcă primoinfecţiunile tuberculoase care să 
dea un şancru de inoculare traheal sau bronşic, deşi posibile, sunt- 
cu totul excepţionale.
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Cliniceşte însă multe tuberculoze traheobronşice par primi
tive (întocmai ca pleureziile sau unele laringite), fiindcă Survin la 
indivizi care nu prezintă leziuni pulmonare manifeste.

P,atogenia în aceste cazuri se explică fie printr’o îmbolnăvire 
a  arborelui bronşial prin contiguitate dela un ganglion cazeos (ul
ceraţii perforate), fie pe cale limfatică sau hematica dela un focar 
probabil tot ganglionar. .

Tuberculozele traheobronşice secundare însoţesc o tuberculoză 
pulmonară manifestă şi sunt adeseori consecinţa acesteia. Leziunea 
titaheobronşică se poate desvolta prin continuitate dela procesul 
tuberculos mai ales dacă este cavitar. Se ştie că în bronşiilie de 
drenaj ale cavernelor se găsesc constant leziuni specifice (ulce
raţii, infiltraţii, vegetaţii tuberculoase). Acestea se pot extinde de-a- 
lungul" bronşiilor până ce ajung la  cele .lobare sau principale. Un 
alt mod de infecţie a l arborelui bronşial este acela prin contagiune 
directă cu bacili din sputa care îl traversează, aşa  cum se infec
tează în multe cazuri şi laringele ftizicilor.

Repercursiunile tuberculozei traheobronşice asupra plămânului 
sunt importante şi multiple.

.Ulceraţiile şi ulcerostenozele întreţin o tuşă chintoasă, cu 
accese foarte chinuitoare care nu poate fi calmată cu medicaţia 
obişnuită şi exasperează atât bolnavul cât şi medicul.

I Această tuşă sporeşte pericolul bilateralizării leziunilor pul
monare prin mecanismul emboliei bronşice şi aceste embolii pleacă 
adeseori din ulceraţiile bronşice ale căror false membrane extrem 
de bogate în bacili se pot detaşa spontan ajungând în'teritorii pul
monare sănătoase. '

Retenţia bronşică constantă în ulcerostenoze sau stenoze cica- 
triciale produce ipoventilaţia unor piorţiuni de parenchim, determină 
puseuri febrile, emfizem îşi expune la infecţii secundare.

p in , cauza acestor fenomene Cavernele pulmonare se drenează 
. insuficient, devin inerte sau se balonează şi adeseori efectele pneu- 

motoracelui şi ale celorlalte metode colapstorapeutice sunt zădăr
nicite. Avem atunci acele pneumotorace cu colaps total l a , care 
bacilii nu dispar din spută, care fac intermitent puseuri febrile, pe 
care înainte, nu le ştiam explica şi unţde de multe oii sej produc 
bilateralizjări sau balonări de caverne care pot duce la perforaţii;

Prognosticul Unei tuberculoze pulm'oriare complicată cu leziuni' 
bronşice este deci considerabil agravat prin acestea din urmă.

Se ş i discută jîn ultimul timp destul de mult întrebarea- dacă 
în cazurile cu leziuni pulmonare 'şi bronşice este sau nu indicată 
colapsoterapia. Unii autori 'sunt de părerea că ea nu trebue insti
tuită fiind ineficace' şi expunând la riscuri. Cei mai 'mulţi 'cred 
însă că ea  poate totuşi fi încercată căci în unele leziuni bronşice 
secundare, după ameliorarea procesului pulmonar şi diminuarea' 
sputei se observă şi o regresiune a  procesului bronşic. De altcum 
dacă pneumotoracele este rău suportat el pioate fi abandonat. Se 
pare că toracoplastiile dau în asemenea cazuri rezultate mai bune 
căci nu expun lcţ̂  balondrea cavernelor.
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Mai menţionăm aci că bronchoscopia poate aduce importante 
servicii pentru diagnosticul diferenţial al tuberculozei pulmonare; 
faţă de supuraţiile pulmonare, cancerul bronşic, dilataţiile bronşice, 
vqricozităţile traheale şi alte afecţiuni. Ea permite de asemenea re-, 
coltarea separată a  sputei din fiecare plămân în scopul de a pre
ciza din care 'parte vin bacilii.

' Tratamentul tuberculozei traheobronşice.
Metodă bronchoScopică nu serveşte numai unor investigaţii, 

diagnostice, ea permite în ,acelaşi timp şi aplicarea unor tratamenta 
locale destul de eficace.

In ce priveşte curjabilitatea spontană a ulceraţiilor bacilare 
ale traheii şi bronşiilor, toţi autorii sunt de acord în a  recunjpăşte 
că ea este mult mai mare în formele cliniceşte primitive decât în 
cele secundare. Această vindecare se poate face cu sau fără stenoză 
consecutivă. 1

Ca tratament al ulceraţiilor se utilizează îndepărtarea falselor 
membrane cu ajutorul unei' pense sau unui tampon de vată şi ’ba- 
dijonarea ulcerului cu adrenalină sau cauterizarea cu soluţii de ni- 
trat de argint de diverse concentraţii. Rezultatele sunt satisfăcătoare. 
Rezultate bune dau şi iradierile endobronşice cu raze ultra-violete cu 
ajutqrul unei lămpi de ■ quarz special construite.

Retenţiile bronşice se tratează prin aspiraţia repetată a  se
creţiilor. Prin deblocarea bronşiilor dispar atelectaziile, febra şi < 
'dispneea. Infecţiile secundare se combat prin instilaţii de sulfa- 
mide şi penicilină.-- i

S’a  încercat şi dilatarea stenozelor cu bugiuri, dar până în 
prezent cu rezultat mediocru. >

Bronchoaşpiraţia a  dat câteva rezultate foarte bune în trata
mentul cavernelor balonate care până în prezent au pus ftiziologu) 
în faţa unei probleme aproape insolubile.

Procedeul poate fi de-a-dreptul salvator în cazuri de obstrucţii 
bronchotraheale mari prin vegetaţii tuberculoase sau perforarea de 
mase cazeoase ganglionare.

: „ In concluzie putem spune că aplicarea sistematică a  traheo- 
bronchoscopiei în clinica ftizîologică a  dus la constatarea impor
tantă că arborele bronşial participă destul de frecvent la îmbolnă- 
virea tuberculoasă a  aparatului respirator şi că această participare 
poate avea repercusiuni importante şi defavorabile asupra leziunilor 
pulmonare. Prezenţa leziunilor specifice din trahee şi bronşii ne per
mit să explicăm o serie 'de fenomene clinice şi îiziopatologice care 
mai înainte erau inexplicabile ;sau necunoscute şi în fine broncho
scopia ne pune în situaţia să aplicăm tratamente locale eficace în 
multe cazuri de leziuni specifice ale arborelui bronşial şi chiar ale 
parenchimului. > '  ̂ t

Toate aceste noţiuni sunt azi îndeajuns de confirmate pentru 
oa introducerea lor în practica medicală curentă să  fie pe deplin» 
justificată. \ ,
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CONSIDERAŢIUNI ASUPRA UNOR ANOMALII MUSCULARE
de

D-r I. ALBU şi Drd. V. MÂRCULESCU
A sisten t Preparator

In primăvara anulai 1947, am găsit pe cadavrul L. S. mun
citor, mort în vârstă de 47 ani, de pneumonie, următoarele anomalii 
musculare: 1. muşchiul chondro-epitrochlean (în stânga), 2. muşchiul 
biceps humerâl cu trei capete terminale şi 3. muşchiul palmar mia 
inversat (în dreapta). Cadavrul nu prezenta nicio deformafiune. Siste
mul muscular era bine desvoltat. •

Muşchiul chondro-epitrochlean îşi are originea pe cartilajele coaste
lor 8, 9, 10 şi pe teaca muşchiului drept anterior al abdomenului.
De aici fibrele sale se îndreaptă paralel cu marginea inferioară a
muşchiului pectoral mare, de care se alipesc şii pe care o urmează 
până aproape de inserţia acestuia pe baza anterioară a culisei bici- 
pitale. Apoi se încurbează în jos şi încrucişază în diagonală fafa 
anterioară a brajului, înserându-se pe partea superioară a fefeii an
terioare a epirfochleei. Acestui fascicol principal i se adaugă o serie 
de fibre tendinoase care pleacă de pe culisa bicipitală, buza ex
ternă şi de pe fafa profundă a porţiunii claviculare a, muşchiului 
pectoral mare.

Raporturile sale sunt: profund fafă de fascia. brachială, vâna 
bazilică şi de ramura anterioară a' nervului brachiat cutanat intern. 
Aşezat întâiu pe fafa anterioara a muşchiului biceps, scoboară apoi 
în lungul şanfului bicipital intern şi încrucişază nervul median, arteră 
şi vâna humerală, elemente care-i rămân astfel Ictere.e.

Muşchiul este inervat de o ramură din nervul toracic mare.
Bazându-ne pe diferite cercetări embriologice, încercăm să dăm 

o explicaţie prezenţei muşchiului chondro-epitrochlean. In săptămâna 
5-a se disiing în mugurele membrului superior două mase premuscu- 
lare: una e cea laterală, iar' cealaltă e teaca premusculară a bra
ţului. Din Iama anterioară a primei, separată de cea a dorsalului 
mare şi a rotundului mare prin plexul brachral,' iau naştere muşchii 
pectorali. Ei se separă abia Ia sfârşitul săptămânii a 6-a (Lewis, 
Poirier, Eisler). In ceeace priveşte evo'ufia ulterioară Paul Eisler dă 
următoarea explicaţie: fibrele musculare ale muşchiu'ui pectoral mlare, 
aşezate în planuri diferite, nu au ambe'e extremităţi fixate pe oasele 
învecinate, ci se îmbucă Ia fel cu olanele de pe ̂ acoperiş. Dacă 
în acest moment intervine un „factor formativ atipic” —  de regulă
mecanic __  în stare să provoace o dislocare a fibrelor muşculane,
vom avea ca rezultat una din multiplele anomalii ale muşchiului 
pectoral mare. Spre deosebire de Eisler a cărui concepţia e statică, 
Braus atribue anomaliile din regiunea pectorală, exceptând arcul axilar 
al Iui Langer — qlunecării mugurilor muscu'ari pe direcţii neregulate,
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sau segmentării incomplete. In schimb Huntington socoteşte unele a- 
nomalii —  şi acesta e în special cazul muşchiului chondro-epifro- 

-chlean —  ca fiind determinate de unele tendinţe atavice, care ar 
acţiona asupra foiţei musculare pectorale şi ar renaşte unele fortne 
existente filogenetic Ia primate, onfogenetic Ia embrionul de om.

Anatomie comparată. Muşchiul chondro-epitroclean a fost des
cris sub nume diferte în seria animală, unde existenţa e constanta.

9. Muşchiul vast medial (cubital).
10. Muşchiul pectoral mic. ' .
11. Digitaţiunile m,. dinţat mare.
12. Muşchiul dorsal mare*

Astfel fa Cheiroptere (Maisonneuve, Ecker), Batracieni (Zenker), Ce- • 
tacee (Duvernoy ;— care îi şi dă numele de M. Chandrq-epifirio- 
chlean), etc. ‘

, Relut său ar fi pe de o parte de a proteja vasele umerale, ialf 
pe de alta de a imprima anumite mişcări fine antebraţului.

Datorită acestor considerente, Ledouble consideră muşchiul nostru 
ca o anomalie reversivă, atavică sau fheromorphă.

_ tn ce priveşte frecvenţa acestei anomalii Perrin dă cifra de 
18,97°/°, iar Ledouble pe cea de 12,5%. In Institutul de Anatomie 
Cluj, muşchiul chondro-epitrochlean a fost descris de D-I Conf. D-r
I. G. Russu „Ardealul Medical” No. 1— 1942, şi de D-I D-r Gh. 
Corondan. .
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Anomalia prezentată de muşchiul biceps brahial, constă în faptul 
că el posedă, pe lângă tendonul terminal obişnuit, încă două capete 
de inserţie.

1. Muşchiul deltoid-
2. Muşchiul pectoral mare, *
3 .. Muşchiul dorsal mare.
4. Porţiunea scapulară a muş

chiului triceps.
5. Fascicolul muscular bicipital

anomal.
6. Muşchiul biceps.
7. Ramura supero-medială.
8. Ramura infero-laterală.
9. Expansiunea bicipitală (apo»

nevroza trapeioidală a lui 
Pirogoff);. ■

 ̂ 10. Artera humerală.
11. Nervul median.
12. Vâna bazilică. • i

De pe marginea. internă a Scurtei porţiuni a bicepsului, Ia a- 
proximativ 7,5 cm,, de vârful apofizei coracoide se desprinde un fas
cicol muşchular având 4 mm., lăţime, 2 mm. grosime, ce coboară 
oblic înapoi/şi înăuntru şi după 5 cm., se desparte în două ramuri: 

— cea supero-intemă se termină prinfr’o aponevroză în fascia 
de înveliş a muşchiului vast medial. '

, — cea infero-extemă se continuă sub forma unui eventaliu 
fibrös pe fafa anterioară a epifrochleii şi, pe fascia anfibrahială în- 
crucişindu-se ou fibrele periferice ale expansiunii bicipitale.

Intre cele două ramuri trece vâna bazi.ică.
Fascicolul, din extern cujm era în treimea superioară a braţului, 

, încrucişează pachetul Numeral şi acoperă şanţul bicipital intern în 
treimea Iui mij'ocie.

Mecanismul embr'oîogic prin care ia naştere acest fascicol ar,fi 
următorul: Muşchii membrului superior provin din teaca premusculară 
a braţului. Bicepsul, coraco-brahialul şi brahialul anterior, sunt Ia 
început fuzionaţi într'o masă comună. In timpul săptămâniî  a 5-a
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ei încep să se diferanfiaza, în sens proximal-distal. Toiuşi în acest 
stadiu cele două capete ale bicepsului sunt ■ încă strâns unile şi 
brahialul anterior este fuzionat cu fafa profundă a bicepsului (Poirier, 
Rouviere). Fascicolul noslru nu ar apare astfel, decât ca un rest al 
acestor legături intime ce existau între biceps şi brahialul anterior.

De menfionat este paralelismul care există între forma, direc'ia 
şi dimensiunile acestui fascicol şi cele ale muşchiului chondro-epi- 
trochlean, acfiuni'e lor fiind . identice.

In literatură se găsesc numeroase cazuri de anomalii ale muş
chiului biceps humeraF, căci citând pe MeckeI, el ,,e unul din muşchii 
cei mai supuşi variafiunilor şi care prezintă anomaliile cele mai frecvente . 
Toiuşi anomaliile de inserţie sunt mai rare decât cele de origine 
(Poirier). Cazuri asemănătoare, însă nu identice, âu publicat: G ru-• 
ber (Neue Anomalien; Vier Abhandlungen), HyrtI (ztsch.,, fur prakt. 
Heilk 1862), Thei'e, Pietsch, Wood, Hallett, etc.  ̂ •

■ După clasificarea lui Ledouble şi această anomalie intră tot' 
în categoria anomalii or regresive reversive.

A Ireia anomalie e inversiunea pa'marului mic din partea dreaptă. 
Origina sa e pe epitrochlee fafa anterioară a ei, print/un tendon a 
cărui lăfime este de 8 mm., precum şi pe fascii'e muşchilor înve- 
cinafi. Cu pufin deasupra mijlocului antebraţului, muşchiul.ia o în
făţişare peniformă, având lăfimea maximă (3,5 cm.) deasupra gâtu
lui mânii, şi1 se înseră în cea mai mare parte pe fafa superficială 
a Iigamenlului inelar anterior (carpi transversum) precum şi pe pisi- 
form şi apofiza unciformă a osului cu cârlig — medial — şi pe tu- 
berculu scafoidu'iui şi al trapezu'ui-latera'. E inervat de o ramură din; 
nervul median, prin ramură comună cuc ea a palmaru'ui mbre. Apo- 
nevroza palmară superficială e întru totul normală. Raporturi. Muşchiul 
e acoperit de fascia antibrachială superficială. Acoperă Ia rându-i 
în treimea inferioară a antebraţului tendoanele flexo’i'or, a palma
rului mare şi a cubi aului anterior, precum şi arterele radiclă şi cu- 
bitală, ca şi nervul median. ,

Ca o aonseclnfă a inversiunii e şi suprimarea culisei sa'e Ia gâtul, 
mânii, sau am putea spune turtirea pu'ernică a acesteia în sens an- 
iero-posterior, pentru a permite trecerea corpului muscular.

Anomaliile muşchiului palmar mic sunt foarte; frecvente, ceeace; 
l-a determinat pe Cruvei hier să spună că nici un muşchiu nu prezintă 
aşa de multe variafiuni ca acesta. Merită să amintim statisticile Iui 1 
Gruber (1400 cadavre) şi ale Iui Schwalbe şi Pfitzner (520 cadavre).

Cazuri de inversiune a palmaru'ui mic au. măi fost publicate de 
Cruveilhier, Winslow, Macalister, Calori, Gruber, Tillaux, etc.

Explicafia pe care’ o sugerăm e: din masa musculară foarte 
densă care ocupă regiunea anterioară a antebraţului, se separă săptă
mâna 5-a două straturi, între care alunecă medianul.. Din straiul 
superficial, prin segmentări ulterioare iau naştere şi palmarul mic.‘ 
Inversiunea sa se daforeşte unei turburări în această segmentare.

La fel cu cele două anlerioare şi aceasta se integrează în grupul 
anomaliilor regresive reversive.

Din toate aceste nofiuni teoretice se desprinde o ccncluzie prcct'căs
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datorită prezenţei fascicoîe'or muşculare descrise, pulsafii'e arterelor 
subjacenle nu se vor putea percepe. La fel, în cazuri de ligaturi ale 
acestor vase (art. Humerald, radia'ă şi cubitală) !a descoperirea, lor 
va trebui să finem seama de posibilitatea existenfei unor atari ano
malii, care ar putea să ne inducă în eroare.

Anomaliile pe care le-am descris, au fost studiate de numeroşi 
autori şl sunt amintite în aproape toate tratatele clasice de Anatomie.

Am socotit utilă o revenire atât pentru faptul că ele coexistă 
Ia acelaşi individ, cât şi pentru importanfa practică legată de pre- 
zenfa lor.

Spitalul de Stat din Bacău

în t r eb u in ţ a r ea  em et in e i in
INFECŢIILE PYOGENE GRAVE

d i

D-ra Dr. E. ALEXANDRESCU şi Dr. GH.CIHODARU
.vedic asistent chirurg M edic secundar

In Presse'Medicale No. 53 din-2 Noembrie 1946 a apărut un 
articol al profesorului Melchior din Ankara care a experimentat E- 
metina pe uţi mare număr de cazuri încă din 1943 cu rezultate în- 
tr’adevăr surprinzătoare.

Emefina, esî6 un alcaloid exîras din Ipecacuanna ann’Slata; se 
prezintă sub formă de pudră albă, fără miros, cu gust amar. Este 
foarte pu,'in solubi'ă în apă,’ de aceia se întrebuinţează clorhidratul de 
metină uşor solubil.

' Pentru primei doici în 1907 Rogsrs din Colcuito Q oratat ersctu* - 
puternic al Emetinei în dizentena lameoebiană şi hepatite.e consecutive. 
Influenfa Emetinei asupra dispprit.ei sânge ui din scaune, a făcut pe 
clinicieni s’o întrebuinţeze ca hemostatic. Astfel-a fost întrebuinfată 
în hemoragii intestinale, hemoptizii şi în câteva afeefiuni pulmonare: 
broneho-pneumonii, bronşite cronice cu emphizem, abcese pulmonare, 
etc. Debierre ă întrebuinfat-o în hemoragiile puerperale apoi în fi- 
broame uterine, hemoragii de pubertate şi de meno-pauză, etc.

Acfiunea ei ar fi vasodilalafoare şi hipotensivă. Se întrebuin
ţează în injeefii hipodermice în sol.- 2—4°/o — doza totală nede
păşind 0,10 ctg. pe zi. Dozele mari pot produce accidente şi stări de 
intoxicaţie; cu vărsături, ■ diaree, ameţeli, tahicardie — urtjicarie.-. în
trebuinţată ă Ia Iongue, poate- da turburări circulatorii, hipotensiune, 
insuficientă cardiacă, pareza muşchilor cefei, turburări de mofilitafe 
cu âboli rea ref.exelor şi insuficientă renală. .

Faptul că aiât abcese1© pulmonare, cât şi un număr de abcese 
hepatice rieamoebiene, au fost vindecate cu Emetină, au făcut pe 
profesorul Me’chior să se gândească a extinde acţiunea Emetinei asupra 
altor infeefii microbiene. Cazurie experimentate au fost în special:
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apendicitele grave, apoi afecfiunile căilor bjliare, peritonite prin per
fora}» intestinale, peritonite puerperale şi chiar un caz de ari, jfă pya- 
genă, streptococică, refractară la penici'ină. Intrebuinfată Ia început 
numai ca adjuvant după operafie, când infervenfia n’a reuşit să re
zolve infecfia, mai târziu a fost întrebuinfată şi în cazuri'e neoperate 
grave, cu rezultate foarte bune. Autorul ne dă un număr de 7 obser
va}» unde tratamentul cu Emetină a dat rezultate mîraculoiase. EI 
injectează câte 0.04— 0.06 ctg. Emetină zilnic, timp de 5— 15 zîle 
după gravitatea cazului.

Inspirafi de articolul de mai sus, am încercat şi noi în ser
viciu Emetină pe un număr de 20 cazuri aproximativ. Dăm mai joşi 
6 observajii din cazurile experimentate unde am avut rezultata satisfă
cătoare.' Tratameniul nu comportă njciun pericol şi am putut constata 
în majoritatea cazurilor tratate, efectul miraculos al acesiui medi- 
ment. Nu am putut extinde mai mult experimentările noastre din cauza 
greutăfilor ce am întâmpinat în procurarea acestui medicament.;.

Observaţia I. Sersa Eugenia, 30 ani, căsătorită fără copii — 'se in
ternează in ^pital la, 22 Martie 1947 ĉuCfebră 38®, 'dureri în reg. hipoconjdrului 
dr, aubicjcter, inapetenţa. ■—- Debut brusc acum 6 zile cu vărsături, dureri 
vii în bipocondrul dre'pt. Abdomen pasibil la palpare, în flancul drept îm',- 
pă^tare— cu apărare musculară —■ durere vie la presiune în punctul cistic. 
Se diagnosîticheâ ăj o choleeistită acută cu apendicită.-Se instituie jm /tratament 
cu urotropdnă intravenos şi antispasniodice, regim alimentar tinfpde 4 | zile!—■ 
se observă o uşioara ameliorare apjod a 4-<a zi .are din nou un puseu cu\du-j 
nere vie în bipocondrul dfept temţp. 38̂  şi vărsături. J3e .face seara o injecţie 
cu 0.02 ctg. cinetică, a doiua zi starea generală jbună — temp. 36®. Se 
continuă inj. cu Emietin. 0.06 ctg. zilnic timj> de 5 zile. Se menţine starea 
generală bună-atfebrilă, părăseşte spitalul! la 7 Martie.

. 1  *  '

Obs. II. Cojocain Pijofira: ■—■ văiduvă nici o sarcină la termen, 2 
avorturi mici. Istor.c. Cu o săptămână înainte de internarea în spital a 
simţii brusc dureri pelviene şi în piciorul drept. Se înternează în secţia me
dicală la 12 .Februarie 1947 undo este tratată până la 25 Februarie cu 
vaccin antigonoeociy şi pyretoterapie fără nitii o ameliorare. Transferată la 
secţia chirurgicală la 25 Februarie. Febră 385 acuză dureri mari în membrul 
inferior drept nu poate merge =  exgenital: secreţie vaginală abundentă-galben 
verzuie-vaginul congestionat, corni hiperemiat, anexa dreaptă mărită" -de ivolum,

. împăstată foarte dureroasă —- fixată de peretele posterior ‘— idureTe în şoldul 
drept şi regiunea sacro-iliacă cu impotenţa funcţională a membrului inferior 
drept. Temperatura 36® diiriineaţa, seara '395. Diagnostic: Pyosalpînx drept.

Se instituie tratament cu Emetină: 0.06 ctg. pe zi timp de 6 zîle 
şi tratament local. Irigaţii, tampoane vaginale etc. Chiar de a 2-a zi tem
peratura începe să scadă în liză — după 4 zile durerile încep să diminueze, 
începe să mobilizeze piciorul — iar după o săptămână se scoală din' pat. 
Părăseşte spitalul la 8 Martie cu uşoare dureri în membrul inferior dr-Qpţ. 
Starea locală foarte bună.

Obs. III. CaMn Cicerone 47 ani, — se internează ■ în spital la 19 
Febr. 1947, pentru dureri abdominale şi greaţă de 3—4 -zile. De câteva zile .
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a simţit dureri vii în'flancul drept şi' greaţă. Facies palid subicter — limba 
saburală, abdomen moale, durerea la palpare în flancul drept cu apăsare 
musculară şi împăstare în regiunea apendiculară, subfebril, puls 70 pe m., 
urina de culoare brună. Se instituie tratament cu urotropină şi benzonaftol, 
regim alimentar — pungă cu ghiată pe abdomen. Starea ĝenerală se amelio
rează, culoarea subicterică dispare urina se clarifică, dispare apărarea mus
culară, rămânând cu împăjstare în. fosa iliacă dreaptă. A 5-a zi începe ascen
siunea termică. Se decide operaţia. In ziua de .26 Februarie /1947 esté 
operat (Dr. Ţurcanu, Dr. Ciliddaru) sub anestezie rahidiană cu Percain se 
face incizie Jalaguier prelungită, La deschiderea peritoneului bloc aptndîcular. 
Se degajează apendicele care este retrocecal, intern, se leagă la bază şi se 
secţionează, scotându-se retrograde In bloc se găseşte închis o cantitate apre
ciabil ă de puroi. Se drenează după ce s’a pus in plagă ser ant i peritonitic,

■ Urmările operatoTi* : A doua zi după operaţie, —  ascensiune termică 38̂ , 
se dă bolnavului sulfamide, tonice cardiace, ser.clorurat hipertonic şi fiziologie. 
A 2-a zi balonare cu sughit rebel, nu poate, ingéra nimic, se continuă trata
mentul cu ser .fiziologie şi hipertonic, tonicardiace, se începe tratamentul cu 
Emetină câte trei fiole a 0.02 ctg. zilnic timp de 4 zile şi cibazol.Temip. 
se menţine 375—38 — după 2 • zileţare ţgaze spontan, ;plaga drenează ■ abun̂ iept. 
Starea generală se ameliorează,1, începe să sfc alimenteze. Temperatura sqadâ. 
Părăseşte spitalul la 8 Martie — vindecat. .

Obs. IV. Olimpia Teacjă. 23 ani, este adusţă la spital în ziua de 10 
Aprilie 1947 cu dureri mari abdominale. Aut. Căsătorită de 2 ani. Acum 
câteva luni a născut un copil care a murit după Icâteva săptămâni. De 
atunci are mereu dureri pelvienc şi scurgeri purulente. In ultimul timp 
simţindu-se mai bine a început s(ă muncească. Istoric: Debut brusc în ziua 
de 9 Aprilie când1 a (făcut Un drumlung pe'jos. In timpul .mjersului a ŝdmtit 
dureri vii în pclvis şi a leşinat, Fiiind transportată yîntr o cada, din apropiere 
şi-a revenit însă, a rămas cu dureri mari. Bolnava merge plecată '.înainte 
cu mâna pe abdomen  ̂ Abdomenul dur nepalpabil cu matitate in fl. drept, 
foarte dureros la atingere. Examen genital : împăstare in fundul de sac drept, 
organele pelviene nu se pot delimita. Punctia in fundul (de sac post. ne dă 
un liquid galben-citrin. Temperatura 390, puls 120. Bolnava este ţinută în 
observaţie până în ziua de 12 Aprilie. I se 'face în acest timp tonicardiace, 
cibazol, ser antiperitonitic, pungă cu ghiaţă. A 2-a zi contractura Abdomi
nală cedează şi se poate palpa prin abdomen —> o tumoră care ocupă flancul 
drept şi linia mediană ajungând aproape de ombilic, imobilă temperatura»

- se menţine ridicată 387—395, noaptea are frisson prelungit — diagnosticul
probabil -— ki t̂ de ovar supurat rupt sau torsionat cu 'reacţie peritoneală. 
Se intervine în ziîia de 12 Aprilie. Op frăţie. Dr. Alexamdrescu — Dr. Ciho- 
daruy Bahianestezie novocain 0.08 ctgr. Laparotomie mediană subombilicală. 
La deschidere se găseşte x  tumbră încapsulată aderentă de peretele abdominal 
ant. şi post. de intestine şi marele épiploon. Se desfac aderenţele cu mare 
greutate şi se pune în evidenţă o tumoră polikistică aparţinând ôvarului drept 
înglobând în partea inferioară şi salpmgelc mărit de volum Iplin de

- puroi şi rupt. Se extirpă ţumbra cu anexă dreaptă .-se drenează larg după 
ce s’a introdus ser antiperitonitic in cavitatea abdominală. Urmările py opera
torii: I-a zi se fac injecţii cu ser fiziologic, antiperitonitic, hipertonic, tonicar-
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diace, pungă cu ghiată. Chiar a 2-a zi, bolnava este balonată, are sughiţuri — 
nu poate ingera nimic, pulsul 120 — agitată — ,Temp. 393. Se fac injecţii 
cu Emetină câte 0.06 ctg. zilnic timp de 4 zile. După l-a zi de tratament 
bolnava emite gaze, abdomenul moale, încetează sughiţul — a ,doiţmit,puţin— 
acuză foame. După 5, zile temperjatura scade, la a 8-a zi temp. 37—373. 
Starea generală foarte buna. Are scaune spontane, .plaga dnenează bipe. 
începând dela această data starea pacientei se ameliorează mereu, se ali
mentează şi are scaune regulate. Părăseşte spitalul în ziua, de 15 Mai • 
complect vindecată. .

Obs. V. Pini ea Constantin. 60 ani, se internează în ziua ;de 22 
Iunie 194.7 cu fenomene de ocluzie " intestinală. Ant. Nimic important. 
Istorie. Bolnav de 3 zile — are dureri abdominale, balonare cu absenta 
gazelor şi a materiilor , fecale. St. pfCizentă: Facies subioieric, puls acco- 
lerat 128, te mp. 36®, extremităţile oia.nozate, abdomenul balonat/ timpanic, 
Vărsături bilioase şi sughit nu emite gaze nici materii .fecale. Se diagnosti- 
chează — ocluzie intestinală. Se intervine după pregătirea bolnavului ou 
tonicardia.ee şi ser fiziologii.

Operaţie, Dr, Alexandrescu — Dr. Cihoiaru — sub anest. generală 
cu eter — Laparotongie mediană supra şi sub-ombilicală; se constată la des
chiderea peritoneului torsiunea ilconnlui în porţiunea ’ inferioară deasupra ce
cului, liquid seros în cavitatea abdominală şi perforarea unei anso. Se suturează 
ansa în 2 planuri, se degajează ansele prin detorsionare — se inj. sol. novocaift 
1%  în mbzenter pentru reducerea anselor. Se' introduce ser antiperitonitic şi 
se drenează. închiderea abdomenului în trei planuri. Urmări p. operatorii: In 
prima zi, inj. eu ser fiziologic şi hipertonic elorurat, tonicardiace, ser antiJ 
peritonitic — pungă cu ghiată —1 a doua zi starea generală rea. Temp. 38,5, 
abdjomenul balonat, vărsături bilioase,’ sughit, se fae 300.000 U. Penicilin, 
starea sie menţine rea, sughiţă şi varsă mereu. Se continuă tratamentul cu 
seruri şi tonicardiace, s|e începe inj. cu Emetină câte 0,04 ctg. zilnic timp 
de 4 zile. Chiar de a dilua zi se observă.o .'ameliorare, în starea bolnavului, 
are gaze spontan şi după o spălătură de stomac dispar vărsăturile complect. 
Bolnavul parc reînviat, cere mâncare şi declară că se simte foarte bine. 
A treia zi are scaun Spontán şi încearcă să se ridice. Se continuă 'tratamentul 
cu Emetină 4 zile. A opta zi, bolnavul este complect afebril. Starea gene
rală se menţine, bună. Plaga drenează abundent. începând dela a zecea zi, 
se suprimă orice fel de injecţie. Se . fae numai pansamente până la vindecare.

Observ. VI. — Ursache Aglaia, 43 ani, văduvă, se internează la 28 
Iulie cu fenomene peritoniale şi stare adinamică gravă. Istoric: Are de 2 
ani crize apendiculare repetate, de 2 săptămâni acuză dnoeri abdominale în 
flancül drept şi greaţă, de o săptămână are febră, greaţă şi nu a mai pă
răsit patul. Exalnen: Bolnava dispneică,. pulsul frequent 120, hipotensiv, 
abdomen timpanic, balonat sensibil la palpare mai tare în fl. drept, defansă 
musculară, greaţă, fără febră. Starea generală nu permite intervenţia. Se 
face injecţii cu cibazol, ser antiperitonitic, ser fiziologic tonicardiace, pungă 
cu ghiaţă pe abdomen. A doua. zi starea pacientului se menţine gravă, pulsul 
filiform, dispnee intensă, - agitată, insomnie.. La contra vizită, . se observă 
pete echimotiee pe membrele inferioare, extremităţile reci cianozate. Se face 
chiar în acea seară 2 injecţii cu Emetină a 0.02 cm. la interval de 2 ore.
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Dimineaţa: Aspectul general al bolnavei complect schimbat, dispar petele 
echimotice, pulsul devine din ce în ce mai bine bătut, persistă dispneea* 
în ziua de 31 starea pacientei se ameliorează, are somn şi cere mâncare1, i se 
.permite câte o ,supă de legume, compot şi ceai. Se continuă tratamentul 
cu Emetină timp de 5 zile câte 0.04 ctg. pe zi. In ziua de 1 August 
are scaune diareice, limba uscată, se face examenul ureei în sânge 1.25 gr., 
se face ser glucozat intravenos, tonicardiace, etc. Cu tot tratamentul insistent 
bolnava sucombă în ziua do 4 August cu fenomene de uremie. Examenul 
Widal =■ -f- 1/100 — paratificul A.

In concluzie:
Am întrebuinjaf Emefina cu succes în afecţiunile neoperate acute 

ale intestinului şi cholecistului, în psritonifele post operatorii grave, în 
pyosalpingife care nu au cedat la tratamentele clasice. In câteva «ia
zuri ca artrite supurate, osteomyelife, nu am avut niciuri rezultaţi.

Emelina rămâne fără rezultat în cazurile de erizipel şi nu îm
piedici formarea, abceselor metastafice în cazuri e tratate.

După foaie probabilităţile Emetina ar avea o acţiune antitoxică 
cu putere de distrugere asupra cocilor — înţelegând aici şi pneumo- 
cocul; germenii gangrenei gazoase, şi grupul coli bac iI|!or. Acfiynea cea 
mai interesantă este asupra acestui din urmă grup, unde penicilina ră
mâne în general fără efect apreciabil.

Ceia«» impresionează mai mult este schimbarea aproape instan
tanee a tabloului clinic general. Astfel un bolnav care se găsea într’ci 
stare toxică gravă poate în câteva ore să apară înafară de orice pericol,

Credem că acest medicament merită să fie încercat în toate 
cazurile operate cu complicaţii peritoniale grave.

ORIGINEA ALERGICĂ A „ULCERULUI GASTRO-DUODENAL".
de

D-r ANDREI CÂRSTEA

In'ultimul număr <iin Archives.des Maladies de l’appareil di
gestii, F r j a n g b i p  Mo  u t  i er ,  publică un memoriu asupra inter
pretării alergice a  ulcerului gastro-dUodenal, iar în ultima [şedinţă a  
’Acădemiei de Ştiinţe, colegul .nostru !şi emeritul chirUrg rD-r P,1A ţ â 
r e  ianu,) publică rezultatele 'surprinzătoare obţinute în aceeaşi afec
ţiune prin şocul histaminic, injectând intravenos hîstamină (Hista
Dimilli). I

Jntr’o serie de articole publicate în revistele „Spitalul“ , R o 
mânia M edicală“  şi „Mişcarea M edicală“ între anii 1937,— 1940, am 
căutat să arătăm legăturile strânse dintre regiunea apendiculară şi 
ş i oea duotienală. Sub numele de „Apendiculo-duodenită“  aceste tur- 
burări le-am publicat într’o monografie apărută în 1941. Apendiculo- 
duodenită este o  afecţiune bipolară, care Începe la  unul din ‘capete, 
de regulă cel apendicular şi evoluează prin perioade bune şi »rele,

M. M. B . - 4
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predominând când simptomele capâtului apendicular, cu tabloul cu
noscut al apendicitei acute ;şi cronice, când Simptomele regiunei duo
denale. Tabloul clinic al duodenitei pste extrem de complex şi după 
suferinţele organelor'vecine. în strânsă legătură cu duodenul, .am îm
părţit apendiculo-duodenita în: formă ulceroasă, hepatică, pancreatică 
şi nevritică. In articolul prezent ne ocupăm de apendiculo-duodenita 
forma ulceroasă, căreia în mod obişnuit i se spune „Ulcer gastro- 
duodenal“ . Acest nume ne apare impropriu, pentrucă acelaşi ta
blou clinic îl găsim şi atunci când nu există ulceraţiunî. Cu £ilte cli- 
vinte că ulceraţiile nu sunt semne obligatorii în afecţiunea de pare
ne ocupăm. Turburarea —  leziunea permanentă este duodenita_
prezentă chiar atunci când este în stare latentă şi sub această formă 
se găseşte foarte des. După noi această duodenită nu este (‘singură 
răspunzătoare de sindromul cunoscut sub numele de ulcer. Ea creează 
terenul pe care apar fenomenele de sensibilizare locală pentru di
ferite alimente, cunoscute ea  fiind rău tolerate în 'această afecţiune. 
Cu alte cuvinte,: noi admitem că putem avea o sensibilizare locală 
digestivă, tot a şa  cum putem avea o imunizare locală. Originea 
bnafilactică a  sindromului ulceros preconizată de noi de mult timp 
|are din ce în ce m{ai mulţi susţinători. H a n  s e n  în „Alergie“ şi 
recent F. M o i i t i  e r  , vorbesc despre originea alergică a  ulcerului 
gastro-duodenal. Lucrurile par ş ă  se petreacă în felul următor: din 
cauza periduodenitei şi consecutiv a  duodenitei de origine apendi- 
culară această porţiune a tubului digestiv se sensibilizează pentru 
proteinele şi .poate pentru alte substanţe din unele alimente. La 
început această sensibilizare pare să fie restrânsă numai la un n|umăr 
mic de alimente, sau chiar numai la un singur aliment, p e  obiceiu, 
iniţial acesta este • ingerat în stare de alterare mai mult /sau mai 
puţin accentuată- Sensibilizarea aceasta nu se mărgineşte la nivelul 
duodenului. Destul de des ea  se întinde dincolo de pilor şi ('cuprinde 
o porţiune mai mult sau mai puţin întinsă din stomac rşi probabil 
coboară şi în primele anse ale jejunului (cauza probabilă a  jeju- 
nitei descrisă de P o r g e s ). O altă carqcteristică a acestei sensi
bilizări este tendinţa de - a  se - întinde Ja , un număr-din cd 'în ce 
mai mare de alimente. /Şi'de undei la început ea'jrţu se manifestă 
decât pentru alimentele care suferiseră .un oarecare grad de alte
rare cu timpul apare şi pentru alimentele perfect proaspete. A li
mentele pentru care 'Se creează de obiceiu această sensibilizare im 
ordinea lor de frecvenţă sunt: ouăle, laptele dulce, varza, cas
traveţii, ceapa, carnea şi peşjtele. conservat; tutunul, supele - con-f 
centrate de carne, nucile,, alunele, cafeaua, cacao, chocolată, bău
turile alcoolice preparate, ardei, piper, muştar, must. Coexistenţa 
de alte afecţiuni a  căror cauză alergică este bine stabilită azi (mi
grena,: urticaria, eczemele, etc.) este o dovadă în plus despre, 
rolul pe care-1 joacă sensibilizarea în afecţiunea de care' ne ocupăm. 
Cum trebue înţelfeasă această sensibilizare ş i . cum reuşeşte ea  să, 
producă turburările; cunoscute? Lucrurile -par să ...fie - foarte' -com
plexe. ■ ; , ■, ţ . .

• După W : BERGER prin atergie trebue' să îrit  ̂hi gem' toate stările' 
care rezultă din prezenţa şi prin prezenţa anticorpilor. Se înţelege prin

h . :*•



679

alergen sau antigén orice substanţă capabijlă să producă antisubstanţe cu 
afinităţi chimice specifice de a se stimula cu antigénül şi care se numesc 
anticorpi. Formarea lor cere un timp de incubaţie, care pare să fie în mediu 
de 8 di le, până sosesc la o concentrare suficientă îri ser său în ţesuturi. 
Unirea antigenului cu a anticorpului — care e specifică — este însoţită 
de turburări de ordin alergic sau anafilactic, la nivelul ţesutului unde 
erau fixaţi anticorpii şi unde s'a produs atingerea.

Beiger admite 3 faze: unirea şi reacţia dintre antigén şi anticorp, 
care nu este vizibilă, dar este reversibilă. Din această atingere ia naştere 
o substanţă încă greu de definit — care după cercetările recente pare 
să fie histamina sau • după Danielopolu acethil-choljna — şi care se 
bucură de proprietăţi colgidale, căci iese prin membrana celulei. I

Fa iţa 2 este deasemeni invizibilă. Este fluxionară, uniformă, neprecisă 
încă, însă ireversibilă. Ea constă în unirea corpului rezultat din faza t — 
probabil histamţină sau acetil-cholina — cu elementele .ţesutului care va 
reacţiona.

Faza 3 este răspunsul funcţional al ţesutului şi Constă din: 
s  a. Turburări ale fibrei netede (spasmé pe organele cavitare)i,

b. Turburări ale elementelor contractile ale vaselor şi ca o consecinţă 
"Spasme vasculare, ischemii;, hiperemii, stază.

c. Turburări la nivelul endoteliului vascular (congestii, reacţii seroa- 
se cu eosinofile).

d. Turburări la nivelul ţesutului conjunctiv (necroze, granuloame,
etc). (

e. Turburări nervoase (funcţionale, mâncărimi).
f. Turburări glandulare, ca o consecinţa a celor de mai sus, cu turbu

rări de secreţie în special a fermenţilor şi a ,HCI la nivelul tubului digestiv.
După Danielopolu fixarea totală a antigenului de către anticorpi care 

sunt anticorpi — cholină) este urmată de eliberarea acetil-cholinei în can
titate mare şi aceasta poate provoca fenomene de şoc parafilactic (anâ- 
filactic).

Dacă antigénül nu este anihilat în totalitate, alexina liberează din 
antigén prin intermediul anticorpilor, o substanţă pe care el o .numeşte apo- 
toxînă specifică (ce dă maladia specifică-bola serului, bolile infecţioase)’.

Ţinem sö subliniem faptul că reacţiile alergice sunt mai des.e în; 
vârstele tinere, dar mai puţin durabile; ele se instalează mai greu 
în vârstele mai înaintate1, dar sunt mai greu de redus. Repetăm că  
în fenomenele alergice incubaţia anticorpilor are . nevoe de circa 
8 zile, după cári turburările ,apar-de obiceiu brusc şi pot dispărea 
la fel. Destul de des observăm' însă că evoluţia lor se. face tot pe 
perioade de 8 zile |şi de intensitate descrescândă, explicând astfel; 
ciclurile observate în asemenea stări. Acestea s ’ar lămuri prin apo- 
toxinele specifice ale Iui Danielopal. Din cele de mai sus am1 -fi 
ispitiţi să spunem, că atingerea alimentelor ingerate cu regiunea 
pilororduodenală, care este sensibilizată pentru unele substanţe din. 
aceste alimente, .este îndestulătoare, să dea naştere tabloului numiţ 
de noi j.Apendiculo-duodenită formă ulceroasă“ , Am admite deci,.q 
ánafiláxie locală, asemănătoare imunizării locale^şi. am putea+q 
numi anafilaxie. de contact. T o b l e r  crede că stomacul - poate; rre-
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sorbi cam 33o/o din peptonele ingerate. Ştim că albuminele la  (sfârşitul 
digestiei gastrice se găsesc în stare de acidalbumine şi în cantităţi) 
mai mici sub formă de peptone. Albuminele din celule în cea mai 
mare parte a  lor nu pot fi eliberate, 'ele necesitând şi intervenţia! ' 
sucurilor pancreatice, duodendle şi ale intestinului subţire. Totuşi ali
mentele ingerate în stare de alterare, prin digestia gastrică pot pun© 
în libertate unele albumine care pot fi resorbite şi deci jcare p'ot 
creea anticorpi şi deslănţui mai târziii fenomenele alergice. Am spus 
jmai sus că odată starea de alergie' apărută în regiunea' piloiîo- 
duodenială are tendinţa să se extindă la alimentele din ce în ce 
mai numeroas'e şi deci-la  forme chimice ale albuminelor mai .mult 
său mai puţin desintegrate. Aceste albumine resorbite de-a-lungul 
intestinului sunt reţinute de ficat, care după H a h  s e n  ar fi, un 
„tampon de digestie“ , unde jele ar fi neutralizate şi dedublate prin 
nenumăraţii fermenţi proteolitici de care acesta dispune. Cu timpiul 
(această-funcţiune proteopexică a  ficatului scade şi atunci pătrund 
în circuljaţia generală albumine străine, care ar veni din nou în 
regiunea piloroduodenală, unde ar da! naştere la fenomene alergice. 
Stările congestive alergice la  nivelul duodenului pot cu timpul săi 
sufere şi infecţii secundare, astfel încât peste turburările de ordini 
jalergic, .uneori se poate întâmpla să apară şi fenomene inflama- ' 
tödre. Recent am întâlnit un bolnav care a  întrebuinţat din proprie 
iniţiativă penicilină şi a  avut o perioadă bună destul de lungă- 
Inflamaţiile sunt de obiceiu cronice, torpide şi ele reuşesc să  sen
sibilizeze, în special mucoasa, pentru proteinele din corpii microbi'enii 
Fenomenele {acestea de sensibilizare sunt destul de frecvente în: 
(afecţiunile cronice ale tubul,ui digestiv. 'Sosite într’o fază mal îndin-, 
fotă, fenomenele jalergice pot foarte bine să ia naştere prijhtr’jct 
„ianafilaxie de contact“ , ceea ce exiplică turburările ce apar la ce a  
mjai mică greşalâ de regim. Numeroasele forme de albumine alimen-i 
fore şi produşii lor de descompunere digestivă, care sunt şi 'mai 
numeroşi, ne fac să bănuim complexitatea fenomenelor alergice şl 
greutatea de á  stabili natura antigenullui- Starea de sensibilizare; 
extensia şi vechimea eh starea sucurilor gastrice şi poate ple pan
creasului şi intestinului, poate explica tabloul afe'cţiunei de care 
ne ocupăm. Intensitatea fenomenelor alergice ţine însă de concen
trarea locală a  anticorpilor, de cantităţile de antigén ingerate, de 
starea lui fizică şi modul de preparare şi poate de sistemul nervos, 
care ştim câ  intervine cu un coeficient foarte mare, atât în afecţiunea 
de care ne (ocupăm cât şi în celelalte afecţiuni alergice. Afecţiune^ 
ştim că evoluează pe un teren vagotonic.

Vom încerca să explicăm siimptomatologia apendiculo-duode- 
niţei forma ulceroasă. Durerea târzie — 3— 4 ore după mese — este 
semnul cel miai caracteristic^ dar ş i cel mái discutat a l afecţiunşi / 
|de care ne ocupăm. Clasic durerile târzii se explică prin hipetr- 
clorhidrie, oare devine supărătoare atunci când stomacul îşi eva
cuează conţinutul. Acidul clorhidric liber ş i secretat în mare can
titate, devine iritant pentru regiunea piloro-duodenală, cu atât mai1 
mult cu cât ne japropiem de sfârşitul digestiei (gastrice. 'Alţii explică'

A
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durerea prin spasmul piloric sau duodenal. F. M o u t i e r  citează o 
mulţime de argumente contra acestor teorii şi emite — se pare — 1 
părerea, câ durerile târzii sunt datorite unor fenomene alergice, ca  
rezultat a l reacţiunei faţă de antigeni trecuţi în circulaţia gefnerală 
dincolo de bariera hepatică. El crede „că organismul parcurge în 
fiecare zi un ciclu de sensibilizare şi desensibilizare continuu reînoită, 
ciclu pe care se suprapun accidentele clinice ale ulcerului. Astfel 
se constitue pentru manifestările dureroase paroxistice, o inter
mitenţă zilnică şi pentru leziunea ea  însăşi o periodicitate - seso- 
nieră sau nu“ . '

Cu toate acestea noi nu putem nega intervenţia sucurilor gas
trice în producerea sindromului dureros observat în această afec
ţiune. Suprimarea- durerii prin medicamentele alcaline sau prin ali
mente care fixează HC1 gastric şi anume într’un timp de câteva 
iminute, reproducerea experimentală a  durerilor prin introducerea 
de HC1 cu sonda în duoden, ne arată că sucurile gastrice conţin, 
elemente care sunt iritante pentru mucoasa piloro-duodenală şi a  
cărei suferinţă se traduce prin durere. Orariul târziu se explică iprinţ 
faptul că stomacul golindu-se de alimente, sucul gastric vine în| 
contact - cu mucoasa piloro-duodenală. In perioadele floride ala 
afecţiunei, sensibilitatea este mijit mai mare, chiar faţă de un suc 
normal sau hipoacid. Este însă de bănuit că alături de HC1 joacă 
un rol şi pepsina. O. H. B r b w n s  a  observat căj pepsina se bu
cură de proprietăţi antialergice, ia i noi am obţinut rezultate bune, 
cu ea în urticarie. Durerea pe nemâncate —  Hunger pain —  poate fi 
explidată ca o continuare a durerii târzii. Dacă inflamaţia sau starea 
congestivă anafilactică se întinde la  o mare parte din stomac, 
(atunci, alături de balonări — ce traduc ' o stare de atonie gas
trică —  javem şi dureri imediat după ingerarea alimentelor. In acest 
« iz durerea devine aproape continuă — cu excepţia câtorva ore în 

/timpul nopţii când stomacul se evacuează complect. Durerile care 
(apar imediat după mese pot uneori să crească în intensitate, să  
fie însoţite de o tensiune epigastrică —  care traduce o contracţie 
puternică a  pereţilor stomacului eu scopul de a  împinge alimentele 
prin pilor în intestin. Cum golirea, din cauza unbi spasm puternic 
piloric nu e posibilă, încep contracţii antiperistalţice — singure sau 
prin reflexe produse de bolnav şi atunci stomacul îşi evpcUjează, 
conţinutul prin esofag, cu care ocazie durerile se liniştesc. Spasmele 
acestea pilorice — care pot fi socotite premergătoare stenozei pi- 
lorice, se însoţesc foarte des de o salivaţie abundentă şi uneori 
de greţuri —  toate semne de vagotonie;

In formele cronice ale apendiculo-duodenitei, durerea nu mai 
este influenţată în niciun fe l. de alimente sau medicamente. Ea nu 
dispare nici măcar în timpul somnului. Noi am numit-o formă ne* 
vritică şi este datorită .probabil unei enterţonevrite ( L b o p e, r  )• 
punerile se localizează de obiceiu epigastric' şi atunci când sunt 
tardive şl datorite iritaţiei piloro-dUodenale se propagă şi înt 
Spate. Ele pot fi localizate şi în jurul ombilicului. In acest caz se) 
piere că este un spasm la nivelul unghiului irfferior al duodenului
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sau acolo unde pedicuiul mezenteric şi limfaticele apendicelui îh- 
crucişează porţiunea IlI-a duodenală. Uneori durerile se transmit în 
bară până în regiunea splenică. In acest caz se pare că avemi o 
pare că este un spasm la nivelul unghiului inferior al duodenului 
în dreptul ampulei lui Vater, sctu al sfincterului O d d i ,  care ar îm
piedeca evacuarea secreţiilor pancreatice şi consecutiv durerea 
îrradiată de-a-lungul corpului jşi a  cozii pancreatice. La fel se pot 
explica durerile- ce irradiază în hipocondrul drept —  când vezicula 
devine sensibilă la presiune.

Arsurile esofagiene sunt destul de des întâlnite. Ele traduc o 
propagare a g ita ţie i la mucoasa esofagiană. Pot fi explicate şi prin 
reflux acid în esofag, sau o ’nevrită a plexului lui 'Auerbach. Con-i 
gestnle mari alergice piloro-duodenale pot să m,ea*rgă până la sân- 
gerăn. Intervenţiile chirurgicale (Moynihan, Kirklin, Plătăreanu, etc.), 
precum şi gastroscopiile recente arată că, în marea majoritate â 
cazurilor hemoragia este în massăf- şi nu prin -ruperea unei artere. 
Mucoasa „plânge cu sânge“ după expresia lui Moynihan. Natura 
hemoragiilor este de cele mai multe ori alergică şi ea ne apare» 
in plină sănătate, ceea ce ar vrea să ne fie o indicaţie despre 
brutalitatea şi intensitatea fenomenelor reacţionate. Congestia este 
aşa  de mare că se produc rupturi capilare cu sângerare '„în inassă“ . 
La aceasta trebue să contribue şi hipocoâguabilitatea sanguină care 
se întâlneşte în asemenea cazuri (şoc hemoclasic al lui Vidai, Abrami, 
şi Iancovescu). In acelaşi fel se pot explica şi perforaţiile prin aşai 

.zisele ulcere perforante. De fapt intensitatea reacţiunii este aşa de 
măre încât se produc necroze ale întregului perete. Spasmele cu mă
rirea presiune! intracavitare în special în regiunea buibară, unde 
conţinutui gastric suferă o oprire destul de mare chiar în stare 
normală, ar explica dece perforaţiile sunt de obiceiu întâlniie la 
acest nivel. Dacă încercăm şă sintetizăm concepţia alergică în afec
ţiunea de care ne-am ocupat, am putea spune că apendiculo, 

uodenita creeazămn teren pe care apar fenomene de sensibilizare, 
cestea predomină în regiunea, piloro-duodenală. Fenomenele aler

gice, apărute din cauza unui aliment. în regiunea piloro-duodenală, 
evoluează pe ciclu de 8 zile. Dacă intervine un nou aliment, apare 
un nou ciclu care se suprapune. Şi astfel s ’ar explica perioadele 
rele ojbseîrvate de toată lumea. Aceste cicluri se întrerup fie prin' 
intervenţiile medicamentoase, fie prin regimurile prescrise de me
dici, atunci când acestea nu conţin alimente care fac rău bolna
vului, fie prin reducerile alimentare pe care şi le impune singuir 
bolnavul, care ajunge din cauza durerilpr, să nu se mai alimenteze 
decât cu cartofi, supe de legume, pâine şi ceaiuri. In acest caz» lip
sind din alimentaţie antigenii specifici; perioadele de turburări aler
gice iau sfârşit şi fenomenele supărătoare dispar. Această linişte 
ţine până când bolniavul uiţă de dureri şi începe să consume iar 
(alimente ce îi fac rău. Reintroducerea Îor nu-i dăunează chiar dela 
început, ceea ce este un îndemn pentru bolnav de a  comite noui 
greşeli de regim. La un moment dat, cu ocazia unui (exces mare 
sau al unei supărări, turburările reapar şi -începe o nouă perioadă!.
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Deşi aceste perioade rele n u  apar numai primăvara sau toamna 
cum se admite în general, totuşi ţinem să subliniem că în aceste 
perioade — în afară de elementele cosmice care pot influenţa 'unele 
boli de nutriţie (cum sunt eritemele pelagroase) alimentaţia suferă 
schimbări, care. face să se consume mai mult unele alimente repu- . 
tiate ca fiind greu de tolerat. Astfel, spre primăvară se consjumă 
mai mult .varza, castraveţii, acrituri, ouă, conserve de came şi peşte; 
iar spre toamnă must, unele fructe şi poate un exces (de alimentaţie 
datorit belşugului din acest anotimp.

înainte dp a  termina vom discuta şi tratamentul acestei afec
ţiuni. Pentru a  împiedeca apariţia turburărilor la nivelul regiunei 
piloro-duodenale, vom urmări evitarea deslănţuirii fenomenelor aler
gice prin: < !

a) Evitând alimentele pentru care bolnavii sunt sensibilizaţi 
(Regim).

. b) Desensibilizând regiunea- piloro-duodenale.
c) Combătând turburările rezultate din deslănţuirea fenome

nelor alprgice. '
d) Suprimând această regiune. ,
e) Creind drumuri noui în scurgerea alimentelor.
la) Poate că în nici-o altă afecţiune regimul nu are atâtq 

importanţă ca dci. Şi aceasta este recunoscută până şi de bolnavi. 
In cursul acestui articol am pomenit alimentele pentru care de 
obiceiu această regiune se sensibilizează. Suprimând aceste-alimente 
în mod corect, fenomenele alergice dispar. Şi credem că o imeto|dă| 
foarte bună de a  sosi la desensibilizarea - acestei regiuni este s ă  
suprimăm pe o. perioadă mare de timp —  uneori peste un -an, :— 
(alimentele împricinate. Vom observa că toleranţa acestor bolnavi 
se măreşte, că ei pot'suporta alimente din ce în | ce mai) variate 
ş i în cantităţi din ce în ce mai mari. Trebue să recunoaştem că  suriţi 
bolnavi ce nu tolerează niciodată unele alimente. Modul de prepa
rare are o importanţă deosebită. Acestor bolnavi nu le vom servi 
alimente prăjite, pentrucă ele fiind impregnate cu grăsimi, digestia 
gastrică este împiedecată p rin . lipsa unei lipaze. Regimul acestei 
(afecţiuni a  fost pe larg descris de noi în volumul „Apendiculo-Duo- 
denitd“ . El trebue să urmărească:

A) Să nu producă fenomene alergice locale sau generale.
B) Să pună în stare de repaos, duodenul şi să nu mărească

secreţiile gastrice. •
C) Să nu dea ţurburări de.digestie intestinală (fermentaţie, 

putrefacţie, diarei de grăsimi — P o r g e s ).
D) Să fie tun la gust, să aibe o valoare nutritivă suficientă 

■ ca bolnavul să nu slăbească, să aibe albumine şi grăsimi in pro
porţiile necesare organismului (cam un gr. pe kg.), .să aibe vitamine 
şi săruri ifinerale îndestulătoare şi în sfârşit să aibe celuloză în! can
titate suficientă ca bolnavul să nu se constipe.

b) Desensibilizarea regiunei. piloro-duodenale se obţine prin 
tratamentul medicamentos şi hidromineral. In acest sens trebue ju
decată medicaţia care se foloseşte în mod clasic. Desensibilizarea
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ideală ar putea fi obţinută prin folosirea în cantităţi mici în injjecţii 
intradermice sau pe cale bucală a  antigenului specific. Aceasta însă 
este foarte greu, din cauză că regiunea .piloro-duodenală se sensibi
lizează cu timpul faţă de o mulţime de substanţe care rezultă din 
degradările succesive digestive ale diferitelor alimente. Ne găsim 
astfel în situaţia de a nu putea izola numeroşii antigeni. Ne rămâne 
iastfel să încercăm folosirea unei desensibilizări nesp%cifice, cum 
rir fi administrarea de peptone —  singure sau asociate cu atro
pină —  oam cu 3/4 oră înainte de mese. Tot în sensul' unei desen
sibilizări gr lucra şi preparatele cu bază de histidină (Aaron)' sau 
de histamină. In ultimul timp D-r V. Plătăreanu â  încercat hista- 
mina (Hista Dimili) intravenos, în afecţiunea de care ne ocupăm 
şi se pare cu rezultate bune. Preparatele antihistaminice de sinteză 
(antigen, neoantergan, antistin), ;se, pare că dau rezultate bune. A c
ţiunea lor pu ar fi atât antialergică, cât ar interveni prin' împie
decarea producerii fenomenelor reacţionate ce iau naştere prin li
berarea acetil-cholinei şi a  histaminei. Din cauza vremurilor aceste 

■ medicamente nu pot fi folosite de noi şi deci nu avem experienţa 
lor. Pansamentele gastrice ar putea într’o oâreqdie măsură să în
greuneze atingereâ regiunilor sensibilizate de către antigenîi aii-, 
mentjari —  mai ales- atunci când se găsesc în pulberi foarte finje, 
oare au o putere de absorbţie _ . şi deci de lipire la perete! 
şi la gâturile glandelor, foarte mare. De asemenea, atunci 
când se găsesc în stare coloidală. Unele medicamente alcaline par 
să aibe alături de acţiunea lor neutralizantă şi o acţiune de a  
îm ^edeca resorbţiile. Magnezia calcinată este şi laxativă. Cum 
vom vedea mai jos, noi am înlocuit-o prin .sulfatul de sodiu. Se ştie 
că acesta lucrează ca  purgativ prin împiedecarea resorbţiilor intes
tinale. împiedecând sau îngreuind resorbţiile de antigen la nivelul 
mucoasei piloro-duodenale, noi ajutăm să înlăturăm fenomenele 
alergice faţă de antigenii care eventual nu au fost scoşi din alimen
taţie prin regimul impus. Noi administrăm sulfatul de spdiu în pra
furi alcaline şi dimineaţa pe nemâncate îl folosim sub formă de 
Iapă alcalină după formula lui Bourget.

c> Combaterea turburărilor gastro-duodenale se face în primulr 
rând prin folosirea prafurilor alcaline. Noi prescriem următoarea! 
formulă: '

Carbonatul de Ca, în afară de acţiunea sa antiacidă, l-am in->. 
trodus pentru a  combate în primul rând fenomenele de aciditate 
coecală, care pot întreţine stări de iritaţie la acest nivel ş i 'd e c i1 
a  procesului apendicular generator.—  după noi —  al întregei afec
ţiuni. Apoi el se combină cu grăsimile în exces — care trebueso 
folosite cât mai mult la aceşti bolnavi — sub formă de săpunuri în 
lungul intestinului subţire ş i face ca ele să nu ne dea fenomene; de

Rp. C arbonat de Ca.
Carbonat de Bi. 
Sulfat de Na 
Bicarbonat d e  Na. 
Extr. belladonna

1 0 -2 0  gr. 
8 -1 0  gr. 
7 -1 0  gr. 

8 0 -1 0 0  gr.
0 ,2 0 -0 ,3 0  gr.

(
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dispepsie. grâsoasă cu diaree aşa  cum a fost descrisă de Porges. 
Căci am spus mai sus- că turburările nu se 'pot mărgini' strict; la; 
nivelul duodenului; ele .coboară şi în primele porţiu,hi ale jejunului. 
In fine, Carbonatul de Ca poate să aibe proprietăţi antianâfilactice, 
ca toate sărurile de Ca. Cantităţile pe care le folosim variază după 
turburările contra cărora este prescris. Carbonatul de Bi teste folosit 

. ca pansament. Sulfatul de sodiu l-am introdus în primul rând Ipejitfu 
acţiunea sa de a împiedeca resorbţiile şi deci cu in ten ţiad a săi 
împiedece resorbţia antigenilor în regiunea piloro-duodenală. El ar 
combate şi tendinţa la constipaţie. Am mp rit cantitatea de bicarbonat 
de Na pentru puternica sa acţiune antiacidă. In fine, Belladonna 
se bucură de proprietăţi antispasmodice, dar în acelaşi timp ea 
măreşte acţiunea tuturor substanţelor qare dau bune rezultate în 
fenomenele alergice (Danielopolu).

Alcalinizarea, pentru a  fi eficace, trebue folosită la timp. Porges 
prescrie pentru aceasta la fiecare două ore câte o linguriţă 'de 
bicarbonat de Na. Noi administrăm din acejste prafuri câte o lin-1' 
guriţă după mese, la 3 ore după mese şi în caz de dureri sau ar
suri, crezând astfel că intervenim oridecâteori aciditatea are tendinţă 
la creştere. In mod clasic alături de alcalinizare, se întrebuinţează; 
medicamente care combat starea de vagotonie pe care evoluează 
această afecţiune. Noi folosim pentru aceasta o formulă modificată} 
a  Prof. Bâltâceanu şi asemănătoare cu cea întrebuinţatăJde Wencke- 

' bacb în afecţiunile cardiace:
R p. A tropină sulf. 0,01 gr.

Extr. B elladonna ^ 0,20 gr-
Extr. Jusquiam 0,22 gr.
Cafeină natr. Benz. 0,25 gr.
Calcium  brom at 4 gr-
Natrium brom at 4 gr-
Kalium  brom at 2 gr-

■ A pă de m entă 50 gr.
A pă distilată 200 gr.
Sirop p ortoca le 50 gr.

D s. o  lingură dim ineaţa după cèaiu  şi seara la  culcare.

A cest medicament alături de .antispasmodice, conţine puţină 
.oafeină pentru a  corecta .unele fenomene securidare .(ameţelile) şî 
bromuri pentru p. micşora excitabilitatea obişnuită la asemenea bol
navi, In fine, cu o acţiune complexă şi mult discutată, înjtrebuinK 
ţăm insulina cu l/2 oră înaintea mesei de prânz câte 10 uriiţăţi, cu 
rezultate foafte bune. In cadrul acestui articol nu putem intra îii 
detalii. Le-am expus mai pe larg în monografia amintită. Pentru 
acelaşi motiv nu insistăm asupra acţiunei apelor hidro-minerale, 
dare se bucură de sigiur, şi de proprietăţi antialergice locale 'şî ă  
căror eficacitate. este bine cunoscută şi nici asupra agenţilor fi
zici. Folosind aceste tratamente medicale, noi am obţinut rezultate 
foarte bune, de lungă durată şi la bolnavii înţelegători chiar vin
decări de pni de zile! , ;

d) Suprimarea regiunei piloro-duodenale, deci suprimarea
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regiunei, Sensibilizate, este urmată de multe ori de vindecări depline. 
Este de sigur o metodă oare va fi folosită uneori şi numai aţâţa 
timp cât' nu s’a  găsit un tratament medical eficace în toate Cazurile. 
Chiar'acum ea poate să nu extirpe totalitatea porţiunei sensibilizata 
din stomac sau din duoden şi atunci, cum aceste porţiuni vor fi 
tocmai în loburile unde se fac suturile, vor apărea şi aşa zisele 
ulcere peptice, care se vindecă foarte greu, căci evoluează pe 
cicatrice.

e) Creearea de drumuri noui, adică gastroenteroanastomozele, 
sunt mai puţin grave decât* rezecţiile şi de multe ori dau rezultate 
tot atât de bune. Se ştie că la un asemenea operat evacuarea/ se 
face foarte repede din stomac pe gura nou creată şi alimentele nu; 
•mai vin în atingere cu Regiunea piloro-duodenală sensibilizată. Nea
junsul rezultă de acolo că gura poate fi creeată într’o regiune sen- 
sibilizată şi ca urmare să putem observa apărând ulcere peptice. 
Rămâne şi ea o operaţie bună, dar care va dispare ca tratament 
al acestei afecţiuni atunci când se va găsi unul medical eficace.
Şi una şi alta, aceste operaţiuni r ă m â n f i e c a r e  cu indicaţiile e i ,_
să fie folosiite şi mai departe atunci când suntem în prezenţa 
unei stenoze organice sau a unei degenerări neoplasice care se 
observă relativ des în apendiculo-duodenitele foarte mult prelungite.

Sanatoriul D -r  „ Cotsm utsa“-Predeal 
D irector: D -r  M. Angeli

O INDICAŢIE MAJORĂ A STREPTOMICINO-TERAPIEI 
IN TUBERCULOZĂ PULMONARĂ: „LES ÉVOLUTIONS D’UNE

SEULE TENUE”.
de

VICTOR GALAN *
/ ■  ̂ \ ■ ■

Tuberculoza pulmonară a adultului ’ se prezintă de obi- 
ceiu ea o boală cronică, evoluând lent, în etape succesive, 
numite de Besançon şi de Serbonnes ,,poussée|s évolutives” , 
între care orice e v o lu ţie 'p a re  întreruptă.
/ . O puse acestor forme sunt tuberculozele acute, care evo- 
luiază extrem  de repede şi, nelăsându-se influenţate de nici 
un m ijloc terapeutic, duc în scurt timpi la moarte. (Granu- 
liile ”reci”  sau „Răcite” " şi pneum oniile cazeoase, adevărate, 
cu m ers lent sunt rarităţi).

Intre aceste două tablouri clinice extreme, s'e situiază 
formele' cu evoluţie „d’une seule tenue” , descrise de Etiénne 
Bernard, Kreis şi Michaut în 1938, care se întâlnesc rela
tiv frequent, mai ales raportate la frequenţa tuberculozelor 
acute. /

I
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Caracteristica acestor forme este lipsa de remisiune; 
febra —  şi celelalte semne de evolutivitate — continuă, făta 
nicio perioadă de acalmie şi fără să poată fi influenţate cu 
nimic, până la sfârşitul fatal. Totul se petrece ca într’o tu
berculoză cronică, în cursul căreia primul puseu nu poate 
fi depăşit, el rămânând şi ultimul, sau ca într’o tuberculoză 
acută atipică din punct de vedere clinic, prin durata excesiv 
de lungă. ,

Anatomopatologic, cele spuse de Hérard, Cornii şi Ha- 
not pentru ftizia galopantă sunt perfect valabile şi pentru 
aceste tuberculoze cu „evoluţie neîntreruptă” : „Si l’on com
pare le poumon d’un individu ayant succombé à la phtisie 
chronique et le poumon d’un individu enlevé par une phtisie 
galopante, les lésions sont presque identiquement les mêmes” .

Diagnosticul diferenţial se face uşor cu tuberculozele 
cronice (puseele evolutive) şi cu tuberculozele acute (debut, • 
intensitatea fenomenelor morbide, durata, aspectul anatomo- 
radiologie). • '

Dintre tuberculozele acute, ftizia galopantă, acea „phti
sie qui brûle les étapes” este mai apropiată de cadrul clinic 
de care ne ocupăm, dar şi în acest caz' diagnosticul dife;réjn- 
ţial se poate face ţinând seama de următoarele clemente :

—  frequenţa maximă a tuberculozelor ce evoluiază .„d’une. 
seule tenue” este între 20— 40 de ani, în timp ce ftizia ga
lopantă e apanajul ultimei copilării şi a adolescenţei;

t— debutul aparent al tuberculozelor cu „evoluţie ne
întreruptă” n’jare nimic caracteristic, el se poate suprapune 
perfect pe un debut de ftizie cronică, în timpi ce debutul a- 
parent al unei ftizii galopante e totdeauna debutul unei ma
ladii acute;

■— durata: „Ies évolutions d’une seule tenue” durează 
între 6 şi 17 luni (60 °/o din cazuri 10 luni), în timp- ce ftizia 
galopantă evoluiază în 2 până la 6 luni (media clasică 3 luni);

—  semnele' de intoxicaţie gravă lips’esc în prima pe
rioadă a „evoluţiilor neîntrerupte” (şi uneori ele apar numai 
în perioada strict terminală), în timp ce ftizia galopantă este* 
însoţită, din primele momente, de aceste semne impresionante;

—  starea generală în evoluţiile „d’une seule tenue” se
alterează pe încetul, bolnavul se consumă pe nesimţite, în 
timp ce în ftizia galopantă asistăm la căderea vertiginoasă 
a fizicului şi a moralului. .

Tot între tuberculozele cu evoluţie „d’une seule tenue” 
se încadrează şi formele descrise de Troisier sub nUmele dé « 
forme „înonofazice” ; acelaş autor a descris —  şi a atras 
atenţia asupra semnificaţiei' lor —7 forme cu evoluţie neîn
treruptă ce apar imediat după primo infecţie la adolescent. 
(La primo infection tuberculedse maligne).

Din punct de vedere terapeutic, caşi în tuberculozele 
acute, nu putem decât constata ineficacitatea diverselor mij 
loace încercate. 1

• *



688
/

Observaţia ce urmează este a unei tuberculoze cu „e- 
voluţie neîntreruptă”, tipică, în care J;le chemlinement irnpla- 
cable vers de mort, que rién ne ralentiţ” (E. Bem atei) a 
fost cel puţin încetinit printr’o mică doză de Streptomicina.

Este vorba de D-na M. G., de 22 ani, oare s'a internat în Sanatoriul 
„D-r Cozmutza“ din Predeal, la 28 Iunie 1947, cu diagnosticul de: tuberculoză 
pulmonară ulcero-cazeoasă ’ cavitară bilaterală („cvolution. d’une .seule tenue“).

In antecedentele heredo-colaterale de semnalat o soră blolnavă 'de tu
berculoză pulmonară, în timp ce antecedentele 'personale fiziologice sunt nor
male, . iar din cele patologice è do reţinut o pleurezie exudativă stg. la 
18 ani. '

Istoric, banal : debut aparent pseudo-gripal în Ianuarie 1947, când i 
se descoperă o tuberculoză pulmonară bilaterală, pentru care i se recomandă 
internarea într’un sanatoriu, recomandare pc care bolnava o traduce imediat 
în fapt. Rămâne în sanatoriul „Bueegi“—Predeal, 3 luni, în care timp e 

' febrilă fără întrerupere, curba ponderală declină continuu, starea generală se 
înrăutăţeşte, tuşea şi expectorata baciliferă e abundentă; o tentativă de 
pno. i. pl. dr. rămâne infructuoasă (simfiză pleurală). Nu se poate obţine 
nicio ameliorare, cu toate mijloacele obişnuite - încercate.’

In fata acestei situaţii i sê  indică un tratament cu streptomicina, pe 
care bolnava şi-o poate procura abia peste două luni, când se internează în 
sanatoriul nostru, unde i se administrează: dela 28 Iunie 1947 la 9 Iulie 

'1947,- 12 gr. streptomicină (1 gr. în 24 h„ repartizat în 6 doze, la interval 
de 4 h. una); dela 17 Iulie ’ 1947 la 22 Iulie 1947, alte 6 gr. şî dela # 
Sept. 1947 la 13 Sept. 1947, încă 6 gr.

Dăm mai jos comparativ starea bolnavei la internare şi după ce i 
s’au făcut primele 18 gr. de streptomicină.

Stare» prezentă la 28 Iunie 1947: Febrilă (37—38); curba termică 
păstrează acelaşi aspect din Ianuarie. Expectoraşi o mucopurulentă aproximativ 
60 cc. în 24 h. Tuse emetizantă în quinte frequente. Transpiraţii profuze, 
diurne şi nocturne. Curba ponderală în deficit continuu dela începutul bolii; 
la internare are 43 K. la 1,63 m. înălţime. Astehie şi dispnee pronunţată. 
Nn poate merge nesustinută. Examen pulmonar: clinic şi. radioscopie, sindrom: 
ulcero-cavitar extins bilateral. Capaeit. resp,: 900 cc. (spir. apă). Cord: Puls 
-120 140 min.; T. À. 10—6 (V. L.). Fără '  modificări : dimfensionale apre
ciabile sau modificări sici acustice. Celelalte organe: Vocea uşor voalată. (Un* 
examen laringologie anterior internării e negativ). Amenoreică dela începutul 
bolii. Nimic de semnalat gastro-intestinal, renal, ganglionar, etc. Examen de 
laborator: Baciloscopia sputei pozitivă. V S H .:1  oră 83, 2 ore 100, 24 ore 
132 (Westergr.). No. gl. roşii: 3.820.000. No. gl. albe; 16.000. Leucograma: 
gr. neutr. 760/o, 'gr. eozin. — -, gr. baz. —, limfocite 20°/o, monocite 4 0 /q. 
Urina : A—P—Z absent ; secjiment normal. ■ ■ '

Starea prezentă la 1 Sept. 1947: Afebrilă, apoi subfebrila dela 1,1 
August la 10 Sept,., când devine din nou afebrilă, (Du'pă ultimele'6 gr,, de 
streptbmicină). Expectoratie: aproximativ 10 cc. în. 24 h. Tuse moderată, 
de necesitate matinală. Rareori uşoare transpiraţii nocturne.

Greutatea în uşoară revenire; câştigă aproape 4 K. (46,7 K.). Uşoară 
d̂ispnee de efort. Poate urca scările a două etaje. Examen pulmonar: Clinic 
şi radioscopie discrete semne de limitare a procesului. Cap. resp.: 1200 cd. l

l
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Cord: Puls 100—110 min. T. A. 11—S (V. L.). Celelalte organe: Vocea 
clară (în legătură cu diminuarea expeetoratiei şi a. eforturilor de tuşă). Reia 
ciclul menstrual la 11 August 1947. Nimic de semnalat din partea celorlalte 
organe. Examene de laborator : Baciloscopia se1 menţine pozitivă. VSH : 55— 
95—130. No. gl. roşii: 4.080.000. Leucocit0za: 11.009. Leucograma; gr. neutr. 
70 0/0, gr. eozin. 10/o, gr. baz. —, limfoeite 250/o, monocite 4OJq . Urina 
nemodificată.

In tot acest timjp nu s ’a făcut bolnavei alt tratam ent, 
tonic sau sim ptom atic, exceptând cura igieno-dietetică, care  
însă s ’a dovedit com plect ineficace în prim ele trei luni de  
boală, deşi s ’a aplicat to t în mediu sanatorial şi în. aceleafşti 
condiţii climatice.

D e  sigur, actul terapeutic din observaţia de m ai susr 
este Criticabil: '

—  doza de streiptomicină utilizată este m ult .prea m ică  
faţă  de dozele minime utile, în astfel de cazuri, stabilŞibe 
prin experienţa elinică de până acum.

—  aplicarea fracţionată ă  Streptom icinei duce la  aco 
m odarea germenului cu .antibioticul, dacă nu chiar la  apa- 
riţia de rase rezistente,

—  în fine, actul terapeutic este incomipiect, deoarece  
trebuia continuată aplicarea Streptom icinei până la  obţinerea  
unor am eliorări durabile, sau eventuala e i com plectare cu i 
unul clin procedeele ftizio-terapice clasice.

D in nefericire, cazu l d e  faţă  n ’a putut beneficia de pneu- 
m dtoracele intrapleural (tentativă stg. de asem eni nereuşită  
în A u gu st). D in m btive independente de noi nu s ’a p u tu t  
continua nici adm inistrarea Streptom icinei, bolnava părăsind  
sanatoriul la  13 .9 .19 4 7.

»

i
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Totuşi s ’au obţinut ameliorări nete de ordin:
—  general (cu menţiunea că aspectul curbei termice 

din perioadele de afebrilitate nu poate fi considerat normal);
—  sanguin (leucograma, VSH) ;
— . local (limitarea procesului); 1
In legătură eu acest rezultat, obţinut în condiţii pre

care, într’un caz tipic dintr’o categorie de tuberculoze re
putate pentru mersul lor implacabil spre sfârşitul fatal, se 
pune o problemă de ordin nosologie, din care s’ar putea 
scoate o concluzie de ordin terapeutic.

E. Bernard se întreabă, relativ la bolnavi» car,e fac ace
ste forme cu evoluţie „d’une seule tenue” , dacă „n’ont ils pas 
un comiplexe biologique commun qui serait à l’origine d’une 
si faible rézistance?”. De unde se deduce că aceşti bolnavi 
ar fi făcut o formă cronică obişnuită, dacă n’ar fi avut 
acest comiplex biologic, care să le confere o atât de slabă 
rezistenţă. „ .

Dar întrebarea se poate pune' şi altminteri; faptul că 
aceşti bolnavi n’au făcut o formă acută pură, nu dovedoştq, 
din contra, o mai mare rezistenţă sau o mai mică virulenţiă 
a germenului?

Dacă e aşa, aceste forme ar constitui indicaţia majoră 
a Streţptomicinei, ca timp pregătitor pentru un viitor proce
deu ftizioterapic de aiţă natură (aşa cum se preconizează de 
către Corvvin, Hinschaw, Feldmânn şi Pfuetze, dar cu mai 
multe şanse de succes decât în cazurile acute), care nu ar fi 
putut fi aplicate în condiţiile imuno-biologice '.anterioare.

•Observaţia prezentată pare să fie un argument jn spri
jinul celor expuse mai sus.

L’auteur présente l ’observation d’une tuberculose pulmonaire „à évolu
tion d’une seule tenue“ (E. Bernard), améliorée après l ’administration de 24 
gr. de streptomycine, en trois reprises (12' gr. - j-  ,6 gr. -f- 6 gr,)..

-A propos de cette observation, l’auteur se demande si „les évolutions 
d une seule tenue“ ne pouvaient être — au contraire do ce qui peuse M. E. 
Bernard — des tuberculoses aigues, manquées, et conclut que le corollaire thé-',« 
rapeutiqué de cette posibilité jwurait être l’indication majeure de la streptomv- 
cino-thérapie précisément dans ces .formes de' la tuberculose pulmonaire.

■ • 11 A. 'descri vé un, caso di tuberculosi polmonare ,,à évolution d’une
seule tenue“ (E.' Bernard), migliorata dopo l ’aniministrazione di 24 gr. , di 
streptomicina,-in tre riprese. (12 gr. -|- 6 gr. -jfe G gr.).'-: • •; • ; '

. , A proposito1 di questo caso, l ’A. si'donlanda."Sella tübercolosi polmonare, 
à „évolution d’une setţlestenue“ non poteva essere considerata, all’opposto di cio 
che pense E/ Bernard, una tubercülosi acuta falli'ta, d’onde .1 ’ indicazionè ■ ma- 
gioro délia streptomicina-terapia appunto" lin questi casi.- ' ** ■'

'1  : i BIBLIOGRAFIE C i '

. ■ ■ i l - ;Bernard,. B. 'Kir.(s, Michaut-, Çpntrib, à. ' l’étude des tbcs. graves. 
Lès évolue.),, d’une seule .tenue. Rev. delà tbc-, fliarş_ 1838, , - r $ .  R.. Mifcljauti .

/
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Sanatoriul „Dobriţa-Gorj*

' Medic primar^ director Dr. h Gaspar

. CONTRIBUTIUNI LA STUDIUL GRANULOGRAMEI IN 
TUBERCULOZA PULMONARĂ

d e .

I. GASPAR, M. HARALAMB-GASPAR şl N. PSEGALINSCHÏ

Granulafiile patologice, incluse în citoplasmă polinuclearelor neu- 
trofile, au fost semnalate pentru prima oară de Naegeli, Tiirck, Pa- 
penheim, Momsen, Schilling, Jamamoto, Chevalier' etc.

Matis, (1928) Lambin, (1:928) şi Sandels (1938), deşi au în
registrat prezenfa acestor granulafii în cursul tuberculozei, nu au între
văzut rolul important pe care ii are defecfia lor în tuberculoza pul
monară în ra|port cu celelalte pirexii banale şî infoxicafii,

Troisier sludiazâ deasemeni granulograma în cadrul tuberculozei, 
în comparafie cu alte teste hemato'ogice. ■

Bazat pe un număr, impresionant de cazuri clinice şi cercetări 
experimentale, Benda, ajunge la' concluzia că granu log rama repre
zintă o metodă de laborator de elecfie, în depistarea şi pronosticul 
tuberculozei pulmonare.

Rezultatele obfinute îl conduc pe diurnul atât de controversai 
al patogeniei acestor granulafii, care pare să se confunde cu însuşi 
mecanismul de producere al leziuneîor bacilare. Utilizând produse pa-. 
togene variate, (spute bacilifere, sânge total sau ser de tuberculod, 
—  uneori bacili morfi înglobaji Ia ulei de. vaselină), reuşeşte să re
producă granalogeneza de tipul corespuhzăfor stadiului clinic' al a- 
fecfiunei. De notat este faptul că filtrarea, anulează această proprietare 
a ultimelor produse citate. ,f - ■"

Lucrările récente ale domnişoarei Choucroun, aduc o lumină nouă, 
prin identificarea unei subsfanfe chimice care ar determina gradul 
variabil al leziunilor cât şi caracterul deosebit al granulogenezel.

■Privit prin pristna acestor cercetări granulo-diăgnosticul ar co-' 
iespuhde canţităfii de „substanfă-toxică”, care ar fi cauza comună ai 
fenomenelor morbide şi a modificării structurii, cifdplasmei celulare.

Dâfe technice.
Căutarea granulaţilor patologice se poate face direct (pe un 

frotiu provenind din sâţigele bolnavului în cauză) sau indirect (prin
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intermediul cobaiului urmărind în sângele acestuia modificările res
pective ale granulaţiilor intra-celulare).
_ Timpii efectuării .lamelor sunt cei clasici:

Recoltarea sângelui'se face din deget la orice oră din zi, indife
rent dacă pacientul este mâncat sa â jeun. » '

Uscarea trebue \să se facă la aer, apoi fără fixare se trece la teh
nica coloraţiei May-Grunwalpf-Giemza.

1. Se 'acopere lama cu reactiv May-Grunwald timp de cinci minute.
2. Se spală cu apă curentă pite cinci minute.
3. Se efectuiază extemporaneu baia Gierriza (Igttă şi jumătate la

1 cm. c. de apă distilată cu un PH de 7 riguros controlat). Se lasă 25 
minute. -

4. Se spală din nou cu apă de izvor.
5. Se faşă să se usulce la aer.
6. Se examinează la imersie. .
Metoda indirectă se complică cu controlul cobailor (prin intradermo- 

reac{ia Ja tuberculiină 1/5 şi granulograma prealabilă inoculării cu prodlîsul 
patogen (de cercetat (spută, sânge, lichid cefalo-rachidian etc.).

Calea aleasă poate fi subcutană .sau intra-medulară.
Examinarea trotilurilor se face în serie.
Interpretarea rezultatelor. -
In lucrarea noastră am1 adoptat clasificarea iui Benda, împărţind 

grariulaţiile polinuclearelor neutrofile în patru categorii după caracte
rele morfologice şi tinctoriale, individuale şi în raport cu celule caro 
Ie conţin. -

Astfel:
1. Grulpa granulafiilor normale (N): o pulbere fină, dispersată din 

abundenţă şi uniform în citoplasmă clară, rozată a unei polinucleare de 
dimensiuni normale.

2. Grupa granulaţiilor de tranziţie între normal şi. patologic (± ).
Acestea .sup^n-iăi mari dte volum şi îşi măresc afinităţile cromatice.. Celbla 
începe s ă 1 se hipertrofiere, iar citoplasmă ia o nuanţă rose murdar virănid 
uşor spre violet. /

3. Gnfpa granulaţiilor patologice (+ ) denunţând procesul morbid 
în plină evoluţie prin caracterul lor tachicromatic şi meicţiul violet a,l citcd . 
plasmei în care sunt dispuse. Celula începe să se mărească.

4. Grifpa granulaţiilor patologice limită (+ + )  net diferenţiate de 
celelalte volufnul lor neşqbişnuit de mare, forma neregulată şi frecvenţa 
dispoziţiei lor. în citoplasm(a violetă a unei, celule mult hipertrofiate.

S'a stabilit şi un „raport gramulo-toxic" reprezentând raportul1 dintre 
nufnărul dotai af granulaţilor patologice şi cele normale. Autorii (Betoux 
ş i , Fabre) nu socotesc în el gramilaţiil|e ,cte tranziţie pe care te numesc 
„formej îndoielnice", realizând astfel formula: (G + ) +  (G-f-.+) GT.

~ GN *GN
Prescurtat R.Q.T.-ul, variază în ijaport direct cu creşterea numărului 

de granulocite normate.

\
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Contribuţhmi personale.
In Sanatoriul Dobrifa-Gorj, am Tăcut în mod sistematic aceasta 

cercetare Ia un număr da 150 de bolnavi.
Primul punct pe care ni l-am propus să-I rezolvăm, este cel 

al valorii diagnostice a granulogramei în confruntare cu datele cli
nice, radiologice şi bacterio'ogioe.

Am căutat astfel să realizăm o clasificare a cazurilor .oare să 
ilustreze această legătură strânsă între stadiul clinic al afecfiunei şi 
noua metodă de laborator. ‘

Am putut constata astfel că media va'orilor acestor patru ti
puri de granulaţii infracifoplasmalice, este foarte asemănătoare Ia ca- 
zurile indămne de tuberculoză pulmonară cu cele considerate vindecate 
din punct de vedere clinic şi radio'ogic. (46.38.11.3. faţă de 50.28.20.2).

Dăm mai jos tabloul formelor clinice şi valori e corespunzătoare 
ale granulodiagnosiicului:

1. Indemnii de orice afecţiune T.B.C. 46.38.11.3.
2. Afectele primare . . . . ■ . 22.46.20.12.
Ftizia comună.
A) Forme stabilizate.
a) Unilaterale cu colapso-terapie eficace . 2740.27.6.
b) Unilaterale fără colapso-terapie . . . . 24.43.47.6.
c) Bilaterale cu colapso-terapie eficace . 33.37.19.11.
d) Bilaterale fără colapso-terapie . 20.39.35.6.
«) Forme fibroase . . . . . 33.39.23.5.
B) Forme evolutive.
a) Unilaterale cu colapso-terapie ineficace . 15.32.37.16.
b) Unilaterale fără colapso-terapie . 29.20.42.9.
c) Bilaterale cu co'apso-terapie ineficace. . 14.26.38.22,
d) Bilaterale fără colapso-terapie . . . . 10.28.40.22.
®) Complicaţiile: Hidropneumotorax, Pyopneumotorax . 15.37.33.15.
f) Agravări, extreme, preagonici . 3,16.39.42.
3.

r
Consideraţi vindecaţi . . 50.28.20.2.

Pentru a schematiza concluzii'e noastre, dăm mai jos un grafia 
al celor două forme (evolutive şi staţionare) ale ftiziei comune.

Din el se poale observa foarte uşor cum va.'o.ile apreciabile cu; 
care ajunge grupul granu'aţiilor de tranziţie să domine tabloul în căzui 
tuberculozelor staţionare, cedează locul granulaţilor pato'jogice în ca
zurile evo'utive, atingând paroxismul în formele de agravări extreme, 
când tipul limită predomină ' net. •

Este deasemeni interesant faptul că granulograma bilateralilor 
pneumolorax eficace este —  am putea spune —  mai „favorabilă” 
(35.37.19.11 faţă de 24.43.27.6) decât a uni.'aiera iior fără pneu-
motorax, deşi ambele forme, sunt stabilizate clinic. De aici rezult̂  
un important indiciu asupra eficacităţii pneumoloraxului terapeutic, care 
parvine să anuleze efectele nocive ale extinderii afecţiunii la ambii' 
pulmoni.

M. M. E . 5
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Valorile granulaf iilor cfe tranzifie şi a cef0r paWogice, suni destul 
de apropiate în genere Am găsit un decalaj mai net doar Iq preagonici.
i. rare carurile când nu găsim1 nîci-o granuiafie patologica-
limita. (? _ cazuri Ia stafionării fibroşi). Excepfional lipsesc granu'ajijle 
normale chiar în ce e mai agravate forme clinice (un singur caz cu 
U granulafii normale Ia un preaganic).

Aoeasfă sifuafie nu am mai găsit-o în statisticele pe care Ie-am 
consultat. In granulogramele tip pe care ni Ie prezintă Benda, nu 
întâlnim niciodată prezenfa granulafiiîor limită Ia cazurile îndemne 
, tuberculoză pulmonară, -şi absenfa granulafiiîor normale, uneoril

şi de tranzifie, în formulele patologice, este regula. Noi nu ani 
putut găşi o selecfie atât de pură a cazurilor.

Trebue totuşi să menfionăm că acel „Raport granulo-foxic” de 
care am amintit mai sus este verificabil şi în rezultatele noastre, deşi 
nu este vorba de mielogramă. Astfel după cum în cazurile stabi
lizate, suma granulafiiîor normale şi a celor de tranzifie, depăşeşte 
procentul de cinzeci Ia sută, tot aşa în cazurile evolutive, granu- 
jafme_ patologice, conduc cu un procent mult superior celorlalte. Astfel 
K.C j . I .-ui, poate să fie mai mic decât unitatea în cazurile stabilizate 
şi măi mare ca unitatea, în cele evident evolutive.

In afară de aceste constatări în legătură cu valoarea, diagnostică 
a granulogramei, expunem două cazuri , în care granufo-diagnosticul 
prezintă o importantă indîcafie de pronostic îndepărtat:

1. Primul caz este al unei laborante (Logica H .) care după un an 
de seiviciu prezintă o scizurită stângă. Starea generală este excelentă, v i
tezâ  de sedimentare este scăzută (2.4.6.31). — Formula leucocitară e  nor- , 
mală, în afara unei eozbnofilii de 9% . Formula Arneth, este uşor deviată 
la stânga. Granulchdiagnosticul însă este vădit de tip de tranzifie spre 
patologic (20.46.30.4) peste un an de zile1, laboranta face o hemoptizie 
insofita Ide febră, tuse şi espectorafie bacîliferă. In jurul vechiului focar
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s'a organizat o reacţie parenchimatoasă, iar în pulmonul opus au apărut 
lesiuni exudative întinse. Exam enele'de laborator arată la această dată, o 
viteză de sedimentare crescută (20.32.46.90) ■ o formulă Jeucocitară cu po- 
linucleoză şi uşoară monocitoză. Eozinofilila a scăzut la 2°/o,

In urma instituirii unui pneomotorax terapeutic, bilateral, feomenele 
clinice s'au amendat treptat. - Viteza de sedimentare a devenit normală, 
leucograma prezintă o uşoară euzinofilie (5°/o) cu limfocitoziă. Singură 
formula lui Arneth a rămas deviată la stânga. Granulo-diagnosticul sa  
redresat luând o formă m!ai favorabilă decât era în ‘ ultimul stadiu ar 
scizuritei. 1

Dar aceasta nu este singurul caz:
2. Pacienta Catinca S ., se internează în serviciul nostru în Iunie 

1946 cu fenomene minime subiective şi auscultatorii. Totul rezumândù-se 
la o discretă tuberculoză fibro-nodulatiaja vârfului drept cu| o ,stare ge
nerală foarte bună şi absenta bacilîlor în .spută. Viteza de sedimentare 
arată valori aproape normale (4.14.15.92). Formula leucocitară indică 
Uşoară monocitoză şi polinucleoză. Formula Arneth este deviată spre 
stânga (15.33.38.15.3). Granulo-diagnosticul este însă categoric: 26.36.14.14.

. Revine în Iulie 1947 cu o lobită escavfată dreaptă — Granulo-diag
nosticul e concludent: 9.30.41.2.

Din aceste două cazuri expuse, se poate vedea cât de apre
ciabilă este valoarea diagnostică, a granulogramei, dar uneori este; 
depăşită de importanţa indicaţiilor pe care ni Ie poate servi , asupra
pronosticului. Şi în cele două cazuri e vorba de un pronostic Ia distanţă
de un an de zile.

'Concluziunî.
Din constatările noastre am' putea deduce :
1. Valoarea pe care o are granulogramâ în cazul precizării unui 

diagnostic incert —  cât şi a stadiului în care se găseşte afecţiunea-
2. Importanţa pe care o are granulograma în scop. pronostic, 

cu s deosebire în cazurile uşoare aparent stabilizate.
3. Simplitatea metodei de lucru, o pune Ia înderpâna oricărui

laborator şi suntem de acord cu Benda că ar putea fi cu suaddd
utilizată' în cadrul depistărilor în massă, fiind asociată, examenului
radiologie şi iuberculinei reacţiei, ' ■
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(Rev. de la tuberculose Nq. 9 -1 0 , 1 9 4 1 ).-7 . L. Betoux et ,M. Fabre: Myelo- 
gramme' et granulations toxiques au cours de la tuberculose pulmonaire 
cronique. (Rev. de la tuberculose pulmonaire, No. 10, 1946). — 8. 3. Tro- 
isier et M-zelle de Neyman: Testes hemfatologiques de guérison chez les 
tuberculeux stabilisés. (Paris medical — Janvier, 1941). — 9. J . Nicolas: 
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Presse Medicale, 24, 11/942). — 10. Arloing, V iallier, Passot: Les polinu- 
cleairés neutrophiles' à granulations pathologiques. (Lyon médical, 9 Mai, 
1943). — 11, Arloing et V iallier: Les polinucléaires à granulations patholo
giques au cours de la tubérculose humaine. Contribution à l'étude de 
leur valeur séméiologique. (Soc. d ’et. scient, sur la tuberculose, Lyon,
22 Mars, 1944), — 12. L. Betoux, M-me Mauchampet, A . Fabre: Les 
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naire chronique ulcéro-caseeuse. (Soc. dèt. scient, sur la tuberdulose. Lyon 
1943). -  13. Betoux, M-me Maucham et Fabre: Formule d'Ameth et gra
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détudes scient, sur la tuberculose!. Paris 1944. — 14. H. Brocard: Les Tes
tes sanguines d'évolutivité de la tuberculose. (Revue médicale française 
de Août 1944). ,

Résumé.

Le travail que nous avons réalisé sur la granulogramme au cours de 
la tuberculose pulmonaire, est une modeste contribution en ce qui dorvf 
cerne sa valeur diagnostique et pronostique. Il est basé sur l’experïence 
de 150 cas, parmis lesquels nous avons envisagé les indemnes, les com
plexes primaires, les cas stationnaires et évolutives de la phtisie commune 
et ceux considérés guéris. /

Nous présentons un tableau et une diagramme qui nos aident a - 
remarquer comment les valeurs appréciables avec lesqueles la groupe des 
granulations intermediaires domine le tableau dans le caz des tubercu
lose stationnaires, cède la place aux granulations pathologiques dans les 
cas evolutivès, ' pour atteindre la paroxisme dans les agravafions extrêm es,* 
quand le type limite prédominé.

Les valeurs des granulations intermediaires et pathologiques, sont 
approchées en general. Nous avons trouvé un décallage plus net seulment X 
chez les préagoniques. (3.16.39.42).

Les 1 granulogrames des indemnes et de ceux considérés guéris sont 
serkibliment superposables (46.38,1.11.3 et 50.28,20.2).

, Nous avons trouvés le rapport grnaulo-toxique, >  1 dêns |es 
cas stabilises et >  '  1 dlans ceux évidemment évolutives. ,

Noms exposons de même deux caz qui illustrent la valeur prono
stique eloignee de la granulogramme au cours de la tuberculose 
pulmonaire.

: En conclusion nos proposons cette method|e pour l'usage commun
des laboratoires comme un moyen d'election pour le dépistage et les 
appréciations pronostiques de la tuberculose pulmonaire.
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x

VALOAREA BIOLOGICĂ NUCLEARĂ A ULTRAVIRUSURILOR
de

DAN CAMIL MANOLIU

In tim pu l stu d iilor  în treprinse în  1942 asupra b io lo g ie i  ce lu le i am 
întâln it ultravirusul ca p e  o  p rob lem ă  n erezolva tă  d in  p u n ct d e  v e d e re  
al o r ig in e i sa le  şi al ro lu lu i său b io lo g ic .  k

în că  d e  p e  atunci am  a juns la anum ite  con c lu z ii, p e  care  m ’am  
ferit d e  a le  p u b lica , lip s in d u -m i p os ib ilită ţile  d e  cercetare a d ecu a te  c o n 
c lu z iilo r  m e le . A va lan şa  d e  com u n icări care s ’ au su cce d a t în  urm a n o 
ilo r  m e to d e  teh n ice  au d u s  la observ aţii u lu itoare, urm ate d e  co n c lu z ii 
h azardate. A s tfe l asupra  or ig in e i v ie te i p e  p ăm ân t s ’ a făcu t afirm aţia, 
n e fon d a tă , că  u ltravirusurile  ar re zo lv a  p rob lem a  aceasta  sp in oa să .

A v â n d  în v ed ere  câteva  criterii exp erim en ta le , v o m  p u n e  în  d is -  
,  cu tie  această  p rob lem ă  a ultravirusurilor, urm ând a fixa  valoarea  lo r  

b io lo g ic ă .
Ştim  că  o r iş ice  v ieţu itoare (a m o e b ă , m icrob  e tc .)  nu p o a te  trăi în  

absen ţa  u nu i m ed iu  d e  u n d e  să -şi p oa tă  recu p era  e lem en te le  sa le  vitale 
O r ice  v ieta te  s e  caracterizează  prin  fe n o m e n e le  d e  m ultip licare , urm a
rea unui fe n o m e n ' m e ta b o lic  (asim ilatie şi desasim ila tie ). U n e le  vietăţi 
îş i  s in te tizea ză  singure  su bstan ţe le  v ita le  din  e lem en te le  m inerale  în v e 
c in a te ; a lte le , in ca p ab ile  d e  a sin tetiza  (tota l sau  în  parte) f o lo s e s c  trans-* 
form ările  su bstanţe lor  o rg a n ice  fabrica te  d e  p rim ele . In această  ca teg or ie  
intră sa p rofitism u l şi parazitism ul, c om p lecta te  fiin d  d e  co lab ora re , (s im 
b io z ă ) ,  o  c om p en sa ţie  a fu ncţiilor  m eta b o lice  parţiale. D u p ă  u n ii (B o w - 
d e n ), v iru su l nu  ar fi d e câ t o  p rote in ă , un  e lem en t vital (n u  v iu ), care 
fa c e  trecerea  între substanţa orga n ică  (ch im ic ) inertă şi e lem en tu l b i o 
lo g i c  ce lu la .

în a in te  d e  a d efin i, sau  a a d u ce  p reciz iu n i u ltravirusului ca enti
tate biologică vie , s e  p u n e  o  elem entară în trebare, care trebu e  să d u că  
s in e  răsp un su l rezo lv ă re i tem ei g eneraţie i sp o n ta n e e : C in e  a apărut m ai 
întâiu , v iru su l sau  c e lu la ?  N o i ştim  că  v iru su l trăieşte parazitar obli
gatoriu  p e  ce lu la  v i e ; astfe l v irusu l nu a putut ex ista  înaintea apariţiei 
ce lu le i su p ort p e  care e l v ia z ă ; d ec i e  d e  dată ulterioară apariţiei v ie {ii 
p e  păm ânt şi prin  aceasta  ca d e  dela  s in e  ca e lem en t al g en era ţie i 
s p o n t a n e 1) .  '

In absen ta  ce lu le i v ii, p e  care o  parazitează, u ltra-v irusul n u -ş i 
p o a te  în d ep lin i caracteristicile  sa le  d 6  p rin cip iu  v i u ; m eta b o lism u l şi 
d iv iz iu n ea . D in  a ceste  m o tiv e  el nu p oa te  fi un  p rin cip iu  en zim atic , 
în tr ’u cât o  en zim ă este  activă şi in v itro  asupra su bsta n ţe lor  sp e c if ice . 
A s tfe l u ltravirusul fiin d  o  entitate b io lo g ic ă  d istinctă , cu  caracteristica  
sa  d e  parazit ob lig a tor iu , v o m  analiza  structura sa fiz ico -c h im ic ă  în  ra
p ort cu  fu n cţiile  sa le  f iz io lo g ic e .  S p re  a nu co n fu n d a  cu m va  ultraviru
su rile  cu  e lem en te le  ce lu lare  p e  care v iază , v o iu  m en ţiona faptu l că 

^ în tre ‘ c itop la sm ă  şi v irus nu ex istă  identitate, d ov ed ită  prin  urm ătoarele
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c o n c lu z ii ex p erim en ta le : „U ltrav irusurile ... p o t  arăta o  structură a n iz o t ro p ! 
ş i b ire fr ig en tă “ ... în  tim p  c e  »p ro to p la sm a  ce lu le lo r  .vii are o  structură 
izo trop ă , p e  când  ce lu le le  m oarte  p rezin tă  o  structură a n iz o t r o p !  ş i b i
re frigen tă* , (c it. P r o c o p iu  p . 187) (2 ) .  A cea sta  p ro b e a ză  o  structură d i
ferită între u ltravirus şi c ito p la sm ă ; la  c itop la sm ă  a n izotróp ia  şi b ire fri. 
gen ţa  sunt sem n e  d e  alterare (în  afară d e  an u m ite  cazu ri sp e c ia le ) p e  
cân d  la u ltravirusuri c o in c id e  cu  activitatea  lo r . E x p er ien ţe le  lu i S tan ley  
au d o v e d it  că  u ltravirusul crista lizat al m o z a icu lu i tu tunulu i este  lip sit 
d e  activitate atunci cân d  rium ărul d e  m o le cu le  (ca re  se  or ien tează ) este  
in ferior  u n e i anum ite v a lor i c e ia ce  în lătură tem a  ultravirusului ca fiin d  
o  s in g u ră  m o lecu lă  prote in ică , ci un ag reg a t d e  m o le cu le , con stitu in d  
prin  repartiţia lor  un sistem  b io lo g i c  a ctiv .

E xp erien ţe  recen te  au arătat că  c r o m o z o m ii prezintă b ire fr ig en ţă .(2 ) 
A c e s t  fap t nu  trebu e să n e su rp rind ă  m ai cu  seam ă că în tre constituţia  
ch im ică  genera lă  a u ltravirusurilor şi a e lem en te lo r  p r in cip a le  ale n u cle 
u lui (c ro m o z o m ii)  ex istă  identităţi: »R ezu lta te le  a cestor  a n a lize  in d ică  o  
con stitu ţie  ch im ică  id en tică  a ce le ia  a n u c le o p ro te id e lo r . F o s fo ru l arată 
p rezen ţa  acid u lu i n u c le ic  (4 — 7 %  pentru  P  şi 2 4 — 3 0 %  pentru  H ). [B ow - 
d en  şi P ir ié  1937— 1938 ], ş i a u nei p e n to z e  (r ib o z a , d e  tipu l lev u re i). 
E x istă  d e c i o  n u c le o p ro te id ă  v iru len tă . D u p ă  L o r in g  (1 9 3 8 ), o  astfel d e  
n u c le o p ro te id ă  con ţin e  8 ,5  la 9 ,5  P  în m o z a icu l tu tunulu i şi 9 ,3 Q,o în 
v iru su l p e te i in e lare* . (L e v a d it i p . 1 9 2 ) (3 )  D u p ă  cercetările  lu i S tan ley  

(4 ) şi J a n sen , n iic le o p ro te id e le  v iru su lu i s e  aseam ănă cu  n u t le o p ro te i-  
d e le  n u cleare '; astfe l d in  cercetă rile  lu i Jansen  (5 ) ,  constituen ţii p r in ci
pa li ai u ltravirusurilor sunt n u c le o p r o te id e  ca  a ce lea  form ate  din  a c id  
n u c le ic -r ib o z ă  la v iru su l a ftos, iar la v iru su l v a ccin a i ca o  th im iu -acid ; 
n u cle ic . D in  cercetările  ş c o a l e i ju i  S tan ley  (4 )  între v iro z e le  v e g e ta le  şi 
c e le  an im ale ex istă  identitate d in  p u n ct d e  v e d e re  f iz ico -c h im ic , fiin d  
v o rb a  în  am bele  cazu ri d é  n u c leop ro te in e . »U n  fa p t este  s ig u r :  ş i anum e 
identitatea dintre constituţia  fiz ico -c h im ic ă  a c ro m o z o m ilo r -g e n e , p e  d e o 
parte, a u ltravirusurilor d e  ceala ltă  [ch iar structura n u c leop ro te id ică , chiar 
raze le  d e  a b sorb ţie  în lum ina u ltravioletă , e tc ., v e z i C a sp erson  (194L ) 
şi lucrarea recen tă  a lu i Staub (1 9 4 3 )]“  (3 ) .  p a g . 203.

A stfe l v irusu l se  d e fin eşte  ca un e lem en t nuclear, ce ia  c e  e p re 
cizat d e  caracteristica  sa  a n iz o t r o p ! şi b ire fr igentă  a c ro m o z o m ilo r . D e  
altfel cu n o scâ n d u -se , faptu l b io lo g i c  e lem entar, că e lem entu l d iv iz ion a r 
în  ba za  căruia se  fa ce  perpetuarea e  n u cieu l, nu n e v a  părea d e lo c  sur
prinzător ca  ultravirusul să a ibe  o  con stitu ţie  f iz ic o  ch im ică  asem ănă

toare  e lem en te lor  n ucleare  p rin cip a le  (c r o m o z o m ii) .  »A c id u l : n u cle ic  
(p rin cip a lu l con stitu en t al c ro m o z o m ilo r )  e ste  in d isp en sa b il la sin teza  
prote in e lor . » S e  ad m ite  că  e l se rv eşte  p rob a b il, în  oarecare m ăsură, ca 
cim ent, u n ificâ n d , în tr ’ un c o m p le x  su bstan ţe le  şi agen ţii execu tanţi ai 
s in teze lor  p ro te id îce* . [F lork in  (1 9 4 3 ), d u p ă  I. B rachet]. S e  g ăseşte , d e  
o b ice iu , în c ro m o z o m i o cu p â n d  lo c u l  g e n e lo r . [C a sp erson  (1 9 4 1 ); Staub

J
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(1 9 4 3 ) ] “ . (3 )  L ev a d it i p . 199. N u cleu l fiin d  factoru l c e  caracterizează 
ce lu la , el fiin d  m o to ru l ce  d ir ijează  citop lasm ă , cred  că  nu g re ş e s c  a- 
tu n ci cân d  afirm  că adevărata ce lu lă  e  concentrată  în n ucleu . A v â n d  în 
v e d e r e  co n s id e re n te le  d e  m ai su s, v o i  în cerca  să d e fin e sc  din  p u n ct  d e  
V edere  b io lo g i c  u ltrav iru su l:

Virusul reprezintă c celulă fără elementul protoplasmă ; deci uh 
element nuclear.

D eşi, în raport cu  anum ite defin iţii ex isten ţia le  această  co n ce p ţie  
ar părea o  con tra zicere , v o i căuta să arăt că nu ex istă  n ici un d esa cord  
cu  realitatea b i o l o g i c ă ; ba m ai mult,, această  constatare a m ea, d u c e  la 
o  se r ie  d e  c o n c lu z ii  ex p lica t iv e  a fu n cţiilo r  sa le vita le . F elu l său  de 
viaţă (p arazit o b lig a to r ) ne apare astfe l p e  dep lin  ju stifica t . U ltravirusu l 
fiin d  num ai e lem en t nuclear (n ucleu ), pentru  a-şi pu tea  în d ep lin i fu n c 
ţiile  b io lo g ic e  caracteristice  u n e i ce lu le  norm ale v a  trebu i să -şi îm p ru 
m u te  fu n cţiile  c e -i  lip sesc . A s tfe l dela  ce lu la  p e  care s e  fix e a ză  ultra. 
v iru su l, va  u tiliza  fu n cţiile  c itop la sm a tice  pentru  a -ş i putea con tin u a  
(c o m p le c ta )  c ic lu l vital al u nei ce lu le  vii.

L ev a d it i (1 9 4 3 ) (6 )  ob se rv ă  c ă :
! »U ltraviru su l va  fi, în  u ltim a analiză , d eod a tă  agen tu l p ro v o ca to r  
ş i cen tru l regu la tor  a unui m etab olism  celu lar sp e c if ic  d e v ia t“ , (cit. 
p . 2 1 1 ). (3 ). A c e s t  fapt se  ex p lîcă  foarte  u şor prin  co n ce p ţia  m ea , în - 
tr ’ u câ t num ai n u cleu l are fu n cţiile  d e  d eclan şa tor  şi d e  d irector  (reg u 
la tor ) al fu n cţiilo r  p rotop la sm e i. (7 ). In re zu m a t: V iru su l d e c i nu p oa te  
v ie ţu i d ecâ t p e  m ed iu l viu  (ce lu la )  p e  a ce l m ed iu  care îi va  substitu i 
(o fe r i )  c itop la sm ă , a cop er in d u -i necesită ţile  şi fu n cţiile  en z im a tice , cu  
urm ările  m e ta b o lice  resp ectiv e .

U rm ări a a cestei fo rm e  nucleare ar p u tea  e x p lica  m ijlo cu l d e  
v e cta re  a u n or m aladii caracteristice  v iro z e lo r  prin s im b io z a  cu  anum ită 
v ie ţu itoa re , (purtători d e  v iru s). A stfe l în  scarlatină eu  cred  in o  s im b io z ă  
în tre s tre p to co c  şi v irusu l scarla tinos, ce ia -ce  în dreptă ţeşte  atât părerile 
lu i C a n ta cu z in o  cât şi ale lu i D ick . T o t  astfe l ar fi p o s ib ir  ca a m o e b e  
ord in are , b a c ili in o fe n s iv i e tc . să ca p e te  caractere p a to lo g ic e  datorită 
v iru su lu i p e  care  l ’ar v ecta v iru su l ar u tiliza  c itop la sm ă  am oeb e i, b a c 
te r ie i, e tc . ca  p e  a sa p rop rie . A stfe l m alad ia lu i H a in e -M ed in  prezin tă  
cu r b e  e p id e m io lo g ic e  asem ănătoare d isen terie i, h o le re i, feb re i t ifo id e  
e tc . b o l i  cu  o r ig in e  h idrică . R epartiţia p e  lâ n g ă  râuri şi lacuri v in e  ca 
un  argu m en t în  p lu s. T o t astfel, p riv itor  la H epatitis  e p id e m ica  s ’ a 
su sţin ut că anum iţi germ en i d in  g ru p u l t i fo -c o l i ,  d isenteria , ar fi a g e n 
ţii p a to g e n i. C a n tacu z in o  a izo la t o  tn lp in ă  d e  P . B . cn  proprietăţi, 
ih te r ig e n e  caracteristice  m alad iei. Prin  .e x p e r ie n ţe le  lui W erner S ie d e  şi 
K arl L u z  (4 ) ,  s ’ a filtrat v iru su l din d iferite  culturi, filtratul d o v e d in d u -s e  
p a to g e n . A cea sta  verifică  c o n c e p ţ ia  a g en ţilo r  s im b o lic i , e x p licâ n d  m o 
d u l d e  v ecta re  a d iv erse lor  m alad ii. P r iv in d  o  extrem ă a acestu i fe n o 
m e n  d e  u tilizare  a c itop la sm e i d e  către u ltravirus, a ju n g em  la c o n c lu z ia  
că  atun ci câ n d  factoru l c ito  cu  fu n cţiile  en zim atice  sunt recu p era te  în
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în tre g im e  d e là  m icroorg a n ism  viru su l reprezintă o  boa lă  a m icro o rg a 
n ism u lu i. A stfe l avem  ca zu l ba cterio fag u lu i p e  care  trebu e să -l privim  
ca  atare.

O  altă latură a p rob lem e i la care  trebu e  să răsp un d em  e  afinitatea 
v iru su lu i pentru  un anum it o rga n ism , pentru  o  anum ită  reg iu n e , ţesut 
sau  reg iu n e  a celu le i. E lecţia  v irusu lu i s e  v a  fa ce  în faza  m etab o lism u 
lu i co re sp u n ză to r  n ecesită ţilor  s a le ;  d e c i a c o lo  u n d e  fu n cţiile  c itop la s- 
m a tice  caracteristice  sunt e fectu ate . P entru  hrana unui anum it n ucleu  
c itop la sm ă  trebu e să a ibă  o  anum ită constituţie  f iz ico -ch im ico -e n z im a - 
tică . A s tfe l v iru su l va  fi derm o sau n eu rotrop , c ito trop  sau  n u c le o -  
trop , etc.

Virusuri faculiative.
E  d e  p resu p u s în  ba za  p r in cip iilor  b io lo g ic e  ca prin continu itatea 

(m a i scurtă sau m ai în d elu n gată ) a con d iţiilo r  o p t im e  sau m in im e a le  
u nu i o rga n ism , ca acesta  să  su fere  m od ifică r i fu n cţion a le . In con d iţii in 
fe r ioa re  d e  traiu se  ştie  că  adaptarea tinde sp re  a da p os ib ilită ţi d e  re- 
sistenţă ; în ca zu l' c o n d iţiilo r  op tim e , anum ite- fu ncţii se  d im in u ia ză  (trec  
în  stare latentă). E  în fu n cţie  d e  tim p , d e  durată, ca  a ceste  adaptări m i
n im e  sau o p t im e  să se  p erm a n en tizeze . A stfe l d in  cau za  co n d iţiilo r  o p 
t im e  anum iţi m icrob i ca  b a rilu l K o c h  sp re  e x e m p lu  se  l ip s e s c  d e  an u 
m iţi con stitu en ţi c e -i  g ă se ş te  în m ed iu l v ec in , d e v e n in d  prin  aceasta 
filtrabili. *

Originea ultravirusurilor. S e  c u n o s c  cazu ri d e  con v ie ţu ire  o b lig a 
to r ie  în tre d o i  in d iv iz i b io lo g ic i  d istin cţi. A stfe l s e  c u n o sc  cu lturi m i- 
c ro b ie n e  care nu s e  p o t  d esvo lta  d ecâ t în  p rezen ţa  altor m icr o b i. Intru 
cât op tim u l d e  viaţă p o a te  fi d iferit totuşi a unu ia din  a ceşti m icrob i 
d in  cu lturile  s im b io tice , s ’ ar putea a ju n g e  ca fu n cţiile  unuia să fie  în d e 
p lin ite  d e  celă la lt ; astfe l că în ca zu l u n ei com p en să ri d e  fu ncţii tota le  
c itop la sm a tice , a ce l ce  se  va  priva d e  a cestea  s e  v a  in tegra  în  e lem en 
te le  prim u lu i, păstrân du -şi totuşi in d iv idu alita tea -i d istinctă.

A stfe l prin  u ltravirusuri n o i v o m  trebu i să  v e d e m  a ceste  unităţi 
b io lo g i c e  d e  tip  u n ice lu lar  care printr ’o  ev o lu ţie  şi o  su praspecia lizare  
au  răm as num ai cu  o  fu n cţie  d e  tip n uclear şi prin  aceasta  este  o b l i 
ga tă  să p arasiteze ce lu la  d e  tip  in ferior ei ; care are c  p ro top la sm ă  c o 
resp u n ză toa re  necesită ţilor ultravirusului.
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Spitalul „Pavei şi Ana Cristea „Bacău“'.

CONSIDERAŢIUNI CRITICE ASUPRA TRATAMENTULUI 
CU PREPARATE ARSENICALE IN FEBRA RECURENTĂ

de
D-r M. PASTERNAC şi D-r ANTONETA GRUMĂZESCU

»
In decursul ultimilor ani, febra recurentă s’a răspândit şi 

a noi mult. Necunoscută nouă după războiul trecut, a devenit 
o infecţiune curentă, aproape banală în serviciile spitaliceşti în 
urma acţiunilor militare dela 1941 încoace. In regiunea pe care 
o deserveşte spitalul nostru ea a devenit foarte frecventă.

D eja după apariţia primelor cazuri am fost frapaţi de ac
ţiunea nesigură a preparatelor arsenicale atât de categoric afir
mată îri tratate ca specifică şi cu efect rapid. Observând un nu
măr tot mai mare de bolnavi atinşi de spirochetoza Obermayer 
am putut stabili unele concluziuni pe care le redăm aici; ele se 
sprijină pe analiza a peste 10 0  de cazuri alese foarte amănunţit.

In primul rând, am luat numai cazuri, de recurentă confir
m ată prin prezenţa în sânge a spirochetei Obermayer. A m  eli-' 
minat toate cazurile, care pe lângă recurentă mai prezentau şi 
alte afecţiuni,* fie anterioare, fie complicaţii, de exemplu malaria. 
L a  paludici puseul recurenţial redeşteaptă desinfecţiunea latentă 
şi astfel modifică curba termică obişnuită. A m  eliminat cazurile 
care prezentau complicaţii: otite, parotidite, complicaţii pulmo
nare, etc. fiindcă şi acestea modifică tabloul termic. Analiza noas

t r ă  se referă deci numai la cazuri de febră recurentă tipică, 
’  prezentând curbe febrile tipice. A m  lăsat la o parte şi cazurile, 

care până la a doua recădere prezentau în interval mici ridicări 
termice, cazuri dealtfel frecvente în această afecţiune.

A m  putut stabili la un număr de 44 bolnavi, cu preciziune, 
durata primului ; puseu febril. E a  a fost de şapte zile la. 32 bol
navi, 8  zile la patru bolnavi, 6  zile la 4 bolnavi, 5 zile la 2 bol
navi, 9 zile la un bolnav, 4 zile la un bolnav.

L a  toţi aceşti bolnavi s’a aplicat tratamentul cu novarseno- 
benzol; el a variat ca dosaj după. vârstă şi greutatea bolnavului, 
de obiceiu s ’au făcut de 2-3 ori câte 0,45 sau 0,60. Ori la nici 
unul din aceşti bolnavi nu s’a produs o defervescenţă critică 
imediat după aplicarea preparatului arsenical. Situaţia se prezen
ta deobiceiu âşâ: bolnavul intră în a 3-a sau a 4-a zi de boală, 
primeşte 0,45 sau 0,60 în aceaşi zi şi defervescenţă se produce 
după cum o vedem mai sus în a 6 -a sau a 7-a zi. Chiar dacă 
s’au făcut două injecţii de ex. în a 4-a şi a 6 -a zi defervescenţă 
se produce tot în a 7-a sau a 8 -a zi.

Chiar dacă defervescenţă se produce im ediat după aplicarea
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arsenicului, de exemplu în a 6 -a sau a 7-a zi, nu trebuie să atri
buim arsenicului această acţiune, fiindcă cum vom  vedea mai 
departe şi în cazurile netratate avem  defervescenţa în acest 
timp. O  jugulare a febrei recurente cu Novarsenobensol am avut 
numai într’un singur caz. E ste vorba de un bolnav unde s’a putut 
face diagnosticul de recurentă confirmat prin laborator la 36 ore 
după apariţia fenomenelor .febrile. L a  acest bolnav, un bărbat 
robust, o doză de 0,60 a putut jugula critic în aceiaş zi febra 
recurentă. D ar asemenea cazuri nu am, mai avut, imensa m ajo
ritate a bolnavilor noştri vin la spital în a 4-a, a 5-a, .a 6 -a zi de 
boală şi dela a 4 -a, zi nu am mai putut opri în evoluţia ei febra

recurentă. 1 _ .
Spitalul nostru a fost într’un timp lipsit de preparaţiuni 

arsenicale, deaceia un număr d e '36 bolnavi nu au primit trata
mentul specific. E i urmau un tratament simptomatic, deobiceiu 
chinină 1 gr. pe zi. Ori, dacă comparăm durata primului acces 
febril la ei ca şi la cei trataţi cu novarsenobenzol, constatăm  o 

asemănare aproape identică. ,
Evoluţia aproape identică a primului puseu febril la 44 

bolnavi, trataţi cu novarsenobenzol dela a 4-a zi în sus, cu 
evoluţia aceluiaş puseu la 36 bolnavi netrataţi ne permite să ne 
îndoim de eficacitatea clasic afirmată a arsenicului în această  
perioadă a febrei recurente.

N u  putem admite că toţi cei 44 bolnavi au fost arsenorezi- 
stenţi. E i proveneau din diferite comuni ale judeţului nostru, 
unele foarte îndepărtate între ele. Unii au contractat recurenta 
în diferite colţuri ale ţării. Este greu .de afirmat că 44 de bolnavi 
să fi fost toţi contaminaţi cu o souche arsenorezistentă cu atât 
mai mult cu cât vom  vedea mai jos, arsenicul întrebuinţat altfel 
a dat rezultate foarte bune la bolnavi din aceiaşi comună.

Perioada de apirexie între primul puseu de recurentă şi 

prima recădere a fost la bolnavi:

' Trataţi Netrataţi
■ ~ ■ f__

5 z ile 2 0  o

6  „ 4 °o —
7 1 6 % 10°/o
8  „ 280/0 1 6 %
9  , '2  ."/o 2 2 %

10 » ISP /o 34 °'o
p este  10 z ile 6 % is ° /0 •

D in acest tablou, care priveşte cazurile care fac recăderi, 
putem vedea că 22 V o din bolnavii trataţi in timpul puseului febril
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recidivează până în a 7-a zi, pe când cei netrataţi fac prima recă
dere până în a 7-a zi, numai 10°/0, iar până în a lC-a zi se produc 
recăderi la 94’/ 0 din bolnavii trataţi, pe când la cei netrataţi 
numai la 82’ c. - k

C u alte cuvinte, la bolnavii trataţi în timpul puseului, ne 
putem aştepta ca prima recădere să se facă ceva mai repede ca  
la cei netrataţi. Notăm că din 44 bolnavi trataţi în decursul pri
mului puseu febril, 36 au făcut recăderi.

In ceeace priveşte durata primei recăderi, ea a fost la.

- Trataţi ifetrataţi

5 z ile 0 2
4 , 10 20
3  , 18 11
2  , 8 3

In general, cei trataţi prezentau o curbă termică în prima 
recădere mai neregulată, un platou în jurul 40° era o raritate. 
A veam  cele mai dese ori o curbă remitentă alteori o primă 
recădere până la 39', cu scăderea consecutivă în lizis. L a  cei 
netrataţi, curba termică se prezenta aproape la 3J* din bolnavi 
ca un platou în jurul lui 40\ Intensitatea celorlalte fenomene 
morbide a variat, ea a fosţ în general mai atenuată la cei trataţi 
în decursul primului puseu febril, decât la cei netrataţi. Intere
sant este faptul, că spirocheta Oberm ayer, s’a găsit în totalitatea 
cazurilor (26), la cei trataţi, ca şi la cei netrataţi. D ar nu putem  
trage concluziuni depe urm a acestui fapt, fiindcă luam lame 
numai o singură dată în recăderi recurenţiale.

D ela un timp, am aplicat tratamentul cu novarsenobenzol 
altfel.

Lăsam  ca primul puseu febril să se termine spontan şi 
după căderea temperaturei, injectam  la intervale de 2 -3  zile  
0,30 —  0,60 Neo. După unele dibuiri, intervalul cel mai favorabil 
pentru a începe tratamentul ni s’a arătat a fi cel de 48 ore după 
scăderea temperaturei.

/ L a  30 de cazuri, tratate astfel, am avut:
A bsenţa de recidivă până la 21 de zile în 24 cazuri, în 6  

cazuri s’au produs recăderi. '

A ceste 6  recăderi, s’au prezentat astfel: durata =  4  zile 
un caz, 3 zile un caz, 2 zile 3 cazuri, o zi un caz. Temperatura 
401 au prezentat numai două cazuri, la <in bolnav ea oscila între 
38° —  39 ', 2 zile, ceilalţi au avut ridicări termice între 37 şi 38 

Celelalte fenomene morbide au fost foarte şterse ca inten
sitate. E le s’au redus la senzaţiuni de curba tură, oboseală. O bi
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ectiv, nu am notat nimic, afară de uşoară sensibilitate în re g i
unea ficatului şi a splinei, cu o mică splenomegalie în 3 cazuri. 
Spirocheta Obermayer, a fost prezentă în 2  cazuri. _In general, 
aceste recăderi se prezentau ca gripe şi dacă nu am fi cunoscut 
bolnavii de mai înainte, nu am  fi putut face diagnosticul de re
cidivă în febră recurentă.

In analiza noastră, trecem  asupra evoluţiei ulterioare, adică 
asupra celei de a treia recădere, respectiv asupra duratei peri
oadelor afebrile corespunzătoare. Notăm  numai că atât la* cei 
trataţi, în decursul puseurilor febrile (primului şi celui de al doilea), 
cât şi la cei netrataţi deloc, s ’a produs şi a treia recădere, care 
a decurs în mod obişnuit.

D in cei 6  bolnavi, care au făcut recăderea după tratamentul 
în perioada" afebrilă, ce urma primului puse^u febril, numai trei 
au mai făcut mici ridicări termice mai târziu, cu tot tratamentul 
aplicat şi el după scăderea temperaturei rechutei, iar ceilalţi trei, 
primind o singură injecţie de 0,45 —  48,ore după ce prima re
cădere se terminase, au rămas afebrili timp de 20 —  30 zile cât 
au fost urmăriţi. ’

O comparaţie a procedeului clasic: tratam ent imediat în 
plină perioadă febrilă şi a tratamentului în perioada de apirexie^ 
arată deci.: la primul recăderi în 82i) 0 de cazuri, la al doilea 
recăderi în 2 0 ° o de cazuri; mai departe, la primul procedeu, a 
doua şi a treia recădere aproape regulată, pe când la tratamentul 
în interval prima recădere, este şi ultima pentru lA din cazuri 
care o fac. Se impune deci, să afirmăm o superioritate incon
testabilă administrării arsenicului în perioada afebrilă.

Observaţiunile noastre permit deducţiunea că-în  perioada 
febrilă a recurentei, spirocheta Oberm ayer este mult mai puţin 
sensibilă faţă de preparaţiunile arsenicale, decât in perioada 
afebrilă. Nu putem preciza cui se datoreşte acest fapt, uşor de 
constatat la patul bolnavului. Neavând nici o posibilitate pentru 
studii experimentale, nu putem  anunţa nimic în acest sens. D ar  
oricum în perioada de latenţă, în special 48 ore după scăderea  
temperaturei primului puseu recurenţial, spirocheta dispărută 
din sângele circulant, sau în tot cazul devenită foarte rară, fie 
că ea există sub altă formă în organism, fie că este ascunsă în 
unele organe, este în mod cert, mult mai intens, influenţ^bilă prin 
preparaţiunile arsenicale.

D in punct de vedere practic, tratam entul în perioada afe
brilă prezintă şi avantajul economiei de medicament, azi foarte 
preţios. Noi am  putut evita recăderi cu două şi maximum cu 3 
injecţii de neosalvarsan, în total 1 —  1,50 gr. Pe când, aplicat 
în perioada febrilă, dozele care devin necesare, sunt mult mai mari.

O  dificultate constă în faptul că în urma educaţiei, stăm
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sub impresia afirmaţiilor din tratate şi ne vine greu să lăsăm, 
ea evoluţia puseului febril, să se facă în mod spontan. D ar cine 
se convinge ca noi că aplicarea tratamentului în perioada fe
brilă nu scurtează întru nimic, afară de cazurile foarte rare, 
tratate în a doua zi uneori a treia zi de boală, din suferinţele 
bolnavului, dar în schimb, îi asigură o şansă de recidivă în 82%  
şi-i lungeşte tratamentul, acela va putea renunţa la acţiunea de
venită aproape reflexă, de a injecta imediat arsenicale odată 
diagnosticul de recurenţă stabilit. Până la sfârşitul perioadei fe
brile, bolnavul va  fi tratat în mod simptomatic. Tratam entul ca
uzal devine mult mai activ-cân d este aplicat 48 ore după scă
derea temperaturei. . ■ <

Redăm  câteva observaţiuni care ilustrează afirmaţiunile 
noastre. >

iVlotoc Dumitrii^ 30 ani. Intră în 15-1-1946 în a 5-a zl de boală- 
Obermayer + -1~|- Scăderea critică a temperaturei în 18-1 a S-a zi de 
boală. In 15-1 neo 0,45 şi în 18-1 neo 0,60. Recădere în 22-1 şi 23-1, tem
peratura 39. Obermayer -f-, în 23-1-1946.

Năstase C. Foaia 3647, 21 ani. Intră în 2 Oct. 1946 în a 5-a zl de 
boala. Obermayer -f-+. Defervescentă în 5 Oct. în a 7-a zi de boală. Neo 
0,45 şl 0,60 în 3 şi 5 Oct. Recădere în 12, 13, 14. Temperatura 40°. Ober
mayer +  în 13-Oct, >

Acestea sunt cazurile obişnuite şi am putea arăta multe 
observaţiani asemănătoare. U n tratam ent început dela 3-a —  4-a 
zi în sus, nu numai nu scurtează primul puseu, . dar continuat 
chiar în perioada de interval, nu mai previn e recăderea; de ex.

ion Nifoi, foaia 272-la ani, intra în i5-*l-i946 în a 3-a zi boală 
Obermayer Defervescentă în;21-l în a 9-a zi de boală. Neo în
16-1 — 0,15; în 18-1 — 0.30; 20-1 — 0,30; în interval continuă 23-1 şi 25-1 
0,30 şi prezintă t'otuşi o recădere grea în 28-1, care durează până în 31-1 
inclusiv-cu temperatură 40 şi Obermayer pozitiv.

Furtună F. Foaia 2064Î 17 ani. intră în 24 VI. 1946; în a 5-a zi de 
boală. Obermayer f-. Intense fenomene meningiale. Lichidul cefalo- 
rachldian : alb 0,20, glucoasă 1,25 Nonne-Appelt, Pandy negative, un lim_ 
focit pe mm. c. Defervescentă în 27 VI. In 29 VI — 1 VII, 3.VII câte 0,30 
neo. Afebrilă toată luna Iulie 1946.

Segal Fr. Foaia 3186 21 ani, intră ,în 21-9-1946 în a 5-a zi do boală. 
Obermayer 4—h- Defervescentă, în 23-9. In 26-9. 0,45 în 29-9 şi 2*10 câte 
0,60 neo. Afebrll toată luna Octombrie.

Paveliuc Gh. Foaia 4002, 43 api. Iniră în 2-12-1946. In a 4-a zi de 
boală. Obermayer +-4“. Defervescentă' critică în 4-12 în a 6-a zi de boala, 
neo în 6-12 şi 10-12 câte 0,60. Temperatura controlată până în 10 Feb
ruarie 1947, rămâne normală.

Unii au totuşi o recădere, de exem plu:
Sandu Dumitru, foaia 1/95, uO ani, iniră în 23-11-1946 în a 5-a zi 

de boală. Defervescentă critică în 24-11. Neo 0,45 în 27 şi 30-11. In 1-12 
39,2q. In 2-12, 38,5<). In 4-12, neo 0,45. Afebril toată luna Decembrie.
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Concluziuui:
1) . Arsenicul aplicat în perioada febrilă a febrei recurente 

indiferent în a câta zi de boală (a 3-a, 4-a, 5-a 6-a) nu influen
ţează curba termică întru nimic. Defervescenţa se face ca şi cum - 
nimic nu ar fi intervenit, de obiceiu în 6-a —  7-a zi de boală, 
defervescenţă obişnuit critică.

2) . Cei trataţi în perioada afebrilă ce urmează primulu, 
acces, fac în 20®, 0 recăderi pe când cei trataţi în perioada febrilă, 

fac recăderea în 82° o.
3) . Recăderea 2-a &ste rară, cea de a 3-a excepţională, la 

cei trataţi în interval; pe când.la cei trataţi în perioada febrilă, 
ca şi la cei netrataţi, recăderea 2-a şi 3-a sunt aproape regulă.

,4). D in  observaţiunile culese, pe cele peste 100 cazuri stu
diate, am ajuns la concluzia că timpul cel mai favorabil pentru 
aplicarea tratamentului cu arsenic 'este în perioada afebrilă şi 
anume 48 ore după căderea febrei. ,

O FORMĂ PARTICULARĂ DE EDEM AL MEMBRELOR 
INFERIOARE: EDEMUL DECLIV ORTOSTATIC PRIN 

' INSUFICIENŢĂ VENOASĂ
■ de

A. PĂUNESCU-PODEANU, I. ŢURAI şi I. COTĂESCU

Interpretarea etio-pafogenică. a edemului membreTor inferioare şstfe 
uneori o chestiune foart̂  simplă şi! uşoară, alteori din contră canstitue 
o problemă grea şi spinoasă. Substratul Iui iese în evidentă cu uşurrnfă 
uneori, alteori se desvăîue cu greutate sau rămâne nelămurit.

Edemul membrelor inferioare poate fi condifionaî, precum se 
ştie, de o mulfime de factori etio-patogenicî. In raport cu aceştia el 
poate fi clasificat în 3 grupe mari:

—  edemul vasculo-circulator y
prin mărirea presiunii venoase (asîstolie, varîce, c. v) 
prin inflamajia arterelor,' venelor (arterite, flebite)

— edemul Irofoneurotic şi angioneurotic
prin mărirea permeabilităţii vasculare subordonată unul 
factor neuro-vegetativ (trofoedemul, edemul Quincke),

—  edem ul d iscras’c ,  um oral
prin turburarea echilibrului factorilor de filtrafie-resorbtfie 
(e. renal, hepatic, dle denutrifie, oaşectic).

In această mare diversitate etio-pafogenică a edemului mem
brelor; inferioare, factorul circulator joacă un rol destul de important, 
dominant am putea spune. Acest factor intervine în determinismul
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edemului acestor regiuni, nidi1 des decât în oricare altă regiune a 
organismului, constituit fiind —  precum am mai spus —  fie de stări 
pur dinamice (mărirea presiunii venoase), fie de stări de inflama fie 
vasculară.

Există un edem al membreror inferioare, de origină vascufo-cîr- 
culaforie, dar, subordonat unui mecanism pafogenic special, având a 
fisiopatologie deosebită şi care e mai pufin cunoscută. Este ro formă 
mai rară, dar care având 6 individualitate clinică destul de bine de
finită, merită o individualizare noso'ogică ca o en'State specială, alături 
de celelalte edeme al regiunii. Acesta este edemul decliv ortostatrd 
prin insuficienfă venulară, edem subordonat unei periurbafii păr funcfioi- 
nale a sistemului capilar venos (şî anume Hipodinamia, h’ipo —  sau 
atonia, cu mărirea; filtrabilităfii lichidiene), survenind în condifiuni speciale.. 
El este aşa dar expresiunea clinică a unei1 disfuncfiuni simple (fără 
alterafiunî anatomice) într o porfiune din sistemul venos ce nu a foit 
prea mult studiată şi nu e maţ deloc cunoscută. O  manifestare dei 
patologie funcfională veno-capilară.

'  într adevăr, patologia clasica a sistemului veuos se raportează exclusiv, 
la turburările morbide, al trunchiurilor venoase ’şi cuprinde în genere 
două capitole mari: varieele şi iflebitele (adică modificările privind structura 
morfologică a acestor păr fi din sistemul venos). Sistemul venos are însă un 
sistem de reţele foarte fine distribuite în planuri .diferite suprapuse în regiu
nile dermo-subdermice şi acest complex de vase de mic calibru ara o fisiologie 
proprie, de o mare importantă pentru hem,odinamică (hotărîteare pentru circu
laţia de întoarcere). Funcţiunile normale ale acestui complex anatomic, veno- 
capilar dermic şi subdermic, pot fi turburate în anumite circumstanţe . pato
logice, dând naştere ila unele manifestări patologice eu expresiune clinică. 
Edemul deceliv ortostatio menţionat mai sus, constitue o asemenea manifestare.

Sistemul- venular şi vrino-capilaT.
Circulaţia venoasăţ a membrului inferior se compune din două sisteme: 

un sistem profund şi unul lsuperficial, care comunică -între |ele plin intermediul 
unui sistem comunioant.

Sistemul venos profund e compus din vene situate sub aponevrox  ̂ şi 
între muşchi, care se adună într’un fcoleotor principal: .vena |femorală Ipfoifundă.

Sistemul venos superficial este compus din o serie de vene de calibru 
mai mie, dispuse în mai mrulte etaje suprapuse: un etaj al colectoarelor hipo
dermice (cu trunchiuri principale: safena internă şi externă); un etaj al 
micilor vene dermice cu o reţea subdermică, la bază; un 'etaj de venule in- 
fraCapilare, cu o reţea subpapilară la bază, din care se ramifică anse căpi- 
lare în papilele dermice. -

Din punct de vedere fisiologie, sistemul venos serveşte de aparat de 
contentie, sângelui în parcursul lui de întoarcer6, dela iţesuturi la cord. 
Circulaţia de întoarcere, este .asigurată — de-a-lungul acestui sistem venos — 
de o feerie de factori bine cunoscuţi: aspiraţia cardiacă, aspiraţia pulmonară, 
accel „vis a tergo” rezultând din forja atenuată rămasă, a sistplei ventricu
lare, contracţia muşchilor regiunii, înfine valvulele venoase (cu acţiune mai 
ales directoare pentru curentul ‘sanghin). Lucrările de fisiologie mai recente 
adaugă încă, acţiunea propulsivă a contracţiilor venoase locale, ca un factojr 
de cea mai mare importantă, alături de contracţia -muşchilor ;somaticî - regionali.
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• Intr’adevăr, s’a văzut, prin cercetări numeroase, că venele de calibra 
mic, venulele, capilarele, sunt animate de' contracţii ritmate ale pereţilor, 
■că au un tonus propriu şi că răspund la excitatiuni diverse, — mecanice, 
termice, chimice, — prin reactiuni proprii speciale, prin modalităţi speciale. 
Sistemul acesta al venelor de calibru mic şi mai .ales al capilarelor venoase, 
posedă un automatism propriu eu eficacitate -propulsivă; constituind un me
canism activ al .circulaţiei de î̂ntoarcere. Funcţia contractilă a venelor 
se sprijină pe date anatomice (structura mai ales musculară a ve
nelor mici), pe date de fisiologie (constatarea capilaroscopică a contracţiilor 
de către Piana, Delater, Ullmo, sau înregistrările de presiune venoasă, de 

. către Delater), pe date patologice (constatarea contracţiei venoase anormale 
după injecţii cu substanţe iritante). Contracţiile se produe în unde succesive, 
ondulatorii şi au fost observate chiar şi în venele colectoare, de către. Leriche, 
Delater, Arthus; efectul lor, în aceste colectoare ar fi de sugere, -exerei- 
tându-se asupra venelor de calibru redus din urmă. Funcţiile acestea motorii 
ale benelor sunt supuse acţiunilor vasomotorii' locale, prin’ factorii neum- 
vegetativi locali, reacţionând întocmai ea şi sistemul arterial la factori agre
sori obicinuiţi. Prin ele, sistemul venos apare ca un sistem activ, nu ca 
sistem pasiv subordonat celui arterial. “î)e aceia, pentru contribuţia acestui, 
sistem la dinamica circulaţiei sanghine, el a fost comparat eu un „cord peri
ferie” (noţiune întrevăzută de Huchard, reluată şi desvoltată de Grâtzner, 
Janowski ş. a.) sau a fost denumit „cord nenumărat” (Delater). Noţiunea 
e însă respinsă de unii autori (MeSsimo Mihelazzi).

Pe dealtă parte, venele. mici şi capilare îndeplinesc funcţia de .filtru 
prin endoteliul lor interpus între sânge şi ţesuturi, în schimburile hemo- 
ti^ulare. Permeabilitatea capilară poate- suferi uneori modificări de linten- 
sitate prin acţiunea unor factori influenţând direct endoteliul sau indirect 
sistemul neuro-vegetativ. '

Alteratia fisiologiei sistemului' venos, fie în funcţiile motorii, fie 
în cele de filtrabilitate ale peretelui vascular, duce la unele turburări spe
ciale. Există o patologie venulară funcţională, dinamică., rezultând dm 
abaterea dela normal a tonusului, venomotricitătii şi a capacităţii ele filtrare 
lichidiană hemotisulară, Şi aşa cum insuficienta venoasă a trunchxurilor ve
noase constă în varice, distonia .musculo-parietaljă a venulelor dă loc la craneză, 
iar mărirea permeabilităţii, la reţinere de apă în ţesuturi, adică la edem.

Din această alteraţie a fisiologiei normale Venulare, rezultă edemul 
decliv ortostatic al membrelor inferioare, sindrom datorit p6rmeabilizării 
excesive a capilarelor venoase,- expresiune a unei insuficiente funcţionale 
venoase localizată la etajul capilar şi privind funcţia de filtrare lichidiană 
a endoteliului.

In ce constă edemul decliv ortostatic?
Caracterele Iui clinice. 1
Substratul etio-patoţ^nîc.
Caracterul esenţial al acestui edem este acela că nu e stabil 

şi că variază In intensitate în diferite momente, în funcţie de pozifîai 
ţ>e care o are bolnavul. Apare şl creşte, atunci când .el stă sau» a 
stat mai multă vreme în poziţie verticală, dispare sau scade apreciabil, 
prin repaus orizontal. De obiceiu este manifest seara, inaporent di-

M. M. fi
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mineafa, desvolfându-se în cursul zilei uneori în mod vădit. Un a- 
devărat edem oscilant, periodic, cic'ic, cu o apariţie ritmată de orfo- 
statism. ' ‘ r ■

De cele mai deseori e ciano’ic şi uneori' se însoţeşte de apa
riţia de vene superficiale dilatate. Cianoza cuprinde mai ales extre
mităţile, care sunt re:i. Uneori^însă, edemul poate fi alb, moale de- 
presibil, de tipul nefrctic (dar mai rar).

Pletora seroasă interstiţială poale atinge uneori proporţii mari 
încât să creeze o extremitate diformă, de dimensiuni duble chiar, al- 
teqri este destul de relativă, edemul marcat fiind doar de umlplereq 
golurilor şi ştergerea reliefurilor osoase. '

— Substratul lui circulator dinamic esie demonstrat de legătura 
strânsă -pe care o are cu ortostatismul.- Edemul orfostatic decliv al 
membrelor inferioare este subordonat permeabi itaţii crescute a venelor1 
de calibru mic, manifestă în condiţiile mecanice de hipertensiune venoasq 
ale poziţiei verticale. Venele mici şi capilare şi-au pierdut funcţiile 
normale: au devenit atone, şi-au încetat mişcările ondulatorii peristaltice, 
au devenit mai permeabile. Dovada o face în primul rând examenul 
capilaroscopic, care obiectivează acest fapt; într adevăr, capilarele ve- 
noase ale refelii dermice apar dilatate, inerte lipsite de mişcări, ip.r 
circulaţia se face în ele foarte încet. O adevărată asistolie locală, 
periferică venoasă şi veno-capilară.

—  Condiţiile etiologice determinante sunt destul de vqriate. Două 
sunt dominante: frigul şi infecţiunile locale. Frigul de intensitate mij- 
Iogie, fără a ajunge la de'erminarea de degeraturi propriu zise; in
fecţiile mai ales ale pieiii şi ţesutului subcutanat de tipul erisrpeluluj. 
Ambele categorii de fenomene morbide, acţionează ţJrin perturbafiilej 
pe care Ie produc în sistemul neuro-vegetafiv. local, vascular şi în 
troficitatea endoteliilor capilarelor. Uneori nu apare o cauză locală. 
E vorba, în aceste cazuri, probabil de deficienţe glandulare endocrinei, 
privind mai ales tiroida şi glandele sexuale; în al doilea rând hipofisa 
şi suprarenalele (Delater), cu răsunet asupra vaselor. Acesta e substrq- 
tul unor asemenea edeme apărând Ia persoane tinere, mai ales fete 
la epoca pubertăţii. Şi uneori desigur, conlucrează ambele genuri de 
factori etiologici:. \

.— In clinică, edemul acesta decliv, al membrelor inferioare, 
legat de ortosfatism (deci de condiţii circulatorii mecanice), apropiat 
prin condiţiile de apariţie şi aspectul Iui de edemul varicos, este in
terpretat de cele mai multe ori ca atare. I se spune edem prin 
„varice profunde” (dar Delater a arătat că varice profunde nu există) 
sau simplu „turburări trofice”, când nu e atribuit chiar unor altera- 
ţiuni cardio-renale.

— Ca individualitate nosaogică, se pare că este acelaş cu a- 
fecfiunea ' descrisă de Thiebirge şi Stiassnie sub numele de edemul 
asfixie al gambelor la tinerele fete, sau ca edemul cianotic descris 
de Margarot şi Struc (1926). Şi se înrudeşte strâns cu stările de. 
stază venulară a membre'or inferioare fără edem — stări având acelaş 
substrat fisiopatologic, adioa o hipotonie venu'ară, dar fără hipertransuda- 
bilitate —  stări ce au fost semnalate şi descrise în diferite rânduri de 
numeroşi observatori sub diverse denumiri: eritemUl strumos (Balser1
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şi Alquier 1900), eri!em persistent die lip enlrcmelalg'c (Norman Mae- 
chen 1914), r̂ileţma venoslxm (LengfwIIner 1920), eritiocianos's culhis ■ 
simetrica (Curschmann şl Boite 1922), ş. a.

Noi am observat acest edem de hipostază al membrelor infe
rioare, mai întâi ca urmare a frigului şi i-am descifrat substratul' 
fisiopatologic (în „Les troubles Iocaux dus au froid” pp. 85— 88); 
Observafii noi, analizate cu ajutorul mijloacelor fine de invfestigafie 
(mai ales cu ajutorul copîlanoscopului), ne-au lărgit documentarei 
şi ne-au ■ dus Ia concluzia că această manifestare morbidă poate fi 
determinată şi! de alji factori1 etio'ogici, acfionând local.

Iată un exemplu:
Bolnava C, P. de 17 ani e văzută; în .spitalul '303 pentru un edem 

foarte pronunţat-al membrelor inferioare. Edemul are două caractere proprii: 
este uşor violaceu şi se produce num'ai '"atunci rcând Jxdnava istă în poziţie ver
ticală, dispărând uşor de ’ndată ce ea reia poziţia' orizontală.

Faptele se produc după cum urmează: bolnava se scoală dimineaţa cu 
extremităţile inferioare normale; după, ce coboară, ele încep să s8 tumefipa 
progresiv şi cresc treptat de volum, începând dela extremitatea .distală înspre 
rădăcină, meat in : două sau trei ore ating dimensiuni respectabile şi iatl 
un aspect aproape elefantiazie. Picioarele se îngreuiază, mersul — deşi liber —■ 
este mai stânjenit. Nici o altă manifestare subiectivă sau obiectivă sesisabiţă 
de pacientă. Prin repaus orizontal, volumul descreşte repede, aşa încât în 
cateva ore totul intră în normal. De obiceiu dimineata membrele inferioare, au 
aspectul normal şi totul se reia dela început.

Studiul pe care îl facem asupra bolnavei ne arată următoarele:
Intre volumul gambei normale şi al gambei edemaţiai c după o 'şedere 

verticală de aproximativ trei ore «sta o diferenţă de 6S0—700 cc. (mai mare 
la stânga unde edemul este mai pronunţat).

Indicele oscilometric, care la gamba normală e de 5, jscade la 2, la 
gamba edemafiată.

Tensiunea arterială scade dela 13—8 la 1 1 —8 l/o, odată cu .producerea 
edemului. Niei o modificară cardiacă. Pulsul care la începutul zilei (când 
membrul inferior are aspectul lui normal) este de 76, se ridică lâ 1 0 0 —1 1 0 , 
atunci când s’a desfăşurat edemul.

Examenul capilaroscopdc, la nivelul polioelui extremităţii inferioare, 
arată o apreciabilă dilatare a anselor capilare, cu o l endintă de egaliz&re 
a dor şi o încetinire extremă a circulaţiei, care e aproape invizibilă (Dr. , 
Grigorescu). Examenul e făcut în plin edem.

Greutatea bolnavei nu are oscilatiuni între momentul de edem şi cel 
normal. ,

Serozitatea de edem, conţine albumină în proporţie de 3,3 g.O/o.
In rest nimic somaţie. Diureza normală. Urina nu conţine el̂ mjente 

anormale. In sânge, ureea, glucoza, eolesterina în limite normale (respectiv 
0,20»/o0; l,4O°/o0; 0,80o/oc). Sero-reactia Wassermann negativă. Metabolismul 
bazai normal ( +  5o/0). Hematii 4.500.000 în primele ore ,ale zilei (când nu 
a apărut edemul)/ 5.900.000, după câteva ore (după apariţia edemului). Leu- 
eocite şi leucogramă norm'ale. Menstruaţii regulate, în ritm şi cantitate normală. "

In definitiv,  ̂ deci, un edem deeliv al membrelor inferioare, cianotic, 
apărând şi desvoltându-se repede numai în poziţie ortostatică, dispărând în 
repaus, însotindu-se de remarcabilă dilatare . a retelii capilare venoase sub-

\
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O FORMĂ PARTICULARĂ DE EDEM AL 
MEMBRELOR INFERIOARE. EDEMUL DECLIV 
ORTOSTATIC PRIN INSUFICIENŢĂ \ ENOASA 

da
A. PĂUNESCU-PODEANU. I. ŢURAI ţl I. COTĂEiCU

P L A N Ş A

Schema circulaţiei superficiale 
Secţiune perpendiculară (După Delater) ■

E  =  epidermul R. s. p. =  reţeaua subpapilară
D  =  dermul cu ansele papilare
H  =  Hicodermul R. s. d. =  reţeaua subdermlcă

p C. H — colector hipodermic



713

dermice, cu încetinire a circularei corespunzătoare şi denivelaxe concomitenţi 
a tensiunii arteriale şi cu tachicardie- Edeni evident legat ,dc conditu meca
nice circulatorii, privind circulaţia de întoarcere şi anume segmentul venulaj* 
şi veno-capilax subdermic; subordonat adică unei hipotonii a acestui sistem 
venular şi venocapilar, cu hipodinamie şi bipertransudabilitate» ^

Anamneză ne dă şi factorul etiologic probabil. Bolnava prezintă • 
aceste manifestări de doi ani. Ele au debutat destul de ‘brusc, în urma 
câtorva puseuri de erisipel al pielii extremităţilor, pe care le-a avut bolnava. 
La un moment dat, după al treilea-puseu, ,care a cuprins pielea extremităţilor 
aproape în întregime, au început aceste manifestări care nu vau mai cedat, 
reproducându-se ciclic, aşa cum le-am descris.̂  Amănuntyl acesta ne lasă 
să vedem în acest edem hipostatic, venular, expresiunea unei atingeri prin 
Streptococ, a endoteliului capilar venos, cu turburarga. troficitătii lui; adică 
o sechelă vasculară a dermitei erizipelatoase (atingerea poate privi eventual 
sistemul nervos vaso-motor propriu acestor capilare Vgnoase, turburările trofice 
depinzând de alteraţia acestui sisten1)-

Câteva infiltraţii de novocaină l ° / o ,  perifemoral, la rădăcina membrelor 
inferioare (în triunghiul lui Scarpa), au adus o. remarcabilă transformare a 
sindromului: edemul a cedat, neapărând decât foarte slab, după mai multe 
ore de poziţie ortostatică. Rezultatul acesta nu a durat însă mult, căci. cu. 
încetul manifestările 'au revenit la forma şi intensitatea iniţială. O simpatec- 
tomie periarterială în aceaşi regiune a avut acelaşi efect bun pentru un 
timp, dar trecător. (Efectul a putut fi apreciat prin comparaţie, intervenţia 
făcându-se numai la unul din membre). ■—

Edemul decliv orfosfalic, al membrelor inferioare, prin fleba- 
tonie şi flebopareză (sau prin insuficientă venulară), aşa cum I-am 
numit noi după caracterele lui principale clinice şi fisiopatalogice, arei 
aşa dar o individualitate destui de clară şi de evidentă şi merită 
credem — un Ioc în noso'ogie. EI intră în cadrul pato'ogiei venoase 
funcfionale şi anume al sistemului venos capilar derrruc şi subdermic, 
oa o fortnă extremă a Iui (forme minore manifesiându-se numai prin- 
tr"o cianoză locală, legată şi ea de ortostatism', ; adică de condiţiile 
hemodinamice, influenţând circulaţia de întoarcere)..

Boala este destul de rară. Ea este subordonată — după cunoş
tinţele noastre — fie frigului, fie infecfiunilor locale cu sediu dermic 
sau subdermic. Poate .că un factor constituţional, endocrin intervine 
şi el, este moi greu de dovedit. Tratamentul © foarte greu. Funcţiunile 
sistemului venular se refac uneori, treptat, singure, poate prin exer
ciţiul zilnic al mersului. Masagiul . ajută deseori. (Am văzut acest 
lucru mai ales Ia edemul de frig). Tot aşa am avut unele succese 
cu infiltraţiile de novocaină perifemoral, Ia edemul de frig. (Floriar»
şi Cureleanu au semnalat bunul efect al acestor1 infiltrafii asupra
ulcere'or varicoase, ceeace denotă aejiunea trofică favorabilă a lor a- 
supra sistemului venos şi asupra circu'a|iei de întoarcere). Din păcate, 
precum am văzut Ia cazul de mai sus, metoda nu dă rezpltate constante; 
ea eşuiază uneori (după cum1 se pare, în cazuri foarte accentuate).
De un bun ajutor mai pot fi, cel pu|in ca mijloace auxiliare, bandaje©
strânse ale membrelor inferioare; iar din medicalii, vitamina Bi şi 
strichnina în injeefii repetate îndelung.



714

L’ORIGINE CORONARIENNE DES MODIFICATIONS 
ELECTROCARDIOGRAPHIQUES CHEZ LES MITRAUX i).

par

EMUE VICIU
Chef de travaux

D an s le  rétrécissem ent d e  l ’o r ifice  mitral o n  ren con tre  u n e  série 
d e  m od ifica tion s  é le c troca rd iog ra p h iq u es , d a n s u n e  certa ine m esure 
caractéristiques. N ou s n ou s  p r o p o s o n s  d ’établir dans q u e lle  m esure 
con trib u e  la circu lation  coron arien n e  à la g e n è s e  d e  ce s  m od ifica tion s  
d e  1 e c g .  .

, N o u s  e x p o se ro n s  le s  d on n és q u e  n ou s  a v o n s  ob te n u e s  grâ ce  à 
1 an a lyse  d es  e cg . d e  100 cas d e  rétrécissm en t et d e  m a lad ie  m itrale 
et n ou s essay eron s d ’établir dans q u e lle  m esure  ces  d o n n é e s  son t en 
faveur d e  la p a th og én ie  coron arien n e d e s  m od ifica tion s  l ’e c g .

A  PHÉMOMÈNES ÉLECTR.QUES AURICULAIRES D ’ORDRE CORONARIEN.

L es m itraux so n t parm i tou s le s  card iaq u es ceu x  qu i présentent 
les  altérations le s  p lu s variées d es  p o te n t ie ls  é lectr iq u es  du  seg m en t 
•auriculaire.

L'es co n s é q u e n ce s  auricu laires d e s  treu b les d e l à  c ircu lation  c o 
ronarienne o n t fait l ’ o b le t  d ’un rapport d e  M, ffegnier'. L e  rapport 
co n c lu t à l ’a b sen ce  d e  sp é c ific ité  d es  a lté ia tion s d es  c o m p le x e s  é le c 
triques auriculaires dans l ’ in su ffisa n ce  coron a rien n e . N ou s p e n so n s  to u 
te fo is  eue le  dernier m ot n ’a pas e n co re  été d it en  ce  qu i c o n ce rn e  c e  
p rob lèm e , car d es  é tu d es  systh ém atiqu es m anquent. L e s  étu d es  q u i on t 
été  faites ju s q u ’à présen t présentent le  défaut d ’a v o ir  an a lysé  d es  m o 
d ifica tion s is o lé e s  d e  l ’a cc id en t P  et n on  pas un r a p p o r t .a v e c  le s  au 
tres s ig n e s  e c g .  d ’ in su ffisa n ce  coron arien ne.

1. Les modifications de l’accident P.
T ou tes  d es  rech erch es  sur l ’a cc id en t P d es  m itraux m on tren t qu e  

le s  m od ifica tion s  de d u rée , am plitud e, d irection , son t du es au x  m o d i
fica tion s  d e  l ’a x e  é lectr iq u e  auricu la ire. Il n e  n ou s est p a s p o ss ib le  
d  in crim iner un substratum  coronarien  p lu s  d irecte  d e  ces  m od ifica tion s . 
L ’ asp ect décrit sou s le  n om  d ’ „a cc id e n t P m itral“ (P  I— II am ple, 
b ifid e , e n c o c h é )  est dû  à l ’ augurnetation  d e  v o lu m e  d e  l ’ or illette  g a u ch e . 
L o rsq u e  l ’ h yp erten sion  dans la petite  circu lation  est très forte  il y  a 
ég a lem en t u ne au gm en tation  d e  l ’ am plitud e  d é  P3.

. Il n ’y  a pas de, travail, à notre con n a issa n ce , dans le q u e l on  a i t ' 
su iv i le  parallélism e en tre l ’a ccro issem en t d e  l ’am p litud e  d e  P3 et les 
autres s ig n e s  e c g . d e  l ’ in su ffisa n ce  coron a rien n e  (seg em tn  S — T , a cc i-w 
dent T ). U n e étude qu i dém ontrerait au ssi au p o in t d e  v u e  é le c tro 
ca rd iog ra p h iq u e  le reten tissem ent sur la c ircu lation  coron a rien n e  d e  
1 aû gm entation  d e  la ten sion  dans l ’ artère p u lm on a ire  et la  p etite  cir
cu lation , n ’a pas en core  été  faite. D a n s  n otre  statistique, le  n om b re  des 
cas a v ec  accid en t P3 am ple, sou s-d é n iv e lle m e n t du se g m e n t S — T  et 
ap latissem ent o u  négativation  d e  T  est d e u x  fo is  p lu s gra n d  q u e  ce lu i 
d es  cas a v ec  P3 am ple et sans m od ifica tion  d e  S — T  et d e  T . *)

*) Travail de la IV-e Clinique M édica e -H ôp . C aqea -B u cu rejti, Directeur : 
Prof. B T h eou oresco ,
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P ar la m ise  en  é v id e n ce  d e  ce s  m od ifica tion s  p ara llè les d e  P  et 
d e  s — T  et T , il n ou s sem b le  p o s s ib le  d e  vérifer l ’ex is te n ce  d ’ un su b 
stratum  coron ariem  dans le s  m od ifica tion s  d e  P . Il est 'b ie n  en ten du  
q u ’u ne  irrigation  d é fectu eu se  d e  sinus d e  K  et d es  ore ille ttes par les 
arteres auricu la ires, entraîne d e s  m od ifica tion s  d e  P . T ant la p a ro i au 
r icu la ire  q u e  le  sinus son t irrigu és dans 6 0 %  d e s  cas par l ’ artère au 
ricu la ire , b ran ch e  d e  la coron a ire  droite . D ans le s  autres cas la v a scu 
larisation  est assu rée par u ne  bran ch e  d irecte  d e  la coron a ire  g a u ch e  
e t e x cep tion n e llem en t par l ’ artère th oraciqu e . N o u s  n ’ a von s v u  nulle 
part étudier le s  rapports entre les m an ifesta tion s e c g .  auricu laires et 
l’ o r ig in e  d e  l ’ artère auricu laire: '

En tenant co m p te  du  fa it qu e c h e r  le s  m itraux c ’ est la circu lation  
coron a ire  d ro ite  , qu i est la p lu s  trou b lée , on  p eu t su p p o s e r  qu e , dans 
le s . cas o ù  les  artères nourricières auricu laire d roite  et sinusale naissen t 
d e  la coron a ire  g a u ch e , le s .a ltéra tion s  d è  P a insi q u e  la fib rilla tion  o u  
le  flutter auricu la ire se  rencontren t m oin s  sou v en t. E n  tou t cas, o n  p o u - 
rait ainsi vérifier l ’ ex isten ce  d ’une relation entre le s  m od ifica tion s  d e  
P  et la circu lation  coron arien n e. ;

L ’exp érim en tation  m ontre que, par o c c lu s io n  d e s  artères n ou rrici
ères du  sinu s K  et F ., apparaissent d es  m od ifica tion s  d e  P .

E. Regnier et Lam bert2), on t te o u v é  dans l ’ in su ffisa n ce  c o ro n a 
rienn e une in version  d e  P  1 - 2 ,  un Ps b ifid e , o u  un Ps n égatif, ainsi 
q u ’ un sou s-d én iv e llem en t d e  P — R  en D 2  et D3. N o u s  c iteron s éga lem ent, 
à  l ’ ap p u i d ’ un reten tissem ent d e  la circu lation  coron arien n e  sur l ’ am p li
tu d e  d e  l ’a cc id en t auriculaire, la statistique d e  /* . M. Master et Stan- 
ders3), qu i dans la  plupart d e s  cas d ’ accid en ts coron arien s a ig u s , on t 
trou vé  d es  a ccid en ts .a u ricu la ires  am ples.

L e s  rech erch es  p lus récen tes d e  P. Oailhen—Geo/roy et D. Rou
tie r4) son t arrivées à la con c lu s io n  qu e , m a lgré  q u e  ch e z  un grand 
n om b re  de, coron arien s il ex is te  des m od ifica tion s  d e  la m o r p h o lo g ie  
d e  P , la p résen ce  de ces altérations n ’ est cep en d a n t pas ob lig a to ire .

M ais, p u isq u e  ch e z  le s  m itraux in tervient éga lem ent, à la suite 
d e  la réaction  d e  l’ orei dette g a u ch e , u ne  forte  dév ia tion  d e  l ’ a x e  e lec-, 
tr ique  d é  P , les  ob serv a tion s  recu eillies  ju sq u ’à ce  jou r  son t en core  
in su ffisan tes p ou r  faire la part, —  dans les m o d ifica tio n s  d e  P , —  d e  
c e  qu i revient à la dév iation  d e  l ’ a x e  et d e  ce  qui appartient à l ’ in su 
ffisa n ce  coron arien n e. A  ca u se  d e  la dilatation  d e  l ’ oreillette  g a u ch e , la 

'A iise en é v id e n ce  du substratum  coron arien  d es  m od ifica tion s  é lectro - 
ca rd io g ra p h iq u e c  d e  P  est d o n e  d iffic ile .

C ette dév iation  d e  l ’ a x e  é lectr iqu e  auriculaire ain jsi q u e  l ’ am p li
tu d e  d es o n d e s  auricu laires son t m od ifiées  ap rès inhalation  d ’ o x y g è n e , 
a insi qu e n ou s  l ’ a von s trou vé . D ans certains cas, l ’ am p litud e  et la durée 
d e  T on d e  P  se -ré d u ise n t après l ’ adm inistration  d ’o x y g è n e . Il en résulte 
q u e  l ’am plitud e  d e  P  et T axe  é lectriqu e  auriculaire, n e  son t pas du es 
u n iq u em en t aux  variations d e  v o lu m e  d es  ore ille ttes , m ais aussi à l ’état 
d e  nutrition d e s  parois auricu laires.

x
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. 2. Les troubles de la conduction auriculaire et 
I auricolo-ventriculaire.

Rothbergtr et Scherf5), Condorelli®), o n t p rod u it ex p érim en ta le 
m ent d es  trou b les d e  co n d u ctio n  en tre le  sinu s et l ’o re ille tte , par lig a 
ture d es  artères n ourricières du s in u s. L e s  ca s  son t n om b reu x  en  c lin i- 

• qu e, d e  b lo c ' au rico lo -ven tricu la ire  a v e c  s ig n e s  m an ifestes d ’ in su ffisan ce 
d e  la circu lation  soron arien n e (Scherf et Siedek7).

L ’ a llon g em en t d e  l ’ intervalle P — Q  a été  m is so u v e n t sur la 
co m p te  d ’ u ne  in su ffisan ce  coron arien n e . Il e x is te  tou te  u n e  série d e  

• travaux rem arqu ables qu i se  son t o c c u p é s  du  b lo c  a -v  par a s p h y x ie . 
Parm i ce u x -c i , le s  p lu s im portants so n t  c e u x  d e  Sherrington 8), Roof e t  
Sdierrington 9) .  C es  travaux qu i s e  so n t  p r é o cc u p é s  surtout d e  l ’é lu c i
dation  du m écan ism e du  b lo c  a -v  par a sp h y x ie , on t été su iv is  d ’au tres 
travaux qu i on t a p p orté  d es d q n n ées  d ’ ord re  ch im iq u e  ,et h ystop a th o - 
lo g iq u e  et d on t le s  prem iers son t cea iyc d e  Dominici10), Gallavardin  1 1)  
Bret 1 2) .  P arm i ce a u x -c i, le  travail d e  Gh. Laubry, J. Walser, et L. De- 
glaude ' 3) est un d es  p lu s  d o cu m e n té s  et d es  p lu s  dém onstratifs.

En c e  qu i c o n ce rn e  cette  q u estion , n ou s  trou von s d a n s notre sta
tistiqu e  un  p ou rcen ta g e  s ign ifica tif d es  cas présentant un a llon gem en t 
d e  P — R  a u -d e ssu s  d e  0 ” 20  (11 ca s ), tand is q u e  dans 17 cas la lo n 
g u eu r  d e  P — R  varie  entre 0 ” 16 et 0 ” 20. D e u x  cas présen ta ien t un b lo c  
a-v , d on t un était un b lo c  in com p le t , l ’au tre un b lo c  partiel a v ec  p ér i
o d e s  d e  W e n ch e b a ch .

L e  p ou rcen ta g e  im portant d ’atteinte d e  la co n d u ctio n  a -v  d é m o n 
tre la participation  d e  la  coron a ire  dro ite , p u is q u ’on  sait q u e  l ’apparition  
d e  trou b les d e  co n d u ctio n  a -v  est p a th o g o n o m o n iq u e  d e  l ’ atteinte d e  
la  coron a ire  droite . C ep en d a n t la re sp o n sa b ilité  coron arien n e  d e  l ’a llon 
g em en t d e  P — Q  c h e z  les m itraux n e d o it être en v isa g é s  q u ’a v ec  cir
co n sp e ct io n , p u isq u -u n e  partie d e  ce t in tervalle  est d û e  au p a ssa g e  d e  

- l ’ in flu x  à travers la paro i de l ’ o re ille tte  g â u ch e  h yp e rtro p h ié e . P o u r  
cette  ra ison , il est n écessa ire  d e  m esu rer  sép a rém en t la d u rée  d e  P  et 
ce lle  du seg m en t is oé le ctr iq u e  d e  l ’ in tervalle  P — Q . ’

L e s  rech erch es  exp érim en ta les  fa ites ju s q u ’à ce  jo u r  et ayant trait, 
à cet te q u estion , —  d ’ailleurs e n c o r e  fort peu  n om b reu ses  —  son t 
arrivées à la con c lu s io n  q u e  ce  se g m e n t isoé le ctr iq u e  d e  l ’ intervalle 
P — Q  représente le  p a ssa g e  d e  l ’ in flu x  à travers le  n o e u d  d ’A s c h o ff -  
Tawara. D a n s -n o s  cas p erson n e ls , n o u s  a v o n s  trou vé  l ’ in tervalle  P — Q  
» rédu it“ , ( c ’ est à d ire  ce lu i d on t o h -a  retranché la d u rée  d e  P ) a llon gé  
dans 19 cas, ce  qu i représente  un p o u rce n ta g e  a ssez  im portant.

L e  sou s-d é n iv e lle m e n t d e  P — R  est co n s id é ré  par R eg n ier  et 
d ’autreS auteurs co m m e  un s ig n e  caractéristiqu e  d e  l ’ in su ffisa n ce  co ro -, 
narienne auricu la ire. C ep en d an t, un  n om b re  su ffisan t d ’ob serv ation s  c li
n iqu es  d e  c*. sy m p tô m e  m anquent e n co re . Q u o iq u e  n o u s  l ’a v on s ren 
contré  sur un certain  n om bre  d e  tracés, n o u s  n e P avon s tou te fo is  pas-

I
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in troduit dans notre statistique, p a rce  q u e  le s  ca s  a v ec  fib rilla tion  auri
cu la ire  étaient n om breu x .

N o u s  n ’ avon s pas trou vé u ne in flu en ce  con stan te  d e  l ’o x y g è n e  
sur la durée d e  P — R . D ans certains cas n o u s  avon s o b ten u s  un ra c
cou rcissem en t m arqué d e  la durée d e  P — R  ap rès o x y g è n e , ' tandis qu e  
dans d ’autres cas n ou s  n ’a von s o b ten u  au cu n e  m od ifica tion  ‘) .

D an s un cas a v e c  p ér iod es  W e n ck e b a c lq  n ou s a v on s  ob ten u s la 
su p p ress ion  d e  ces  p é r iod es  par adm in istration  d ’o x y g è n e , A p rè s  o x y 
g èn e , la co n d u ctio n  a -v  s ’ est m ain tenue invariab le  à 0 ” 18. O n  rem arque, 
après adm inistration  d ’o x y g è n e , para llè lem ent à la su p p ress ion  du b lo c  
in co m p le t a -v , une réd uction  du so u s-d é n iv e lle m e n t m arqué du  segm en t 
S — T  2— 3, Cette am élioration  con cb m iten te  d e  la co n d u ctio n  a-v  et 
d e s  s ig n e s  d ’ in su ffisan ce  coron arien n e dro ite , con stitu e  u ne  d ém on stra 
tion  ca tég or iq u e  tant en  ce  qu i c o n c e rn e  le  substratum  p h y s io p a th o lo 
g iq u e  d e  l ’ in su ffisaan ce  coron arien n e, q u ’en  c e  qu i c o n ce rn e  la p a th o 
g én ie  coron arien ne d u  b lo c  a-v (fig. 1 $i 2).

‘  t
L A  FIBRILLATION  E T  LE FLU1TER AU RICULAIRES. '

L e  m od ifica tion s  d e  l ’ a sp ect d e  P , les  ta ch y ca rd ies  p a rox ystiq u es , 
le  flutter et la fibrillation  auriculaire étaient con s id é ré s , dans le s  travaux 
p lu s  an ciens, com m e étant les étap es su ccé ss iv e s  d e  „ l ’ in su ffisan ce  
auricu la ire“ . N ou s n ou s  d em an d on s si ce s  trou b les  d es  tracés électri
q u es  ne son t en réalité des s ign es  d ’ in su ffisa n ce  coron arien ne.

En effet, tou te u ne  série d e  faits d ’ord re  expérim ental ainsi qu e  
d ’autres d ’ord re  c lin iq u e  m ontrent, q u e  la fib rilla tion  et le  flutter p e u 
vent être p rod u ite  par l ’ in su ffisan ce  coron arien n e.

Arguments d'ordre expérimental.
C on d ore lli a o b te n u  d es  a ccè s  d e  fibrillation  et d e  flu tter auricu 

laires par la ligature d e  la branche iu terauriculaire d e  la coron a ire  g a 
uche. U ne série d é x p é r ie n ce s  p lus récen tes  m ontrent qu e , par l ’ o c c lu 
s ion  d es  coron a ires, on  p ro v o q u e  l ’ apparition  d e  flutter et " d e  fibrilla 
tion  auricu laire ; dans 5 5 ° /0 d e c  cas d ’après Fremblich >4), dans 10 /„  
d ’ après Parkinson et D. Bedford15), dans 11°;0 d ’ après Jewetl i6), dans 
13,5° d es  cas p ou r Master et Collab 7 ).

D ’autres ex p érien ces  plus a n cien n es d e  Ç. Langerdorf \%), Fr.e- 
dericn), on t m ontré q u e  l ’ aném ie du  co e u r  par ligature d es  coron a ires 
n e p r o v o q u e  pas d e  fibrillation . L a fibrillation  nait seu lem ent ep m arge 
d es  in farctus. Il faut tou te fo is  rem arquer qu e, dans ces  e x p ér ien ces , il 
y  avait éga lem en t p rod u ction  d ’ un in farctus du m y oca rd e . U n e con fir 
m ation d e  cette h y p o th è s e  a été a p p ortée  par le s  e x p érien ces  d e  Le- 
riche2 ,', qu i a m ontré qu e , après ab lation  du. g a n g lio n  é to ilé , la lig a 
ture d es  coron a ires p rod u it une fibrillation . R. Froment 2 1 )  ex p liq u e  ce  
p h én om èn e  p ir  la v aso-d ila tation  co n s é cu tiv e  à la s te liectom ie , qu i 
em p êch e  la form ation  d ’ un infarctus.

- , (A suivre)

1) L ’étude détaillée de l’ orygénothérapie chez les m itraux constituera le 
su jet d ’un travail ultérieur. . . .  *



Cazuri anatomo-clinice 
Dări de seamă — Note

PENICILINA IN OFTALMOLOGIE
de ,

O r A  GLĂVAN, Dr. AVIDA JICA - şi Dr. VOICHIŢA MOROŞAN

După cum se ştie, importanta descoperire ■ a Iui Fleming, de 
care s’au legat' atâtea nădejdi, datează din 1929.

Penicilina a fost descoperită dinfr’o  greşeală: Fleming; intro
ducând într’yn mediu de cultură, odată cu exudatele rinofaringiene, 
pe care voia să Ie studieze, un mucegai, constată că în jurul aolioi- 
niilor de mucegai nu se desvoltau baccteriile. A  cultivat atunci mu
cegaiul pe bulion şi aceasta a fost prima penicirină, cu ajutorul că 
reia a stabilit că opreşte în desvoltare cocii gram pqzitjvi (statfi- 
lococi, streptocoici, > pneumococî), unii coci negativi (între cari gano- 
cocul şi meningococul) şi bacteriile gram pozitive (badillus subtilii 
şi perfringens).

Importanfa descoperirii lui Fleming consta, mai ales, în faptul 
că , penicilina avea o  acţiune distructivă asupra stafilococului, 
care era pufin influenfat de sulfamide, se întrevedea deci în 
noua descoperire un agent terapeutic, cane să complecteze sulfamidele.

Penicilina pură, care putea să fie utilizată clinic, a fost izo
lată abia în 1940 şi de atunci a putut să fie preparată în obniffitiăţÎ 
mari în America şi utilizată curent în terapeutică.

Credem util să arătăm că penicilina se prezintă în comerf sub 
formă de săruri de bariu, de potasiu, de argint şi mai ales de sodiu* 
Insolubilă în soluţiile. alcaline şi în eter,' este folarte solubilă, în so
luţiile saline şi în apă. Sărurile sunt extrem de higroscopice, îşi pierd 
calităţile terapeutice în aer, iar păstrarea penicilinei Ia o temperatură 
joasă n’o împiedecă să-şi piardă cu timpul o parte din activitate. Pusă 
Ia autoclav poate să-şi păstreze proprietăţile timp de 1 oră Ia 56° 
dar ,este distrusă în 20 de minute Ia 115°.

Penicilina este foarte activă când se mu’tiplică bacteriile, ceeace 
denotă că activează mai- ales asupra sciziunei, decât asupra metar- 
bolismului lor.

Activitatea antibacteriană a penicilinei este în raport direct pro- 
ptorfional cu concentraţia ei în sânge. Este excrefată prin’ urină, de
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unde s’au recuperat mici cantităţi de penicilină dctiyă. Este distrusă' 
In ficat; s’au putut extrage din bilă 5 unităţi pe 1 cmc., după- 3 
ore dela injecţie, când dispăruse complect din celelalte ţesuturi.

Din puţina literatură străină, de specialitate, care ne stă azi 
la dispoziţie, rezultă că administrarea penici'inei în injecfii jntramus— 
culare, sau intravenoase, în doze curente, nu dă o concentraţie su
ficientă în mediile intraoculare, penfruca să se poată obţine o acti
vitate antibacteriană terapeutică. Pentru acest motiv a fost nevoe. să 
se recurgă Ia ap’îcafii • locale, oculare.

Cercetările în acest domeniu, între cari cităm pe ale Iui Du- 
bois-PouIsen, cari sunt extrem de importante (Annales d’oculisîique, 
Marş, et Dec. 1945), au ajuns Ia concluziile că penicilina poate fi 
administrată ocular sub formă de: a) instilafii, b) injecjii subcon— 
junctjvale, c) injecţii în camera anterioară, sau în vitros şi d) pomezi. 
In cazurile grave putem corpbina acest mod de ap'icare cu cel ge
neral (injecfii intramusculare, sau .intravenoase).

Instilafiile de penicilină se fac în afecţiuni'e conjunctiva'e; sau 
pentru prevenirea infecfiilor post operatorii, administrând, din oră în: 
oră, Ia 2 ore, sau chiar Ia jumătate de oră, o soluţie de 500— 1000 
unităji pe 1 cmc; de obiceiu se utilizează so'ufia de 1000 U. pe 
1 cmc., pe care am utilizat’o şi no:; din oră în oră.

Injecţiile subconjuncfivale se aplică în toate afe:fiunile corneei, 
irisului, sau corpu'ui ciliar, administrând 2500—5000 U. zilnic; a- 
cesle injecfii, fiind dureroase, se fac după o prealabilă anestezie con- 
junclivală şi după ce am adăogat so'ufiei’ de penici.ină 1— 2 picături 
dintr’o soluţie de novocaină 2% , Ia 1 cmc., de solufie de penicilină. 
Noi am administrat aceste injecfii: din 10 în 10 ore câte 2500 U . 
până Ia obţinerea efectului.

Injecţiile în camera anierioară se fac exfrăgând mai întâi o 
cantitate mică de umor apos (0,4 de obiceiu), pe care-I înlocuim 
cu aceiaşi cantitate de lichid, care să confină 500— 1000 lf. penicilină.

1 Excepţional se poate injecta penicilina şi în vitros (200 U), îrt 
cazurile de panoftalmŞe. , _

Pomezile cu penicilină se aplică. în ’blefarite, în proporţie de
250— 500 U. pe 1 gram.

Am administrat în serviciul nostru de boli de ochi, dela spitalul 
Viting, împreună cu colaboratoare’e noastre, d-ne!e d-r dica şi1 d-r 
Moroşan, penicilina sodică, fabricată în America, pe care ne-a pus’o 
Ia dispozifie, oricând am avut nevoe de ea, direcţiunea asistenţei 
CFR, căreia* găsim prilejul să-ii aducem mulţumirile noastre.

De sigur că, faţă de numeroasele cazuri cari vor fi publicate
în străinătate, dar despre cari n’avem cunoştinţă, câteva zeci de ca
zuri nu vor putea aduce o contribuţie prea importantă. Am ţinut
însă ca să comunicăm rezultatele noastre mai mult cu intenţia să dăm 
prilejul colegilor, cărora nu Ie stă Ia dispoziţie literatura şi nici pe
nicilina, încă destul de scumpă Ia noi, să ia cunoştinţă de rezultatele 
obţinute cu acest agent terapeutic, care este încă departe de a fi
la îndemâna oricărui bolnav.

Rezultatele obţinute de noi confirmă, în general, pe cele pu
blicate de aiîtorii străini. i
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Am găsit în penicilină un aqent terapeutic extrem de eficaciei 
«conjunctivita gonococîcă, în care ara obfinut vindecarea in Z4 de ore.
De sigur' că nu scapă nimănui imporlanfa acestui fapt; atecfiunile 
-gonococice oculare fiind, pâSă Ia descoperirea sulfamidelor şr chiar 
de aiunci încoace, o problemă foarte importanta pentru medic, d© 
oarece se produoeau ulcere corneene, cu perforafia consecutiva a cor
neei şi deci pierderea vederei, chiar în timpul celei mai atente în
grijiri medicale, descoperirea unui agent terapeutic care sa jugulez©

' boala, înainte de a-şi fi împlinit dezasîroasa ei mjsiune, a fost pri
mită cu cele mai legitime speranfe. Rezultate© de până acum arata-
-că acesie spe anje n’au fost înşelate. „

In afecfiunile conjunctiva©, sau corneene,■ -de natura statilo- 
-cocică, rezultatele au fost bune în cea mai mare parte a cazurilor.
In ulcerul cornean rezultatele bune obfinute au fast, procentual, cu 
mult mai multe ca în cele tratate cu . sulfamide, totuşi am avut ş. 
-cazuri în cari penicilina n a dat rezultatele aşteptate.

1 N’am observat niciun accident datorit administrării penicilinej ceeace 
.denotă extrem de mica ei toxicitate.

Rezultatele obfinute de noi şi observafiile culese în cursul admi
nistrării penicilinei ne îndreptăfesc să afirmăm că avem m ea un 
foarte util agent terapeutic, dar că preparatul care' ne sta azi ta 
dispozifie nu este ultimul cuvânt ce s’a spus în această chestiune. 
.Nădăjduim că alte extrase din penicilium natatum, car^ sa fie mai 
stabile, mai uşor de păstrat şi mai eficace în afecfiuni.e rezistente 
.azi la penicilină, vor fi .puse Ia îndemâna medicj.or în viitorul g-

 ̂ Dăm mai jos câteva din observafiile clinice mai demonstrative, 
«xi să arătăm modul de administrare şi de comportare al boalei în 
decursul acestei administrări, nădăjduind că într un viitor, nu prea 
îndepărtat, să putem reveni asupra acestei probleme.

OBSERVAŢII CLIN ICE
Obs. I. — Bolnava St. C., de 18 ani, se prezintă la spital tn ziua 

-de 5/VIII.946 cu Conjunctivitţa acută AO şi ulcer« Corneene, consecutive; 
crema feţei.

Boala de care suferă datează de 9—10 zile şi e’a- manifestat dela început 
-cu lăcrămaxe abundentă, congestia conjunctivelor şi Wofobie. A fost tratată 
între timp de un oculist, dar, boala agravândui-sè, a fost nevoită să se inter-
•neze în spital.  ̂ • t

Starea ppezfintă: Pleoapele ambilor ochi edematiate, iar conjunctivele,
atât cele bulbare cât şi cele palpebrale, intens injectate şi. acoperite dé o 
.secreţie filamentoasă. Lăcrămare abundentă şi .fotofobie.

Pe- fată  .Zone întinse .de exemă, cari au apărut la 3 4 zile dujflj
-debutul boalei şi cari, în ultimiie zile, tind rsă <obstrueze fosele nazâle.

Comeele intacte. Ùn examen bacteriologic al secreţiei con juneţi vale, 
'..arată : frecvente polinucleare, rari celule epiteliale şi rari coci gram pozitivi.

Tratament: Se fac spălaturi frecvente cu hipermanganat, instilaţii de 
. .nitrat de Ag. (sol. l°/o, odată pe zi) şi i se administrează câte 3 gr. - de 

1 sulfathiazol pe zi.- '
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La 9. VIII, deci a ,.4-a zi de (tratament, lfenomenele ^nflamatoriî persistă. 
ca la început. In plus au apărut mici 'îlictene Ia limbul comean OD, cari S(v 
culorează cu fluoresceină. Se întrerup sulfami:dele şi se continuă (tratamentul, 
cu mtrat de Ag., precipitat galben de (Hg„ ;atropină :şi spălaturi 'cu hiperman- 
ganat; iar regiunile exematizate sunt unse cu un unguent' de oxid de zin(c.

La 12.VIII apar fhctene la limbul cornean al ochiului stâng, unele 
din ele culorându-se cu fluoresceină.

La ochiul drept au dispărut o parte din flictene, mentinându-se cele 
mai profunde. ’

Continuă, acelaşi tratament de până acum. -
. .La 2 0 -7 IIL f^ctenele corneene dela ochiul drept dispăruseră toate,, 

persistând încă secreţia tconjunctivaJă.
La OD a apărut o flictehă oorneană, la 3—4 ,mm.. de limb, înţire 

orele 11—12, care s’a ulcerat. Exema fetei şi pleoapelor (are' itendinjia si*.

Se administrează acelaş tratament, adăogându-se instilatii cu atropină.
La 28.VIII, când ulcerul cornean dela ochiul drept ameninţa să per

foreze corneea, după ce toate încercările de a-1 opri nu dăduseră niciun re
zultat, se începe tratamentul cu penicilină, administrată (sub formă de instilatii. 
dmtr’o soluţie 5e 1 0 0 0  u. pe 1  cmc., !la fiecare 'oră ziua şi noaptea, la ambii 
ochi. Totodată s’a oprit orice alt tratament local, sau general.

(La. 29. VIII. Secreţia' conjunctivală dispăruse aproape complect, ,ia. 
AO. Congestia conjunctivelor bulbare a dispărut 5i ea, mgntinându-Se numai 
la nivelul ulcerului cornean, care ,era încă activ.

In aceasta zi 1 se'administrează, pe lângă_ instila.tiile «cu |Penicilină, cari 
se continua la fiecare 2  ore, o injecţie cu penicilină subconjunctivală, la.' 
nivelul flictenei ulcerate, injectându-i-Se 2500 . u.. penicilină în 1  cmc. de 
so uţie, căjTeiia i sa adăugat 2  picături de novocaină sol. 2 o/o.

La 30.VIII i se administrează o nouă injecţie'cu 2500 U.- penicilină. 
subconjunctivală la OD, continuându-i-se instilaţiile la AO.

La, 1.ÎX.1946. Ulcerul cornean dela ochiul drept era complect cicatrizat 
La ambii behi a dispărut secreţia conjunctivală, iar hiperemia conjunctivelor 
,este şi ea foarte 1 uşoară. ■

.Exema "a dispărut de pe fată şi gât.
. La această dată s’a suprimat penicilina — .după 4 ,zile de administrare—, 

bolnava fiind complect vindecată. ■
La 3.IX. pleacă din spital cu vederea normală.
0bs- IL ^  Bolnavul C: D„ de 42 ani, ĉontabil, se prezintă la spital 

7  suferilld .de c«“ J"nctivifâ acută la AO, care datează de' peste
4 saptamam şl tot de'atunci este tratat de'diferiti oculişti, cu nitrat de- Ag., 
protargol, precipitat de Hg„ spălaturi eu ceaiu de muşetel, ,ete. Uuul din me
dicii curanţi l-a propus chiar o intervenţie chirurgicală, pe Lcăre bolnavul a 
refuzat-o. • . ' .

Starea prezentă, Pleoapele uşor edematiate la AO; cele dela OD fiind 
puţin exematizate, cu deosebire cea inferioară (mai aeeentuat în 1 / 2  internă). 
Conjunctivele ochiului stâng hiperemiate, dar catifelate. La OD conjunctiva 
bulbara intens injectată, iar cele palpebrale prezentând şi mici foliculi înspre . 
fundurile de sae (mai mulţi la cea inferioară). Secretie [.abujndentă, filamfntoasă, 
puţin gălbuie, scaldă ambii globi oculari şi se întinde de-a-lungul marginei
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Corneea OD prezintă. 2 mici'.macule, fine, iu 1/2 inferioară.
In- rest nimic patologic, atât la polul anterior cât şi la cel posterior - 

VOD: 1/4 ; VOS: 1/ 3 , cu corecţie de plus 1 d. sf. =  normală la AO.
La examenul făcut secreţiei conjuntivale s’au găsit frecvente celule 

epiteliale plate şi frecvente polinucleare; rari pneumococi, rari catharali şi 
bacili pseudodifteriei. .

T ratam en tu l: La 2.X . 1946, după, ce timj> ţie 2 zile n,u i' se administrase 
niciun medicament, s’a început instilarea. unei soluţii de penicilină de 10 0 0  

unităţi pe 1 cmc. Instilatiile s’au făcut la ambii ochi, la fiecare 1/2 de oră, 
suprimându-se înjumătăţea a doua'a nopţii.

La 3.X.1946, secreţia mult diminuată la ambii ochi, iar conjunctiva 
bulbară la OS, s’a descongestionat aproape complect. Se continuă instilatiile cu 
penicilină la fiecare oră, cu excepţia jumătăţii a doua a nopţii, când s'au 
sistat. ’

La 4.X. Ochiul stg. nu mai prezintă secreţie şi este complect descon
gestionat. La OD secreţia a dispărut de asemenea, injecţia conjunctivală per
sistă însă, mult mai mjoderată la conjunctivele palpebrale şi redusă la o mică 
zonă perikeratică la cca bulbară. Bolnavul nu mai are fotofobie-

La 7.X. 1946 Bolnavul părăseşte- (spitalul complect vindecat, după' 
5 zile de instilatii cu 1 penicilină. • ’

Obs. I l I -a .  — Bolnava M . E . de 35 ani, se prezintă la consultaţiile 
noastre cu1 o K eralo-eon juneţi v ită  flicthnulară, cu  ulcere corneene consecutive^

. Isteric. Sufere de mulţi ani de infecţie stafilococieă a fetei, datorită 
căreia are cicatrici numeroase-pe fată şi frunte. De 5— 6  zile are fotofobie şi 
lăcrămare la OD, fenomene cari s’au ivit concomitent cu redeşteptarea unor 
focare de inflamafie ale fetei-

De 2 zile durerile oculare au crescut în intensitate ,şi în această stare 
s’a prezentat la consultaţiile noastre. '

Starea prezentă. La ochiul stâng prezintă o f̂btofobie intensă $i dânrămar  ̂
abundentă Conjunctiva bulbară injectată moderat, cu deosebire în 1/2 infero- 
temporalî Corneea prezintă la limb între orele 7—8 o flictenă ulcerată, iar 
în dreptul orei 8 , la distanta de 3—4 mm. de limb, altă flictenă cât o 
gămălie de au, de asemenea ulcerată. Ambele ulcere se colorează eu fluoresceină. 
Injecţia conjunctivală în acest sector ieste mult mai dntensă şi 'depăşeşte limbtil 

In regiunea temporală dreaptă prezintă un grup de .mici furuncule 
supurate. '

T ratam ent. S’a aplicat tratamentul clasic: instilatii cu nitrat de Ag-> 
precipitat galben de Hg. şi atropină. După 2 zile jfotofobia a diminuat în 
intensitate, ulcerele comune însă deveniseră • mult mai întinse' în suprafaţă, 
şi, în acelaş se«tor, a({ajpăf[*u% o 'nouă (flictenă.

Acesta era aspectul ocular când s’a administrat o injecţie şubconjuncti- 
vală cu 5000 U. de penicilină, întrerupându-se totodată administrare*1 oricărui 
alt medicament. , .

A doua zi bolnava se ■ simtia mult amelioraţă: ’fotofobia dispăruse 
aproape complect, secreţia diminuase mult, iar flictenă corneană, apărută cu 2 

zile mai înainte, dispăruse. Cele 2  flictene I ulcerate! se culorau încă, ’cu fluores
ceină. S’a administrat o nouă injecţie subconjunctivală cu 5000 U. penicilină, 
pe care bolnava a suportat-o tot. atât de uşor ‘ca şi pe prudenta. In ziua 
următoare flictenele ulcerate nu se mai culorau cu fluoresoeină şi erau în 
regresiune, încât cea dela limb abia se mai vedea. •
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Bolnava, simţindu-se vindecată, nu .s’a mai prezentat, a 3-a zi la'injecţie 
şi am văzut-o numai după 5 zile dela administrarea primei injecţii cu penicilină, 
complect vindecată ocular. ,

Obs. IV -a . — Bolnava 1-1. ÎL, intră în spital pentru un ulcer cornean, 
flictenular, la 5.XI.1946.

Din declaraţiile bolnavei rezultă că sufere de 4 luni de keratită flic- 
tenulară şi că a fost tratată în acel timp, (totuşi recidivele sunt foarte 
dese, încât a fost bolnavă aproape. încontinuu în acest timp.

De 7— 8 zile i-a apărut o nouă flictenă corneană la OS, care s’a 
ulcerat în ultimul timp şi a silit-o să) se iiiterneze.

Starea prezentă: OD: normal* La OS prezintă o congestie conjunctivală 
superioară, de formă triunghiulară, cu vârful la ' limbul cornean; pe corne6 

la orele 11—12, la 2—3 mm. depărtare de limb, o flictenă ulcerată, de di
mensiunile unui bob de grâu, care se colorează cu fluoreşcemă. Fotofobie, 
lăcrămare intensă şi dureri. _

T ratam ent: La 7.XI. i se faco o injecţie cu penicilină (2500 U) sub- 
conjunctivală, superioară, la orele 10, iar la orele 18 i se fac încă 2500 IJ. 
de penicilină, fără nicio altă medicaţie locală, sau gePerală. ' •

La 8 .XI 1946 se - repetă injecţiile cu penicilină (5000. U zilnic), în 
2  injecţii. .

9. XI. Ulcerul cornean s’a cicatrizat, congestia conjunctivală foarte 
mult redusa. I se facle o singură injecţie cu 2500 U. penicilină.

10. XI.1946. Ochiul' complect liniştit, fără nicio urmă de inflamaţie. 
Dela această dată s’a suprimat penicilina şi nu i s’a administrat niciun alt 
tratament; a fost totuşi reţinută,în spital 'până la 15.XI, pentru conţrol, daţă 
la care a ieşit din spital, vindecarea menţinându-se.

Obs. Y-a. — Bolnava S. M., se prezintă la  spital pentru un orgeleit al 
pleoapei inferioare OD, care datează de 4—5 zile şi care, în'timpul din .urmă, 
a devenit foarte dureros.

Stare prezejntă: Aproape de zona ciliară a pleoapei inferioare OD, în 
1/3  externă, o tumoretă de mărimea unei gămălii mari |de, ac, care proemină 
înspre faţa cutanată a pleoalpei. Toată treimea eternă a (marginei palpebrala 
uşor edemaţiată şi congestionată. .

In rest nimic patologic, atât la polul anteri&r cât şi la cel posterior.
Tratam ent. 15MX.946. Se injectează, în jurul tumoretei, 2500 U. de 

penicilină, într’o jumătate de cmc. soluţie, căreia i s’au âdăugat 2  picături 
de novocaină 2«/o. Aceiaşi cantitate de penicilih;ă i se administrează şi în s0ara, 
aceleiaşi zile.

La 16.IX.1946. Toată regiunea mult mâi puţin dureroasă, iar edemul 
\s’a micşorat. I se' administrează o singură injecţie de 5000 U. penicilină.

La 17.IX.946 Edemul palpebral a dispărut, iar tumoretă a scăzut în 
volum, încât abia se mai cunoaşte o mică proeminenţă a tegumentelor la 
acest nivel. Durerile au dispărut complect. . ..

La 18.IX.1946. Bolnava este complect vindecată, după 3 zile de 
tratament.

Obs. V l-a . — Bolnavul G. M., de 2 ani, Se prezintă la spital cu con. 
jn netiv ită  gonoeocică OS, care datează de 10 zile, după afirmaţiile părinţilor.

Stare prezejntă. OS. Conjunctivele intens hiperemiate; secreţie abun
dentă, purulentă, galben-verzuie, acopere corneea şi fundurile de sac con-

\
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junctivale, predominând între pleoape, Corneea are un mio leucom central, 
care este atribuit de părinţi unui traumatism suferit cu un an înainte; ia 
rest' corneea este normală. •

Examenul bacteriologic al secreţiei purulente arată numeroase pli* 
nucleare, gouococi' intra şi cxtra celulari şi rari bacili pseudodifterici.

OD: normal. \
Tratament: La 30.X.1946. Se administrează penicilina sub formă de insti- 

latii, la fiecare oră, dintr’o soluţie de 1 0 0 0  U. pe 1  cmc. fără nieiun alt| 
tratament, local, sai£ general (afară de spălături cu apă, când secreţia este 
prea abundentă). ' -

La . 31.X. Secreţia conjunctivală a dispărut, mentinându-se uşoară bi- 
peremie. Instilatiile cu penicilină continuă, la fiecare 2 ore.

La 1.X.1946. Ochiul este complect vindecat. In secretia conjunctivală 
nu se mai găsesc decât: rari celule epiteliale, fără nieiun microb. In această zi 
bolnavul părăseşte spitalul, după 2  1 zile de tratament.

Obs. VII. — Copilul P. X. de 1  lună, este adus în spital la 21.IX.946, 
de mama sa, cu conjunctivită gonocoeica la A. O. care datează dela 3 zile 
după naştere. . •

Starea prezentă: Conjunctivele la ambii- ochi, biperemiate, îngroşate şi 
sîngerează uşor când se- îndepărtează pleoapele- . ■

O secreţie purulentă, galben verzuie, acopere fundurile' de sac con- 
junctival, corneele şi proemină între pleoape, acoperindu-le marginile ciliarp. 
Corneele sunt intacte. .

Examenul bacteriologic al secreţiei conjunetivale arată prezenta a 
numeroşi gonococi. ■ . »

Tratament: Se administrează instilatii cu nitra,t dcvAg. sol. l fl/o, do 2 orj 
pe zi, hipermanganat în spălături dese şi soluţie de targesin 5o/o.

■. A 3-a zi de tratament, la 24.X.1946, .când Istarea pculară [era -aceeaşi, cu 
secreţie purulentă abundentă, ,i Se începei tratamentul tu penicilină, >dministrat 
sub fofmă de instijatii la fiecare oră, dintr’o soluţie de 1000 U. pe 1 cmc., 
suprimându-se totodată administrarea oricărui alt medicament.

26.X.1946, ■ Secreţia conjunctivală a dispărut aproape .complect, cor- 
’neele sunt clare. Examenul bacteriologic arată încă prezenta gonococilor.

28.X.1946. Complect, vindecat, examenul bacteriologic arătând ab
senta gonococilor. ' _ ■ .

Menţionăm cu acest prilej, că mama copilului suferea şi ea de vnlvo- 
vaginită gonocoeieă. . . .

Eiind internată în spital să-şi îngrijească copilul, i s’au administrat 
200(.000 U. de penicilină, sub formă de'.injecţii |intramusculare. diji 3 în 3 ore, 
.după care secreţia vaginală, care prezenta gonococi pozitiv la examenul bacte
riologic, a devenit negativă (după 24 ore). >

După cum am amintit am avut şi rezultate negative în unele 
’ maladii (cu deosebire In irite), pentru că peniqîna nu este un agent 

terapeutic universal. In alte ufeefiuni oculare, cum sunt irifecfii.e oculare 
post operatorii, n’am aplicat peniciâna, pentru că în cele 7 luni de 
când aplicăm curent aceşt agent terapeutic, n’am avut nicio infecţie 
post operatorie în serviciul rvostru.

Ceeace aşteaptă lumea medicală dela penicilină, pentru viitor 
este o mai simplă administrare şi posibilitatea de a păstra-o mai

t i .  M. E . .7
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uşor de câh azi. Cercetările In curs azi In America ne îndreptăţesc 
să sperăm că penicilina sintetică va îndeplini aceste deziderate, între 
cari cel mai important, administrarea .pe ca'e bucală, se pare că sq  
şi realizat..

Deocamdată, ceeace putem constata în mod neîndoios este că 
penicilina ne este de mare folos în multe maladii şi acesta este un 
argument suficient ca ş’o putem clasa printre marile descoperiri ale 
epocei. ,

' 1

Spitalul Negreşti —  Vaslui
' ' j

EDEMUL DE FOAME IN LEGĂTURĂ CU OBSERVAŢIUN1LE 
A 823 DE CAZURI

de ţ

D-r M. PARASCH1V
■ • i . . .

' Perioadele de după răsboae au adus pe lângă alte nenoro
ciri şi stări de subnutriţie care au mers până la îmbolnăviri şt 
moarte prin dezechilibru alimentar. In Moldova noastră, această re
giune care a suferit atât de pe urma celor două răsboae şi mai 
ales de pe urma ultimului răsboiu dând, mai bine de 6 ani a trebuit 
să-şi găzduiască trupele, refugiaţii, să ducă pe pământul ei răs- 
boiul, la care să iadauge 2 ani de secetă cumplită fără să produică 
nimic, a  făcut ca aproape un procent de 900/o din popiulaţie să tîn- 

, dure cea mai grea restricţiune şi să aibă cel mai mare număr de 
cazuri prin înfometare cu toate consecinţele .ei, să fie apanajul tu
turor epidemiilor şi > care toate la un loc s ă , contribue în mod masiv 
la stările de mizerie inerente acestor perioade postbelice şi care 
să zdruncine aproape din temelie capitalul biologic, Situându-ne sub 
acest raport la un punct foarte critic. Există un- dezeqhilihjru' bio
logic, prin inversarea cifrelor: natalităţii, mortalităţii generale şi 
infantile, excedentului natural. Este o zdruncinare serioasă care se 
va resimţi multă vreme şi care se va însera ca o pată neagră în 
evoluţia populaţiei noastre. De unde reuşisem înaintea răsboiului 
ca să stabilizăm situaţia demografică din această regiune, astăzi 
s ’au’ inversat' lucrurile. Problema fiind de o importanţă capitală de
sigur, va face obiectul a  unui studiu amănunţit destul de interesant' 
pentru i toată lumea t şi în special pentru medici şi biologişti aducân- 
du-se date noi pentru a  -explica acest fenomen. Odată cu epide
miile masive care s ’au ţinut lanţ, stările de subnutriţie prelungite 

• au deschis pentru noi un alt capitol tot atât jde important care a 
mers până la scoaterea celor atinşi din câmpul muncii şi cu con
secinţe grave în promovarea capitalului biologic. Dacă problema ar 
fi privită în mod real, observată de cei în drept, studiată dvjpă 
posibilităţile avute şi coordonate de un organ central cred, că ar 
putea face obiectul unui studiu amănunţit din care se va eviden-
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ţia adevărata stare de lucruri. Situaţia ar fi fost mult mai serioasă 
dacă conducerea noastră, prin ajutorul dat, prin însămânţarea a- 
proape în .fiecare sat a  cantinelor, prin ducerea copiilor în regiu- 
nele excedentare, prin ajutorul de peste graniţă, nu ar fi intervenit 
pentru salvarea situaţiei. Acest capitol desigur, va face şi el un 
obiect foarte interesant, aparţinând realizărilor obţinute.

Acum când apar lucrări, care caută să explice stările de 
subnutriţie prelungite, am găsit de cuviinţă şi noi să le grefăm pe 
date statistice având drept scop contribuţia la  studiul acestor fe
nomene.

După "cum am explicat mai sus stările de subnutriţie pre
lungite cu restricţiuni alimentare severe, survenite stării de răsboiu 
şi secetei din regiunea noastră, a  făcut ca aproap'e de un an să  
avem un număr destul de mare de edeme de foame, cazuri ob
servate de noi atât în spital cât ş i la domiciliul bolnavilor, recu
noscând că ' totuşi iienau scăpat observaţiei noastre (încă multe 
alte cazuri.

De aceea redăm mai jos un tabel cu numărul acestor (cazuri ob
servate, repartizate pe sexe, grupe de vârstă, neamuri, cu pjet- 
zintarea formei clinice şi procentajul mortalităţii la o/o de îm- . 
bolnăviri.
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. Cei trei factori âi etiologiei edemului de foame: regimul ali
mentar, efortul fizic şi terenul“ individului sunt responsabili şi în 
cazul nostru producerii acestei maladii.

1. Regimul alimentar este factorul primordial şi intervine atât 
prin durata sa cât şi mai ales prin calitatea lui. Lipsa de făinuri, 
grăsimi, cărnuri a  făcut să scadă la maximum valoarea calorigenă 
necesară muncitorului' agricol şi după calculile noastre ajungând 
la o valoare de circa 1000 de calorii în 24 ore ş i  sub această cifră
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chiar, deci un regim de carenţă compus în majoritatea lui din ver
deţuri fierte, observate mai cu seamă în pătura pauperă care nu 
a. avut nicio posibilitate nici a procura alimente şi nici un fel de* 
rezervă; la repartiţia pe neamuri vedem că procentajul cel mai 
mare de edeme îl dă tocmai această pătură şi anume pătura 
ţigănească care din totalul de 823 cazuri, 602 sunt numai ei. deci 
cu 2/g mai mult de cât numărul total de cazuri şi ,cu un procenj 
de mortalitate de 15,70 o/0 faţă de 5,89 o/0. Acest regim de carenţă res
ponsabil edemului de foame a  intervenit şi prin durata ei care din- 
preună cu ceilalţi factori au determinat edemul; într’adevăr simp- 

■ tomele au survenit, în primăvara anului 1947 după 4—5 luni de regim 
oarenţial. . .

2. Efortul fizic este al doilea factor la care se încadrează şi 
bolnavii observaţi de noi1, căci majoritatea cazurilor de edeme au 
apărut în primăvara anului 1947, adică atunci când, toţi au fost 
obligaţi să facă eforturi fizice la muncile agricole; deşi am avut 
cazuri de edeme şi în iarna anului 1946/47, totuşi numărul mare 
de îmbolnăviri s’a  situat odată cu efortul fizic tradus prin munca 
câmpului. Tot la acest capitol se poate enunţa şi frigul din iarnă 
care acţionează ca un factor favorizant.

3. Terenul individului este al treilea factor care determină hi- 
dropişii. Am anunţat şi în introducere că' perioada de după răsboiu 
cu multe epidemii, epidemiile masive de tifus exantematic şi febră 
recurentă, n’au făcut alt. ceva decât să găsească organisme debi
litate receptive pentru declanşarea hidropiziilor, aşa se explică de 
ce inu a  făcut mai toată populaţia edeme, pentruca a  găsit în ea şi 
constituţii care nu au cedat' acestui factor. După Rimbaud, G. Duc 
şi Besançon terenul ar avea irifluenţă în producerea edemelor după 
vârsta de 50 ani, după Lamy, Lamotte şi Barillon s’ar produce şi 
înainte de această vârstă chiar de la  15 ani. In cazul nostru nu 
este o diferenţă de' vârstă şi conchidem că toţi trei factori au fost 
din plin responsabili în producerea hidropiziilor.

• *
După tabelul redat mai sus vedem că nn există deosebire de sex 

în producerea edemelpr, e o mică deviere spre sexul masculin; în ceea ce 
’ ■ priveşte vârsta, acest factor nu a păstrat nicio grupă însă, a fost mult 
‘ .mai accentuat acolo unde toţi cei trei factori au fost responsabili în producerea 
i edemelor, adică acolo unde şi regimul oarenţial a fost cel mai evident care, 

alături de efortul fizic şi terenul individului au contribuit în producerea lor. 
Ca prezentare clinică, edemul de foame a îmbrăcat toate formele delà simpla 
împăstare premaleolară până la anasarc cu evidenţierea formei de edem 
generalizat la un număr de 530 eazurj fată de 278 sub formă de împăstare 
premaleolară şi 15 cazuri sub formă de anasare. Toate aceste forme au fost 
precedate de o perioajdă latenta de slăbire generală, reducerea ţesutului celulo- 
adipos, paloarea tegumentelor, scăderea în greutate, scăderea tensiunei arteriale, 
bradieardie, hipotermie, poliurie, fără â avea posibilitatea celorlalte examene 
prin constatarea modificărilor biologice, examenul metabolismului bazai, etc., 
factorii favorizanti şi examenul clinic ne-au dat posibilitatea de a diagnostica
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actste hidropizii. ,De altfel, diagnosticul de edem de foame se poate pune 
foarte uşor atunci i când indivizi atinşi de această maladie au suferit o 
perioadă de restricţii alimentare severe, iar din punct de vedere clinic prezintă 
slăbire, edeme, poliurie, bradicardie.

La observaţia noastră adăugăm şi tulburările digestive traduse prin 
balonarea abdominală şi forme diareice fără nicio cauză infectioasă şi care 
nu cedează la niciun regim şi medicament, acest tablou survenind în urma 
tulburărilor de metabolism şi al apei. La unii bolnavi, în special la cei 'gravi, 
a cărei evoluţie s’a terminat prin sucombarea 'lor, fazele terminale s’au 
tradus la toti prin forme diareice la care s’a adăugat şi modificări pleuro- 
pulmonare prin submatitate şi puseuri edematoase.

Ţinem de asemenea să remarcăm şi alte simptome aparţinând aparatului 
.cardio-vascular, prin bradicardie -în jurul lui 60 pulsaţii pe minut; de 
asemenea s’au observat simptome nervoase prin polinevrite şi diminuarea 
reflexelor tendinoase, la unii mergând până la • abolirea, lor.

Ga tratament, bolnavii internaţi de noi în spital, au fost supuşi unui 
regim adecuat prelungit, fiind din' ei care au - stat mai mult de 3 luni 
de zile în spital, regim compus în general din cărnuri, g.-ăsimi, lapte, făi
nuri (ţinem să remarcăm că spitalul condus de noi a avut un ajutor masiv 
în alimente prin grija organelor de conducere, ajutor care ne-a permis fără 
întrerupere să hrănim bolnavii şi fără cheltuieli în plus fată de alocaţia 
avută, cu aproape tot ce ne trebue, constituind'o hrană după toate cerinţele 
unei dietetice generale), iniţial bolnavii au fost supuşi unui repaus abbsolut 
în pat şi unui regim declorurat, iar după dispariţia edemelor suptişi regimului 
indicat mai sus. Totuşi am avut internaţi un număr destul de mare de 
bolnavi într’o fază înaintată a bolii care nu au oedat nici la tratamentul 
genera) şi nici celui special, boala continuând să evolueze câtre un sfârşit 
letal printr’o atare de slăbiciune generală, tulburări digestive, puseuri ede- 
matoase şi o stare de colaps iremediabil. Stările de edeme • au reapărut la 
cei bolnavi care'.au ieşit din spital la cerere,, de aici eoneluziunea eă 
tratamentul trebue prelungit, iar la ieşirea lor din spital continuat până la 
complecta refacere, deci chiar dacă bolnavii aparenţi se vindecă, recidivile 
survin la perioade foarte scurte dacă bolnavul nu a avut 'un tratament 
susţinut. ‘

*

Problema edemului de foame, fiind o chestiune de actualitate, 
am gâsit necesar să dăm câteva date în mod schematic asupra pa- 
togeniei şi anatomiei patologice după lucrarea „Edemul de Foame“ 
de Georgescu şi Lillis.

Patogenia edemului de foame este încă neelucidată, se admit 
totuşi trei factori care intervin în mecanismul de producere al lii- 
dropiziilor şi anume:

1. Tulburări în compoziţia plasmei sanghine. Modificarea plas
mei sanghine are'un rol principal în producerea edemului şi constă 
In hipoproteinimie moderată, cu hiposerinimie şi scăderea presiu- 
nei oncotice.

Disproporţia dintre concentraţia sub normală a  proteinilor plas- 
lwatice şi marea scădere a ' ptesiunei coloidosmotice este atribuită
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unor modificări fizico-chimice a  proteinilor; existând un. paralelism 
între scăderea presiunei coloidosmotice şi întinderea edemelor. Hi- 
posermimia nu are un rol aşa  de justificat, pentru că sunt edeme 
cu serinimia normală iar, după tratament edemele pot să dispară 
înainte ca serinimia, să fi revenit la concentraţia fiziologică.

2. Al doilea rfactor patogenic este hemodinamica care intervine 
prin creşterea presiunei arteriale şi venoase în urma efortului. Bol
navii aparenţi vindecaţi, fac edeme în urma unui efort, datorită ru
perii echilibrului Starling. Thomson a  arătat că individul în orto- 
statism prezintă o încetinire a  circulaţiei în membrele inferioare cu 
creşterea concentraţiei plasmei sanghine, indicând o transudaţie 
în spaţiile lacunare. ,

Prin forţa elasticităţii ţesuturilor, transudatul revine în cir
culaţia sanghină la individul normal, în repaus orizontal. Acest-fapţ 
are o importanţă... la individul subnutrit care prezintă o deficienţă, 
funcţională generală resimţită la nivelul spaţiilor lacunare prin di
minuarea elasticităţii ţesutului conjunctiv.

3. Al treilea factor patogenic dar care nu are o importanţă 
aşa Ide mare, este scăderea presiunei oncotice care se observă mai 
cu seamă la bolnavii foarte denutriţi cu hipotemie vasciilară gene
rală care compensează cel puţin în parte, scăderea presiunei on
cotice din capilarul arterial. In aceste cazuri, fără să existe probă 
directă prin studiul clinic şi biologic al umorilor, se admite impor
tanţa intervenţiei factorului vasomotor prin creşterea rapidă a 
permeabilităţii capilare.

Anatomo-patologic, la bolnavii cu edem de foame se constată: 
macroscopic: o reducere de volum a tuturor viscerilor, cu dispariţia 
aproape complectă a ţesutului grăsos şi perivisceral, exceptând 
grăsimea de depozit a ţesutului nervos; histologic: atrofia tuturor 
organelor endocrine, leziuni degenerative vasculare, infiltraţii trans- 
capilare însoţite adesea de vasodilataţii.

CAZURI DE INFECŢIUNE CU RUGET LA QM
de

i " /  ' Dr. FRANCISC POPESCU
Medic Veterinar

Rugetul (Brânca porcului) este transmisibilă la om, la 
care se întâlneşte m!ai frecvent forma cutanată, obişnuit cu 
o evoluţie benignă. Transmisiunea rugetului délia porc la om, 
pe cale digestivă/ este semnalată ca foarte rară şi mai cu 
seamă la adult; cazul semnalat, în 1934, de N o ë l  F i e s s i n g e r  
şi G- B r o u e t  pare a rămâne unicul în literatură.

Voiu descrie trei cazuri de ruget la om, {pe care le-am 
văzut şi am contribuit la diagnostic, în iarna ,1946— 19(47.

-Căzni prim: — Un birtaş mi-arată la mâna stângă, un eritem uşor du
reros, acuzând şi prurit local. Petele sunt roşu-violaceu deschis cu contur
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■dantelat, au apărut insular şi • apoi au coafluat. Starea generală' modificată, 
manifestă indispoziţie, uşoară temperatură (37,5, 38, 38,5); continuă micşo
rarea apetitului şi oboseală.

Pronunţ diagnosticul de ruget, justificat prin marea asemănare a eri- 
temului constatat la bjrtaş cu peteşiile caracteristice ce se constată la porcii 
'bolnavi de ruget. Această afirmaţie foarte surprinzătoare pentru birtaş, 
conduco lă mărturisirea că a suferit 'cu câteva zile înainte, o sgârietură la 
mână, provocată prin un os aşehiat şi plin cu sânge, în urma manipulării 

• unei jumătăţi de porc, tăiat clandestin. r
Ii recomand să consulte neapărat un 'medic şi să folosească ca trata- . 

ment serul antirugetic preparat de ■ Institui Pasteur.
La câteva zile rcvăzându-1, acuză accentuarea pruritului general, în 

special în regiunea abdominală; erupţiunea s’a întins spre antebraţ, apoi sprei 
, cot,  ̂pe care-1 depăşeşte. Pruritul local şi - general e continuu, însoţit de o 

vagă senzaţie de durere, obositoare. Sgârietură evoluiază normal spre vin
decare. Absenţa adenopatiei. In stare geherală predomină oboseala şi ' uşoara 
febră, cu vagi dureri în reg, cordului. Bolnavul începuse un tratament cu 
sulfamide, din care avea în casă atât albe cât şi roşii *)» Nicio amendare a 
simptomelor.

, (Medicul curant (un nepot al bolnavului), îmi cere o i seri« de relaţiuni. 
asupra rugetului.' Repet datele asupra acţiunii curative a serului rugetic; 
totuşi se continuă tratamentul cu sulfamide. Bolnavul nu se poate odihni 
noaptea.?Apare o erupţiune pe (podul palmei. Medicul se hotărăşte la trata
mentul cu ser antirugetic, din care injectează subcutanat 20 cc. Erupţiunile 
.şi pruritul dispar în scurt «timp, starea generală se ameliorează rapid,

—ţ astfel încât se renunţă a se mai injecta şi' restul de ser antirugetic; progra
mat ■ pentru a . treia zi, bolnavul vindecându-se. -

Cazul al doilea. — La câteva zile după îmbolnăvirea d-lui D. J., se 
constată că fratele sau, d-1 Ath. J., care a consumat carne uşor friptă şi
şoriciu dela . acelaşi porc bolnav, îi. apare pe braţ şi pe abdomen pete roşu-vio-

. lacee, neregulate, cu prurit, astenie, uşoară cefalee şi febră. In urma stabilirii diag
nosticului de ruget, făcut de mine pe. baza simptomelor, se institue, tratamentul. •' 
cu (penicilină, de tânărul medic sub impresia 'modei terapeutice din Ian. 1947. 
‘Tratamentul dă rezultate foarte bune, vindecarea producându-se în acelaşi 
interval şi mod ca şi la tratamentul cu ser- antirugetic.

Infecţiunea, în urma anchetei ce am făcut, nu s’a putut produce 
■decât în urma ingerării cărnei, semipregătită prin o . frigere rapidă, carne 
provenită jdela acelaşi porc, care. a fost şi suşa de infecţiune a fratelui său..

Cazul al treilea. — In N-bire 1946, d.na P..„ str. Unirii, Bucureşti, 
îmi arată pe sub braţul jSjăjU, o zonă eruptivă cu pete roşu-violaceu şi prurit, 
şi-mi spune că este în tratament la un medie, oare-i face raze, eu nicio ac
ţiune evidentă involutivă asupra mersului maladiei, care a fost diagnosticată 
ca fiind ruget. Infecţia s’a produs în urma unei sgârieturi la (un deget, 
într’un os, în timp ce spăla nişte carne de porc provenită' dinţr’o tăiere 
clandestină. •

*) P rontosil, R ubiazol, Sillfathiazol, fără n ic i-o  regulă.
I
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In cele trei cazuri, succint expuse s’a constatat forma 
de' ruget cutanat, însoţită de modificări generale. Două îşi 
au origina în urma pătrunderii bacilului rugatului prin plăgi 
accidentale provocate prin s'gârieturi ale pielei în o,ase, pPo; 
venite delà porci bolnavi; iar al treilea caz de îmbolnăvire are 
cu multă probabilitate origina în ingerarea marnei de porc bol
nav, insuficient supusă acţiunii căldurii.

Relatând aceste infecţiuni, atrag atenţia asupra peri
colului permanent de îmbolnăvire a omului prin consumaţia 
cărnei de porc, provenită, dala animale bolnave. Legea Sanit. 
Veter. din 1944, opreşte conservarea cărnei provenite delà 
animale bolnave de ruget. In general cazurile de ruget au o 
evoluţie1 benignă, sunt totuşi posibile toate formele de evo
luţie şi toate asfpectele intermediare între rugetul cutanat 
benign şi septicemia rugetică.

Trebue să considerăm ca o gravă abatere şi trebue foarte 
sever sancţionat faptul de a se da în consumaţie carne delà 
porci bolnavi de maladii transmisibile la om (ruget, antrax, 
etc.), dar,măi cu seamă carnea provenită delà porci, care nu 
a fost 'examinată trichinoseopic. Această abatere constitue o 
crimă de neiertat, cu atât mai mult când neglijenţa, (incultura 
sau reaua credinţă este tolerată sau făptuită de cei ce sunt 
datori să cunoască consecinţele funeste ale acestor neglijenţe.

Cas de rouget ch ez l’horrtme■ (

L’auteur rapporte un cas de transmission du rouget de 
porc à l’homime adulte par voie'digestive, et deux cas de 
rouget cutané. L ’infection jpar ingestion a été observée après 
absorbtion de viande. de porc insuffisamment cuite, et les 
autrés cgs à la suite de blessures accidentelles.. Le (traite
ment a été fait par Sérum, par pénicilline \ét dans le troi
sième cas par les rayons. ' i

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII ŞI A OBSERVAŢIILOR 
FĂCUTE CU  PRILEJUL BURSEI DE STUDII LÀ 

INSTITUTUL FORLANINI-ROMA
i dc .

D-r GH. BUNGEŢIMJU

Activitatea depusă cu prilejul acestei burse poate fi impărfifă 
în felul următor:.

1. Am urmărit şi participat Ia activitatea dinică a Institutului 
(diagnostic şi tratament) în calitatea ce o avepm de medic infern.

2. M’am interesat de cercetările originale care erau în curs.
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3. Am frequentat cursurile, de specia.izare făcu ie în Institut cu 
medicii înscrişi Ia Şcoala de perfecţionare în Fliziologie.

4. Am luai parte Ia un Congres regional de tuberculoză şi urv 
Congres naţional de Pedjahie. ,

5. Am trimis spre publicare câteva din învăţămintele pe care 
le-am putut desprinde din această activitate. 1

1. Institutul Forlanini, construit pentru o capacitate de 1500 
paturi, adăposteşte astăzi 3000 bolnavi. A fost conceput ca ̂ insti
tuţie de cură şi ca institut de cercetări ştiinţifice şi de învăţământ; 
Ideaceea i se pot deosebi două părţi. O parte senatorială şi o alta 
conţinând clinicele (medicale şi chirurgicale).

In Serviciile de Sanatorii '(încadrate cu medici sanatoriaji - spe
cialişti în ftizio'ogie) sunt internaţi bolnavii cărora Ii se apljcă în mod 
predominent cura higieno-dietetică. In clinici (încadrate cu personal 
didactic universitar) bolnavii sunt studiaţi cu metode de investigaţie 
ştiinţifice, se fac experimentări terapeutice şi intervenţiile chirurgicale, 
internările fiind .în general de durată mai sCurtă. Evident că separaţia 
între aceste două părţi nu e absolută şi, pe lângă faptul că se tac 
Ia nevoe transferări dintr’o parte în alta, Iaboraforiile de cercetări 
ale clinioelor sunt Ia dispoziţia şi a secţiunii sanatoriale.

Există patru laborator» afectate clinicelor• şi anume: bacteriologic, 
anatomo-pafologie, serologie şi chimie. Pe lângă acestea exista un 
Serviciu central de radiologie (în afară de instalaţiile de Roentgen 
care se găsesc pe lângă fiecare secţie) şi unul de fizio-patoIogSe.,

Institutul mai are o secţie de peste 300 paturi de tuberculoză 
osoasă, de pediatrie de aprox. 100. paturi, de O. R.̂  L. cu aprox. 50 
paturi, precum şi un serviciu dispensarial. Un ocuist şi un stoma
tolog consultă de mai multe ori pe săptămână pe bolnavii care au 
nevoe de serviciile lor.

Suni foarte interesante şi spectaculare: .
— muzeul anatomic care conţine o serie foarte numeroasă (de 

preparate normale şi patologice 1)j 1

1) Originalitatea i-o dau două feluri de preparate: a) Preparate diafa- 
nizate adică .făcute translucide printr’un- procedeu special, astfel că, primind 
o lumină mată "din parteaxopusă celui care priveşte, acesta vede leziuni sau 
'diferente >de structură în interiorul piesei, cam. aşa cum se vede pe o radio
grafie, - cu deosebirea că pe piesele di'af anizate, impresia e şi mai vie, ele 
fiind colorate, putându-se injecta diferite culori care apar cu intensităţi 
diferite în leziuni sau organe, b) Mulaje ale arborelui bronşic sau .vascular din 

. plămâni cu diferite leziuni tbe., sau care au fost supuşi, la diferite tratamente 
• colapsoterapice. Metoda aceasta nu e prea dificilă. Consistă în injectarea în 

aparatul bronchial sau vascular a unei masşe dintr’o substanţă apropiată de 
eolodium, care se solidifică, apoi în supunerea piesei astfel preparată la acţiu
nea corosivă a acizilor minerali puternici, care distrug tot ţesutul organie 
înconjurător, făcând să rămâie numai mulajul de care am vorbit. Metoda e 
ideală pentru a demonstra existenta bronchiei de drenaj.
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— secfia statistica 2) şi: '
— secfia de .cercetare a adaptabilităţii Ia diferitele profesiuni 

a bolnavi’or vindecafi.
Din punct de vedere al Serviciilor anexe, funcfionarea' acestora 

dovedeşte spiritul de organizare cu totul excepţional al Iui Eugenio Mo- 
relli care Ie-a conceput. Ca să poată fi apreciată comp’exifatea pro
blemei căreia a trebuit să i se facă fafă vom da numai câteva dpte:

Suprafafa clădită a Institutului e de peste 30.000 m. p., vo*. 
Iumul fiind aprox. milion m.3,. In construcfia Iui a intrat peste 
2.500.000 kg., fer pentru beton armat, adică mai mult .decât, o treime 
din tumul Eifel.

Marmitele cu aburi au o capacitate de peste 25001 litri; reci
pientele pentru lapte de peste 1.000 litri; cuptorul cu vapori produce 
800 kg. pâine pe zi. ' i

Pentru cele aproximativ 12.000 kg. alimente şi tacâmuri care 
trebuesc trimise zilnic de!a bucătărie la bo'navi şi de aici Ia spălătorie, 
ca şi pentru cele aprox. 10.000 kg. Iingerie murdară cârd se în
dreaptă zilnic spre spălătoria chimică..centrală a trebuit imaginat un 
sistem de transport special. Dealungul a 1 km. şi-jumătate de şine 
instalate pe plafonul mari'or culoare a'e subsolului circulă . 20 vagonefe 
electrice adevărate mici tramvaie manipulate automat, putând trans
porta încărcături de peste 100 kg., Butoane electrice instalate chiar 
pe vagonete permit să se manipuleze Ia distanfă pe cele 50 derivaţii 
care sunt1 eşalonate dsa'ungul liniei. ' ■ *

Sălile de bolnavi au fost concepute pentru 6 persoane, astăzi p- 
dăpostesc 8. Uşa fereastră a fiecărei săli are 4 m. lărgime şi 
înălfime şi dă pe o verandă de 2,70 m. lărgime.

Personalul ajutător medical denotă o pregătire şi conştiinciozitate 
cu mult superioare ce'or dela noi, astfel că medicilor Ie este posibil 
să treacă asupra lor o mare parte din răspundere, rămânându-le mai 
mult timp liber pentru cercetări ştiinfifice. Acestea se fac foarte rar 
în colaborare. Lucru se' explică prin faptul că fiecare medic are pre
gătire şi clinică şi de Iabarător şi practică efectiv pe amândouă.. Astfel 
Şeful fiecăruia dintre Iaboratorii este şi şeful unei seefii clinice, asis- 
tenfii lor lucrând şi ei concomitent în clinica şi în laboratorul respecîiv. 
In felul acesta aceiaş persoană urmăreşte cazurile clinice şi face cer
cetările de laborator referitoare la subiectul tratat.

In ceeace priveşte tratamentul, bolnavilor, Ia capitolul terapiei chi
rurgicale, de remarcat indicafiâ mai "extinsă de frenicecîomie decât suntem 
obişnuiţi Ia noi, foarte des asociată cu foracoplasfie omolaienală.

Activitatea chirurgicală a Institutului pe anul 1946 a fost ur
mătoarea: .

2) In'această secţie se caută a se ţine pe cât posibil la zi evidenţa
endemici tuberculoase în toată lumea. Un personal specializat (absolvenţi ai 
Facultăţii.de Statistică), menţin legătura cu organele oficiale din toate ţările şi 
înregistrează datele privitoare . la tuberculoză, imediat ce acestea sunt date 
publicităţii în ţările de origine.
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375 toracoplastii
352 secfiuni de bride ' ■'
281 frenicectomii 

60 extrapleurale
93 diverse ________’

Total:' 1161
Intervenfiile chirurgicale sunt înlesnite de către un instrumentar 

foarte adequat, deşi simplu, imaginat în mare parte de Morelli (cum 
ar fi de ex. un extractor al porţiunii posterioare a coastei secţionate).

, Deasemenea mi s’a părut ca prezentând avaritagii abordarea pe cale 
7 exilară a scheletului toracic pentru foracoplastiile superioare.

Totuşi numărul intervenţiilor nu apare prea mare în raport cu 
numărul bolnavilor. In special numărul Iacobaeusurilor e praporfiotnal 
-mai mic decât Ia . noi. Lucrul cred că e datorit, faptului că acolo a- 
ceasfă intervenfie e făcută numai de chirurgi, care fiind ocupafi prea 
mult cu celelalte intervenţii mari, tot amână execufia acestora, mai
simple. v r - î - - “ i i

Bronchoscopii se execută mai frequent decât la noi insa tot cu
aparat cu viziune directă. Brcnchoaspira}ia, executată prin sondă in
trodusă sub control radioscopic fără bronchoscopie, mi s a părut de 
■aplicafie uşoară şi eficientă ca rezultate. Era des întrebuinfată pentru 
permeabilizarea bronchiilor de drenaj obturate sau -îndoite, în trafa- 

. mentul cavernelor, suflate. . ,
, Adesea broneho-aspirafia erea asociată cu aspirafia endbcavr-

tară, mai ales pentru a creia un curent de aerosoli de strelptomycină 
fie în sens: sondă endobronşică-cavemă-sondă endpcavifarâ, fie în 
sens: sondă endo-cavitară-cavemă-sondă endobronşică.

Ca şi broncho aspirafia, aspirafia endocavitarâ după Manaldi este 
lo metodă de aplicafie foarte sim'plă. Am văzut multe rezultate fru-^ 
moaşe ale acestei metode atât ca timp pregătitor al unei toracoplasKi 
cât şi ca intervenfie de sine stătătoare. Nu vreau să minimalizez cri
ticele aduse metodei, căci am avut ocazia să constat chiar Ia Inst.. 
Forlanini cazuri de recidive, dar socotim totuşi că merită să fie mai 
•des aplicată şi studiată într’un spirit obiectiv ştiinfific atât eşecurile 
ei în comparafie cu rezidurile cavitare după toracoplastii, cât şi în 

jComparafie cu propor{ia de recidive conîrofaterale după una sau alfa din 
#metode. Va. trebui sa se punâ în balanfa avantajul1 pe care-I are as- 
pjrafia endocavitarâ fafă de intervenfiile demoljtive dţefinîKvţe tocmai 
in cazurile acestea de recidive,'ea nereducând în mod definitiv ca
pacitatea respiratorie 3).

■■3 ) Am văzut de exemplu mai multe cazuri cu caverne multiple (3—4) 
tratate fiecare cu aspiraţie eudocavitală şi făcute sa dispară. Vindeoarea sa 
menţinut timp de 3—4 ani. Din cauza, privaţiunilor impuse de război a 
■apărut o recidivă uneori pe locul unei vechi caverne, alteori într un teritoriu 
«are iniţial erea indemn. O nouă aspiraţie foarte uşor acceptata de pacienţi, 
a adus din nou dispariţia în decurs de 2—3 luni. Ce s’ar fi întâmplat dacă 
recidiva s’ar fi produs după o intervenţie definitivă ca toracoplast'a ?!
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Aplicafia anfibiofioelor prin aerosoli se făcea pe o scară întinsă 
în Institutul Forlanini. Eficacitatea a fost net dovedită pentru su pura- 
}iile pulmonare. Toată sforfarea în aceasta chestiune erea de natura 
technică, căutându-se a se obfine prin aparate din ce în ce mai 
perfecţionate o „nebulizare” cât mai fină a agentului chimio-terapic 
cu.pretenfia dfe a ajunge'până la atom: („atomizigreJ').

După recomandajia primită dela d-I prof. Marius - Nasta, am 
acordat o atenfie specială probefor funcfionale executate în Institut.

Clinicienii dela Institutul Forlanini cer laboratorului- să furnizeze 
răspunsul la următoarele întrebări: 1

1. Care e gradul toxemiei?
2. Cum se comportă metabolismul general al bolnavului?
3. Cum se prezintă funcfiunea respiratorie? •
Răspunsul Ia prima întrebare ar fi dat de rezultatul vitezei de

sedimentare al hematiilor; Ta cea de a doua măsurarea puterei Ii— 
pazice a sângelui; iar la a treia cercetarea probelor funcfionale res
piratorii propriu zise. Pentru aceasta se executa proba Iui Knipping 4 5). 
modificată de Scoz. Modificarea . consistă în faptul că se-substituie tra
valiului din proba Iui Knipping, adică unei cereri mai mari de O2 , res
pirata în atmosferă săracă în O2 . (15%).

Fiecărui bolnav propus pentru infervenfie i se fac probele de> 
mai sus şi în plus electrocadiograma.

Printre cercetările de laborator care se fac frequent Ia Forlanini 
este şi una cu scop diagnostic şi pe care se pune foarte multă bază 
pentru a afirma etiologia tuberculoasă a unei afecfiuni (fie pulmonară 
fie extrapulmonară). Este vorba de căutarea în urină a proteazelor de 
apărare specifice, după principiile generale şi technică descrise încă 
de Abderhalden, adaptate Ia scopul propus6).

2. Dintre lucrările în curs m’am interesat în mod special; cfe 
o serie de cercetări privind tuberculoza experimentală ‘a insectelor. 
Contrariu părerii şcoalei Institutului Pasteur, s'a putut demonstra re
ceptivitatea insectelor pentru bacilul Koch, chiar şi a celebrei Galferia

4) Lipaza sângelui descompune tributirina în acid butirie şi glicerina.
Se pune 0,2 cc. .ser sangvin 3 ore la 40°. Apoi sfi neutralizează cu OH Na 
N/50 acidul butirie rezultat. Cantitatea necesară pentru a neutraliza, mă
soară puterea lipazică a sângelui. Cu cât cifra e mai mare, prognosticul *, 
mai bun, cifra sub 0 ,8 — 1  fiind de prognostic rău. .

5) In proba lui Knipîng, individul de examinat e supus unui travaliu 
exâet măsurat şi mărit în mod gradat şi se stabileşte, cu 1 respiraţia în. 
atmosfere de 02 de 50 şi 2 1  % , până la ce limită >poate lucra fără da să 
eontracte o datorie de 0 2.

6) Reacţia se execută punând în contact preparatul enzimatio (urină 
recoltată steril dimineaţa pe, nemâncate, adusă la pH 6,92, amestecată cu 
acetonă, centrifugată; din sediment se face o suspensie fină în ser fiziologic) cw 
substratul (suspensie din plămân cu leziuni grave tbc. din care s’a eliminat 
proteazele prin fierberi repetate). Se lasă la 37° timp de 16 ore. Cantitatea 
de aminoacizi liberată în cursul experienţei este apreciată cu reactivul . 
lui Rubemann: ninidrina.
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jnelonella. Prin examinarea la microscopul cu fluorescentă se pun 
foarte bine în evidenfă bacilii în fesufuri pe cupe histo'ogicê  colorate 
cu berberină sau auramină. S a constatat că ei se înmul}esc m ôrPH 
larvelor inoculate şi câ rămân patogeni. Nu numai câ sa  putut dovedi 
câ insectele sunt receptive, dar acum sunt utilizate acolo ca animale 
<ie laborator fa care se poate studia tuberculoza experimentala p^ serii 
extrem de' numeroase şi chiar pe generalii succesive cu o cheltuia.â ne
însemnată. Deasemenea au fost utilizate larvele infectate pentru a 
se studia acţiunea în vivo a diferifilor agenji antibiot.ci.

Am urmărit cu atenfie şi cercetările terapeutice*cu streptomycină- 
M’am convins că e vorba de un medicament cu eficacitate atunci când 
indicaţiile sunt bine puse, când se face asociat cu alfi agenfr chi
mici adequati şi cu un dozaj potrivit.* ■ ... c

3. Ftiziologia nu este obligatorie în cursul anilor de studii, ha 
se predă în anul V ca materie complimentară (adică făcând, parte 
dintre cele pe care studentul are latitudinea să le aleagă pe lângă cele 
IA  materii fundamentale obligatorii). In schimb e aleasă de mulţi mle- 
dici pentru specializare. Pentru dobândirea titlului de specia.ist se cere 
frequentarea unui curs de 2 ani de Iecfiuni teoretice şi aplicaţii 
practice. La sfârşitul primului an se trece un examen teoretic, iar la 
sfârşitul celui de-al doilea- se treoe un examen clinic pe bolnav şi se
prezintă o teză de specializfare. _

4. Temele cu mai mult interes urmărite în Congrese au tost: 
indicafiile şi rezultatele terapiei chirurgicale şi tratamentul cu strepto
mycină. Streptomycină în tratamentul meningitelor tuberculoase a fost 
aplicată mai ales de pediatri. Concluziile cercetătorilor acestora, şi ale 
discuţiilor din Congresul nafianal dela Pisa din Iunie a. c. au fost 
redactate sub forma unui articol şi trimis spre publicare 7).;

i

t
/

A  apărut în „A cta  M edica R om ana“  No. 8 -1 0  1947 »

I
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învăţământul medical

In confirmare de documentare pentru reforma învăţământului me
dical în România, prezentăm:

a) Organizarea studiilor în vederea obfineiîi Doctoratului în me
dicină Ia Facultatea de Medicină din Paris — dupe Regulamentul în. 
vigoare al Facultăţii ;

b) învăţământul medical în U. R.S. S. — dupe fişa dresată;
în cadrul A. R. L. U. S.-uIui din Bucureşti de către D-IProf. D-r Ed.. 
Mezincescu delà Facultatea de medicină din Iaşi; '

c) Mai este Instituţia „Extemat-Internat” de actualitate? de 
D-l Prof. D-r V. Papi'ian delà Cluj — dupe concepţia că Internatul 
reprezintă o adevărată Şcoală de Medicină.

*' * *

L’ORGANISATION DES ETUDES EN VU E DU DOCTORAT EN  
MÉDECINE Â LA MÉDECINE DE L’UNIVERSITÉ DE PARIS.

TITRE PREM ER
. DURÉE DES ÉTUDES. CONDITIONS DE GRADES. — 

INSCRIPTIONS. LIVRAT INDIVIDUEL.

Article premier. — Les études en vue du doctorat en médecine durent 
six années, non comprise l ’année préparatoire au certificat d’études physiques,, 
chimiques et biologiques.

La sixième année comprend deux stages obligatoires.
Ces études pôurront être faites: '
Pendant les trois premières années dans une école préparatoire de mé

decine et de pharmacie;
Pendant les six années dans- une faculté de médecine, dans, une faculté- 

mi t̂e de médecine • et - de pharmacie ou dans une école de plein exercice de 
médecine et de pharmacie. ‘

A l ’expiration de chacune des six années d’études, les étudiants sont 
tenus de satisfaire à un examen pour être autorisés à continuer leurs études.

2. — Les aspirants au doctorat en médecine prennent -vingtquatre- 
-inscriptions. Au momment de prendre la première inscription, ils doivent pro
duire, ayec le certificat d’études physiques, chimiques et biologiques, le di
plôme de bachelier de l’enseignement secondaire, ou le diplôme d’Etat aé
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docteur és sciences, de docteur és lettres ou de douteur en. droit,, ou le titra 
d’agrégé de l ’enseinement secondaire (hommes, femmes).

'La première inscription de l’année scolaire doit être délivrée au plus tard 
le 15 novembre de chaque année, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 

de l ’article 9 • du décret du 21 juillet 1897.
Art.'3. — Il n’est accordé d’inscriptions rétroactives 'ou cumulatives que- 

dans les conditions fixées par l’article 15 du décret du 2l juillet 1897, modifié 
par le décret du 8 juillet 1914,- et sur justification du stage et des travaux 
pratiques.

’ Art. 4 . —  Il est établi un livret individuel au nom de chaque étu
diant, dans les conditions prévues au décret du 31 juillet '1920.

Le livret tenu à jour par les soins de l’administration de 1  établissement 
o>ù l ’étudiant est inscrit, est obligatoirement communiqué aux juges à tous les 
examens. . - -

TITEE II 

E n s e i g n e m e n t

Art. 5. — L’enseignement en vue du grade de docteur en- médecine 
comprend:

' 1° Un enseignement théorique présentant l ’ensemble des connaissances 
nécessaires ' au futur docteur en médecine ;

2° Un enseignement technique donné dans les laboratoires (travaux 
pratiques) et. coordonné à l’enseignement théorique; ,

3° L'enseignem ent c lin iqu e donné dans les hôpitaux.

Program m as d ’ euscignem rnt

6 . *— Des programmes détailés sont • établis, a la fin. de chaque 
année scolaire,'pour les diverses branches de l ’enüignement théorique et pour 
les travaux pratiques. \ ,

Chaque programme est préparé par. le professeur titulaire ou, à défaut, 
par l ’agrégé chargé de cours, délibéré en assemblée de la faculté. Le doyen 
présente sous une forme sommaire un rapport d’ensemble au recteur shr 1 orga
nisation de l ’enseignement et ses programmes pendant la nouvelle année 

, scolaire.
Art. '7. —.Le doyen ou le directeur est chargé d’assurer l ’application 

des programmes. I l -, peut, à cet égard, se faire aideri par la commission 
scolaire. .

Art. 8 . — Dans chaque .faculté ou école, il est fait, au début de 
l ’année scolaire, aux élèves de première année, un expose de 1  organisation 
générale des études médicales.

L’enseignement théorique pratique et clinique est réparti entre les six 
années d’études, conformément aux indications du tableau.ci-apr.es..
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RÉPARTITION DES ENSEIGNEMENTS

A n n é e s E n seign em en t
th éor iq u e

E n seign em en t th éor iq u e  
et p ra tiq u e  i E n se ign em en t c lin iq u e  

l

Ire  an n ée A n a tom ie , 'h is to lo g ie  et 
■ e m b ry o lo g ie , p h y s io 

lo g ie , p h y s iq u e  m é d i
ca le , ch im ie  m éd ica le .

Stages d e  m éd ecin e  
g é n é ra le  et de ch i
ru rg ie  g én éra le .

2 ° an n ée » A n a tom ie , h is to lo g ie  et 
e m b ry o lo g ie , p h y s io "

Stages d e  m éd ecin e  
. g é n é ra le  et d e  c h i -

3® an n ée P a th o log ie  ch iru r- 
g  i c  a  1 e. P atho

lo g ie  m éd ica le .

lo g ie , p h y s iq u e  m éd i
ca le , ch im ie  m éd ica le .

A n a tom ie , p a th o log iq u e , 
b a cté r io lo g ie , p a ra s i
t o l o g i e ,  obstétrique , 
m é d e cin e  e x p é r im e n 
tale.

rurg le g én éra le .

' Stages d e  m é
d ecin e  et d e  
ch iru rg ie  g é 
n éra le .

S tages d ’a c c o u -

4® an n ée P a th o log ie  c h ir u r - A n a to m ie  m éd ico  -  c h i -
3®, 4® c h e m e n t s  et 

sp écia lités. ,- g i  c a l  e , P a th o - ■ ru rg ica le  et m éd ecin e

f
- io g ie  m é d ica le . o p éra to ire . et Stages d e  d e r -  

m a to -sy p h ili-
5® an n ée } » H y g iè n e , m é d ecin e  lé 

ga le  et d éon to log ie ,th é 
ra p eu tiq u e  et h y d r o 
lo g ie , p h a rm a co lo g ie . 
(Cet e n s e i g n e m e n t  
peut être  d on n é  au ssi 
au  co u r  s d e  la  4® année)

5® années g r a p h i e ,  de  
p s y c h i a t r i e  
et d e  n e u r o 
log ie .

Stage de m é d e -  
. c in e  in fan tile , 

i, etc.

6° an n ée

A

» » D e u x  s t a g e s  o b l ig a 
to ires portant su r la  
m éd ecin e  o u  la  c h i
ru rg ie  g én éra les , su r  
l ’ o b s t é t r i q u e ,  su r  
d a s  sp écia lités ou  d es  
sc ien ces  d e  la b o r a 
to ires au  ch o ix  des
étudiants ( l ’ un p e n -

' • . /

dant le  s e m e s t r e  
d ’h iver , l ’autre p e n 
dant le  s e  m e  s t r  e 

• d ’été, o u  b ien  un  seu l 
s t a g e  durant toute 
l ’an n ée ).

EnsCgncment technique (travaux pratiqués) '
Atr. 9. — Les exercices pratiques sont répartis ainsi qu’il est indi

qué au tableau ci-dessus.
Chaque période d’exercices pratiques donne lieu, pour chaque étudiant, 

À l ’attribution de deux notes inscrites au livret individuel, 'l ’une pour le

\
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travail, l ’autre portant sur une interogation subie devant le chef des tra
vaux à la fin de chaque période d’exercices pratiques.

L’échelle des notes est la suivante:
Très bien. — Bien. -— Assez bien.. — Passable. — Mal.
L’enseignement pratique • de la médecine expérimentale et dé la phyr 

siologie comprend des démonstrations, au cours desquelles leş étudiants, rduniş 
par petits groupes, peuvent suivre les opérations exécutés par le professeur 
et ses aides. . . .

Enseignement clin ique

Art. 10. L’enseignement clinique, tel qu’il est indiqué au tableau 
ci-dessus, comprend, avec les exercices pratiques qui y sont afférents:

1° L’enseignement élémentaire et pratique de la séméiologie et de la 
technique séméiotique pour les élèves de première année;

2° La clinique médicale, la clinique chirurgicale, la clinique obsté
tricale pour les élèves des années suivantes;

3° Les enseignements cliniques ■ de spécialité : dermatologie et syphili- 
graphie, psychiatrie, ophtalmologie, oto-rhino-laringologie, clinique médicale 
infantile, maladies contagieuses. Les stages afférents à çeç enseignements
sont d\e deux ou trois mois, suivant les possibilité? d'organisation. Ils sont 
affcctués au. cours des troisième, quatrième et cinquième années d’études. 
Durant ces mêmes années, et dans le temps laissé libre par. les stages de» 
spécialités, sont accomplis, en outre, au moins un semetre do stage de médecine 
générale et au moins un semetre de chirurgie générale, qui s’ajoutent, pour . 
ces deux ordres d'enseignement, aux stages accomplis- en deuxième année.

Art. 11. — Le stage c-st obligatoire pendant les six années d’études.
. 1 1  doit être acoompli au siège de la faculté ou écble, pendant les cinq
premières années. „

Les deux stages de la sixième année se .fout soit dans les services 
hospitaliers des villes de faculté ou école de médecine, suit dans les hôpitaux 
des villes du ‘ressort académique dont les - services sont habilités annaèle- 
ment par les conseils de faculté. Pour les internes et les externes des hôpi
taux dés villes de facultés ou écoles de plein exercice, ]es stages hospitaliers 
sont remplacés par des stages dans les services auxquels les internes' cl 
les externes sont affectés de par leurs functions hospitalières. A titre ex-' 
eeptionnel, et avec l’autorisation de la faculté, l ’un des deux stages ou les 
deux stages de la sixième année peuvent être accomplis dans des établisse
ments autres que ceux- désignés ci-dessus, §oit en France, soit à .l’étranger. 
L’étudiant : devra fournir la preuve que les stages faits à l ’étranger ont été 
réellement accomplis.

Art. 12. — Chaque année, la période de stage est. de neuf mois. En
cas,- d’empêchement légitime- au cours de l ’année scolaire, • une partie du 
stage peut être faite pendant les vacances, sur la demande de , l ’étudiant, ' 
après autorisation du doyen.

Art. 13. — Le service de l’internat et de l’externat des hôpitaux 
recruté par la voie du concours et dépendant des administrations hospitalières 
dans les départements ou; à Paris, ' de l’administtation générale de l’assistance 
publique, est tenu pour équivalent de ■ stage de médecine ou de chirurgie 
dans les conditions qui seront déterminées pal- chaque faculté ou école.

M. M. R. ' 8
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Des facilités seront accordées aux internes et externes des hôpitaux 
pour l'accomplissement du stage obstétrical et des stages spéciaux.

Art. 14. — Les stagiaires, de première année sont groupés dans les 
services qui leur sont réservés. /

Sous réserve d’une entente entre la faculté ou école et l ’administration 
dé l ’assistance publique à .  Paris/ou l’administration hospitalière dans les 
départements, tout les stagiaires sont associés, obligatoirement, à partir de 1 » 
troisième année, aux consultations et anx gardes d’hôpital, dans la . mesure 
et avec les moyens propres à chaque faculté. -

Art. 15. —. Au cours de chaque période de stage, l’étudiant est interrogé 
par le chef du service auquel il iest attaché. '

A la fin de chaque période de stage, il lui est délivré un certificat 
comprenant une note d’assiduité et une note de travail. Tout étudiant ne 
justifiant pas de l ’assiduité aux stages et aux travaux pratiques ne peut être 
autorisé à J>rendre l ’inscription trimestrielle. .

Regulamenful -mai prevecfa la TilfuI III examenele (de fine de 
an eu reparlifia probelor exameneïor de fine de an), dispozifiuni gene
rale, dispozifiuni spéciale la examene'e clinice.

’ în v ă ţ ă m â n t u l  m e d ic a l  in  u . r . s . s .
. d e  '

* - . i - '
D-r Ed. Mezincescu

Caracterul profund social al învăţământului medical îh  
U R SS, reflectează o cotitură hotărîtjoare în în săşi evoluţia 
profesiunii iriedicale şi a problem elor de asistenţă Sanitară.

A ceastă  cotitură este consecinţa directă a schim bărilor  
structurale intervenite în ordinea şocial-economică.

In statul sloeialist, unde omul constitue unul din cele 
mai preţioase capitaluri, grija pentru sănătatea şi viaţă lui' 
face parte din preocupările de bază ale planului gospodăresc 
economic şi cultural. '

Statul socialist, în legea sa fundamentală — constituţia 
stalinistă — recunoaşte dreptul la sănătate al orbului sovie
tic şi asigură respectareja acestui drept plrin preluairea de 
Către stat a tuturor sarcinilor privitoârela sănătatea ^  asis
tenţa populaţiei precum şi prin acordarea ajutorului medical 
gratuit în timŞpul boalei, a * pensiilor pentru bătrâneţe sau 
invaliditate, a ajutoarelor pentru pierderea temporară a ca
pacităţii de' Pruncă sau pentru graviditate sau naştere.

Tim(pul este mult prea, limitat pentru, a putea face aici
0 expunere m ai am plă ^ m odului cum Uniunea S ovietică  
priveşte întreaga prqbk’m a a sănătăţii publice şi a asigură*
1 ilor sociale.

% Trebue să subliniem însă că, spre depşebire de cele
lalte state, care nu au un sistem1 unitar în opera slanitară şi 
de asistenţă, ajutorul medical fiind acordqt de ‘medici pjarţi-.

\
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culari, de instituţiuni cu caracter mai mult sau mai puţin 
comercial, în schimbul onorarului sau al cotizaţiilor şi numai 
într’o mică măsură gratuit în instituţiunile de stat sau Me 
binefacere, acolo asistenţa medicală este unitară. In loc ca 
asistenţa medicală şă fie organizată şi condusă de o serie 
de instituţiuni independente se află în mâinile unui orga
nism unice Comisariatul Poporului pentru sănătatea publică.

Acest organism a fost creat imedia't după. revoluţie, în 
anul 1918 iar problemele pe care a avut să le rezolVe au fost 
din celé mâi grele.
i Es te delà sine înţeles că studiul şi rezolvarea lor tre
buia să fie eşalonate în ordinea urgenţei.

Aceste probleme erau :
1. Ameliorarea condiţiunilor sanitare ale muncitorilor

P r l n :  '  ' ‘
a. Asanarea suprafeţelor locuite;
b1. Organizarea alimentaţiei publice pe baze higenico- 

ştiinţifice; ... .
^  Organizarea măsurilor de prevenire şi răspândire a 

bolilor mfecto-cbntagioase; • . ■
d. Crearea unei legislaţii sanitare.
2. Combaterea bolilor sociale (tuberculoza, bolile ve

nerice, mortalitatea infantilă, alcoolismul1, etc.).
?■„ Asigurarea . unei asistenţe medicale general accesibilă 

gratuita şi superioară din punct de vedere al calităţii servi
ciului medical şi al medicamentelor.

Efortul depus pe acest teren de statul socialist’ se poate 
vedea bmpede din evoluţia bugetului Asistenţei Medicale Pus 
^ ^ U R S s . care dela 660.800.000 ruble dn 1928, trece la 
9.665.000.000 ruble in 1940, iar acel al Asigurărilor Sociale

,];06^ 000-000 ruble în 1928 la 8.779.000.000 în 194o, la 
12 miliarde ruble în 1941 ;şi la 16,5 m iliarde în 1942.

Acest efort a fost necesar pentru crearea instituţiunilor 
sanitare de care Se^simţea lipsă şi pentru a pune la dispoziţia 
popoarelor Umuniii Sovietice, până în cele mai îndepărtate 
colţuri ale ţării, mijloacele necesare pentru îngrijirea si men
ţinerea sănătăţii.

, Câteva cifre ilustrează rezultatele acestui efort: numărul 
paturilor de spital a trecut dela 175.500 în 1914 la 732 400 
în 1940, dintre care circa 200.000 sunt în mediul rural •

ilPâ 7^?nn din' Casele de naşteri a crescut dela 6.800 
in 1914 la 141.600 în 1940; numărul centrelor de consultaţii 
pentru femei şi copii dela 9 în 1914 a crescut la 5t352 iar 
numărul locurilor, din leagănele de copii dela 500 în mediul 
urban da 293.000 în 1937 şi la 554,000 Ju 1941, iar în S u l

4U3r0a0 000aia34? Tn 1914 k  14.300.000 la 1 Ianuarie, 1941. Numărul policlinicilor m me-
dlu, QU/i ban df.Ia 1230 ^  1914 a crescut ila mai mult de 131,000 
in 1941, in timp ce mai nţult de 7Qo/0 din sovietele rurale
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din URSS posedă o secţie medicală sau un serviciu ginecologic.
In asemenea conndiţii de desvoltare, [profesiunea medi

cală a trebuit să piardă caracterul său individualist, arti
zanal şi a luat formă unei activităţi publice bine înţeles, 
iar apărarea sănătăţii s’a ridicat la nivelul unui adevărat 
sistem social. .

Pentru a corespunde cerinţelor create de aceste noi con- 
diţi de desvoltare, şcoala medicală sovietică trebuia să for
meze un număr măre de medici. Ea trebuia să formeze în acelaş 
timp un tip nou de medic care să aibă o pregătire specială 
pentru a înţelege noile probleme. - i

Recunoaşterea de către statul socialist ă dreptului fa 
sănătate, egal pentru toţi cetăţenii, avea drept consecinţă 
o schimbare a raportului dintre medic şi individ, sănătos sau 
bolnav. întâlnirea medicului cu bolnavul nu mai era acci
dentală, în procesul de boală-vindecare, medicul .se apropia1 
de om ca* mandatar al statului sovietic .pentru a-şi îndeplini 
o funcţie socială bine determinată: de a menţine individul 
în ordinea producţiei sociale sau de a-1 readuce în câmpul 
muncii.

In şcoala clinică obişnuită se tinde să se formeze pro
fesionişti, care să fie cât mai bine înarmaţi pentru concurenţă 
şi pentru supralicitarea clientelei private. Toată atenţia este 
acordată elevilor remarcabili şi bine dotaţi iar pregătirea 
elementelor medii sau inferioare este cu totul neglijată. Prin- 
tr’un sistem absurd de selecţionare şe ajunge la faptul pa
radoxal ai îndepărtării dela munca practică de' spital a ele
mentelor mai slabe sau mai puţin dotate, însă nu în aşa mă-,

' sură pentru a nu ajungi la diploma de doctor. Rezultatul 
este că pe măsură ce scoborîm scara socială şpre păturile 
muncitoare ale poporului, avem la dispoziţie medici mai slabi 
pregătiţi şi mai puţini corespunzători misiunei lor.

Faţă cu noile probleme, învăţământul medical reclaţna 
o reformă radicală.

Această reformă s’a înfăptuit în anul 1930, pe baza pro
punerilor unei comisiuni de savanţi.

In locul unei facultăţi de medicină unice, au fost create
trei: * . . v

1. Facultatea de medicină şi profilaxie;
2. ' Facultatea de igienă ş1 ştiinţe sanitare; ^
3. Facultatea de protecţie materno'infantilă.  ̂ ^
Aceasta nu înseamnă în fapt numai o ̂  simplă împărţire

a facultăţii de medicină clasice curative, ci crearea de alte 
două, menite să formeze profesionişti cu o pregătire spe- 
cialăj care sa se adapteze la problemele , fundamentale pe 
care' le avea de rezolvat medicina sovietică.

In afară de această despărţire a ramurilor medicinei icu-
 ̂ de cele ale medicinei preventive şi de crearea unui tip 

‘‘esionist special pentru problemele privitoare la ma-
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ternitate şi la copil, reforma învăţământului medical sovietic 
aducea o lărgire a programului analitic, prin introducerea 
pe o scară largă a studiului ştiinţelor sociale.

Savantul W . N. Bronner, preşedintele comisiunei pentru 
reforma învăţământului medical sovietic,. spunea în raportul 
său: „învăţământul clinic obişnuit, consideră bolnavul din 
punct de vedere static; el nu studiază şi elementele sociale 
şi biologice care aşează maladia în cadrul său adevărat. Este 
necesar de aici înainte ca să- se sesizeze dinamica biologică, 
iar medicul să se familiarizeze cu ştiinţele sociale. Orice 
medic va putea de aici înainte să studieze bolnavul în coo*- 
diţiunile sale de viaţă şi de muncă şi va trebui să ţină seamă 
de factorii sociali şi profesionali care contribue la apariţia 
maladiei”.

Orientarea medico-socială a .învăţământului rezultă din 
introducerea în programa analitică la Facultatea de medicină 
şi profilaxie a următoarelor materii de studiu: istoria medi- 
cinei şi principii de medicină sovietică (60 ore); ştiinţe mi
litare (100 ore); economie politică (80 ore); higienă experi
mentală (132 ore); higienă socială şi higiena educaţiei (280 
ore); politica economică a Uniunii Sovietice (60 ore); higiena 
şi patologia muncii (72 ore); expertiza muncii xşi medicina 
legală (90 ore). La Facultatea de ştiinţe sanitare: istoria me- 
dicinei şi principii de med. sovietică (60 ore) ; econom, politică 
(170 ore); ştiinţe militare (238 ore); materialismul dialec
tic (90 ore); Leninism! (60 ore); higienă Socială şi legislaţie 
sanitară ,(204 ore); higiena educaţiei (96 ore); higiena exploa
tărilor colective agricole şi industriale'  (24 ore). La Facul
tatea de protecţie materno-infantilă: istoria medicinei şi prin
cipii de medicină sovietică (60 ore); economie politică (80 
ore); ştiinţe militare 100 ore); higiena experimentală (144 
principii de pedologie şi mletode pentru studiul copilului (90 
ore); higiena socială şi statistică sanitară (180 ore); pşicho- 
logie generală şi experimentală (90 ore); economie sovietică 
şi economie politică (60 ore); higiena socială materno-infan- 
tilă (108 ore); pedologie şi pedagogia primei copilării (120 
ore); consultaţii pentru maternitate şi sugaci (60 ore); higiena 
muncii pentru copii şi adolescenţi (108 ore); higiena şi fizio
logia muncii agricole şi industriale' (60 ore); medicina le
gală (30 ore); selecţiunea şi orientarea profesională (48 ore).

In afară de •lucrăţrUe practice de clinică şi laborator, 
care la facultatea de medicină şi profilaxie, în afară de anul 
de internat obligator, absorb cam jumătate din totalul şco
larităţii, studenţii sunt obligaţi să facă în fiecare an şcolar 
stagii de practică în întreprinderi industriale, jjospodării co
lective sau dispensare, care variază anual între 45— 72 zile, 
pentru a se familiariza cu problemele speciale din fiecare 
ramură de producţie şi de muncă.

Pe lângă această formă dfe orientare spre eomplectarm
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cu n oştin ţelor speciale ale fiecărei categorii de m edici cu stu- 
diul ştiinţelor, sociale, s ’a căutat să şe dea un ritm  cât miri 
accelerat pregătirii unui număr cât m ai m ăre de m edici n e 
cesari diferitelor instituţiuni sanitare.

In facultăţile de m edicină şi profilaxie precum  şi în acea  
de protecţie m aterno-infantilă şcolaritatea durează 5  ani; în 
cea de ştiinţe, sanitare, 4 ani. Pentru înscrierea, la  facultate  
este necesară absolvirea a nu'mjai 9 agii din (cei 10 cât durează 
şcolaritatea în U R S S S . In acelaş tiitijp s ’au creat num eroase 
institute • m edicale superioare, aşa încât numărul facultăţilor  
de medicină, dela 13 în 1914, a crescut |la 72 în 1940.

R ezultatul acestor sforţări convergente a fo st că n u
m ărul m edicilor a crescut dela 19,785 în  1914 la circa 1.300.000 
în 1941. ■ * .

_ O atenţie to t atât de m are s ’a acordat Învăţăm ântului 
m edical mediu, ridicându-se nivelul pregătirii teehnice şi spo- 
rindu-se numărul instituţiunilor de pregătire, dela '124 în 1914  

la 1147 în  1940, în tim p ce num ărul personalului mediu sa 
nitar, a crescut dela 37.500 în  1914, la  460.000 în  1941.

A ceasta a făcu t să se ajungă pentru anul ,1941 la o p ro 
porţie de un medic la 1.500 locuitori şi 1  sanitar la  390, lo 
cuitori. Ritmul- rapid de desvoltare care caracterizează în 
treaga evoluţie a U R S S  este o garanţie, că toate rezultatei^  
obţinute până acftm sunt susceptibile de a  f i  ameliorate.

(învăţământul m edical sovietic pregăteşte elemente apte  
de a-şi îndeplini integral funcţia lor socială- Prin reducerea  
anilor de şcolaritate şi adaptarea ju stă  la condiţiile sanitare  
şi economice ale ţării e l poate pune la, dispoziţia statului so 
cialist, după 13 sau 14 ani de studiu, tehnicieni tineri de cel 
m ult 2 0 — 2 1  ani, pătrunşi de im portanţa m isiunii lo r sociale  
şi însufleţiţi de entuziasm ai necesar acţiunii de ridicarea  
condiţiilor de viaţă ale oamenilor sovietici, peea ce este o 
remarcabilă pildă de înălt randam ent social.

Ridicarea continuă a nivelului profesional a l medicilor 
eşte o preocupare de căpetenie a conducătorilor U R S S . In 
acest scop a -fost organizat învăţăm ântul de întreţinere, care 
este obligator şi gratuit, m edicii fiind chemaţi dela sate şi  
orăşele la fiecare 3 ani, pentru un curs de g:— 4 luni. Ri ţşi 
prim esc salariul întreg în tim pul cursurilor şi o indemnizaţie 
specială, fiind găzduiţi în cămine de ale statului. J n  afară  
de aceasta, Institutul Central de Perfecţionare din M oscova, 
conduce şi un învăţăm ânt prin corespondenţă iar în unele  
oraşe organizează cursuri interesante cpnferinte, consultaţii, 
discuţii, operaţii, e tc ., **

Serviciile m edicale rurale sunt dotate cu laboTatorii bine 
u tilate  iar instituţiunile m edicale ale - oraşelor patronează  
pe acele rurale, m edicii experim entaţi din oraşe s e anga
jează benevol să ajute p e tinerii practicieni din mediul ru 
ral, , să le comunice pricepered şi ştiin ţa lor. ,

>
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„Medicul rural nu se mărgineşte numai să îngrijeas(ca' . 
pe ţăran. El asigură aplicarea măsurilor antiepidemice şi 
sanitare în sat. Circumscripţia medicală devine astfel un avan
post al ^culturii socialiste sovietice”. (Mitereev).

Roadele acestor sforţări se manifestă în rezultate concrete: 
Dela 1928— 1940, morbiditatea cu plxerderie temporară a 

capacităţii de lucru a scăzut cu 25— 50°/o în toate ramurile 
industriei. , ’

. Epidemiile de tifos exantematic şi, variolă au .dispărut. 
Faţă' de 1913, numărul cazurilor de febră tifoidă este de 
4,5 rtiai mic, de difterie de 3,5 ori mai mic, de scairlatină de 
2,5. In ultimii 6 ani numărul cazurilor de malarie a scăzut 
de 3 ori.. De 20 ani holera şi pesta au dispărut din URSS: 
Graţie progreselor medicinei sovietice, noi metode de tra
tament au fost aplicate, -ceaai ce a avut ca efect scăderea 
mortalităţii datorită scarlatinei de 3— 4 ori-; a rujeolei de 5 
ori; a tifosului, exantematic de 2,5— 3 ori, a febrei tifoide 
de 3— 4 ori.. Mortalitatea prin tuberculoză este de 2,5 ori 
măi mică decât în 1913, iar incapacitatea temporară de lucru 
de 3 ori niai mică. Prostituţia a fost lichidată iar morbidi
tatea sifilitică este de 10 ori mai mică decât în 1913.

Paralel cu aceste realizări în domeniul medicinei, p ra c
tice, care au fost cu putinţă datorită orienţădii sociale a în
văţământului medical din URSS, ştiinţa medicală sovietică 
a adus contribuţii extrem de importante la progresul ştiinţei 
medicale iar lucrările savanţilor sovietici au stârnit interesul 
şi admiraţia cercetătorilor din lumea întreagă.

Patria noastră deschide largi posibilităţi în faţa cerce
tătorilor ştiinţei —  spunea savantul Pavlov în tes!tam!entul 
său către studenţi —  şi Ştiinţa este stimulată în ţara noastră 
cu cea mâi 'mare putere..., Pentru tineri ca şi pentru noi, este 
o datorie de onoare să justificăm: marea încredere pe caţre 
o pune patria noastră în ştiinţă” . Prestigiul mondial ,al sa
vanţilor: Bogm'olet, Wişenvschi, Judin, Speranschi, Budenko, 
zelul miilor de cercetători din institutele ştiinţifice din URSS 
şi rezultatele îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi asistenţă 
medicală din. URSS justifică această încredere. învăţământul 
medical din URSS corespunde cerinţelor practice şi *e ordin 
ştiinţific cât piai înalt.

_ i -

ÎNVĂŢĂMÂNTUL MEDICAL IN ROMÂNIA 
PRINCIPII DE ORGANIZAŢIE A MEDICINEI INTR’O ŢARĂ

. ■ ■ ■ de .
Praf. D. DANIELOPOLU

In Presse Médicale No. 34 | 938, număr consacrat Medicinei 
române, tchecoslovace şi iugoslave, D-l Prof. D, Danielopolu,

i
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după. ce caracterizează învăţăm ântul medical în România la acea 
dată, expune Principiile de organizaţie a m edianei în tr ’o ţară, 
în orice ţară. L e  vom  prezenta şi în mod sumar comenta.

Sănătatea publică trebue organizată în legătură strânsă cu învăţă
mântul medical şi cu Profesiunea medicală. Această organizare se face pe 
Sistemul coordinaţiunei pe o Bază ştiinţifică impusă de o Academie de medicină.

Sănătatea publică trebue dirijată de o persoană, medic sau nu după 
principii stabilite de tecnieieni şi de o instituţie superoiară de studii perma
nente ale problemelor, sanitare. ; ■

Opera de prevenţie şi de îngrijire merge împreună, nu se poate scinda; 
medici numai preventivi şi numai curativi nu se pot concepe.

Pletora medicală nu există, ' peste tot este penurie de medici; numai 
repartiţia este defectuoasă.

Chiar în faţa pletorei, n’avem dreptul a limita numărul .medicilor.
Numai lipsa mijloacelor de instrucţie din partea clinicilor, şi laboratoarelor 
— ca la noi, — este îndrituită a dicta rostricţiuni pentru limitarea studen
ţilor printr’un examen de admisiunci.

Medicina eoleetivă trebue întinsă la un număr cât mai mare de cetăţeni, 
dar trebue organizată îu aşa fel, încât să asigure o bună medicină curativă 
şi să permită libera alegere a medicului. Mutualitatea integrală prezentând 
inconveniente, asigurările obligatorii şi facultative trebueso bazate pe prin
cipiul capitalizării individuale cu mutualitate redusă. Să se creeze institu- 
ţiuni curative bine utilate în comun, print.r’o coordonare ' a tactivităţii 
tutulor departamentelor, în ele să fie primiţi săraci şi bogaţi, asiguraţi şi 
neasiguraţi. Tarifele medicale să fie fixate de asociaţiile profesionale, de 
medici, fiecare individ având carnet de asistenţă şi carnet fiscal permanent.

Retribuţia medicilor trebue fixată în raport cu veniturile fiecărei in- 
stituţiuni şi cu veniturile bolnavului, prin tarife stabilite de acord cu Aso
ciaţiile profesionale ale medicilor. '

Medicina preventivă este un ’ atribut al Statului; ea se bazează pe 
Centrele de sănătate, cari trebuesc organizate în jurul fiecărui spital luare.

Recrutarea personalului medical se va face pe bază de . concurs a unui 
biurou central, probele scrise şi orele (de memorie) vor fi înlocuite cu pro
bele de titluri şi lucrări şi probe practice. -

învăţământul medical de bază se va face în 7 ani (I an, preparator, 
de chimie, fizică şi ştiinţe naturale, învăţate în stare pură şi predate de 
profesori care să nu fie medici), specializare tardivă. Anatomia, fiziologia şî 
farmacodinamia să fie învăţate pe om, nu pe cadavre şi pe animale, în stare 

, normală şi patologică, învăţământul clinic medical se .face dimineaţa prin 
stagiu spitalicesc şi dutpă iamiasă prin lecturi de . amfiteatru (învăţământ 
elinie sistematizat); după hazardul clinicei; pe organ sau pe sistem} 

începe cu observaţia bolnavului, cu expunerea procedeelor clinice şi de la
borator, termină cu explicaţia mecanismului de producere al fenomenelor —

i
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învăţământul clinic fiziologic. Clinica să fie şi o şcoală ştiinţifică. Insti
tuţia, ,rfulle-time“ este greu de impus în toate tarile.

Un Stagiu spitalicesc organizat pentru toti studenţii, în toate servi
ciile spitaliceşti din oraş, cari vor fi puse la dispoziţia învăţământului, 
fiecare utudent va face observatiuni. învăţământul clinic se va face în-anul 
4 şi 5, în anul 6 se continuă stagiul în spital sau într’un centru de să
nătate, în anul 7 : se fac specialităţile. Toate specialităţii® vor ocupa în 
programul de studii un loc restrâns, se va preda cursuri rezumate, examenul 
se va da pe chstionar. Mai mult spaţiu pentru învăţământul Higienei, al 
Medicinei sociale şi al Eugeniei în cadrul Institutului de Igiena. Pentru 
cultura sănătăţii, Centrele de sănătate în care se învaţă Medicina preventivă 
(după cdm în Spitale se învaţă Clinica), cu Lucrări practice pe teren.

La Examene să se cerceteze şi facultatea de concepţie a studentului, 
mai puţin erudiţia. ,

Recrutarea profesorilor se va face printre oamenii de ştiinţă, după o 
pTobă de titluri şi lucrări şi o proba didactică în care va expune concepţia 
sa asupra disciplinei deci, a face o lecţie de deschidere înainte de a fi numit 
profesor. Recrutare» asistenţilor după un examen de clasificare al biuroului 
central cu dreptul profesorului de a şi-i alege.

O Şcoală de specializarfi va face pe medicii intitulaţi specialişti.
Pentru toti medicii, Cercetări pe teren şi Cursuri de perfecţionare la 

intervale — pentru a se întreţine şi desvolta formaţia ştiinţifică.
Numai o instituţie superioară, o Academie de medicină va fi în si

tuaţie a stabili programele de activitate şi coordonarea tutulor activităţilor, 
fără a'vizul căreia- nu se va întreprinde nimic în ceea ce priveşte Sănătatea 
publică. •> 1 . .

In cursul expunerii autorul arată cum a organizat Cursul său 
de Clinică medicală Ia Facultatea de medicină din Bucureşti. La sfârşit, 
scopul creării Academiei de medicină, al cărei Secretar g-ral perpetuu 
este şi punerea în evidenţă a rolului Diviziei de Organizaţie a Aca
demiei în Organizarea învăţământului medical dupe principii unitare
în toate Facultăli'e de medicină.\ *

' /
MAI ESTE INSTITUŢIA „EXTERNAT-INTERNAT” DE 

ACTUALITATE? \
■ de

VICTOR PAP1LIAN

lin  prim articof publicat in «Mişcarea medicală» asupra ac» 

centului curativ In învăţământul medical a avut darul să nemulţă-

\
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mească pe colegii mei higieneşti. Articolul de faţă va avea cu si

guranţă darul să nemulţămească pe colegii clinicieni, fiindcă din 

capul locului vreau să denunţ instituţia «Externat-Internat» ca vă

tămătoare/ vătămătoare învăţământului, vătămătoare serviciilor spi
taliceşti şi mai ales vătămătoare tânărului medicinist.

Spaţiul limitat îngăduit oricărui articol nu-mi permite să dez

volt istoricul acestei instituţiuni. Pentru mine «externatul-internatul» 

este un document al timpului când medicina era socotită drept 
«m eşteşugi. , „ ; . '

D e atunci concepţia asupra disciplinei noastre s'a modificat, 

ea a fost socotită ca «artă» şi apoi ca «ştiinţă» pentru > ca azi 

privind-o integral s’o considerăm In acelaşi timp şi meşteşug şi artă 

şi ştiinţă ca şi arhitectura, de exemplu şi ca orişice îndeletnicire 

aplicată, în care intră un e Cement ae creaţie icfeativă  şi un ele
ment eficient tecCnic. ■

■ ■ * ■ • i ,

Argumentele în sprijinul «externatului-internat» sunt de obi- 
ceiu următoarele: ' ,

1> N u  se învaţă medicina decât la patul bolnavului.

2> Concursul este singurul mijloc de selecţionare a valorilor.
. Să examinăm în mod obiectiv ambele argumente.

® ■ ,

M ai întâi este exact că medicina se învaţă numaij la patul 
bolnavului? •

N u , medicina se învaţă la toate cursurile şi în toate labora- 

toriile Facultăţei atât în sala de disecţie, cât şi lâ cursul de Pato

logie generală, pe animalul de' experienţă cât şi pe,bolnavul din 

clinica. După cum este greşit a se spune că anatomia se învăţă' 

numai pe cadavru— fiindcă anatomia se învaţă şi la o expoziţie de 

pictură şi la stadion şi la circ — tot aşa este greşit a se spune că  

medicina se învaţă numai la patul bolnavului. M ai mult chiar dic
tonul constituie o «impietate» la adresa demnităţii umane şi o lo

zincă foarte uşoară pentru studenţi; care dintr'un început trebuie 
să fie obişnuiţi cu gravitatea misiunei lor.

La patul bolnavului trebuie să vină studentul complect pre

gătit «studentul integral». La patul bolnavului trebuie să vină stu

dentul ca «să  verifice»  cele învăţaţe , şi să-şi facă 'o  experien ţă  
proprie, cu alte cuvinte să, facă'o- operaţie critică şi pentru asta 

el nu trebuie să înveţe, ci trebuie să înţeleagă! \

i
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Care este situaţia studentului medicinist român în actualele 
împrejurări? N ici un profesor, nici o autoritate şcolară nu poate 
nega, că din pricina războaelor, a refiig ilor şi a întregei ambianţe, 
economice atât de grele, vechea rânduială — bună, rea —din facul
tăţile noastre s'a zdruncinat cu totul.'Nu mai există o unitate şco
lară. Sunt studenţi —şi nu în număr neînsemnat — care din anul 
întâi au devenit profesionişti. La vreo ambulanţă au învăţat să facă 
injecţii, şi-au procurat o seringă şi un tensiometru şi în posesiu
nea acestui redus inventar medical, oamenii aleargă prin mahalale, 
practicând ilicit dar remunerator medicina. E i  figurează în con
troalele unei facultăţi dar activitatea lor profesională se efectuează 
aiurea de centrul uhiversitar. Cu toţi cunoaştem studenţi din Cluj, 
care practica la Buzău său Râmnicul-Sărat, sau studenţi din Bu
cureşti pripăşiţi prin câte o comună rurală unde adesea înlocuesc 
pe medicul de plasă. O  a doua categorie o fac studenţii re s ta n - 
f ie r i , care cu frecvenţa în anul cinci sau şase au de dat exame
nele restante în anul unu sau doi. Şi în fine sunt studenţii cu frec
venţa şi examenele în ordine. Din aceştia se recrutează candidaţii 
pentru externat şi internat şi pe aceştia — studenţii buni ai facultă
ţilor noastre —ti am în vedere în actualul articol. E i  bine, situaţia 
lor tocmai prin faptul că reprezintă elementele de elită intelec
tuală, este tra g ic ă , fiind îndreptaţi prin puterea rutinei pe un făgaş 
greşit. Să luăm studentul de anul trei sau patru, , care e la curent 
cu examenele şi cu frecvenţa. In loc ca el să studieze temeinic 
Anatomia patologică —sau după.expresia atât de fericită a profe
sorului Titu Vasiliu « P a to fo g ia *  — el stăacasă să buchisească ra
murile carotidei externe sau tubajul laringelui /chestiunile-de ex
ternat) sau dacă el vine la curs, nu are r ă g a z u i  necesar să, as
culte lecţia, fiindcă sufletul lui trăieşte în a n x ie ta te a  viitorului 
concurs. .

La fel şi pentru studenţii mai înaintaţi — candidaţi la internat. 
In loc ;de a ş̂i completa cunoştinţele prin studiul specialităţilor-r 
împotriva cărora s'a pornit o nedreaptă şi nejustificată campanie — 
el o ia de-acapo cu anatomia,. biologia şi anumite chestiuni de 
patologie, fiindcă aşa prevede regulamentul concursului de inter», 
nat. In general se poate; spune că în facultăţile noastre studentul 

. tiu mai studiază. Ori cât de paradoxal s'ar părea, totuşi acesta este 
adevărul: studentul a devenit « u n  p r o fe s io n is t  a t  e x a m e n e lo r* , 
şi nu «s tu d ia z ă » de răul multei şi dezordonatei sale în v ă ţă tu ri.

Cu acest prilej trebue să relevez una din cele mai ciudate
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prejudecăţi. înstăpânite aproape ca dogmă în mentalitatea tineretu
lui nostru medical din spitale. C e  valoare are cursul profesorului? 
N ici una, e răspunsul obişnuit. La curs merg numai fetele şi ţipi— 
carii. «-Băeţii deştepţi» stau acasă şi învaţă.,.,. învaţă pentru exa
mene şi învaţă pentru externat/ învaţă pentru internat..... Fără în-
doială că sunt cursuri, curate pierderi de timp. Sunt cursurile pro
fesorilor blazaţi, obosiţi, său fără vocaţiune, cursurile acelor maeş
tri care citesc după aceleaşi foi învechite, cu aceeaşi voce mono
tonă sau vorbesc privind în chip egal şi cu aceeaşi perfectă indi
ferenţă atât la lemnul băncilor cât şi la chipurile auditorului. Este  
aci o chestiune de temperament. In teatru sunt actori, care trec 
rampa şi actori care rămân înapoia rampei. Aşa sunt şi profesorii, 
unii trec catedra, alţii rămân înapoia. catedrei. Dar cursul bun nu 
depinde numai de profesor el este condiţionat şi de auditoriu. Stu
dentul trebuie să fie colabora toru l sp iritu a l al profesorului. Pen
tru asta sufletul lui va să se găsească în acea stare de simpatie, 
care implică linişte, răgaz şi voie bună. Cu un student anxios şi 
închircit pe un singur gând < a l exam enului» sau «concursului», 
chiar lecţiunile magistrale ale lui Dieulafoy n'ar fi decât nişte sim
ple focuri de artificii retorice şi nu flacăra sfântă a spiritului me
nită să dinamizeze sufletele în procesul de creaţie.

Ce se poate învăţa la un curs bine făcut ? ,
Răspund fără nicio ezitare: tot. Semiologia medicală — înadins 

am luat studiul cel mai delicat şi mai nuanţat — se învăţă minunat 
de bine în amfiteatru dacă cele două sute de studenţi sunt puşi în 
condiţiune de sim patie cu  p ro feso ru l ş\ de sim patie colectivă , 
ceeace -implică atenţie încordată  şi emulaţie reciprocă. La fel
anatomia, anatomia patologică/ bacteriologia....  asta nu înseamnă ca
studentul'nu trebuie să disece sau să nu intre în laborator, după 
cum nici lecţiile clinicianului nu dispensează pe student de stagiul 
de spital. Dar asupra acestei chestiuni voi reveni mai jos.

• v ■ ' *

Care este aportul externului şi internului într'un serviciu ? 
Aportul internului este minim iar al externului nul, dacă nu chiar 
vătămător. ,

lntra'devăr externul, hărţuit de cursuri şi examene stă într'o 
continuă goană, nu ştie ce să facă <s’o  şteargă m ai repede'» findcă 
sunt şi profesori mari partizani ai externatului şi internatului, dar 
care obligă în acelaşi timp pe interni şi externi să participe la cursu
rile lor. Aşa că bieiul extern, îngrijorat de examene, de catalog şi 
de prepararea internatului aleargă hăbăuc din serviciu în serviciu,
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fără odihnă şi fără să Infăptuească nimic temeinic. Internii absol- 
venţi au oarecare posibilitate să se devoteze serviciului, dacă nu 
sunt grăbiţi de examene,' armată, teză....  sau secundariat.

In general lucrurile se petrec cam aşa, secundarul încredin
ţează pe interni, internul pe extern.... şi externul pe infirmiere. No* 
rocul serviciilor sunt infirmierele, când sunt bune.

' a

Dar să examinăm celalt argument al partizanilor concursului 
de externateinternat. Reprezintă el măcar un mijloc serios de se
lecţionare a valorilor? Nu.

' Concursul de externat-internat dovedeşte doar un debit retoric 
uşor al unui amalgam inconsistent de noţiuni livreşti. Mi-amintesc 
de perioada preparării internatului. Convorbirile decurgeau cam tn 
felul următor: ■

— Câte semne ştiţi în Insuficienţa aortică ?
U nul: E u , douăsprezece
A ltu l: E u , paisprezece
A l treilea: Eu  cunosc cinsprezece....
E r a . un fel de etalare impudică de bogăţii asemănătoare cu a 

noilor îmbogăţiţi: E u  am patru perechi de case, eu am şi trei mo
şii etc., etc.

Şi într’adevăr eram nişte noi îmbogăţiţi, fiindcă nici unul dtn 
noi nu cunoştea valoarea fizio-patologică a acelor semne, ci numai 
enumerarea lor semiologică, la cele mai multe fără nici o impor
tanţă diagnostică. E ra  în această risipi de erudiţie factice un <?/>- 
n ten t d e p a ra d ă , care trebuie să dea de gândit studentului serios.

. . .

Ajung acum la punctul cel mai gingaş ,al demonstraţiei mele. 
Concursul de externat-internat e mai ales vătămător evoluţiei spi
rituale şi morale a însuşi candidatului. Nu voiu reveni asupra im
posibilităţii în care se găseşte studentul de a pregăti în mod ar
monic ţoale disciplinele programului şi în special Anatomia pato
logică, baza întregului învăţământ medical, nu voiu deplânge munca 
uripşă şi inutilă la care se osândesc aceşti salahori ai rândului 
scris <multe neurastenii, psihastenii, abulii şi fobii îşi au obârşia în 
externat şi internat) dar vreau să atrag atenţiunea studentului serios 
asupra răspunderii asumate asupra-şi de urmărirea obligată a ace
stei filiere atât de renumită. Memorizarea la infinit implică sche
matizarea, schematizarea statorniceşte bariere rigide judecăţii.

In felul acesta se împiedica dinamismul ideii, se diminuează
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iniţiativa proprie, iar spiritul critic se reduce la câteva şabloane. 
Când studentul conştient trebuie să devie un c r e a to r  el este pre
schimbat prin această mumificare progresivă într'un şa B fo n a r.

Pe această diminuare lăuntrică tânărul tşi construeşte Insă un 
profil exterior superb, datorit prestigiului diplomei, astfel că evolu- 
ţiunea personalităţii lui nu este armonică. Psihologia cunoaşte bine 
acest paradox de comportare. E l  caracterizează în deobşte pe ti
mizii — îndrăzneţi,

Dar mi se va răspunde: Aceste titluri sunt necesare pentru 
concursurile <Din nou concursuri) viitoare. Recunosc adevărul obiec- 
ţiunei. îndrumătorii învăţământului nostru medical s'au lăsat duşi.. 
alţii chiar terorizaţi de o tradiţie faţă de care nu îndrăzneau nici 
macar să ridice vreo obiecţiune. E  datoria tineretului să reacţio- 
nf z^ ' tjneretul care sa  săturat de efecte goale şi doreşte să de
vină cât mai autentic. Fiindcă succesul la un concurs bazat pe 
memorie şi retorică este un succes factice, fiindcă îngrădirea în 
scheme rigide închirceşte personalitatea în loc s'o avânte şi fiindcă 
un student demn refuză să fie un simplu element decorativ în suita 
unui profesor, când el vrea s'ajungă un creator., Scriitorul acestor 
rânduri a .fost extern <trei ani) şi intern <patru). E i  bine, E l  are 
curajul să mărturisească în gura mare, că externatul şi internatul 
l-au depărtat de propria-i personalitate,- pe care după aceea, cu 
multă trudă a putut să şi-o regăsească.

• •  *

Când va trece studentul la patul bolnavului ?
Fiindc^ ar fi absurd şi cu totul împotriva gândurilor mele să 

se creada că în reforma preconizată de mine aşi pleda exclusiv 
pentru un învăţământ quasi-teoretic sau pur speculativ/ Elevii şi 
colaboratorii îmi cunosc strădania de a perfecţiona simţurile viito
rului medic prin toate mijloacele şi a-1 apropia pe cât se poate de 
bolnav.

Numai că această apropriere trebuie îndeplinită cu decenţă 
şi respectul datorit o n tu fu i şi nu în perfecta indiferenţă acordată 
m a te ria fu fm  d e  s tu d iu . Contactul dintre student şi bolnav va, să 
fie făcut prin mijlocirea stagiului de spital şi sub supravegherea' 
stricta a personalului de control (preparatori şi -asistenţi), plecând 
deja premiza că studentul nu are nici o răspundere şi na dela pre
zumţia că el poate tot fiindcă are un titlu şi un concurs. Dar sta
giu spre a fi eficient trebuie încadrat într'o vastă reformă a pro
gramului de studiu. Chestiunea ar necesita singură unul sau mai 
multe articole şi m ar depărta cu totul de obiectul articolului de
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faţă. Pe scurt această reformă s'ar putea cristaliza în următoarele 
puncte:

1 ) învăţământul de şase ani.
2) Cursurile şi lucrările obligatorii. Intre aceste lucrări se în

cadrează şi stagiul de spital. . .
3> In afară de stagiu din timpul anului şcolar, studentul înce

pând cu anul trei,- va fi obligat să facă un stagiu de o lună şi ju
mătate în cursul verii la un spital recunoscut de facultatea de 
medicină.

4> Toate cursurile se termină în cinci ani de studii. Autul 
şase este excfu siv rezerva i stagiufui. A cest an va fi bifurcat. 
Studenţii ce se dedică' medicinei preventive vor face un stagiu teo
retic la Institutele de Higienă şi un stagiu practic pe teren,- stu
denţii ce se dedică medicinei curative vor face un stagiu de spi
tal <şase luni chirurgie şi şase luni medicină internă). A cest al şa
selea an, ar fi anul de internat, obligator şi egal pentru toţi stu
denţii. * .

Astfel pregătit, după cinci ani de şcolaritate, stagiul va fi efi
cient, folositor atât stuaentului cât şi serviciului.

4> Examenele obligatorii în anul întâi şi doi pentru selecţio
narea elementelor cu însuşiri suficiente de muncă, iar din anul trei 
înainte, examenele sunt obligatorii dar lăsate la latitudinea studen
tului, pentru ca el să aibă răgazuC  şi liniştea  de a studia.

Bun înţăles această reformă este condiţionată şi de concursul 
larg al Ministerului Sănătăţii şi de înţălegerea şi bună voinţa <nu - 
totdeauna dovedită) a medicilor de spitale.

M ai este instituţia extemat-intemat de actualitate ? N u  ! măr
turie a unui timp de cultură imitativă, de cultură minoră, ea nu 
mai are rost, azi, când cultura medicală română îşi afirmă autono-, 
mia creatoare. Se impun forme de educaţie nu numai modeme dar 
şi proprii. Să băgăm de seamă că elevii noştri cei mai buni se de
părtează de externat-internat fiindcă printr'o intuiţie remarcabilă ei 
vor s ă  studieze  nu să înveţe. Diferenţa dintre cele două noţiuni 
nu se reduce la un simplu joc de cuvinte. A  învăţa  înseamnă a 
memora şi a  spune pe ae rost, la examene, concursuri sau patul 
bolnavului, a studia  înseamnă a ceti moderat, a observa cu pă
trundere şi a medita prelung.

Învăţătura  se măsoară printr'una sau mai multe diplome şi 
se realizează prin diferite efecte de paradă. Studiul se măsoară 
prin posibilităţile creatoare şi se realizează prin lucrul efectpat. 
Studentul modern nu trebuie să rămână un şaBlonar ca nepotrivit 
timpului. Lui îi repugnă efectele ieftine ca incompatibile demnităţei 
de tânăr studios cu virtualităţi creatoare.
’ ' ‘ ' J ' ■
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* *

Am sub ochi documenfatia complecfă a Organizaţiei şi Funcţionării 
Facultăţii de Medicină din Paris —  de'a Istoricul înfiinţării în 1270 
până Ia Asociaţia pentru desvoltarea relaţiilor medicale între Franţa 
şi ţările amice, „A. D. R. M.”, recunoscută de utilitate publică — cu 
Regulamentul din care am reprodus câteva capitole; cu Dosarul şcolar 
care însoţeşte rpe studentul în medicină dela înscriere până Ia .absol
virea facultăţii; cu înmatricularea şi Inscripţiile; cu Examenele de 
fine de an şi susţinerea Tezei'; cu reglementarea Sfagii'or de spitţil 
începând din anul I până în anul 6; cu programa Cursurilor, Con
ferinţelor (teoretice şj practice) şi a Lucrărilor practice,, pentru _am- 
bele semestre; cu Clinice'e oficiale (pentru cursuri şi stagiu) împreună 
cu Institutele şi Şcoalele anexe, între cari: Institutul de Medicină 
Legală şi Psichiatrie; Institutul de Igienă Industrială şi de Medicină 
a Travaliului; Institutele catedrei1 de Fizică medicală, de Radiologie 
medicală şi al Radiumului, cari asigură învăţământul Radiologiei şi 
al Elecfrologiei 'medicale şi eliberează dupe 6 luni un Certificat de 
studii preparatorii, iar dupe 2 ani Diplomă de radio'ogie şi elecfrologie 
medicală a Universităţii din Paris; Şcoalele de Stamotologie, oare pri
meşte studenţi din ultimul an, medici francezi şi străini şi eliberează 
dupe 2 ani un Certificat de Stomatologie; Institutul de Medicină 
Colonială. Deasemenea dispozifiunile de reglementarea" a Asistenţilor) 
străini. In definitiv, fot ce priveşte organizarea şi funcţionarea acestei 
Facultăţi care a determinat organiziarea şi funcţionarea învăţămân
tului nostru medical. Nu văd menţionate disciplinele complimentare, 
din cari viitorul medic îşi poate alege ob'igator una Sau mai multe 
cari îl vor interesa în mod particular.

Constat că învăţământul medical în Franţa a rămas Ia De
cretul din 6 Martie 1934 asupra reorganizării studiilor medicale Ia 
acea dată. De atunci concepţia nu i s’p schimbai şi o- readaptare 
Ia condifiunile nuoi de viaţă, sănătate şi boală nu s a făcut. S ani 
înmulţit serviciile şi clinicele, dar nu disciplinele. Se poate spune că 
învăţământul medical francez, luăm ca prototip pe cel predat în Fa
cultatea de medicină din Paris de reputaţie medicală, n’a evoluat; 
a rămas pe Ioc, individualist, curativ, clinic. A pus în acelaş individ 
boala şi sănătatea. A concentrat în acelaş medic medicina curativă 
şi preventivă. A stabilit între bolnav şi medic contract individual, 
personal, benevol şi remunerator — nu gratuit şi obligator. A urmă
rit formarea medicului pe bază universală, n’a avut în vedere o spe
cializare din vreme şt adequată necesifăfi’or sanitare ale ţării. Pentru: 
Franţa a dat medici valoroşi, de orizont Târg, a căror specializare ul
terioară s’a făcut, este drept pe o bază şi mai solidă. A ajutat spiritul 
rasei, gradul cultural şi economic ridicat al poporului francez. For
marea ştiinţifică a medicului francez a condiţionat-o mediul savant 
în care a învăţat, valoarea profesorjror săi (pe care selecţionarea lor 
prin concurs nu i-a stérilisât şi nici nu Ie-a creiat psichoze — cum 
pretinde D-I Prof. V. Papilian, ba i-a emulat şi Ia cădere i-a am-
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bifionat). Randamentul pentru copctivitate i’a asigurat organizarea sa
nitară bazată pe o Iegislafie democrată, cu toate că învăfământui 
medical nu a fost conceput în spirit democrat. __ _ ,.s.

De aceste condifii favorabile dinafară învăfământui medical ro
mânesc n’a beneficiat. Din contră, caracterul individualist şi interesa} 
unilateral al medicului român a fost ajutat, deci deservit, de o instrucfie 
insuficientă şi de formarea unui corp medical necorespunzător nevoilor 
sanitare şi colective ale Nafiunei. Medicina românească şi medicul 
român nu au fost puse în slujba poporului.

De aci, nevoia unei reforme adânci şi q învăfămânfului nostru 
medical, în sensul expus- de D. M-tru Ştefan Voifec şi ‘ G. Vasilichi 
la Congresul Sindicatelor unite ale Corpului didactic- de toate gradele 
din luna Noembrie a. c;

*

învăfământui medical în U. R. S. S. fine seamă, dupe cum am 
văzut 'din expunerea D-Iui D-r Ed. Mezincescu, de comandamentele
sociale. El are în vedere asigurarea sănătăţii, prevenirea boalei şi 
asistenţa de stat gratuită în caz - de boală — pentrù tofi locuitorii; 
pe toată întinderea peste 2 continente a repliblici'or sovietice, egală, 
fără discriminare de rasă, naţionalitate, de condiţie' socială.

De acea, a fost concteput un program de învăfământ medical 
monotecnic, cu ani reduşi, complectat qu discipline complimentare de 
ordin economico-social cari merg alături, ca şi în viafă, cu disci
plinele cari tratează despre sănătate, despre boală . şi despre toate 
împrejurările cari le condiţionează. De aci, a rezultat; prin plani
ficare, în U. R. S. S. acea refea imensă de • insfitufiuni medicale şi 
numărul de medici şi personal sanitar adéquat popuïafiei şi întinderii 
teritoriilor sovietice. Tofi şi. toate, învăfământ, .organizare, instiflufiunj, 
personal medico-saniiar fiind puse, în slujba poporului. Le vine în 
ajutor spirifpl tutulor reformelor din U. R. S. S. cari au caracter so
cial şi democrat. ,

In acest sens frebue reformat învăfământui nostru medical, 
ca 1 să meargă mână în mână cu nevoile sanitare şi sociale ale făriij, 
jinând seamă în primul rând de asigurarea sănăfăfii pafrimoniu'ui nostru 
biologic care1 în proporfia 80°/o este aşezat la fără şi rezolvând cu
precădere problema bolilor săciole şi problema mamei şi a copilului. 
In slujba acestor scopuri urmaază a se pune câte un tip nou de
medici, formafi din vreme prinfr’o şcolaritate pdequafă. Nu am in
trat în posesiunea informaţiilor documentare cari privesc disciplinele 
şi lucrările practice de clinică şi laborator, cari la tipul de Facultate 
de medicină şi profilaxie cu 5 ani în U.R.S.S. ocupă, în afară de anul 
de internat obligator, cam jumătate din totalul şcolarifăfii— cum relatează 
D-I D-r Ed. Mezincescu. Disciplinele strict medicale. Ia acest tip de 
facultate cu 5 ani caşi Ia tipul de Facultate de igienă şi ştiinfe sa
nitare ci» 4 ani şi Ia tipul de Facultate de protecfie mafemo-infantiiă
iarăşi cu 5 ani, vor trebui să asigure temelia so'idă care se pune în
primii 2 ani de medicină şi pe care se va ridica tot eşafodajul
medical de mai târziu, cu nădejdea de ai-I ridica fot mai sus sau
M. M. R. 9
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măcar a-1 întreţine. Cimentul de legătură îl vor forma noţiunile de 
Biologie generală şi acelea de Introducere în medicină Ia care con-, 
c«ră mai multe discipline complimentare anexe —  astfel cum am 
expus în cronica numărului precedent. Cu aceste precaufiuni, reformei 
de caracter democrat a învăţământului medical românesc va satisfiace 
necesităţile colectivităţii şi cerinţele medicine; care deşj divizată ră
mâne una şi indivizibilă în scop şi. aefiune, or cât de multe, aspecte 

var prezenta unicul medical
* *

In Orgcnizarea medianei într’o fără, Invăfământul medical stă
Ia bază. Principiile de Organizare nu sunt statice, evoluează cu me
dicina şi cu condifiile sociale ale fării. Concepţiile delja 1938 nu 
mai prind în 1947, cel pufin în oarecare privinţe. învăţământul, la
care ne oprim, este condifîonat Ia fel. Felul cum 1.-a conceput autorul
răspunde unei admirabile instruefii medicale complecte, asimilată pe 
îndelete, în mod rafional, într’un regim social-JpoIitic-economic schimbat 
azi. Medicul universal dispare; cei 7 ani trebuesc comprimaţi şi dis
ciplinele avansate; P.C.N. devine complimentar şi în orice caz me
dical, eşînd din starea pură, fără de rost; o specializare timpurie esh} 
cerută de condifiile sociale, în cadrul socializării şi a etcjtrzărij 
medicinei, în care asistenta medicală devine obligatorie pentru Stai 
şi pentru profesiunea medicală,. în folosul colectivităţii. Rămâne însă 
învăţământul c'inic sistematizat şi fiziologic, astfel cum I-a conceput 
şi-I predă D-l Profesor Daniefopolu în clinica D-sa!e. Vor rămâne 
examenele, concursurile şi recrutarea profesorilor astfel cum au fost 
expuse. Va trebui să rămână asigurarea unei baze solide de instrucţie 
medicală, or cât ar fi ’ reduşi anii de studii, • pe care să se poată 
construi ulterior. Este necesar să se pună în contact viitorul media
cu bolnavul, prin stagiu de spital, din vreme, cât mai mult timp, 
cât mai activ — căci medicina se învaţă pe bolnavi pentru cei sănătoşii

D-I Profesor Victor Papi’ian dela Cluj crede că instituţia „Ex
ternat-Internat” nu mai este de actualitate, ;— s-ar, fi perimat. Mergea 
când medicina era soco'ită meşteşug sau: numai: artă, dar acum este 
şi ştiinţă prin „elementul de creaţie ideativă” — care dupe D-sa cere 1 
să ai cunoştinţe, fără să înveţi în prealabil. Medicina se învaţă totuşi, 
concede, dar Ia toate cursurj'e şi în toate laboratoarele, nu numai Ia 
patul bolnavului; dupe cum' anatomia nu se învaţă mimai pe ca
davru, ci şi Ia o expoziţie de pictură, fa stadion, Ia circ —  dar» 
mai întâi anatomia pe cadavru şi mai bine medicina pe bolnavi. 
Este „impietate” Ia adresa demnităţii umane să înveţi medicina la 
patul bolnavului; Ia plotul bolnavului să vie „studentul integral”, bur
duf de carte, ca numai „să verifice” cele învăţate; el nu trebue să 
înveţe*), „el trebue să înţeleagă” — ca licenţiatul care fa începutul

*) Intr’un articol precedent, d-l Prof. Papilian recomandă ca imbold !
. l’a învăţătură din când în când „un chef cu lăutari“ .

\
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carierii rai ştie să facă o petifie, în cât nici doctorul injê fie. Este tragică 
soarta studenţilor buni, cu frequeiifa şi examenele în ordine, cari înloc să 
studieze „Patologia” sau specialităţile, se apucă să învefe de externat 
şi apoi de internat; mereu să învefe, dar „nu să studieze” ; stau 
acasă şi învafă ca „băefi deşfepfi” —  căci nu sunt proşti să meargă 
să vizioneze "profesori „blazpfi,'obosifi, fără vocafie” cari rămân „înapbîa 
oatedrei”, şi nici să audieze cursurile din simpatie colectivă (nicj 
individuală) pentru profesor şi să participe activ în calitate de „co
laboratori spirituali” ai profesorului printr’o „emulafie reciprocă” —  
urmărind cu degetul cursurile lui din anii frecufi saiu isvoarele din 
care a învăfat şi el, profesorul. In acest timp Externul „nu ştie cuin 
s’o şteargă mai repede”, ca să asiste Ia cursuri —  ca cele de mai 
sus; iar Internul, înpins şi el dela spate de nevoile fui (examene, ar
mată, teză, secundariat) încredinţează pe extern, dup© cum acesta 
pe infirmiere; norocul serviciilor sunt infirmierele, când sunt bune —>) 
sau externii şi internii de altă calitate. Concursurile? o risipă 
de erudifie factice sau element de paradă, care trebuind să dea d© 
gândit studentului serios —  acestuia nu-i rămâne decjâ,î să le dea 
Ia opiarie şi să nu-şi peardă timpul cu ele. Insfârşit auforuB 
ajunge Iă punctul cel mai ginglaş ăl demonsf rafiei sale ex 
catedra: concursul de extemaf-inîernat este' vătămător evolu
ţiei Spirituale şi morale a candidatului; el nu mai pregăteşte 
armonios toate disciplinele din program; prin munca uriaşă şi inutile)
—  sic, mulfi ajung neurastenici, psichasfenici, abulici şi fobiei —  
şi numai externatul şi internatul e de vină, mai cu seamă dată au 
căzut Ia, concurs; memorizarea imp'icând schematizare, schemiati'zbrea 
împiedecând dinamismul idpi şi diminuând spiritul critjc, studentul 
conştient înloc să devină un ,,un creator”, prin mumificare progresivă 
se transformă într’un „şablonar" —  un papagal,, se tâmpeşte- deşi 
cu diploma în buzunar, ajunge un timid-îndrăsnef — rău şi fără 
diplomă, din îndrăsnef ar fi ajuns timid când ar fi băgat de seamă 
că tot sfuc*ând şi neînvăfând n̂ i ştie nimic. Dar de concursuri stu-

.dentul se va. mai Iovi, Ia secundariat, la primariat — da profesor? 
universitar nu î se cere, în clinică îl numise şeful, fără nici-un 
concurs. Tineretul de azi dorind să devină cât mai autentic •—  ca din 
mamă, refuză să figureze ca un element decoraiiv în suita unui pro
fesor — mai bine se face creator şi de nevoe profesor, ca învăfân'cî 
pe alfii • să mai învefe şi el. La sfârşit autorul declară tă nu este, 
pentru un învăfămânf quasi-teoretic — cum ar reeşi din articol şi 
din demonsfrafi©; D-sa se strădueşfe a apropia pe viitorul medic c'e 

'bolnav ■— deşi ca profesor de anatomie lucrează pe cadavrul Iui; în 
reforma ce preconizează, nu vede în- om un indiferent material* de studii
—  D-sa îl disecă în viafă ca scriitor, dupe moarte ca anatomist. 
Concepe stagiul de spital în cadrul cursurilor şi lucrărilor’ obligatori
—  ştie Dumnealui cum şe efectuiază acest stagiu?; din anul. II va 
face tot „obligator” un stagiu de o lună şi jumătate vara în pro
vinţie —  Ia fără, unde va avea liniştea şi răgazul pentru studiu şi 
creafie; anul şeaş© -este rezervat exclusiv stagiului, el reprezintă anu? 
de internat obligator şi egal peifru fofi studenf i — stagiu în felul in-
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iernatului dar fără internare, nu ? Şi autorul termină declarând răs
picat: ,,Externatul-Internat nu mai este de actualitate, nu mai are 
rost azi, când cultura medica'ă română îşi afirmă autonomia creatoare; 
elevii cei mai buni se depărtează de extemat-intarnat, fiind—câ prinftr’o 
in'uiţie remarcabilă — remarcată de, profesorul Io", ei vor să studieze 
nu să înveţe, să creaze nu să şabloneze —  în cadrul unui post în 
clinică sau laborator, numit dupe arbitru! şefu'ui, fără concurs.

— Aşa dar, Jos Exfernatul-Internnatul! In noua reformă pre
conizată de D-I Prof. V. Papiian dela Cluj. • .

Nu este cazul a întreprinde o pledoarie în favoare. Tri
mitem pe cetitor, — şi pe .autorul artico'ului -comentat, Ia broşura 
„Internatul în Spitalele din Bucureşti —  1860— 1922", publicată de 
„Asociafia internilor şi foştilor interni de spitale” la „Cartea Medi
cală” în 1922. In ancheta întreprinsă de Comitetul Asociafiei care 
a solicitat şi consemnat „Păreri'e despre Internat” ale reprezentanţilor 
ş'iinfei şi practicei medicale româneşti Ia' acea dată, toată lumea era 
de acord că: Internatul este una din cele mai frumoase creafiuni ale 
unei democraţii conştiente, iar concursul rămâne singurul mod de T e -  
crutqre care prezintă garanţia dreptăţii (Prof. Th. Ionescu); — In
ternatul face se'ecfiunea între studenfii în medicină şi este cea mai 
bună pepinieră pentru, recrutarea elementelor mai de seamă ale cor- ' 
pului medical (Prof. C. Angelescu); — practica Internatului să se 
înipdă în toată ţara, ubique Iocorum (Gen. N. Vicol); — Inter
natul consfitue baza ştiinţei şi ' a practicei medicale (Prof. G. Ma- 
rinescu); —  în Franţa diferitele promoţiuni, de interni au dat corpului 
medical 'o bună parte din i’ustrafiunile sale (Prof. Ion Nanu-Muscel)
— Internatul are rolul cel mai de seamă în învăţământul medical, 
în desvoltarea persona'ităfii ştiinţifice a medicului, prin complectarea 
noţiunilor curente (Prof. D. Danielopolu); — Internatul este o se- 
Iec iune valoroasă care are la baza sa un sistem democrat, inter
natul este şcoala realităţii şi a iniţiativei (Prof. I Iacobovici); —  
Trăiască internatul! termină D-I D-r ,C. Poenaru Căplescu.

Opunem aceste păreri cel puţin tot atât de autorizate părerilor 
exprimate de D-I Prof. V. Papilian. Pentrucă socotim. Instituţia in
ternatului drept cea mâi bună şcoală de a învăţa medicina, am dat 
această extânsie comentariilor Ia artico'ul suscitat. Pentru luminare şi 
profilaxie am recurs la metoda discuţiei în contradictoriu în public. 
Piofilăxie, pentru ca îndemnul de a fugi de Extemat-Intemat şi- de 
concursuri să nu facă prozeliţi. In acea broşură la pag. 22 vedem în 
fruntea promoţiei de interni- din anul 1911 pe internul V. Papilian, 
promoţie care din 8 interni a dat 4 profesori universitari. Nu reprezintă ' 
Internatul o instituţie de se'ecţionare?
- D-I D-r V. Papilian este un om de ştiinţă. S’a dedicat studiului 
Anatomiei, cu ramurile conexe Embriologia şi Antropofagia. ProfesOr 
de anatomie Ia Facultatea de medicină din Cluj, D-sa a publicat în 
QCiste discipline Tratate şi- Manuale didactice remarcabile. Cercetător 
în domeniul chirurgiei experimenta’e, a făcut lucrări originale şi 'tras 
concluzii definitive. Poate tăgădui D-sa că n-a * învăţat anatomia şi
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pe omul viu în ca'itafe de. infern în serviciile de chirurgie şi a anti
cipai siudiul ei pe cadavru în sălile de prosectură, ale spitalelor, 
mai de grabă de cât la circ şi în să i'e de pictură?

D-I D-r V. Papi'ian mai este un scriitor consacrat. Membru .
în S.S.R., este şi Preşedinte al Societăţii Scriifo i or Români din Ar
deal. In multe din nuvelele sale Fantasticul; îşi găseşte obârşia în 
cutele Sufletului uman; de nepătruns caşi tainele Ceruţii, aprofundat 
în săli'e spita'elor în care a funcfionat în calitate de intern timp de 4 
ani; în „A II nebunie” îl transpune direct diin medul de'a Ospiciul 
Mărcufa în care a trăit un an. îşi uită Dumnealui isvoarele de 
inspirafie, ba încă blestemă ccazii'e de documentare? Cetitorii sunt
mai recunoscători, ei gustă nuvele'e scrise pe văzute,. ca şi pe cele 
P.N.V. (altă schijă a D-sale) cu aceaşi plăcere.

D-I D-r V. Pâpilian este şi un muzician desăvârşit, în care
calitate îricredinfat cu direcf'a mulfi sini ; a Operei din Cluj. Muzica 
nu se învafă numai Ia Conservator şi se execută în sălile de 'con
cert, mai fericit cine o trăeşte în cămăruţa Iui de intern, şi vibrează 
pentru suferinţele bolnavi’or din sălile de a aiuri ale spita'u'iui. Şi pentru 
aceasta, autorul artico'u ui ce criticăm, adică analizăm, nu are dreptate» 
când denigrează insiitufia Externat-Internat în care s a format timp 
de 7 ani -— numai pentru-că Iar fi deturnat dela desăvârşirea latu
rilor multiple ale personalităţii D-sa'le comp'exe „pe i care dupe acea 
cu multă trudă ar fi regăsit-o”. Mai întâi, ce a căutat şi de ce
a rămas D-sa Ia medicină, şi de ce n-a eşit Ia timp din acea
nefastă institufie care I-ki hrănit şi adăpostit bfâfiă aţii ? — estê  
aceasta o altă latură a Externatului-Internatului care n-a fost privi'ă 
în Părerile exprimate despre Extemat-internat, institufie care re
prezintă pentru cei mai mulfi studenfi va'oroşi dar săraci un mijloc de
existenfă, o bursă, cea mai demnă, câştigată prin muncă şi pe bază
de merite. Iar ce se regăseşte, se pfefueşfe mai mult şi se desăvârşeşte.

In concluzia pe care o tragem, ne permitem a crede că autorul
a pus „studiul”  înaintea „învăfăturii” ; -----că de dragul unei „Creafii”
originale şi precoce din partea studenfi'or săi a neglijat pentru D-sa' 
folosul documentării, şt reflectării Ia acel ,,dejâ Iu, sau su, seu connu 
care se învafă şi te conduce Ia sursă sau Ta fişe şi Ia autolr —  
azi predecesorii nu se mai citează, fie-care o ia cu „Creafia dela 
Dumnealui şi-i' dă cum o e ş i ; — în sfârşit, re'evăm afirmafia că 
dacă studenfii buni se depărtează azi dela extemat-internat (mai în
tâi rămâne să vedem dacă este adevărat şi în ce măsură), contestăm 
că o fac ca să rămână „Autentici” (precum eşifi din mamă, dupe 
cum vulgar ne-am exprimat mai sus), o fac pentru alte motive între 
cari obţinerea mai uşor de posturi în clinicele' de învăfământ pentru 
care se cere »numai aprobarea şefului.

Repetăm, am făcut atâta discufie numai pentru-că socotim Insti
tuia Extemat-internat ca cea mai bună Şcoală de medicină.

M. C. ‘
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Botanică medicală

, PODBALUL
(Tussilago farfara) 

de
Dr. N. IGNA (Alba talia)

Podb'alui este o pliantă foarte comună, bine cunoscută  
de m ultă lutae gi întrebuinţată în meţdicina populară 'din 'tim 
purile cele m ai vechi, fiin d u tilizată cu folosi ,111 înbolnăvirile  
amaratului respirator, m ai iales contra tusei, de unde-i: derivă  
şi denumirea latină de tussilago farfa ra (tussis =  tuse). ‘

In limba roimlână este cunoscută sub denumiri variate, 
duţpă provincii, p o d b ea l  în  T ransilvania, p o d va l  în M untenia  
şa podbat în restu l ţării. In lim ba franceză este cunoscută, 
afară de denumirea de Tussilagie, sub numele de Herbe de 
Sainte-Guerin, P a s-d ’âne, Past-de-chevăl (după form a de pot
coavă a frunzelor) şi Tacon n et (chipiu de vânător francez). 
In lim ba germană, tot după aspjectul frunzii, asemjălnată cu o 
colpită, este cunoscută sub denumirea de H uf lattisch. In limba 
m aghiară numele ei o b işn u it. este de, m artilapuvirâg, adică  
floarea şe surilor umede.

După clasificatia lui E. E n g l e r ,  această plantă face parte din 
familia botanică a C om pos i ta j e  -lpr, subclasa, M e t a c h l a m y  dae-lor, 
clasa , D y c d t y 1 e dl o n e aie-lor, subdesplărtăjniântul A  n g i o sp e|r maţe-lor 
şi despărţământul E m b r y o l p h y t a  S i p b o n o g a m a .

Este o plantă ierboasă, mai mult de munte, iînaltă de 'circa 15—20 cm. 
Creşte mai ales prin locuri umede, argiloase, pe lângă şanţuri, drumuri şi 
poteci, pe lângă izvoare şi păraie, lângă maluri abrupte şi rareori prin 
semănaturi. ■ ;

Din rădăcina cărnoasă ramif icată (rizom) care iernează în pământ • 
■ se desvoltă primăvara, de timpuriu (Eebruarie-Martie),- patru până ,1a douăzeci 
tulpini florifere, păroase, acoperite cu ' numeroase frunzuliţe mici, solzoase, 
de culpare brun-roşietică. Dacă rupem tulpina, constatăm1 că e iplină, !nu goală 
cum ar fi de exempţu. la păpădie.

Elorile numeroase, -sunt de , 0 culoare galbenă-vie, aşezate la vârful 
tulpinei (capitule terminale). Seamănă ca culoaye, formă jşi compunere (cu floarea 
âe păpădie, cu care este de altcum înrudită. Florile sunt compuse din bractee 
(foliole), dispupse pe unul sau două rânduri. Cele centrale, tubuloase," mai 
puţine la număr, sunt bărbăteşti, iar cele marginale său periferic^, mai 
numeroase, sunt elemente feminine. înfloreşte în primele zile ale primăverii, 
în lunile Martie şi Aprilie,- înainte de a da frunzele. Această caracteristică şi 
culoarea galbenă a florii asemănătoare florii de păpădie, serveşte şi pentru recu
noaşterea acestei plante. Florile >se deschid numai, pe vreme frumoasă, pe

V
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timp urît se închid şi se apleacă în jos. Floarea ajunsă la maturitate se 
transformă rapid în bobită.

Maiu. Ele sunt mari, petiolate, având forma 'rotundă-cordiformă (în chip de 
inimă, de potcoavă sau copită) cu marginile unghiulare şi dinţate. Sunt rozu- 
late, adică dispuse în câte 5—.7 frunze, compunând o rozetă. Au o cuibare 
verde mat, iar dosul este tomentos (peri mici numeroşi, îngrămădiţi, alcătuind 
o reţea deasă albicioasă.

Fructul este o bobită, compusă din achene cilindrice, prevăzute cu 
câte o egretă (pâppus), pe care vântul, o împrăştie. uşor până la distante mari.

In medicină se întrebuinţează numai această unică specie de tussi- 
lago farfara. Părţile folosite în medicină sunt floarea şi frunzele (flores 
«t folia farfarae). ,. . '

Recoltarea. — 1. Florile se culeg la sfârşitul lunei Martie şi înce
putul lunei Aprilie. înainte de a ajunjgte la maturitate, ele se culeg îmbobo
cite, căci în timpul uscării ele continuă să se desvolte şi să înflorească, transfor- 
mându-se în bobite. Florile trebuesc rupte dacă e posibil fără codită sau 
cel mult cu o lungime de 1 cm. Uscarea să se facă rapid la umbră, în 
locuri uscate şi foarte bine aerisite, de exemplu în pod sau în camere încăl
zite, întinse în straturi ' subţiri şi întoarse de mai multe ori pe zi. Se pot 
usca şi la soare, acoperite cu o hârtie. Dacă sunt uscate la o căldură prea 
mare, florile se transformă în bobite. Uscarea înceată înegreşte drogul, scă-’ 
zându-i valoarea. In comerţul cu plante pe admite între flori, bobite într’o 
proporţie de cel mult 10 OJq . Din 6 l;gr. flori proaspete iese cam 1 Kgr. 
marfă uscată. Florile uscate trebuesc păstrate în saci şi la locuri uscate, 
căci în timpul depozitării, ele absorb umezeală şi devin de o culoare brună.

2. Frunzele se adună în lunile Mai, Iunie, fără codite şi se usucă 
la umbră. în locuri suficient de aerisite, având grija ă̂ nu se păteze.

Această plantă medicinală (florile şi frunzele), bine colectată şi bine 
uscată, este mult căutată şi bine plătită. '
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Indicaţia• Pentru a ne da iseama de valoarea farm a
cologică a acestei plante reproduc după Hertvvig analiza ce
nuşii plan teiv făcută de Strasser: Potasiu 28,23, Sodiu 2,36, 
Calciu 21,10, M agneziu 8,86, Fier 1,02, Fosfor 4,44, S u lf  
26.55 şi A c.silicilic  7,82. •

Printre proprietăţile farm acologice ale acestei plante  
trebue scoasă în. evidenţă, în prim ul rând, acţiunea sa utilă în 
calmarea şi combaterea ,tusei şi mai ales uşurarea expecto- 
raţiei în îmbolnăvirile catarale ale aparatului respirator. A c 
ţiunea sa expectorantă este deosebit d e u tilă  în partea a doua 
a bronşitelor; după trecerea perioadei congestive, când secre
ţiile încep să prezinte o oarecare abundenţă. A ceastă p la n tă  
m ai posedă propr etăţi sudorlce. Din aceste m otive este în 
trebuinţată în răceli şi răguşeli. V irtu ţile tonice ale plantei 
fac ca ea să  fie folosită cu folos m ai ales în convalescenţa  
postgr.pa'ă. E ste recomandată folos rea plantei şi în d ebili
tăţile pulmonare după rujeolă. Num eroşi autori, între cari 
Bohn, Dechamps, au scos în evidenţă virtuţile terapeutice ale 
acestei plante în scrofuloză, iar frunzele proaspete ar constitui 
un remediu eficace contra rachitislmului1 atât la copii cât 
la animale tinere' '(viţei, mlânji, etc.). Intră 'în  compunerea 
diferitelor ceaiuri depurative. A p lica tă  direct, sau sub formă 
de băi, planta ar ajuta la  vindecarea diferitelor ulcerţaţiuni 
şi afecţiuni ale pielei1. ,

Frunzele de podbal sunt întrebuinţate ş i  în alimentaţie, 
ca sălăţică sau ca foi pentru prepararea de sărmăluţe.

M odui Gte adnimistrare: Formă principală de adm ini
strare a acestei plante m edicinală este ceaiul, sub forma de 
infuzie, preparat cu 50 gr. plantă uscată la  un litru de apă. 
De obiceiu florile şi frunzele de podbal se amestecă şi eu  
alte plante m edicinale cu acţiune asem ănătoare; flori de malbă, 
de lumânări că, sentinţe de anason etc.,- şi cu acest am estec 
se prepară un ceai îndulcit cu miere. A ceastă plantă intră  
şi în compunerea ceaiului pulm onar oficial german. A ltă  form ă  
de administrare este extractul flu id  sub form ă de sirop; 
E xtract fluid de tuSsilago farfara 5 gr., sirop de capillaria  
q. S. |p. 400 gr. D. S . : 2— 4 linguri pe zi (Decaux).

S e mai recomandă planta proaspătă de podbal, strivită  
şi stoarsă, am estecată cu  miere şi unt proaspăt.

Un alt m od de întrebuinţare al podbalului, obişnuit \în 
vechime, recomandat şi de Plinius, ar f i  fum igaţiile de răd ă
cină aruncată p e  jăratec de lemn de cipru. J'uchs într’o carte 
de buruieni de leac (Krăuterbuch) din 1593, recomandă tot  
fum igaţii, dar făcute eu frunze uScate. M a i ales în Germ ania 
este răspândită metoda de a fum|a în scop 'terapeutic (frunzele 
de podbal, fie simple, fie  amiestecate cu tutun. Renum itul 
botanist Schultz a constatat chiar p e e l efectul acesţui mod  
de tratament, recomandându-1 celor ce suferă de bronşite 
cronice sau astmatice. ,
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Ultim ul mod de aplicare ar f i  uzul extern, adică ap li
carea directă a frunzei răni, furuncule. A cdst m od de tra
tament extern este recomlandat înai ales de naturalistul Kneippi

R eţete■ (După M eyer: Planzliche Therap'e, Leipzig, 1935).
L  Expectorant:
Rp. Fructus anisi

illerbae veronieae off 
Rădic, - saponariae aa 20.0

i Fior. sambuci < • .
Folfarfarae ■ , aa 15.0
R adie violáé 10.0 '■

D. S. O  lingură de 'sticlă )a o ceaşcă de apă fierbjn'fe.
A  se  bea caldă.

2. Expectorant şi calmant al tusei.
R p. Fructus foenieuli

Herbae pulmonariae off.
. Fol. plantaginiS lanceolatae aa 20.0 

Fol. Farfarae 40.Ö. '
D. S. O lingură de supă.din acest .amestec la o ceaşcă de _ 

apă fierbinte. A  se bea caldă. , .
3. Idem:
Rp. Herbae galeepisis 40.0 

H erbae pulmonaris off. .
Fol. farfarae aa 30.0

D. S. O lingură la  o ceaşcă apă1 fierbinte şi a se bea' 
în trei rânduri, încălzită. >

4. Contra astm ului bronchial:
Rp. Herbae m illefolii

Fol. farfarae  
Fior. m alvae silvestris 
Fior. lavendulae aa 25.0 '

D. S. O lingură la o ceaşcă .apă fierbinte. A  şe bea caldă, 
câte o ceaşcă, de 2— 4 ori pp zi. < , .
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VICTOR BABEŞ
OM  D E  Ş T IIN Ţ Ă  Ş l  M A R E  D A S C Ă L  

D E  T E R A P E U T IC Ă  S O C IA L Ă  

de
S. IRIMESCU

Au trecut 21 ani dela moartea lui Victor BABEŞ.' Do- 
borît de o muncă istovitoare a dispărut' înainte de vreme, când 
putea încă să continuie contribuţii care au făcut din .viata lui o 
dâră de lumină pentru folosul întregei omeniri.

Era fiul lui Vincentiu Babeş, aprigul luptător de peste munţi 
care şi-a închinat viata pentru închegarea neamului, visului 
m,ăret de Unitate naţională.

Mediul de intelectualitate şi de înalte sentimente patrio
tice în care şi-a trecut copilăria a favorizat desvoltjarea unor 
calităţi înăscute. Studiile de medicină le-a făcut :dbi,ani la (Buda
pesta şi apoi la Viena. Viena era pe ;vremea jaceea, către anul 
1870, uin focar de lumină care fascina. Tineretul din toate păr
ţile lu^nei alerga la el, avid să se instruiască, cultivându-şi! 
mintea şi sufletul. Profesori de seamă care se afirmaseră deja 
în alte facultăţi ca o consacrare definitivă a; meritelor lor erau 
chemaţi să ocupe un loc la. cea din Viena. Se făcea astfel o se
lecţie ş i ' facultatea de acolo devenea din ce în ce mai mult 
un aeropag de o faimă universală.

Dela începutul studiilor, Babeş sTa dovedit cu o minte su
perioară şi o mare puterevde muncă aşa încât s’a impus atenţiei 
şefilor săi. A  făcut repede o carieră strălucită.

La vârsta de 30 ani a fost numit profesor de istplogie 
patologică la facultatea de medicină din Budapesta după ce 
trecuse să lucreze şi în diferite centre universitare şi printre 
altele la Berlin unde V ir c h o w  îl aprecia aşa de mult încât' 
a recomandat călduros să-i fie dată catedră dela Budapesta.

La Paris, Cornii a ştiut să, recunoască |în el un iniţiator prin 
pregătirea pe care o dobândise în ştiinţa nouă, cum era bacte- 
riologia la acea epocă şi a publicat împreună cu el primul mare



tratat asupra Bacteriilor, carte clasică timp de câteva decenii, 
care a avut câteva ediţii consecutive.

Facultatea de medicină din Bucureşti, când numele lui 
ajunsese de o reputaţie mondială, Fa chemat să ocupe catedra 
de bacteriologife special înfiinţată pentru el în 1888 printr’un 
vot al Corpurilor legiuitoare. - ■

A  creat aici o şcoală, o pepinieră ’ de oameni de valoare 
oare au fost ulterior colegii lui. Marinescu, Proca, Sion, Mjami- 
catide, Levaditi, Nicolau, etc. se făleau că s’au format la această, 
şcoală.

Din laboratorul pe care-1 conducea au ieşit numeroase lu
crări —  până în 1926 când a murit, eleviisăi inventariasieră 
peste o “mie —  care au pătruns! peste tot, şi peste hotare, şi au 
făcut cunoscut numele de român mai mult decât luceferii pe 
alte tărâmuri, chiar când sunt autentici'cum ar 'fi [cei [ai politicei 
care se bucură de mai uşoară şi rapidă răspândire a faimei lor- 

Intr’o scrisoare pe care în anul 1892 i-o adresa rigidul 
Dimitrie Sturza care distribuia cu cumpătare şi discernământ 
elogiile, nu ca să-l măgulească dar relatând ceeace constatase în 
diferite centre, de înaltă cultură pe care le frecventa [în foite ţări 
îi făcea această comunicare:

, „La congresele internaţionale din ultimele decenii la 
care am participat caftea de vizită pentru noi şi (tara noastră 
era că venim din locul în care un B ab oş, vun C a n ta c u z in o , 
un M a lin e s e n  erau titularii unor catedre al căror renume 
ajunsese până în ţara unde se ţineau congresele“.

. E un argument măi mult că trebuie isă se dea [oamenilor de 
ştiinfă atenţia şi încurajarea pe care o merită. fără precupeţirii 
şi tocmeli pe motive de calculări de cât maî ^strânsă economie, 
când pentru alte capitole mai puţin importante largheta e' de 
multe ori mare. Sprijinul' acesta ar fi cu prisosinţă compensat 
prin randamentul unei contribuţii de înaltă valoare care ridică 
prestigiul tării întregi. •

Enumerarea şi analiza conţinutului acestor lucrări a fost 
făcută de admiratorii şi elevii lui în publicaţiile omagiale apă
rute la diferite epoce şi pot fi găsite acolo. Ceeace se pjoiate 
spune însă fără nici o exagerare, e că această enumerare ar fi 
un compendiu al - întregei bacteriolpgii deoarece nu e capitol 
din ea, în care numele lui Babeş să nu (apară.

Voi cita numai câteva etape ca o . dovadă de neobosită 
sârguinţă şi de competiiiţa; desăvârşită ' că să producă' aceste 
lucrări epocale Care i-au . subscris numele în analele ştiinţei 
universale pentru totdeauna. •,
’ . O serie întreagă de microbi, cel puţin [4,8 au ifost descoperiţi 

de el cum- e consemnat în marele tratate clasice [de 'bacteriologic.
Cu- numele de babesia, ca un omagiu pentru el este. desem

nat un grup de pSrotdzoare care provoacă afecţiuni a căror 
cauză până la lucrările lui era t necunoscută, hemoglobinuria 
cailor, cârceagul oilor. ! ,

. ' • 767 /
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Turbării i-a 'consacrat' numeroase bcrectări şi a .publicat o
carto monumentală asupra ei.

Pentru a o preveni, a' propus: o metodă proprie care poartă 
numele de metoda română. Conlra difteriei si holerei variantele 
de vaccinuri introduse de öl au fost aplicate cu succes la noi 
şi în alte ţări. ,

Pelagra datorită, alimentafiei defectuoase ‘ a ţăranului l-a, 
preocupat mult şi în numteroase memorii a discutat cauza acestei 
afecţiuni. înţelegând mizeria ruralilor care o provoacă a propus 
pentru combaterea ei măsuri de ordin social şi economic. A  fost, 
în felul acesta un mare democrat cu, sentimente de”-înaltă 
umanitate.

In, conferinţe de maro răsunet- a ştiut să vulgarizeze no
ţiuni de igienă ca să atragă atenţia puterilor publice că au- 
îndatorirea să intervină cât '  mai intensiv pentru apărarea să
nătăţii populaţiei atât dé primejduită din cauza deficientelor 
cu care aşa de precar e pusă în practică ,1a noi.

Pentru anatomia patologică pe lângă o competintă desă
vârşită, unanim recunoscută avea infantii geniale. O piesă ana
tomică, o diagnostică la prima vedere, tălmăcind leziunile, 
înainte chiar de a le aprofunda. II văd prezidând şedinţele So
cietăţii de‘anatomie unde prezenta‘materialul cules de]a autop
siile • din diferite spitale, pe care le făcea înconjurat de o nu
meroasă asistentă, elevi tineri şi mai vârstnici, evocând astfel 
tabloul lui Rembrandt, faimoasa lecţie de anatomic, care ar 

, fi putut să inspire pe unul din marii noştri pictori ca să fie 
imortalizat şi în felul acesta. .

La ocazii a ştiut s'ă ia atitudini dârze şi energice ca să 
combată curente de obscurantism întreţinute de puterea întu
nericului care stăpâneşte încă atât de mult,, - la-s noi, mas'sele.

Prin prestigiul şi autoritatea lui a putut să demasce reaua 
credinţă dusă până la şarlatanism din procedeele celor ce pro
vocau aceste curente. Astfel, când ‘ serul antidifteric a cărui 
eficacitate este incontestabilă a fost defăimat la începuturile 
introducerii lui a sdrobit bár felile carc'-l denigrau şi i-a impus 
răspândirea.

E un alt episod în care m’am găsit alături de el, cel a.l 
faimosului ser dela Olăneşti.'Felul- cum era prezentat că prin 
întrebuinţarea lui, „oftica nu mai există” deoarece toti bolnavii 
chiar în cazuri cât de înaintate se vindeca, dovedea .fondul lui 
de şarlatanism. Descoperitorul apărea ca un analfabet în me
dicină, necunoscând nici valoarea termenilor din broşura lui de- 
reclamă- Serül după el producea hemoliza barilului, confundând- 
astfel barilul cu un globul iroşiu de, sânge. Vâlva creştea însă în 
jurul lui. Ea era întreţinută de oameni politici, de o gazetă 
populară de mare • tiraj, de personagii aşa zise reprezentative, 
femenine şi masculine sus puse care făceau din iei o modă ,pe care 
o adoptaseră. Dela înălţimea incompetentei lor tofi aceştia ce 
nu aveau nicio cădere să se amestece într'o problemă de ordin
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medical decretau că, serul e un agent terapeutic infailibil. M ’am 
ridicat contra unei reclame atât de deşanfate care exploata . 
candoarea bolnavilor. O campanie de invective a fost atuiici 
întreprinsă contra mea. STa mers până acolo, încât în parlament 
doi deputată au cerut sancţiuni ca să fiu îndepărtat ,dela Sa- ' 
natoriul pe care-1 conduceam. Babeş ca senator a intervenit ca 
să arate câtă minciună era cuprinsă în reclama acestui pretins 1 
panaceu. ■ .

Miracolul dela Olăneşti a fost o fază de psihoză a multime- 
lor, un exemplu tipic de nebunie colectivă. Comisia instituită,, 
ca să verifice valoarea serului l ’a denunţat ca' lipsit de orice va
loare deoarece toti bolnavii pe care fusese încercat sucombaseră. 
Serul a sfârşit lamentabil, îngropat în uitare şi ridicol.

Babeş în acest incident grotesc, a fost un om de curaj, 
înfruntând insultele şi ameninţările care, au fost adresate şi lui.

In aceste rândurj sumare, am voit să schiţez figura lui 
atât • de complexă sub variatele ei aspjecte ca să fie o pildă 

. pentru nouîle .generaţii ca să-l urmeze pe un drum de atât de 
strălucite şi fecunde împliniri.

Şi-a avut şi el necazuri şi decepţii atacat şi ^calomniat de 
-adversari care voiau, să ignoreze- marile lui merite. Neclintit 
nu s’a abătut din calea lui de perseverentă muncă.

Când îi recapitulăm viata, ea ni se înfăţişează ca una din 
cele 'demne să figţureze în ,,Vieţile, ilustre” scrise de vreun, 
Plutarcli al vremei noastre. -

In Grecia veche i s’ar fi ridicat altare. In tara noastră în 
curtea Institutului care-i poartă numele, numai un mic bust 

' aminteşte' de el.
E caracteristic cât de mare e indiferenta şi nerecunoştinţa 

• tuturor celor delar noi pentru oameni ce au fost'f ăclii de lumină 
în folosul Comunităţii că bustul ce se aduce rac,um în fata 
Eacultătii de medicină, zăcea uitat şi părăsit într’un colt M  
spitalului Col tea. El îşi ia locul de cinste ;care i fse cuvine 
alături de statuea lui D âvila. •

Şi unul _ şi celălalt : au fost factori. determinanţi, ctitori 
pentru propăşirea neamului apărându-i sănătatea ca săd facă Sjă 
fie viguros şi să-şi păstreze toată vlaga.

Când vom avea şi noi un Pantheon, pietre comemorative 
purtând numele lor le vor .proslăvi memoria pentru eternitate. 
Pe frontonul acestui templu al sfinţilor laici, inscripţia lapi
dară a celui din Paris: Marilor oameni, patria recunoscătoare, 
le va proclama faima şi gloria —  ca ea|să,nu se şteargă [niciodată 
din memoria celor ce n’au ştiut să-i aprecieze destul în viata 
lor trecătoare şi să dureze pentru ei şi pentru urmaşii lor,.

/ >
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„Tu duce, tu signore e tu maestro*
• S (Dante)

HANS CHRISTIAN JACOBAEUS
d e

D*ií Victor Gálán

In vâltoarea preocupărilor actuale, oamenii n’au timp să 
se reculeagă şi să»şi îndrepte gândurile, pentru o clipă măcar, 
spre binefăcătorii omenirii, care merită cu prisosinţă, acest mă® 
runt, semn de pios omagiu.

Câţi dintre acei care şi=au recăpătat sănătatea graţie ope® 
raţiei lui Jacobaeus sau dintre cei ce şi-au creiat o bine meri* 
tată reputaţie din mânuirea abilă a pleuroscopului şi a cauteru® 
lui, şi»au amintit că la 29 O ct. 1947 s’au împlinit zece ani de 
când spiritul fostului profesor de clinică medicală delà Stockholm  
s’a întors în lumea umbrelor ? , J

In puţinul timp cât' a trăit pe pământ, —  abia 59 de ani 
— , Hans Christian Jacobaeus a fost un strălucit reprezentant al 
speţei „homo sapiens“, dăruind ştiinţei medicale procedeul care»i 
poartă numele ; tot lui Jacobaeus (şi colaboratorului său Stig 
Bjorkman) medicina datoreşte o , nouă metodă de explorare 
funcţională a plămânului: cu trei ani înainte de à muri (1924) 
Jacobaeus a pus la punct un dublu bronchospirometru, cu aju* 
torul căruia se poate face studiul separat al celor doi plămâni.

Ne®a lăsat lucrări de valoare asupra atelectaziei pulmonare 
a tumorilor pulmonare maligne şi în domeniul colapsoterapiei 
chirurgicale. '

A  fost un colaborator căutat al revistelor de specialitate 
mondiale, iar rapoartele sale, —  exemple de valoare şi de pro» 
bitate ştiinţifică — , erau aşteptate şi preţuite la toate congresele. 1 ) 

Om ul care a fost H. C . Jacobaeus e Caracterizat de E .; 
Rist în câteva rânduri : „ C ’était un homme simple, droit et d’une 
grande bonté, un chef d’école admirable. J’ai eu le privilège de 
le connaître et l’on ne pouvait le connaître sans l ’aimer“ .

Viaţa şi activitatea lui fie-ne tuturor exemplu şi îndem ni' 
Dacă modestia nordicului nu l=ar fi împiedecat s’o facă, 

ar fi putut spune şi Jacobaeus, aşa cum spunea- cu veacuri în 
urmă, strămoşul nostru roman :

„Exegi monumentum aero perennius“.
Evocarea de azi e o palidă Jerbă depusă cu pietate pe 

soclul acestui monument, mai trainic decât arama.

1) Cel de al X -lea  C ongres Naţional rFrancez de T ubercu loză , care se  va 
ţine de Paşti 1948 la A lger, are pe ordinea de z i urm ătoarele două p rob lem e ; 
care v o r  form a ob iectu l prim elor discuţii : ţ

Explorarea funcţională a plămânului în cursul tuberculozei plumonare 
şi Indicaţiile şi'rezultatele metodelor endoscopice ţn diagnosticul şi tratamen
tul tuberculozei tracheo-broncho-pulmonare.

A r fi fost ap oteoza  carierii exem plare a  marelui scandinav ; participanţii 
la  congres, şi cu ei toată lumea m edicală, ,vor  regreta, odată m ai mult, absenţa 
lui H . C. Jacobaeus.



Analize

CÂRTI — MONOGRAFII

.EMBRIOLOGIE .
' de '
V IC T O R  P A P IL IA N  ŞI .V IC T O R  P R E D A

Editura H . W elther S ibiu  1946.

Embriologia, şliinfa evo'ufiei oului până la formarea fiinfei, esfe 
pe atât cfe interesantă pe cât e de minunată. . '

Omul de ştiinţă, medicul, ca şil studentul viforul medic, nu se 
poafe dispensa de cunoşfinfele ei, când are a interpreta (alcăfuireq 
şi funcţionarea fiinţei. ,

Morfologia şi anatomia, în generaf, devin mult m,ai instructiv© 
şi inteligibile prin date'e de embriologie care devin astfel fundamentul 
de înţelegere a organizaţiei unei fiinţe. Aceasta e cauza care facé ca 
multe capitole anatomice să fie precédafe dfe desvolfarea embrionara 
a unor organe şi uneori devine necesar chiar şi o descriere comparativă 
de desvoltare a acestora.

Ea însă mu face parte dintre ştiinjele descriptive pur statice ca 
anatomia sau hisfologia, ci: din cele dinamice, evolutive, a căror e- 
lemenfe descriptive nu înfăţişează un aspect dat decât Ia un anumit 
moment de desvoltare. Aceasta se face concomitent simultan sau suc
cesiv fiind foarte anevoioasă a-i prinde toate aspectele şi a o descrie; 
inteligibil.

In timp ce un ţesut sau organ apar, altul e deja avansat în 
evolufie, altul sau părţi din el se modifică, involueazâ sau dispar, în 
timp ce altele şi-au atins desvolfarea lor definitivă; fiinfa întreagă 
suferă o evolufie plastică de multe ori anevoios de prins în unele a- 
mănunfe, de aci necesitatea unor fechnice speciale de studii. A împăca 
şi pe studenfi şi pe cunoscătorii prin selecfionare şi redactarea mate
rialului nu e aşa de uşor, embriologia apărând greu de înfeles pentru 
cei ce nu caută să o înţeleagă, de unde necesitatea de multe planşe, 
scheme, fotografii, explicafii, d̂ate complimentare, etc.

Evoluţia technicei ca şi progresele ştiinţei din ultimul timp au 
făcut să apară concepte noi, interpretări noi, supoziţii, care pentru 
omul de ştiinţă frebue să consfitue nu numai un impuls în interpre
tarea adevărului dar şi o pasiune a gândirii lui de cunoaştere, veşnic 
frământată de întrebări şi soluţii1. Deaceea gândirea embrio'ogului mo-
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dern e chinuită azi de probleme şi răspunsuri şi conţinu preocupatei 
de fiinfa în devenire. - ■ \

Autorul unui tratat de embrio'ogie azi, fcnai ales unul adresat 
studenfilor începători, are de luptat de aceea cu mari greutăfi:' exacti
tatea ştiinţifică, claritate, se'ecfionarqa nofiuni'or clasice şi a celorl 
moderne, redactarea inteligibi ă a1 unei materii gre'e, considerată mult 
mai grea decât e în realitate. Pentru a învinge giâfea greutăfi e 
necesar alături de o capacitate ştiinfifică, o mare practică didactică 
şi în plus —  talent de sti izare. Lipsa acestora în total sau în parte 
a făcut ca multe tratate de (embrio'ogie să înfăfişeze această ştiinfă 
ca aridă, grea, încâlcită şi p'icticoaâă la primele capitole. Numai cei 
care au nevoie a face apel fa unele date de embriologie, vor studia 
pe unele din ele căsnindu-se a le înţelege, de multe ori rălmânând 
totuşi nemulfumifi«- ^

Infelegem dar greutatea a face pe studentul anului I întâi şi 11, 
să studieze un. tratat de embriologie care i se cere Ia examen, să-I 
înfeleagă şi să-l asimieze.

O ri, meritul autorilor acestui tratat este tocmai prezentarea a - '* 
cestuia Jinând seama de toate aceste deziderate. Ele au putut fi în 
deplinite grafie trecutului didactic, talentului de stilizare şi pasiunej de 
studii, caracteristică acestora, pentru a putea înzestra as(tfel prezentul 
tratat cu toate datele necesare clasice şi moderne care se cer a nu 
fi omise.

E suficient a  studia comparativ un manual c'asic mai vechi şi 
nu tocmai vechi şi pe acesta, spre a vedea diferenfa.

La noţiunile- devenite clasice şi incontestabil indispensabile, auforij 
au adăogat nofiuni noi, vederi noi, teorii noi, care oricât s’ar păreq 
că e prea mult şi poate ne necesar într’un tratat ştiinţific adresat 
studenfilor ce caută preciziuni, éle totuşi cpnstitue meritul tratatului.

1 Studiind capitolele expuse, găsim .mai ales la em briogcneză, o.serie dé 
capitole noi, date şi teorii, neobişnuite în tratatele de pân  ̂ acum. Astfel: 
considerafiunile critice asupra semnificării anatomb-fuuofionale a gârneţilor, cele 
ale fecundărei, mecanismul gastrulării (teoria Papilian-Preda), centrul orga
nizator, inducţia şi determinarea, mecanica cauzală, a desvoltărij, fiziologia 
embrionului, condiţionarea desvoltării embrionare, efc. / Prin acestea, autorii) 
nu se rezumă până acum a înşira o serie de date pur morfologice, ci le 
eomplectează prin date noi de fiziologie, mecanică şi embriologie experimentală,, 
noţiuni care actualmente au revoluţionat aspectul ştiinţei embriologice.

: Toate aceste capitole prin aportul de idei noi care au a lămuri atâ
tea puncte, rămase încă obscure, facilitează întelegeera unui material destul 
de complex şi dau în acelaşi timp şi noi im'pulsii de studii cercetătorului 
pasionat 'de cunoaştere, prin posibilitatea de o are de a privi problema sub 
diferite aspecte.

Iată gaslrularCa, proces clasic este revizuit de autori, interpretat prin 
date noi pentru a ajunge pe consideraţii 'mor.fo-fziiologice la o concepţie 
proprie.

C entrul organ izator cum 1’a denumit Spemann, experimentele foarte 
interesante şi minunate :cu acesta, localizarea lui, fénom'enele de inducţie 
la care dă naştere în mod normál şi experiţmental, natura lui, etc., este 
demonstrativ expus de autori, cari aduc un -material documentar selecţionat.
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Inducţia s’a demonstrat . a juca un rol primordial în desvoltarea dife
ritelor »regiuni, care până acum se credea că au o soartă morfologică fixă. 
Expunerea acestei probleme .• moderne foarte complexe, dar indispensabilă, 
prin interpretarea proceselor conexe, ca: câmpurile morfogeneţiee, teritoriul 
presumptiv, stimulul morfogen; capacitatea ţeacţională a teritoriului prcsumptiv, 
reacţia arieix embrionară, principiul asigurării duble, este interpretată prin 
consideraţii critice, autorii reuşind a o înfăţişa in lumina' adevăratei con
tribuţii şi valori ce revin în desvoltarea unei fiinţe.

M ecanismul ontogeiiezci şi a condiţiilor de desvoltare embrionară ca o 
problemă capitală este ea şi precedentele tot aşa de clar şi documentat expus.

Ca o concluzie cele două concepţii , — neopreformistă — şi neoepige- 
nistă privind formarea fiinţei sunt interpretate şi desbătuto pe baza date or 
noi teoretice 'şi experimentale. ‘ Pentru aceasta, autorii aduc un abundent ma
terial dociumentar vechi şi nou, care pune la punct un. "fenomen încă nu 
bine cunoscut de desvoltare şi car ' nu . mai poate lipsi din Aicittn tratat mo
dern de embrioiogie. . .

Tratatul în tota'itals apare: /prin expunerea daie'or clasice com
plectate şi interpretate prin cele moderne, prin materialul bogat do
cumentar utilizat, prin claritatea expunerii, prin teoriile complimen
tare dar frumoase şi interesante care uşurează ‘ studiul şi-l face mai' 
plăcut, prin interpretarea faptelor expuse, multe din ele complexe şi 
greu de înţeles chiar de cei inifiafi, ca un tratat care face cinste riu 
numai autorilor şi şcoalei clujene dar însăşi, şcoalei embriologice de 
pretutindeni şi cred că publicarea Iui înfr’o limbă streină de mare cir- 
culafie ar fi necesară şi sunt sigur bine primită de tocite şca'ile.

/ ^  Prof. D-r C. Velluda

Manualul de Embriologie al D. D-ri Prof. V. Papilian şi Conl 
V. Preda, asupra căruia s’a întins cu competinfă D-l Prof. Velluda 
este o carte eminamente didactică, care trebue învăţată de studenţi,, 
odată cu Noţiunile de Anatomie şi de Istologie, în conexiune, cari 
li se predă. De acea autorii au cuprins , şi în . literă de alt dorfp, mei 
mic, nojiunile cari servesc imediat pentru examen. Este însă-şi a- 
ceastă precaufiune de esenţă didactică, cu trimeteri mai apropiate şi 
mai îndepărtate, pentru aprofundare. L’am chemat Manual şi nu
Tratat, şi pentru aceste considerente.

. înţelegerea şi asimilarea cunoştinţelor'va fi uşurată dacă toate 
noţiunile în legătură vor fi predate elementar, teoretic şi practic, o- 
dată şi Ia timp, lăsând pentru cei interesaţi mai direct în cauză, 
studioşii, „desfătarea quasi-poetică şi stimularea gândirii proprii” pe 
cari Autorii încă le au în vedere,*). '
1 La claritatea şi concisiunea expunerii se adaogă Ia tot pasul 

stilul eloquent al reproducerilor fotografice dupe diferiţi autori, la' e- 
dijide viitoare dorin şi personale. ,

Relevăm condiţiile excepţionale de. imprimare ale Edit.. Welther.
__________________ :_______- m . u

‘ *) • Multe serii - de studenţi n-au învăţat -.la Anatomie noţiunile do
Embriologie denunţară — era încă un defect de conee'pţie al '  Anatomiei 
statice de ofinioapă, predate pc cadavru,- nu. pe omul viu şi în-'evolrfţio onto- 
genetică (şi filogfcnctieă. . . . .  •

M. M. R. 10
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Anatomie
TRAVAUX D’ANATOMIÉ

A  L A  M É M O IR E  

• du

\ Prof. FR. I. RAINER
'  Im prim eriâ Naţională, Bucureşti 1047

Laboratorul de Anatomie comparativă al Facultăţii de  
M edicină veterinară dela Universitatea din Bucureşti, a strâns 
în acest volum, dedicat memoriei Prof. Fr. (I. Rainer, un număr 
de lucrări de anatomie ieşite din acest laborator, precum şi 
din alte laboratoare. Volumul apare tot graţie sacrificiilor D -n ei 
D -r Trancu-Rainer, în cadrul operei postume a ‘ Profesorului 
Rainer, prin îngrijirile de imprimare ale D -lu i D -r  I. Riga.

începe cu o  „Prefaţă” scrimă de D -l Prof. D -r  V . Gheţie. 
care releVează concepţia funcţională a formei şi a anatomiei 
biologice, bazată pe strânsa corelaţie între forma organică şi 
funcţia îndeplinită la fiinţă umană —  astfel cum le-a conceput 
şi formulat Profesorul Rainer. Expune influenţa ce poate avea 
această concepţie în însăşi anătomia comparativă în care a 
fost aplicată prea puţin, cu toate că, iformulând-o, Prof. Rainer n 
s’a bazat pe evoluţia ontogenetică şi filogenetică a speciiliorl 
animale în perpetuarea şi diversitatea formelor lor organice^ 

Se intră îţi tratare cu o  scHiţă biografică scrisă de D -î  
D -r 1. T h. Riga, elev devotat care trăind în atmosfera Prof., 
Rainer a fost influenţat de maestru în formarea şi în evo
luţia să profesională. Mărturisirile sunt autentice, luate pe  
viu, din imediată apropiere. Aflăm  astfel:

înclinarea spre misionarism ca adolescent, in iţi arca în tainele 
• microscopului în Laboratorul de histológie al Prof. Obrcgia; farmarea 

personalităţii de anatomist biolog ca preparator în Laboratorul clinicei 
mddicale* de la Spitalul Colţea a Prof. G .. Stoicescu, vîn care a lucrat 
17 ani împărţit între săjlile de bolnavi, sala1 de autopsie şi odăiţa de la
borator — efectuând până în 1908 mai mult de 2000 necropsii, stând, 
ceasuri întregi în sala de autopsie şi învârtindu-se în jurul cadavrului 
cu „microscopul în ochi” şi cu toate simţurile concentrate n̂ vârful; 
degetelor înmuiate în apă, pentru mai strâns contact, la palpa rea orj- 
ganelor (a creerului şi în obscuritate), ca să-şi „încorporeze organici 
informaţiile sensoriale” primite; un autodidact care sfa format sub' 
influenţa lui Wirchow, a lui Goethe şi Claude Bemard; întregea „ob
servaţia complectă cu experienţa adequată” ; urmarea să facă „să vor
bească lucrurile” ; s’a ferit de aprecieri definitive; nota „faptele impor
tante” ; concesiune de stil în redactarea protocoalelor de autopsie; 
a primit influenţe din istoria medicinei; a organizat şedinţe de re
ferate ştiinţifice, literare şi sociologice; a înfiinţat cu alţii „Societatea 
de" Anatomie”, „Analele de Biologie’1’, singur „Foile de anatomie” 
pentru consemnarea faptelor importante; tânăr, de nevoe, a dat lecţii 
particulare; în răsboiul din Bulgaria şi cel mondial a activat intens; 
urmărind fiinţele vii ca „organisme istorice” , a ajuns la concepţia A n a 
tomiei biologice, funcţionale”, a adaptaţiilor progresive, a unui finalista
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determinist; studiul cadavrului constitue faza preparatoare pentru .cu
noaşterea anatomiei fiinţei vii; făcea cursuri complecte prin documen
tare şi concepţie personală, în lecţii preparate îndelungat şi expuse- 
cu o elocinţă persuasivă; a presţat un „învăţământ mai degrabă or*al 
decât scris” , a studiat mult, a scris puţin; cerea dela profesori .cer
cetări strict personale şi evoluţie în specialitate; concursurile le .rezervai 
pentru priiţiele trepte de iniţiere în profesiunea medicală; şi-a com
plectat cunoştiinţele prin voiajuri Ia faţa locului: în Grecia pentru Cursu
rile de la Academia de arte frumoase, în Suedia ca profesor la  Aca
demia Educaţiei fizice, la Londra ■ pentru Muzeul de Istorie naturală; 
a creiat Institutiţl de Anatomie umană şi de Embriologie, Institutul de 
Antropologie (operă de gigant. — H. Beer), Şcoala anatomică română.

Studiul urmărit cu devoţiune ferventă de elev pentrtu 
maestrul care a realizat cealaltă Şcoală ştiinţifică, spirituală» . 
termină cu înalta ţinută morală a Prof. Rainer; cu amărăciu
nile şi ingratitudinea ce a avut să îndure din ipartea unor elevi 
si a celor care trec sub tăcere rolul 'de creator al Scoalei ana
tomice române; cu lista oelor 45 publicaţii ştiijrţiifice, întrei 
care multe descoperiri personale şi toate studii desăvârşitie. 
Intre acestea se situează la loc de frunte bănuiala asupra (exis
tenţei fasciculului atrioventricular descoperit mai târziu de 
Hiss, şi descoperirea sistemului portal hipofizar care azi poartă 
numele Popa-Fielding * ).

In iPr. Rainer şi epica tăcerii care urmează, D -l D -r  V - 
P a p  i i i  a n , Profesor de Anatomie la Facultatea de Medicină 
din C luj, proectează în eternitate şi în umanitate figura Profe
sorului Rainer pjrin Stilul său de Viaţă, mândru. Solitar şi 
tăcut şi prin opera să de creaţie**). '. i

Celelalte lucrări sunt de specialitate, inspirate din sau 
având legătură cu concepţiile Prof. Rainer:

' / V. Gheţie şi I. Riga: Interpretarea funcţională a cartilajului 
de prelungire al scapulului la mamifere.

V. Gheţie şi I. Riga: Mecanostructura simfizei mandibulare.
V. Gheţie şi I. Riga: Migraţia filogenetică a claviculei.
P. Iorgulescu, C. Simionescu şi L. Ureche: Anatomia initnei bi

volului (buffle, Bos bub'alis L. domesticus V. europaeus).
V. Pintea şi E. Pastea: clavicula iepurelui (Lepus cuniculus L.)
I. Bădescu, V. Ciurea şi C. Şerbănescu: Formaţia reticulo-gelaii- 

tioasă a sinusului romboidal al măduvei spinării la păşiări. )

*) Am mai reprodus unele din caracterizările Prof. Rainer, de 
către E)-l I. Riga, atunci când am prezentat articolul D-sale în ,R. F. R. 
din 1945. Le consemnăm din nou, ca pilduitor exemplu pentru viaţa 
şi opera acestui mare savant român, deschizător de drumuri.

**) Art. D-lui Prof. Papilian nu- poate fi reprodus, trebue citit 
în întregime, pentru frumuseţea stilului şi a conceptului de viaţă. 
Parte din .ideile exprimate în art.- „Externat-Internat” cu privire la 
învăţământ şi şcoala de creaţie, fiind situate pe pian; superior şi 
nu imediat, se adresează mai adequat profesorilor decât studenţilon.
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Ô . V la d u f ii i : Consideraţiuni asupra structurii mecanice: a carti- 
lagiului hialin articular al membrelor calului.

I. Jancu: Structura ligamentului vertebral comun anterior.
I. Riga: Problema sistemului .portal hipofizar.

întreaga lucrare este scrisă în limba franceză.
M, C.

O'o-R na-Lsringolcgie s

LECTIUNI CLINICE OTO-RINO-LARINGOLOGICE
Precìdale dì o sch'jă auto-b'ograf'că.

de

G. BUZOIANU -
T ip . „C a rtea  R om ânească“  Cluj, 1947.

Autorul, Profesorul de Olo-Rino-Laringoogie delà C.uj, D-I D-r 
G. Buzoianu,  publică într’un volum de 343 pagini ' Lecfiunile de 
deschidere a Cursului Dosale clinic de această specialitate, începând 
din anul şcolar 1,934—35 până Ia anul şcolar 1946—47. Sunt 13 
Jecfii c'inice. Pe nume:, ‘

Chirurgia surdităţii cronice. — Pericolul naso-,faringian. — Urechea 
ş i sifilisul. — Insuficienţa nasală respiratorie şi sindromelc pulmonare con
secutive. — Oto-'Rino-Laringologia şi Reumatismul. —'Boala lui M niòre. — 
J/otologie pendant la guerre. — L’oesofagoscopie à notre clinique dc Cluj. — 
Les surdités hystéro-traum atique.* de , guerre. — .La laringectomic totale à 
notre clinique de Cluj et dc Sibiu. — Les dysharmonies vestibulaircs en 
O to-N eurolog ie . — H ypertroph ie de l ’am ygda'.e linguale et paresthésie ph a
ryngienne. — Les soins post-opératoires des craniectomies tym pano-m astin
diennes. -,

Ced mai mare parle, sunt Lecfiuni pe. subiecte de ansamblu, 
tratate cu autoritate. Dupe fie-dare, urmează Rezumatele cuprinsului 
în mdi multe limbi străine şi o Bibliografie a lucrări or personale în 
materie a'e autoru'ui şi a elevilor şi colaboratori or clinicei. Dovedeşte 
aceasta avântul clinicei delà Cluj care a creiat şcoală. Nu avem 
compeiinja de“ a desprinde din text partea dare constitue contribufia 
oiginală a D-sale, citafe.e de autori fiind excluse. Dar tratarea e:ls 
de maestru, complectă, ordonată, concisă şi c'ară. Ilustrajia bogală, 
sunt 137 figuri în text, este în întregime personală, ne purtând nicio 
menfiune că ăr fi reprodusă dupe —■ constitue aceasta un alt mare 
merit. Pe lângă acea de a aborda subiecte cari traduc legăturile 
între nas-gât-laringe şi restul organismului, cu influentele reciproce 
— 'trădează aceasta cyltura largă genera ă, medicală şi chirurgfcia ă, 
a specialisiu'ui. Sunt anumite cheît'uni, precum Perico ui naeo-faringian, 
Insuficienta nasală respiratorie şi sindrome'e pulmonare consecutive, 
Olo-rino-laringo ogiea şi reumatismul —- ca i i ust ează cele' afirmate.

9 din aceste lecfiuni au fost deja publicate', în diferite periodice 
româneşti şi străine.- Rezumatele străine le-au asigurat la timp di
fuziunea. Strângerea lor ' în volum- în plinq activitate ştiinţifică este
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uh fapt insolit. Se face aceasta de urmaşi, în v:afă de autori numai pentru 
Operele literare.. Explicăm acest fenomen prin chemarea de scriitor, 
pe care autorul şi-o proclamă în Introducere şi o demonstrează în 
Schifa auto-biografică.

Autorul detestă în Prefafă repetarea şi totuşi se repetă în Intro
ducere; prezintă Ia sfârşit o Tab'ă de materie sumară, desvoîfată în 
Confinut şi adnotată într’un Cuprins. N-a simfif niciodată nevoia apro
bării altora şi mai ales a publicului — declară unde-va în Schifa auto
biografică, şi totuşi denunfă în alt Ioc influenţele detestabile ale tăceri? 
conspira'ive creiate în jurul câtorva din lucră ile sale; iar la sfârşitul 
opului, reproduce pâre i'e exprimate cu privire la Opera medicală scrisă 
a Profesorului Buzoianu, atunci .când s’a produs. Sunt contradicfiuni, 
pe cari autorul" le explică în Schifa auto-biografică prin complexitatea 
bcgaiă în contradicfiuni, care constttue caracterul fundamental al pro
priei D-sale fiinfe; contradicfiuni eşite la iveală prin „subiectivitatea 
şi sinceritatea intransigentă de care face confesiune.

Cuprinderea în acest volum a" aceslei Schije auto-biografice constt
tue o nouă anomalie. Dupe cum. scrierea şi publicarea ei consfitue 
alta. t)-I Doctor Buzoianu este om de ştiinfă şi face literatură. 
Executarea lor se face distinct, separat̂  — ca să nu psardă ştiinfa' 
şi să poată trage ceva profit literatura. Scrisul, Profesorului dela Cluj,, 
care (scrisul) face şcoa'ă în literatura medicală românească, merită 
o mai amplă cercetare. Esfe un scris original. Maniera de a scrie a 
D-Iui D-r Buzoianu este bazată pe un Egotism şi pe o Psichanaliciă 
personală, bazată pe „credinţa că este în afara 'scurgerii timpului, a- 
vând o vârste proprie", şi explicată „prinfr’o anumită situafie a crc- 
mozomilor în celulele sale constitutive” —  o Autoanaliză în care
calităţile şi defectele sunt contradicfiuni prin antagonisme reversibi'e. 
Este un scris ştiinfifico-Iiterar medical în fluviu (ca în romanele Ic 
modă) cu cascade, de caracter paticular. Vom reveni odată asupra 

, acestui fel de scris medical, cu variantele inerente, în codrul „As
pectelor Medica'e" româneşti, pentru a-I pune în fafă cu scrisul D-luJ
Profesor Fr. Rainer care a gândit mult şi a scris pufin.

• Din moment ce'* Schifa auto-biografică a fost cuprinsă în vo
lumul ce prezentăm, avem ob’igafia a o comenta, în cadrul unei a- 
nalize integrale — mai cu seamă, că autorul pune accentul pe ea 
şi este de părere că medicii români scriu pufin, sfătuindu-i să scrie 
mai mult — ca să-şi facă mâna; dupe cum, odinioară, Heliade- 
Rădulescu îndemna pe literatori să scrie —  numai ca să scrie*);

v *) Faţă de acest îndemn constatam altădată, că medicul român nu e inactiv
.scrie cu irv't zel — pentru-că prinde în clienlelă.

\ '
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\
Stomatologie . .

NOŢIUNI ELEMENTARE DE STOMATOLOGIE
'  . de

Dt  traian  marinescu
■ Scrisul R om ânesc, Craiova, 1946

In cadrul Ciclului de Conferinfe, finute Ia Secfia dentara a Sin
dicatului Sanitar de Dolj, pentru dentişti, dentişti revendicatori \ şi 
tecnicieni dentişti, D-f D-r Traian Marinescu, Medic stomatolog Ia 
Craiova, a prezentat înfrun număr de Conferinfe, între 15 Septembrie 
1945— 15 Martie 1946 Noţiunile elementare de Stomatologie curente, 
pe care Ie-a cuprins într’un volum de 268 pagini *).

In lungul a 259 pagini se expun, — cu tot ce priveşte descrierea 
lesiunei, a simptomelor, a tratamentului — toate bolile gurei: cariile dentare, 
periodontitele, abcesele dentare, granuloam cle (la modă azi), piorea alveolară, 
tartru l d<“ntar, gingivo-stomatitele, igit®a bueo-dentarâ, chirurgia maxilo- 
facială, anestezia buco-dentară (cu tecnica eficace), ,'extracţiile  dentare (cu 
tecnica radicală pe care o asigură luxafia  ̂prealabilă).

Am răsfoit cu cel mai mare interes voluminoasa carte, cetind 
cu şi mai mare folos numeroase capitole.

Mai întâi relevăm inifiativa fericită a acestor Conferinfe venită 
din partea M-teruIui Sănătăţii, organizare întinsă pe tot cuprinsul fării; 
efectuarea lor în cadrul Uniunei Sindicate’or Sanitare care, strângânkf 
laolaltă personalul medico-sanifar de toate categoriile, acordă atenfia 
cuvenilă reprezentanţilor tutulor ramurilor de îngrijire medicală în spefă 
ai Deniisficei care nu mai trebue socotită ramură minoră; punerea în 
slujba întregei populafiei1 a mijloacelor dentare, în primul rând a lumei 
şcolare şi a lumei dela fără.

In urmă, tratarea superioară şi pe înjelesul tutulor a materiei, 
autorul inzistând asupra cauzelor şi mecanismului de producere a 
boalelor cât şi a tratamentului rafional. Se încadrează boalele gurii 
în patologiş întregului Organism, cu influentele reciproce. Din acest 
punct de vederé lucrarea este de mare folos tutulor medicilor.;

Se va insista înfr’o eventuală nouă edifie, Ia care autorul are 
fot dreptul să aspire, asupra Infecfiei de focar, care îşi are sediul 
aproape exclusiv în gură, cu multiplele, variatele şi atât de deseori 
gravele ei manifestări, m c

*) Elev al Şcoalei stomatologice dela Cluj, în prezent medic şcolar,- 
D-l D-r Tr. Marinescu, depune în cadrul Policlinicei şcolare din Craiova, 
o activitate intensă.

Cea mai toarre parte din articolele cuprinse în această lucrare, care va 
apare în 2 volume, au fost publicate între 1937—1941, în „România Medicală .



\ Aspecte medicale

Vom cuprinde într'o. rubrică de Aspecte m cdcale fefe'e multiple 
ale bolnavului şi medicului, ale boalei şi sănătăţii — altelie decât! 
cele stricte. Dăm prioritate bolnavului şi boalei, pentru-că el a chema# 
medicul dupe oe cu paradisul a perdut sănătatea trupească şi su
fletească. ' /

Luăm în considerare a face un studiu de ansamblu, cu foi1 de 
de observafie şi fotografii pe dinafară şi pe dinăuntru; un panoptîcum 
cu icoane desprinse din marea frescă a patologiei umane, prinse In 
rame potrivite. Cazuistică banală sau rară, — nu lucrare ştiinţifica. 
Operă de fotograf şi de portretist care spiritualizează trăsăturile, —; 
nu eseuri literare de scriitor, critic sau caricaturist. Cel mult, ajrtă' 
cu tendinfă, pentru a doua oară de esenfă medicală,, —  nu „coifuri 
de natură răsfrânte prin prisma unui- temperament .

Pentru identitate, vom poza Ia ocazii personal, în dubla noastră 
calitate de bolnav cu ştate de serviciu încărcjate şi de medic cu practică 
îndelungată. Vom folosi probele cari avantajează, caşi p(e cele cari 
nu avantajează — numai să semene. Ne vom impune să prezenfă|mi 
piese originale, — nu copii, reproduceri şi reminiscenţe „trăite îni 
urmaşi (şi contimporani, nota noastră) fără ca aceştia să-şi dea în
totdeauna (dar mai întotdeauna, iar nota noastră) seanţa că Ii suni 
(şi cui Ii sunt, tot nota noastră) tributari”, dupe cum profetic s’a 
exprimat Profesorul Rainer. In drum, articolele primite la redacfiey 
cari vor prezenta un aspect altul decât cel medidal ştiinţific (pur şi 
conex), social şi profesional, — vor fi publicate' în acest Cadru. Vorrl 
suprima, astfel, Cronica literară (său teatrală, cum' i-a 'zis D-I Ar- 
ghezi) şi vom putea da publicitate unor articole, fapte, comentării 
-— pe cari altfel nu avem unde să le încadrăm.

Am început, de fapt, această rubrică în No. 8—9/1928, ou • 
relatarea unui fapt care cerea o „Modificare, dar să nu se schimbe 
nimic”. I-au deschis larg porfile cit „Competenta de bolnav” şi „Este
tica patologicului” din ultimele 2 numere, aspecte cari au rămas în 
continuare, nedumerindu-ne încă unde începe prima şi sfârşeşte cea
laltă. O urmăm, în numărul de fafă, cu „Medicul şi Societatea” de 
D-I D-r Ovidiu Păcurariu, în care Medicul ia contact cu Societatea 
prin apostolat, rol social, onorarii, fisc şi jurământul străvechiu —  
pe care îl complectăm cu Codicilul votat ta 1 Congres al AsodăfiuneÎ
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Medicale de Medicină Mondială, care a avut Ioc Ia Paris delà 16— 23 
Sept. 1947, referitor Ia Crimele de răsboiu. Şi cu ,.Minunea delà 
Băile Hercurane”, care face concurenţă Miraco'ului delà Maqlavit.

■ M C.

MEDICUL ŞI SOCIETATEA
de

P-r OVIDIU PĂCURARIU

H e n d r i c k  G o l t s i u s ,  pictorul olandez, de aproape patru 
veacuri, ne înfăţişează pe medic (aşa cum îl vede bolnavul) : ca 
Dumnezeu, când moartea bate la uşă ; ca înger, când primejdia 
a trecut; ca un om oarecare, când bolnavul s’a însănătoşit ; şi 
ca démon, când medicul îşi cere onorariul.

După aproape patru veacuri, ingratitudinea omenească este 
aceeaşi. Articole, recent apărute în presă; unele. injurioase şi 
inutil vulgare, altele decente ca formă (datorite unor literaţi con
sacraţi), dar uluitoare prin aberaţiile pe care ar vrea să le pro
moveze în locul învăţăturii Facultăţilor ; apoi frecventa invectivă 
a omului depe stradă împotriva medicului, sau încruntările ultime 
(nu şi cele din urmă) ale fiscului (eternul fisc, care pe vremea 
lui Shakespeare, punea bir pe numărul geamurilor prin care 
pătrundea lumina în casele oamenilor), sunt tot atâtea mărturii 
triste ale neînţelegerii de care societatea se pare că dă dovadă 
faţă de rolul n medicului şi de serviciile pe care medicinale-a 
adus omenirei, delà Jenner încoace, şi, în .deosebi, în ultimii 
vreo optzeci de ani. î

Delà Molière la Arghezi, medicii au suportat ridiculizarea, 
pe care în secolul XVII o meritau, dar pé care în veacul al 
X  ’ dea n’o mai merită.

; „ Dacă s’ar fi pretins, în faţa lui Molière, că medicul are un rol
social, el ar fi-râs c’un râs amar, căci nici medicina nici medicii 
vremii lui nu erau capabili de un astfel de rol“ spune undeva .■ 
D-rul E. Rist. Căci până la începutul veacului al XlX-lea medicina 
nu era decât „iluzie şi ignoranţă“.

. . Pneumonia, sau. pleurezia,-tuberculoza, febra tifoidă, apen
dicita sau diferitele afecţiuni cardiace sau renale, erau pe acea 
vreme: cu totul necunoscute,, atât ca nume cât şi ca noţiune. Şi 
s’a spus că ţaimoasa.definiţie a racului; din 'Dicţionarul Academiei, 
în Veacul al XVIII-leaF „Racul esté uri mic peşte roşu, ce înnoată 
d’â'ndarateleâ“, sè .aseamănă cu definiţiile bolilor din acea epocă. 
In ■•ziüàj însă, când o adevăi-aită ştiinţă medicală a permis, graţie 
pţ|şti^î.autopsiilor şi djfgjtelpr metode de exploarare, (percuţie, 
asçpitajie*, exameng. -jrţicroscppice,. analizev chimice, examinări 
railiplpgioej„efc. . ptc.-),,diferenţier,ea, .diferitelor boli şt. vindecarea
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multora din ele, limbajul medicului, preocupările sale şi rolul său 
au încetat de a fi acele ale confratelui său de. acum o sută 
cincizeci de ani. '

Cine ar putea nega, că teribilele epidemii de variolă de 
altădată au dispărut numai datorită vaccinării, că ciuma şi ho era 
au fost conjurate datorită măsurilor preventive dictate de ştiinţă, 
că apendicita, graţie operaţiei, nu mai omoară astăzi, cum o făcea 
în lungul şir al veacurilor, când intervenţia era necunoscută?! 
Şi cine-să conteste că asepsia,, anestezia şi necontenita perfec
ţionare a tehnicei operatorii au transformat, până la .transfigu
rare! chirurgia din eţioca lui Ambroise Pare ? Sifilisul se poate 
vindeca, ca şi tuberculoza, diagnosticată din vreme. Insulina, 
medicamentele opoterapice, sulfamidele sau penicilina, nu sunt 
remedii de şarlatan. Iar Pasteur, Rontgen, Forlanini sau Ehrlich 
n’au fost nişte impostóri. V

Datorită preceptelor igienei şi asistenţei medicale, durata 
medie a vieţii, în unele ţări, â crescut, în ultimele trei sferturi de 
veac cât n’a crescut timp de două mii de ani, dela Romani încoace.

Dacă societatea civilizată de azi se deosebeşte de lumea 
barbară de odinioară, aceasta se daforeşte; în bună parte, şi 
medicinii. Numai spiritele obscure şi roase de ură sau de rea 
credinţă ar putéa tăgădui acest adevăr. Dar, asemenea lui Pro- 
meteu, atâţia din pionierii progresului medicinei au plătit cu 
viaţa sau cu suferinţe şi renunţări, cuceririle dăruite omenirei. 
Drumul parcurs de medicină este însemnat de un lung şir de 
martiri. Ricketts caşi Prowazek mor de tifos exantematic în timp ce 
ei examinau agentul cauzator* Metschinicoff, nu pregetă să-şi ino
culeze febra recurentă, în scdpul de a-i .studia transmisibilitatea. 
Şi atâţia din primii radiologi suferă mutilări multiple fără a 
renunţa la continuarea studiului, ce avea să-i mutileze din nou. 
Dar, nu numai precursorii iluştri, ci şi aţâţi „Hipocraţi“ modeşti 
şi anonimi de pretutindeni, dau prinos zilnic de jertfe, împli- 
nindU-şi misiunea. Câţi din medicii noştri n’au căzut în luptă cu 
exantematicul, în războiul dîn 1916—1918? Şi nu puţini sunt 
medicii, care vindecând pe alţii se tuberculizează ei, în sana
toriile de tuberculoşi. Şi, oare, nu toţi medicii se expun zilnic- 
cu bună ştiinţă, la toate infecţiile, venind în contact cu omul 
bolnav sau activând în mediu infecţios? Însăşi viaţa lor, atât de 
sbuciumată, cu programul dominat de neprevăzut şi fără reoausul 
asigurat, măcar în timpul nopţilor,—are durata aproape cea mai 
scurtă, deşi ei au prelungit durata vieţii altora. Activitatea medi
cului nu poate fi cronometrată, ca o muncă cu ora sau un concurs 
sportiv. Un diagnostic just, stabilit într’un sfert de ceas, este 
condiţionat de cunoştinţe câştigate în ani mulţi de studii şi e 
întemeiat pe o pregătire, care e cea mai lungă din toate carierele.
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O  injecţie de strofantină, făcută oportun şi salvând o viaţă, d e :i 
durează abia .câtevă minute, valorează mai mult decât „opt ore 
de clistir“, (reclamate cu hotărâre, de un brav gazetar constipat).

Iată de ce nici onorariul medicului nu poate să fie fix sau 
în funcţie numai de „gestul“ sau actul prestat (consultaţie, injec
ţie, operaţie), ci va  fi proporţional cu serviciul adus celui sufe
rind şi familiei lui sau societăţii, şi în raport cu posibilităţile m a
teriale ale pacientului. D acă prea rareori medicul îşi exagerează  
pretenţiunile (şi este nedrept a se generaliza cazuri sporadice), 
în schimb gratuităţile de fiecare zi sunt în tradiţia cea mai 
autentică â profesiunii noastre; ele sunt unice, negăsindu-le un 
echivalent în nici-o altă profesie liberă, şi formează un fel de 
prestaţie în natură, pe care societatea n’a găsit încă mijlocul 
de a recompensa.

A stfel find, medicul este un creditor al societăţii, nu un 
debitor. Şi dacă societatea s’ar încăpăţâna a vedea în medic 
doar un contribuabil, acesta niciodată nu-i este şi un datornic.

D in punct de vedere pur fisca l  şi considerând numărul 
restrâns al medicilor acestei ţări, ei aproape nu contează în ca
litate de contribuabili, dar, pentru sănătatea şi propăşirea socie
tăţii, activitatea lor ' este de neevaluat. O lucidă politică a inte
reselor societăţii nu va trebui să lovească, nici direct nici indi
rect în condiţia medicului, căci orice descurajare a acestuia şi 
orice coborâre de standard, nioral ş i 1 material, va lovi în însăşi 
societatea. In conştiinţa sa şi’n lunga tradiţie a profesiunii sale, 
medicul va  găsi, mai curând şi mai ju st decât într’un tarif de 
onorarii şi într’un program impus, o călăuză a misiunii sale.

Intr’adevâr, ce poate rezum ă mai luminos, formaţia sa mo
rală,decât străvechiul jurăm ânt, pe care-1 depune, la unele facultăţi, 
tânărul doctor, în ziua învestiturii sale solemne ? Iată-1 pe cel 
dela M ontpellier: „In prezenţa maeştrilor acestei şcoli, a iubiţilor 
mei condiscipoli şi în faţa efigiei lui Hippocrate, promit şi jur, 
în numele Fiinţei Supreme, de a fi fidel legilor onoarei şi pro
bităţii, în exerciţiul medicinei. V oi da îngrijirile mele în mod 
gratuit celui sărman şi nu voi cere niciodată o răsplată mai presus 
de munca mea. Adm is în interiorul caselor, ochii mei nu vor 
vedea ce se petrece acolo, limba mea v a  tăcea secretele care îmi 
vor fi mărturisite şi situaţia mea nii va  servi la corumperea 
moravurilor, nici la favorizarea crimei. Respectuos şi recunoscător 
faţă de maeştrii mei, eu voi da copiilor lor instrucţia, pe care eu 
am primit-o dela părinţii lor. Fie, ca oamenii să-mi acorde stima 
lor, dacă voi rămâne fidel promisiunilor mele, sau să fiu acoperit 
de ruşine şi dispreţuit de confraţi, dacă le voi călca“. ■

Braşov, Septembrie 1Q4Z
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P. S. Cu ocazia desbaferilor cari au avui Ioc în I Congres «ri 
Asociaţiei Medicale de medicină Mondială dela Paris din 16 23
Sept. a. c., cu privire Ia Crime'« de răsboiu şi Ia violarea Mpraliei 
medicale de căite Medicii şi Organizare medicale Germane, în Mo- 
fiunea votată s’a ' introdus Ia al-3: Acceptarea propunerilor engleze, 
dqnez© şi franceze de a recomanda ca în momenhd de a fî  primit 
doctor fje-care medic să fie obligat a depune Jurământul următor-.

„Datoria mea superioară oricărei, alteia, scrisă sau nescrisă, va fi 
de a îngriji cât mai bine posibil pe acela care îmi va fi încredinţat sau 
care se va încrede Mn mine, de a respecta libertatea sa, morală, de a mă opune 
la orice violentare care s’ar voi' a se exercita asupra lui şi de a refuza, 
concursul meu oricărei autorităţi care mi-ar pretinde de a acţiona în

.acest scop. /
„Fie aĉ st bolnav prietenul sau duşmanul meu, chiar în timp de 

răsboiu sau de turburări interne, oricare ar fi opiniunile sale, rasa sa, 
partidul sau, clasa sa socială, tara sa, religia lui, îngrijirile mele şi 
eTiia mea de demnitatea umană vor fi aceleaşi“ .
& i M. C.

* '   ̂ ., - * * ' . . ' 

CAZUL DELA BĂILE HERCULANE
■%

La Heroulane, un distins confrate chirurg, făcând o operaţie 
unui copil de 11 ani care continua să se plângă de dureri în abdomen, 
dupe ce fusese operat mai înainte de alt chirurg Ia Timişoara, d 
găsit un faetus sub ficat de dimensiunile a 20 cm. Copilul era 
băiat. De aci tragedia şi minunea. Ziarele au, aflat-o şi au speculat-oi. 
Speculă, asupra naivităfii, şi credulităţii marelui public, în lipsa unej 
opiniuni publice la noi. Chestie de tiraj.

Nu vom cita nume proprii. Cazul comportă altă significafie. 
Vom scuti astfel de oprobiul public pe primul chirurg căruia i s a 
pus In sarcină nu numai indeciziunea, grăbindu-se să închidă burta 
Ia loc când n’a putut să extragă ce a văzut sau nu a văzut, da* 
crimă de asasinat prin imprudenfă, retezând, capul foetuiui care în 
momentul operafiei trăia, ar fi fost adică în viată. De limbă a ̂  fost 
tras al doilea chirurg, care a dat explicafiuni ample şi pentru primul, 
care a tăcut chitic. S-au acordat intervievuri, pe nevăzute, de re
prezentaţi ăi ştiinfei medicale. Forurile competente sau . sezisat. O  
comisie s’ar fi deplasat la locul minimei — ca să ia contact cu 
„băiaful-mamă’ ., t . .

Caz unic. — Minunea dela Mehadia. — Băiatul mamei, mama băia
tului. — Operaţie cezariană la un băiat. Băiatul mamei. Cazul dela 
Spitalul Băilor Herculane. — Cazul dela Herculane în lumina datelor ştiin
ţifice Lămuririle date de un profesor dela Facultatea de medicină. — 
Senzaţionalul caz al băiatului-mamă. Greşala şi spaima chirurgului din Ti
mişoara. Foetusul a fost omorît la prima operaţie. Cum a fost salvat. micuţul 
Nelu dela moarte. O operaţie unică. — Fenomenul dela Mehadia. Monstrul
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era în pântece copilului încă do uium S—!l ani. Cir ar fi .cri*.-ut. .para-
zitul. Dc vorbă cu chirurgul care l-a operat. — Ionel Lalcseu' he-a vizitat, 
ieri la redacţie.

telor dhT^gozefe^ tl̂ un"̂e arfic°^ °r- ilustrafiilor, epigramelor, spiri-
- . ,,, >̂oafe că  meritam să ni se facă această vizită” — scrie redactorul
special care se dep.aşaîe ia fafa locului şi care termină cu relatarea 
mfervievulur acordat de micufai Nelu.

E posibil aşa ceva? exclama pus pe gânduri un frizer pe care 
l-a turburat adanc acest caz unic, care ar fi putut să se repete,
_ ba amintit şi de Premiul de un milion de do'ari pentru primul 
barbat care va naşte. De aci alte puncte de vede e şi glume

Vorba e că a fost posibil să se fină încordată mai multe zile. 
atenfia opinunei publice asupra acestui Monstru parazit (nu părăsit) 
găsit in pântecele unui băiat, pentru exp'icarea căruia Emb:io!o-ia rl 
leratologia da toate detaliile. ~

Chestie de tiraj şi de fantezie gazetărească, sar pulea obiecta 
Uar ş. de opinie publică,, se poale spune. In orice caz, nu de ccfm- 
petinfa medicală. Laz cu multe „aspecte”.

M. C. '

POEZIA MEDICALĂ

Poeziê  medicală nu vom publica. Ne este teamă. Să nu ne 
ese nume rău. Şi apoi, destulă poezie se însărcinează timpul să des
copere in proza liferaturei medicale ştiinfifice.

Ma' rscapă câte una, precum acea publicată în No. 3—4/947 
elaborata de D-l D-r Mirean Suciu Sibianu şi cetită la Serata de în
chidere a »Zile.orjnadicae dela Braşov din 18—20 Aprilie 47, —  
dar era o Critica Ad Hcc în versuri’’ care n a făcut decât plăcere 
par.icipanfrlor chemafi pe nume şi crifica'i elogios

Toamna medicală a D-Iui D-r II. P. n'o publicăm şi 'din teamă 
pentru D-sa. I-am comunicat că preferim să.-I facem cunoscut ca 
medic nu ca poet D-sa fiind şi un cercetător de ordin ştiinfific 
. _ Se va publica poezia care stă la , baza Apostolatului medical,-
Şi. j 0li'S0njl Poetic de grădină care se află  în sufletul ori cărui medic ___
când se vor constata.

M. C.

ERRATUM

n 1 rl" Nr°' 8~r10/947- la Pagina 617, s’a orr(is nume’e 'aufarului, 
. r , fc m- B » 1 o g a, a cărui lucrare „Conflictele ' de adaptare, 

sociala, a.e omului a fost- recenzata.

i
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Urmare la Cronica m edicală {lein naq. 635

la Politehnică sunt numai 200 locuri şi la Facultatea de Drept 1500. Cred că 
unitatea dvs. care se înfăptucşte, are o importantă covârşitoare pentru 
această colaborare absolut necesară tineretului1 nostru din şcoli. Numai astfel 
vom putea ■ selecţiona clementele care să continue studiul sau să meargă în 
fabrici şi pe ogoare. ’ '

In toată această operă do reformă a învăţământului dcsvăluită în faţa 
dvs. aci, trebue să joace un rol important Uninnea dvs. Ministerul poate să 
lonturcze liniile generale ale învăţământului, însă va .fi zadarnic dacă nu vor. 
fi elemente care, să le aplice în practică; cu suflet., cu dragoste. Numai 
într'o perfectă1 colaborare, aceasta va da rezultatul dorit.

învăţăm ântul Superior nu este corespunzător 
1 Eu cred că tot, corpul nostru didactic este interesat ca aceste ■ « !»  
j.r  care lo »cot şcolile noastre, s i  fie  în concordantă cu desvoltarca generală 
a ' tării noastre. Mă adresez tovarăşilor din învăţământul superior, care au 
j rilejul să constate că sistemul nostru .de învăţământ superior nu are o bază 
corespunzătoare situaţiei din ţara noastră.-

Avem un număr suficient de ingineri agronomi, - însă cadrul mijlociu 
este insuficient. Câţi inginei agronomi sc duc la ţară să explice cum trebue 
muncit pământul, cum trebue arat,; etc.

. Mă întreb câţi medici veterinari scoatem noi . pe an şi câţi se duc 
la ţară să îngrijească vitele. Cei mai mulţi rămân în oraş şi ce fae? Este 
oare Statul obligat să cheltuiască milioane cu acest învăţământ de specialitate, 
pentru ca medicii veterinari să îngrijească căţeii cucoanelor şi caii de curse?

Acest cadru mijlociu să meargă la ţară să ajute ţăranilor să salveze 
porcii, caii, vacile, de , molime.

Pe de altă parte, sistemul nostru de învăţământ care are ca. sarcină să 
creeze cadre tehnice, nu poate să form eze eadre necesare dată nu. va f i  legat 
de instituţiile  eare au nevoie de aeeste cadre. Nu pót să-mi închipui cum se 
poate să se lucreze în agricultură, nu în agricultura care s’a făcut până 
acum, ci în . agieuitura mecanizată, fără o colaborare strânsă cu Ministerul 
Agriculturii, care are laboratoare înzestrate cu cele necesare, pe care -să le 
puie la dispoziţia acestor ingineri agronomi şi cu cari trebue să se întoc
mească programul analitic. Facultatea de drept- să pună frâu avalanşei de 
avocaţi, al. căror număr depăşeşte cu mult nevoile ţării noastre. Să colabo
reze strâns cu Ministerul Justiţiei, -pentrueă este Ministerul în drept a se 
pronunţa de c-e anume are nevoie şi de ce nu, are nevoie: De asemeni cred 
că va trebui o strânsă colaborare între Facultatea de.. Medicină şi Ministerul 
Sănătăţii, ca să ştim de ce avem nevoie şi de. ee nu1 avem nevoie.

A terminal expunând rostul unei Activităţi extra-şcolare şi a! 
Sportului în şco'i, cari vor desvo'fa pe teren învăţătura din şcoală-,

*

Cu ocazia unei Conferinţe cu inspectorii şi directorii învăţămân
tului agricol, silvic, zootecnic şi veterinar, D-l Subsecretar de Stat Gh'. 
Vasilichi caşi D-l Prof. Troian Săvulescu, Ministrul agriculturii şi 
domenilor,- âu revenit asupra acestor principii, pe baza cărora se va 
organiza Universitatea dela Craiova. /

V -  i



~ 786

Această nouă Universitate precăzufă cu 4 facultăţi a început, să 
funcţioneze, deocamdată numai cu Facultaha de agronomie, facultate 
■Monotecnică de Geniu agricol, adică de înbunăfăfire a Solului. La 
fel va fi organizată, sperăm înfr’un viitor apropiat, Facultatea de me
dicină, dupe unul din ce'e 3 tipuri de Facultăţi de Medicină din U.R.S.S. 
pe cari Ie prezintă în corpul acestui număr D-l D-r Ed. MezincesCu.

Spire o Nouă Orientare a învăţământului medical, şe preconi- 
zează a se merge ast-fel, de către D-l Prcif. C. I. Parhon în Scânteia 
din 17 Oct. a. c .:

■ Invăfământul medical, ■ în condiţiile în care se face astăzi, suferă 
de lipsuri grele şi dureroase. 1

Se poate afirma că acest învăţământ destinat şă contribuie Ia 
prevenirea şi tratarea boalelor este el însuşi bolnav.

«Care simt simptomcle? Facultate ,̂ .latiprafoarele,^clinicile sunt lipsit? 
de spaţiul necesar pOTtru a face faţă unui învăţământ cel puţin de nivel 
mijlociu. ~ . -

Numărul bolnavilor aflători în .Clinici e da;'rândul lui prea mic, pentru 
a servi la studiul unui număr prea însemnat de studenţi.

Deşi ies anual un număr destul ţţ® mare de medici din Facultate, 
populaţia rurală şi chiar cea urbană* din multe comune e lipsită de un ajutor 
medical efectiv.

învăţământul medical e împovărat de prea multe cursuri şi în special 
de prea multe examene, Frecuentarfa curburilor se face în mod defectuos, în
aşa măsură, încât se poate zic« fără multă exagerare, că mulţi dintre cei 
ce obţin titlul de doctor în medicină au preferat Facultatea în particular, 
adică fără a lucra în spitale şi în laboratoare. Lipisa frecventării cursurilor 
mai e agravată de faptul că numărul externilor şi internilor a fost crescut 
extrem de mult, iar toţi aceştia se prevalează de titlurile respective pentru 
a motiva absenţa la cursuri. Ori, ceea ce învaţă în spitale sau ambulatorii în 
calitatea de extern sau intern, nu 'poate compensa decât cel mult , în'' mod 
excepţional lacunele cu care rămâu în educaţia lor toţi aceşti tineri, viitori 
medici

Trebue : oricât de dureroasă ar fi această constatare — să adăugăm 
că un număr de studenţi în medicină nu au calităţile necesare unui buu medic.

Să analizăm mai amănunţit această simptomatologie a boalei de care 
sufere în total sau în parte Facultăţile de medicină din fără şi să vedem care 
Sunt remediile care se pot propune.

Sălile de cursuri şi laboratoare sunt de cele mai multe ori neîncăpă
toare pentru numărul prea mare de studenţi. Cursurile să fie făcute în serii, ' 
cu alte cuvinte pentru un număr dat de studenţi să se facă un curs. Este de 
dorit ca toate spitalele existente să servească într’o anumită măsură şi învă
ţământul.

Numărul catedrelor, sau mai exact al cursurilor pe care studenţii 
trebue să-l audieze, e prea mare şi tot astfel acela al examenelor pe care 
trebue- să le treacă. E ca şi cum s’ar , urmări ca fiecare student să iasŞ 
specialist în toate ramurile de medicină; ceea ce ar fi cel puţin absurd.

t
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Mai mult încă, mulţi din profesorii de Clinica boalelor nterne sau 
chirurgicale fac cursuri asupra aceloraşi subiecte pe care studenţii le aud 
de Tepctate ori, pe câtă vreme alte probleme importante rămân neatinse E tipic 
exemplul apendicitei asupra căreia studentul audiază leetiuni repetate la toate 
cadrele de chirurgie şi la cele de medicină internă, pe cată vreme, spre exemplu, 
studiul pelagrei nu e făcut,„decât în mod excepţional. Se impune coordonarea 
predării cursurilor, aşa încât diferiţi profesori să studieze probleme diferite 

.împreună cu studenţii, cowform unei programe analitice stabilită de mai înainte.
Diferite cursuri speciale', ca oto-rino-laringologie, urologie, stomatologie, 

ctc., să fie centralizate cu ramurile principale de medicină internă sau chirur
gie, rămânând ca specializarea 'propriu zisă, pentru cei cari ar dori să se 
consacre, să aibă loc după terminarea cursurillor obligatorii. La cursurile de 
chirurgie sau de medicină internă care au mai mul ti profesori, studenţii să 
fie' împărţiţi în serii; fiecare serie să facă cursuri şi lucrări cu un singur 
profesor şi apoi să treacă exemcnele cu profesorul de clinică ale cărui cursuri 
le-a urmat, ceea ce pe de o parte ar uşura mult prepararea lor, iar pe de 
alta diferiţi profesori şi-ar putea mai uşor-face o şcoală proprie in înţelesul 
cel mai bun al cuvântului.
1 In acelaşi timp vine reducerea exam enelor de fine de an, aşa încât la 
diferite materii să aibe loc colocvii în cursul anului cu şefii de lucrări şi cu 
asistenţii sub controlul şi răspunderea profesorului, iar examenele propriu zise, 
să se fină sub formă de doctorate, după. 2 ■ ani de cursuri pentru unele materii 
grupate. Spre exemplu: Anatomia, Istologia, Fiziologia, Fizica, Chimia şi 
Biologia, ar face obiectul examenului la sfârşitul anului al II-lea. Bacteriologia,  ̂
Farmacologia, Endocrinologia, Fiziologia patologică, Anatomia patologică, Para- 
zitologia la sfârşitul anului . al patrulea, etc. Examenul de medicină experi
mentală ar. fi de asemeni unul singur, * studenţii fiind împărţiţi Pe serii 
pentru examene şi pentru cursuri la profesorii actualL Acese examene do 
doctorat ar urma să ! aibă Iqc în fata unei comisiuni de examen- în care ar _ 
intra specialiştii respectivi, ceea ce ar fi şi o garanţie de obiectivitate a 
calificării pe care studenţii ar obtine-o în urma acestor examene.

Am vorbit de nevoia unor programe analitice. Evident, acestea e 
■ de dorit £ă fie comune tutulor facultăţilor de medicină şi farmacie.

Câteva, cuvinte încă înainte do a încheia: Societatea omenească e 'pre
tutindeni pe cale de transformare. România e din ţările care păşesc hotărît 
înainte, -deşi este încă întârziată în unele sectoare.

învăţăm ântu l m edical trebne să privească înainte.
Noua societate se va baza pe ridicarea la nivelul cel mai înaft din .toate 

punctele de vedere a muncitorilor, a tuturor muncitorilor cu mintea şi cu 
a locuinţelor, a muncii agricole, protecţia mamei şi a copilului ar trebui să
muncească. Dar tocmai pentru aceasta, ei vor trebui să se bucure de o cât
mai buna sănătate, ceea 'ce •se va realiza prin crearea eelor  m ai bune eondi- 
ţinni de higienă. ■

In studiile medicale se va da în acest .scop o atenţie deosebită JWB- 
dieinei preventive. E  mai uşor a preveni decât de a vindeca. Igiena fabricilor
a locuinţelor, a muncii agricole, protecţia mam!ei şi a copilului, ar trebui să
ocupe un lóé larg în studiile medicinei.

Pretutindeni trebue să existe specialişti în materie de medicină prfe-
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vrnfivă şi curalivă, în n’.aleric de cercetare de laborator, radioscopic, ete. Pie
dicii care doresc să aibo, lit iu  de specialitate, ar trebui să urmeze un curs de 
specializare după terminarea »anilor comuni, obligatoriu, pentru obţinerea 
titlului de doctor. Acest curs ar trebui să dureze cel puţin 2 ani. Stagiul' 
obligatoriu ar fi poate mai bine să aibe loc după terminarea acestui curs.

In rezumat, termină D-I Prof. Par hon':
Organizarea actuală a Facultăţî'or de pieJicină e defectuoasă 

prin lipsa de spaţiu, prin imposibilitatea de a se da numărului de stu
denţi instrucţiunea necesară,. prin numărul prea mare de cursuri pe 
care' trebue să Ie urmeze, prin atenţia exagerată ce se dă învăfămân- 
tului anatomiei şi celui morfologic în genere, şi trecerea pe planul 
al doilea al acelui fiziologic, biochimic şi al medjcjnej prevenfjve, prjn 
numărul prea mare de examene de fine de an, adeseori studenţii 
trebuind să treacă examenul Ia aceeaşi materie Ia 3 sau chiar 4 
profesori diferiţi.

In articolul de faţă am căutat să arăt principalele remedii ce 
corespund acestei stări de lucruri, aşa cum ele rezultă din consfătuiri 
ce au avut Ioc între specia'işti calificaţi.

. ** *

In vederea unei cât mai favorabile organizări a învăţământului 
nosîru / medical, ne străduim sa prezentăm organizarea învă
ţământului medical în diferite'e ţări. Am prezentat în numărul 
precedent organizarea învăţământului în Facu'tafea de medicină din. 
Roma. Prezentăm în cadrul acestui număr Organizarea învăţămân
tului medical în Facultatea de medicină din Paris; a Invăfămânfu'- 
îului medical- din U.R.S.S.; a unui învăţământ medical în leoătură 
cu organizarea medicinei în orice ţară, dupe Prof.. Danielopolu. Vom 
continua.
x In drum, —  faţă de lipsa de unifale a învăţământului medical în 
Facultăţile noastre de medicină; faţă de unificarea care va trebui să 
se facă; fafq de organizarea unui învăţământ medical unic pe ba
zele reformei proeefate a Întregului învăţământ, care va începe cu 
cel .deIa Facultatea de Medicină dela Craiova, — am expus cu diferite 
păreri autorizate româneşti, părerile' noastre. ,
: 1 Personal având în vedere mai cu seamă azi specializarea precoce

a' învăţământului medical şi reducerea anilor de studii, am inzîstaf 
asupra temelii solide ce trebue plasă în primii 2 ani'Ia baza studiilor* 
medicale de orta» scec'a'izare. Medica'ul formează un tot unic, ţoale 
disciplinele şi specia'ităţile medicale se leagă. Viitorul medic va îrebuj 

. să aibă cunoştinţă de cât mai rhulfe noţiuni fundamentale şi campli-

M.- C.
i


