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CUVÂNT

ÎNAINTE

Sunt 25 ani, de când în oraşul Craiova un grup de medici
au pus bazele unei societăţi medicale, -în care au cuprins şi pe
colaboratorii lor în a rta 'd e a vindeca, pe farmacişti; strân
gerea rândurilor pentru apărarea intereselor lor profesionale se
părea că este scopul lor mărturisit; nevoia cultivării reciproce
putea fi şi dorinţa lor ascunsă, dar mai cu seamă preocupările
de ordin ştiinţific au marcat desfăşurarea activităţii lor ulterioare.
Flacăra aprinsă din entusiasmul cald al premergătorilor a
continuat să ardă neîntrerupt până în prezent, iar luminiţa, care
privită azi dela distanţa a 25 ani, licărind la anumite co
tituri de drum ameninţa să se stingă, veghiată cu sufletul şi
ferită cu mâna a parcurs calea şi pe măsura aproprierii a crescut
şi devenit mai luminoasă.
Azi făclia arde drept.
Isvorâtă din necesităţi, întreţinută din convingere şi întărită
din avânt, idea a devenit forţă şi azi prin serbări de aniversare,
cari au pecetluit un sfert de veac de existenţă, purtătorii au
privit înapoi; şi mulţumiţi de opera înfăptuită, dupe un nou
examen de conştiinţă, membrii mai vechi şi membrii mai noi, în
ţeleşi într’un spirit de continuitate şi trecându-şi torţa, au hotărît
să meargă şi mai departe pe drumul bătăturit.
I. Un buletin propriu, care să le publice lucrările şi să-i pună
în legătură cu lumea din afară, a fost o nevoe viu simţită de
membrii societăţii noastre, nevoe împlinită azi cu prisosinţă
prin apariţia acestei publicaţii; şi realizarea depăşeşte năzuin
ţele, întrucât încadrează această restrânsă activitate regională
în marea mişcare generală românească.
II. Şi, cu toate că în acest buletin, de primă etapă, vom căuta
să se reflecte viaţa medicală a întregei regiuni, Oltenia, al cărui
centru cultural şi oare-cum capitală este Craiova, această pu
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blicaţie- medicală nu trebue să fie un buletin searbăd, precum
cele mai multe asemănătoare, şi nici să îmbrace un caracter re
gional nejustificat pentru o disciplină universală ca medicina,
caracter pe care nu-l conferă nici titlul publicaţiei şi pe care îl in
firmă mai ales comitetul strălucit de patronaj şi calitatea cola
boratorilor noştri.
Această publicaţie voim să fie o Revistă Medico-Chirurgicală
complectă; printr’un plan bine întocmit ea să intereseze pe toţi:
să deştepte emulaţia unora prin publicarea de lucrări originale,
să instruiască pe alţii, mai mulţi, prin publicarea de articole de
fond şi reviste generale sau partale pe subiecte purtând asupra
tutulor chestiunilor medicale, şi pe cei mai mulţi să-i ţină la
curent prin articole imparţiale de punere la punct a chestiunilor
de actualitate.

O rubrică specială va îngloba fapte de observaţie clinică şi
note terapeutice; ea va interesa in deosebi pe medicul practician.
III.
Şi încă „Mişcarea Medicală“ îşi propune să fie înainte
de toate românească, reprezentând un Indice Bibliografic Me
dical Românesc complect, în care orice lucrare sau activitate
medicală din tară şi din străinătate să fie nu numai semnalată ci
recensionată.
Căci mai persistă la noi tendinţa de a nu da toată atenţia
lucrărilor româneşti; ostracismul intern, dupe cel extern, a căzut
pentru somităţi, dar pentru cei de desupt persistă; nimic mai incomplect decât o documentare pentru contribuţia românească
asupra unei chestiuni; n-o facem noi, cu atât mai puţin o putem
pretinde străinilor; iar aceştia să vrea şi n’ar putea să se orien
teze, neavând la îndemână un tot unitar, pe care să-l consulte.
Măcar pentru realizarea acestui scop „Mişcarea Medicală
Românească“ va trebui să fie încurajată de oficialitate şi aju
tată efectiv de către autori prin trimitirea la redacţie a lucră
rilor lor, sau numai prin trimiterea de dări de seamă, resumate,
recensii proprii a publicaţiilor sau comunicărilor lor.
Acest oficiu publicaţia noastră îl va îndeplini în mod com
plect, sau complectat pe măsura lacunelor dovedite, cu începere
din anul acesta; şi pe măsura necesităţilor tiparului o va face
şi din urmă: într’o primă perioadă indexul va purta asupra
tutulor lucrărilor româneşti dela 1919 încoa şi vom vedea, dacă
această pomenire se va face dispersat sau dupe un criteriu
oare-care de grupare.
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Iar dacă autorii se vor bucura, când se vor vedea recensionaţi, cu atât mai mare va fi mândria noastră de a le publica
în coloanele revistei lucrările lor originale.
IV.
Dând o importantă atât de mare acestei reviste analitice
medicale româneşti fatal va trebui să reducem revista analitică
a publicaţiunilor streine.

De acestea nu ne putem lipsi; mişcarea medicală ori cât
de înaintată a niciunel ţări — şi cu atât mai puţin acea a tării
noastre, care este în faşe — nu poate eşi din pasul mişcării me
dicale de pretutindeni,; sunt încadrări imperioase, dela mic la
mare, care s e c e r dela sine.
Publicaţia noastră pentru realizarea acestui scop va pre
zenta cetitorilor sintesa acestor lucrări prin articolele de fond şi
mişcările generale, cuprinse în corpul revistei, prin revistele par
ţiale tratate în rubrica actualităţilor sau pe numere speciale,
perspective de totalitate, cărora le vom reserva o largă parte şi
cari întotdeauna şi-au atins mai bine scopul de a interesa şi
instrui pe cetitori.
Iar într’un ultim capitol, din această'mişcare medicală generală
—cea mare, universală — vom semnala, ce este nou şi represintă
deci un progres real; ce se reuşeşte a se pune la punct şi ca
pătă autoritatea consacrării; ce se aşează pe bază de fisiopatologie, adică de cunoaştere mai adâncă a funcţionării defec
tuoase a mecanismului omenesc.
Spre această etapă ultimă de evoluţie a cunoştinţelor me
dicale, pe care se înseamnă cu puncte luminoase datele patolologiei experimentale şi farmacodinamiei, se îndreaptă preferinţele
acestei reviste analitice medicale streine.
De altfel tot acest program se cuprinde implicit în însuşi
titlul publicaţiei; iar cum mişcarea medicală este generală şi în
plină şi continuă evoluţie, cum ritmul ei se mişcă într’un cadru
imens, a semnala numai, fără a intra în amănunte de detaliu,
toate schimbările, cari se petrec, repercuţiunile, cari se produc şi
interdependenţele, cari se determină — şi este încă a face operă
folositoare, a cărei ducere la bun sfârşit este asigurată de cola
boratorii eminenţi, cari şi-au luat sarcina asupră-le.
Publicaţia va căuta să apară lunar, pentru a prezenta ce
titorilor cât mui neîntârziat progresele medicale realizate; pentru
anumite subiecte şi pe specialităţi vom face să apară înafară
de rând numere speciale.
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Mal târziu, o rubrică aparte—para-medicală—va reda cea ce
priveşte pe medicul român.
Sub acest întreit aspect se prezintă deci „Mişcarea Medicală
in tară şi străinătate“ : de buletin al unei societăţi medicale mo
deste, dar viabile; de revistă medicală, în care. se va da o atenţie
deosebita evoluţiei ideilor, sintezei lucrărilor şi punerei la punct
a chestiunilor de actualitate; de index bibliografic medical ro
mânesc.

Cei, cari muncesc, se vor uita cu bunăvoinţă şi la buletinul,
care publică munca altora ; cei, cari doresc să se instruiască şi
sa se ţină la curent, ne vor ceti cu folos revista noastră; cei,
cari ne vor aprecia bunele intenţii şi sentimente româneşti, ne
vor sprijini; noi cerem insă în special acest sprijin dela aceia,
cari ridicaţi dintre noi vorbesc celorlalţi şi, cari înălţaţi pe umerii
noştri, ne represintă faţă de străinătate; căci în tendinţa noastră
de a valorifica materialul medical românesc dăm în primul rând
preferinţă muncei lor.
Gl. Dr. Vasilescu A.

şi

Doc. Dr. Cănciulescu M.

Preşedinte
Secretar General
ai cercului medico-farmaceutic din Craiova

I.
C R O N I C Ă
Pentru a-şi întinde dintru încrput şi cât mai adânc în trecut
rădăcinile, publicaţia noastră caută prin reviste generale, făcute de
specialişti cu autoritatea ştinţifică necesară, să prezinte noile achiziţiuni şi să redea ritmul evolutiv al cunoştinţelor în diversele
ramuri ale medicinii din ultimii ani.
Evoluţia terapeutică ne este înfăţişată în acest număr de
către d-1 Conferenţiar Dr. Băltâceanu, elev al D-lui Prof. Teohari;
d-sa ciurueşte cu atenţie bogata recoltă terapeutică dela rasboiu
încoa, şi nu lasă să treacă decât cea ce a prezintat garanţia inpunerii şi mai cu seamă perspective pentru viitor, căci încă prea
puţine din noile cuceriri au îmbogăţit cu adevărat arsenalul tera
peutic al practicianului.
Printre ele datele sero şi vaccinoterapiei (în frunte cu serumul de convalescent în diferite boale infecţioase şi bacilul B. C.
G. în lupta antituberculoasă) au adeverit din nou că similia similibus curantur, iar chimioterapia s-a trudit cu folos să ridice
anumite substanţe la înălţimea unor adevărate medicaţi specifice,
printre e le : adrenalina şi recent de tot. efedrina în astm, sintalina
în locul insulinei în diabet, sanocrisina în tuberculoza pulmonară,
derivaţii acridinici în boalele infecţioase în special in pneumococie
şi gonococie, anumite procedee fisico-chimice în evitarea chocului
choloidoclasic şi în vindecarea afecţiunilor, cari stau pe bază de
instabilitate humorală.
Medicaţia substitutivă opoterapică, şi care a culminat prin
descoperirea epocală a insulinei, a luat mare avânt, căci mai uşor
şi mai cu efect beneficiază organismul prin redarea elementului
său deficitar la un moment dat de cât prin modificarea meca
nismului său de funcţionare anormală.

10
Agenţii fizici au fost adânc studiaţi şi acţiunea lor precizată;
fizioterapia a devenit cultul multor specialişti eminenţi şi a că
pătat favoarea publicului; mijloacele naturiste de vindecare în
totdeauna au prins mai uşor, căci au isbit şi imaginaţia.
Multe medicamente şi metode au reuşit să inpună acţionând şi
prin autosugestie şi continuă a se menţine gratie modei şi reclamei.
Dar contribuţia românească a fost larg reprezentată la pro
gresul general; între altele: de descoperirea şi punerea la punct
a tratamentului chirurgical al anginei de piept de către Prof. Th.
lonescu şi Danielopolu; de perfecţionarea vaccinatiei antiholerice de către Prof. Cantacuzino ; de introducerea bismutului în
rândul întâi al medicaţiei antisifilitice de către Leuaditi; de tra
tarea afecţiunilor sifilitice ale sistemului nervos prin ser salvarsanisat intrarachidian de Prof. Marinescu, care mai demonstrând
că bătrâneţea este un fenomen biologic ireversibil, a făcut ca
iluzia tinereţei să nu mai poată fi întreţinută prin operaţia lui
Steinach (chiar dacă ea are să se mai facă şi asupra canalului
deferent de partea opusă) şi nici prin grefele testiculare ale lui
Voronoff, de cari au beneficiat mai mult berbecii, decât oamenii;
de precizarea acţiunei terapeutice a apelor româneşti de către
Prof. Teohari şi elevii săi.
D-sa ne-a mai dat în teocină, isomer al teobrominei, o armă
eficace în contra hipertensiunei arteriale.
D-l dr. Laugier, inspector general al reg. I sanitare, într’un
prim memoriu expune constatări, cari duc la coucluziuni extrem
de interesante cu privire la etiologia pelagrei. D-sa observă evo
luţia pelagrei dela 1912 până în prezent (deci dinaintea războiului
în timpul războiului şi după războiu) într’o regiune întinsă ca
Oltenia (plus judeţul Hunedoara) cu o populaţie de o omogeni
tate însemnată prin obiceiuri şi sânge, dar trăind în zone cu o
productivitate diferită, dupe cum ele se află la munte, deal sau
câmpie şi studiază această evoluţie atât pe toată regiunea cât şi
pe fiecare judeţ îh parte. Statisticile redate prin grafice sunt
bazate pe controale repetate şi par a se apropia cât mai mult
de adevăr, întrucât curbele evolutive pe judeţe sunt comparabile
între ele prin cifrele, cari redau morbiditatea, mortalitatea, dimi
nuarea pelagrei în timpul războiului, s. a. Aceste cifre arată că
morbiditatea scade treptat dela 1912 şi până la 1916 şi brusc în
1917 (puţine cazuri noi de pelagră apar), epoca cea mai critică
şi plină de privaţiuni, dupe care curba urcă uşor în toate judeţele
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menţinându-se cu mici fluctuaţiuni până în prezent; curba mor
talităţii scade treptat, iar în 1917, când apar mai puţine cazuri
noi de pelagră, ea creşte (din lipsă de asistenţă şi din privaţiuni
mor mulţi din pelagroşii anteriori), iar pe urmă până în prezent
mortalitatea scade mereu. Aceasta înseamnă că, după războiu
cazurile noi de pelagră se înpuţinează şi că ele sunt de o formă
mai blajină şi mai puţin toxice, constatare făcută şi în Moldova
şi în Italia.
Autorul mai constatând că a) pelagra este mai abundentă
în localităţile unde este porumb mai mult fie el chiar perfect sănătos
şi mai rară acolo unde este porumb puţin fie el chiar de calitate
inferioară (deci unde se mănâncă mai mult porumb) b) că ţă
ranul român mănâncă făină de porumb măcinată integral, deci
fără eliminarea tărâţelor (ceace infirmă întru câtva teoria avitaminosică a pelagrei) c) că numărul cazurilor de pelagră este mult
mai; mare la femee decât la bărbaţi (pentrucă ea posteşte mai
mult ca bărbatul iar pentrucă în post alimentaţia este mai mult
maidică la câmp de aceea pelagra este mai multă la câmp decât
la munte) d) că în timpul ocupaţiei n’au apărut multe cazuri noi
(din cauza că sub presiunea ocupantului a intervenit o variaţie
în cultura pământului şi deci şi în raţia alimentară a săteanului,
schimbare de fel de trai, care a persistat şi după război)— ajunge
la concluzia că „pelagra este numai în funcţie de alimentaţie în
special de alimentaţie exclusiv cu porumb, fie chiar de bună calitate“.
In paludismul cronic hematozoarul se ascunde în profunzimea
organelor de preferinţă în splină; de aci în ocaziuni dictate de
anumite cauze el face incursiuni în organism; aceste isbucniri
evolutive îmbracă deseori o mască febrilă, a cărei cauză poate
scăpa la un prim examen, dovadă observaţiile clinice, ce d-ri
Cănciulescu, Herman şi R. Hirsch publică; injecţia a 1— 2 mgr.
de adrenalină prin spleno-contracţia provocată poate mobiliza
în sângele periferic hematozoarul, a cărui prezenţă constatată va
pune o indicaţie terapeutică certă şi cu cât mai precoce cu atât
mai eficace.
Infecţia puerperală nu se datoreşte numai streptococului
venit din afară (infecţie exogenă) ci şi altor microbi, cari constitue
o floră banală obişnuită vaginului (infecţie endogenă). Această no
ţiune, pe care o pune în evidenţă cu toată competinţa d-na doc.
ar. Mateescu-lonescu (şi d-sa aminteşte că d-l Prof. P. Gheorghiu
mvaţa aceasta elevilor săi şi ia măsuri în consecinţă de 20 ani)
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face din femeia infectată o autovictimă, reabilitează pe mulţi
medici nenorocoşi şi scoate de sub acuzare pe multe moaşe,
cari umblă la cavitatea uterină şi în afară de indicaţia impe
rioasă a asistenţei asupra facerii.
Dar noţiunea implică cu atât mai mult o mai profundă cu
noaştere a organismului femei de către asistentul ei şi luarea din
vreme de măsuri, cari să permită în primul rând a nu sgândări
pisica, care doarme (flora microbienă saprofită), şi, care odată
deşteptată, la prima şi cea mai uşoară bănuială (ceace necesită
multă sagacitate) să pue indicaţia controlului uterin şi tratarea
plăgii uterine prin îndepărtarea resturilor placentare în felul ori
cărei plăgi chirurgicale anfractuoase.
Terapia sterilisans magna vizată de Ehrlich în sifilis prin
descoperirea salvarsanului n’a putut fi realizată nici în tuberculoza
pulmonară de către Sanocrisina lui Mollgaard şi nici în blenoragie
de către acridină; entusiasmul suscitat de Jaussion pentru acest
medicament şi care contagionase pe toţi, n’a durat şi D-l Doc.
Dr. Daniel confirmă prin întinsa D-sale practică personală că
gonacrina (un derivat francez al acridinei — precum trypaflavina
este un derivat foarte apropiat german) trebue să-şi restrângă
indicaţia numai la faza incipientă a blenoragiei, Ia complicaţiile
ei directe, în primul rând cistita, şi că nici în aceste caşuri nu
ne putem lipsi de aplicarea tratamentului local clasic al spălatu
rilor ; în blenoragia cronică efectul este nul.
Chimioterapia intravenoasă nici de data aceasta ni şi-a ţinut
deci promisiunile.
In specie, terapia acridinică de eficacitate neegală pe lângă
neplăcerile chocului, cari oricât de reduse dar nu pot fi trecute
cu vederea, mai cu seamă pentru fenomenele de cumul toxic
ocazionate de injecţiile intra-venoase zilnice sau mult timp conti
nuate, dar mai prezintă alte desavantaje: acridina pătează hainele
şi pielea, este caustică introdusă sub piele şi dă fenomene de
endo şi periflebită pe cale intravenoasă, iar eritemul solar acridinic, puţin discret şi mai frequent primăvara şi vara, poate co
manda întreruperea tratamentului, atunci câpd nu cedează la
resorcină (Dr. Bălănescu teza Bucureşti 1927).
Ulcerul gastro-duodenal chiar când nu începe prin a fi de
origine infecţioasă dar sfârşeşte de multe ori a evolua într’un cadru
infecţios pe o bază inflamatorie; punerea la punct făcută de D-l
Dr. Rosenstein o dovedeşte. Această foarte importantă noţiune
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este de actualitate şi precizarea ei se datoreşte în primul rând
discuţiilor avute la soc. de gastro-enterologie din Paris şi publi
caţiilor făcute în buletinul acesteia (Archives des maladies de
l’app. dig. No. 1 du Ianvier 1926) între alţii de Pierre Duval şi
I. Ch. Roux. Tratamentul medical va trebui să tină larg seamă
de această posibilitate a ulcerului de a se infecta; el va trebui
din vreme să prevină şi continuu şi energic să combată această
tendinţă la septicifate ; iar, dacă o intervenţie chirurgicală se inpune, excisiunile operatorii să nu se facă în ţesături şi nici prea
în preajma ţesuturilor, în care procesul infectios inflamator nu s’a
stins complect, gura de derivaţie gastro-enterostomică să se facă
departe şi cât mai departe de sediul ulcerului, a cărei regiune
să nu fie explorată şi mai de grabă să se facă o a doua operaţie
directă pe ulcer, dacă va fi necesară, în teren gastric neinfectat.
Aci ca şi peste tot „et une fois de plus les formules thérapeuti
ques draconiennes ne sont qu’une libération inconsciente de la
responsabilité, la saine décision opératoire ou „médicale“ étant
celle qui sait s’adapter à chaque cas particulier et à toutes les
contingeances“ spune Pierre Duval. In conclusie: înafară de indicaţie
urgentă, en şi în apendicită, în ulcer operaţia trebue să se practice
„à froidDr. M. Cânciulescu

PRO GRESE IN EVOLUŢIA T ER A PEU TIC EI DIN ULTIMII ANI
de

Dr. B Ă L T Ă C E A N U
Conferenţiar la Faculf. de Medicină
Medic şef la Spif. Brâncovenesc

Cercetările numeroase, în general continuare a celor anterioare, au
dus în ultimii ani la descoperiri cari au întregit sau înnoit unele domenii ale
terapeuticei. Mai ales seroterapia, vaccinoterapia, opoterapia, apoi tratamentul
unor maladii infecţioase ca : tuberculoza pulmonară, febrele eruptive, difteria,
au beneficiat de rezultatele descoperirilor făcute.
încercările mai vechi făcute de către N i c o l l e şi C o n s e i l cu
serul de convalescent, continuate de R i b a d e a u - D u m a s şi B r i s s a u d ,
apoi reluate de N i c o l l e şi C o n s e i l , N o b f e c o u r t , au arătat că seru l
boln av ilor de r u g e o l ă , luat în a 18—20-a zi a boalei, ar avea prop
rietăţi preventive. Injectând sub piele 3 ctmc. înaintea celei a 6-a zi a in
cubaţiei, am împedica evoluţia rugeolei. Cercetările ulterioare au confirmat
rezultatele excelente ce se obţin atât preventiv cât şi ca tratament curativ.
Se consiliază serul luat dela convalescenţi în a 6-a—10-a zi a apirexiei, ser
care ar putea fi păstrat la ghiaţă 1—2 ani fără a-şi perde proprietăţile sale.
S’a arătat în urmă că la nevoe se poate întrebuinţa şi sângele total iar în
scop profilactic poate servi şi serul indivizilor adulţi cari au suferit altă-dată
de rugeolă. N e t t e r recomandă ca preventiv la copii injecţia a 3 ctmc. ser
de convalescent şi o cantitate aproape egală pentru a atenua evoluţia ma
ladiei (în a 5—10-a zi a boalei). După N i c o l l e şi C o n s e i l , imunitatea
preventivă durează câte-va săptămâni, pentru a o prelungi trebue să se
adaoge sero-v accin area, adică se injectează mai întâiu 10 ctmc. ser de con
valescent şi 24 ore în urmă 1 ctmc. sânge de rugeolos. Când injecţia e făcută
după a 6-a zi, se dublează doza. Cu acest tratament se reuşeşte deci să
se prevină maladia sau în caz de rugeolă declarată, să se scurteze şi să
se atenueze evoluţia ei.
Succese analoage s’au obţinut cu seru l d e convalescent ş i în s c a r l a t i n ă şi efectele au fost mai ales evidente în formele grave. Şi aci, ca
şi în rugeolă, rezultatele vor fi cu atât mai bune cu cât tratamentul va fi
aplicat mai timpuriu. In formele grave, e mai bine chiar să se injecteze un
amestec de sânge sau ser dela mai mulţi convalescenţi. Cantitatea necesară
e mai mare, în general sunt suficiente 2 injecţii a 10—15 ctmc. ser.
Dificultatea de a avea la îndemână cantităţile necesare de ser de
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convalescent, au îndrumat cercetările şi pe o altă cale. Dela lucrările lui
D i c k şi ale şcoalei sale mai ales, se admite de mulţi rolul patogen al strep
tococului (varietate hemolilic) în scarlatină. Toxina difuzibilă a streptococului
luat din gâtul scarlatinoşilor, injectată la cai, dă un s e r an ti-scarlatin os mult
întrebuinţat în [Amer-ca. Serul astfel obţinut, mai [antâi de D o c h e z şi
S h e r m a n, poate fi utilizat ca preventiv dar mai ales cu scop curativ mai
cu seamă în scarlatinele grave. Avantajele ce se obţin sunt evidente, el nu
are însă nici o influenţă asupra complicaţiilor, cari de alt-fel sunt produse de
alţi microbi. Există în streinătate la dispoziţia medicilor, diverse seruri, unele
antitoxice (ca al Inst. Pasteur din Paris), altele antitoxice şi antibacteriene.
Ultimul cuvânt nu e spus, e nevoe de noui perfecţionări în această seroterapie antiscarlatinoasă.
S eru l d e convalescent, specific, dă rezultate bune şi în prevenirea

o r e i l l o a n e l o r , ar împiedica şi apariţia orchitei.
De asemenea, t u ş e a c o n v u l s i v ă ar fi şi ea modificată prin
seru l ş i sâ n g ele de co n v a lescen t Influenţa se manifestă nu asupra quintelor
ci mai ales asupra complicaţiei celei mai de temut cum e broncho-pneumonia.
. ? r c 0n*
B a r b i e r - Q r i g a u t , au [obţinut rezultate bune
prin injecţii d e s e r d e con v alescen t în g r i p ă , înainte de a 5-a zi a boalei.
Tratamentul d i f t e r l e i a făcut un progres însemnat prin introdu
cerea seru lu i p u rificat dar mai ales prin descoperirea an atox in ei de către
R a m o n. Epidemiile de angină difterică au arătat une-ori insuficienţa seroterapiei. Se recunoaşte totuşi acţiunea sa profilactică, condusă în indicaţiile ei
de reacţiunea S c h i c k — deşi aceasta n’ar avea valoare, după unii, mai ales
în timp de epidemii. In scop curativ se recomandă d o z e m a i m a ri în ase
menea cazuri, precum şi a s o c ia r e a concom itentă a-in jecţiilor intram usculare
ş i subcutanate. In formele grave, în difteria hipertoxică se consiliază — injecţii
in trav en oase cu s e r an tidifteric (40—50 ctmc. la adult, 20—30 ctmc. la
copii) diluat în 120—150 ctmc. ser artificial ori glucozat izotonic (47°/00),
introdus foarte încet şi cu desensibilizare anterioară după procedeul B e sr e d.k a. Acţiunea injecţiilor intravenoase fiind energică dar pasageră, se in
jectează imediat în urmă o cantitate echivalentă intramuscular sau subcutanat,
be discută, pentru asemenea cazuri, şi asociarea serului antidifteric cu serul
antistreptococic (antitoxic). Seroterapia bucală caşi cea rectală n’au dat nici
un rezultat.
Seroterapia profilactică cu ser purificat prin desalbuminare evită accicntele consecutive seroterapiei şi imunizarea pare a fi de aceaşi durată
ca m cea obţinută prin serul obişnuit (2 0 -2 5 zile). In scop curativ însă, e
nevoe de doze mai mari putând ajunge pănă la 50.000-100.000 unităţi antioxice in cazurile mai grave. Negreşit că atunci cantitatea de albumină in
trodusă e aproape aceeaşi ca a serului nedesalbuminat şi deci avantajul
dispare. Se pare de alt-fel — după constatările făcute în ultimele epidermi
ca in formele mai grave epidemice serul obişnuit e superior. Şi în asemenea
cazuri msă serul desalbuminat îşi păstrează valoarea ca profilactic.
’
Seroterapia p n e u m o n i e i , făcută de preferinţă' cu seru ri m ixte mm ales cu p n eu m ococi de tip I ş i 7 / - a dat câteva rezultate bune. Sta-

8 0 -1 nnnU* POt f‘ ÎHSă aci un document prea precis. Trebuesc doze mari,
ctmc., pentru prima injecţie. Seroterapia intravenoasă, dacă are o
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la cei nevaccinaţi. Natural că viitorul va spune adevărata ei valoare de protecţiune mai prelungită contra tuberculozei.
A natoxina e o toxină care păstrându-şi proprietăţile imunizante, nu mai
e însă nocivă. Prima obţinută şi întrebuinţată în mod mai larg, a fost ana
toxina difterică. Această descoperire înseamnă un progres important în
v a c c i n a ţ i a a n t î d i f t e r l c â . Dela 1924 serveşte la vaccinarea
preventivă a difteriei şi e indicată, după M a r t i n, în epidemii mai ales la copii.
Puterea antitoxică a serului copiilor astfel vaccinaţi persistă încă 2 ani. In
Germania se întrebuinţează în locul anatoxinei R a m o n , pentru imunizarea
contra difteriei un am estec toxin ă-an titoxin ă (B e h ri n g) care se injectează
subcutanat de 2—3 ori la intervale de 14 zile.
S ’au preparat şi alte anatoxine, ca cea d î s e n t e r i c ă şi a n t i utilizarea lor nu a căpătat însă extensiunea celei precedente.
V accinaţia a n t i h o l e r i c ă a fost studiată de P r o f. C a n t ac u z i n o , care a arătat eficacitatea vaccinaţiei preventive cu corpii microbieni (vaccin polivalent cu 25 rase). Sunt necesare doze mari şi nu se ţine
seama de faza negativă.
V accinoterapia a n t l p e s t o a s ă preventivă a dat rezultate bune
în epidemia din Paris (1921), cu dozele obişnuite. Imunitatea durează 5 luni.
F l a n d i n , D u c h o n ş i B a r r e a u au obţinut succese remarcabile
cu lisatuaccinuri g on ococice i n m a n i f e s t ă r i l e b l e n o r a g i c e .
Relativ la v accin oterapia preven tivă a n t i t i f i c ă , observaţiile făcute
mai ales după răsboi au arătat că ea nu pune la adăpost sigur contra in
fecţiei tifice, că nu atenuiază gravitatea boalei, ba chiar s’ar părea — după
unii autori — că vaccinaţii fac destul de des forme maligne şi aceasta în mai
puţin de un an după ultima injecţie. Aceasta nu ridică însă valoarea consta
tărilor făcute în timpul răsboiului şi puţin în urmă că graţie vaccinaţiei pre
ventive au lipsit în general epidemiile de febră tifoidă. Tratamentul curativ,
pe lângă insuccese numeroase, a dat şi unele accidente ca hemoragii intes
tinale, une-ori destul de grave. Rezultate bune dă vaccinul antitific în unele
supuraţii consecutive febrei tifoide, efecte analoage au fost obţinute însă şi
cu proteinoterapia nespecifică.
V accinoterapia d i z e n t e r i e i nu pare a fi dat rezultatele sperate
nici în timpul răsboiului, nici în anii următori.
Cercetările făcute de B e s r e d k a asupra î m u n i t ă ţ e i l o c a l e
au dus mai ales la concluzia existentei acestei imunităţi pentru intestin (holeră,
dizenterie) şi pentru piele şi pulmoni (contra cărbunelui). Besredka a
preconizat, cu succese, v a c c i n u l b i l i a t î n f e b r a ' t l f o i d ă . După
el ingestia de virus viu, fără bilă, crează anticorpi fără a crea imunitate,
care se produce când se ingerează virus încălzit, asociat cu bilă. Deşi sunt
unele necunoscute şi variaţii de rezultate, totuşi constatările lui Besredka au
dus la aplicarea a diverse vaccinuri în pansamente, în maladiile infecţioase
cutanate sau mucoase.
Rezultate bune dă vaccinoterapia îri d i v e r s e a l t e m a l a d i i
: gonococii, meningococii, colibacilurii, furonculoză, în
supuraţiile pleuro-pulmonare, în bronchitele cronice, etc. Foarte adesea re
zultatele cele mai bune au fost date de auto-vaccinuri.
O menţiune specială priveşte v accin oterapia b r o n c h o - p n e u -
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m o n t e i . L o u i s D u c h o n a arătat în 1926importanţa infecţiei difţerice
latentă în pronosticul şi determinismul broncho-pneumoniei. Bacilul difterlc
s’ar găsi asociat foarte frecvent nu numai în broncho-pneumoniile la copii
cu rugeolă ci şi în broncho-pneumoniile la adulţi, în special cele gripale
( F l a n d i n ) Cu un lizat-vaccin obţinut printr’o metodă particulară de digestie
bacterianâ, se face o vaccin oterap ie m ixtă coprinzând: bacilul difteric,
streptococi, pneumococi, stafilococi, micrococus cataralis, colibacil — acest
vaccin e filtrat şi acest filtrat ar avea o putere antigenicâ considerabilă. La
această vaccinare se asociază seroterapia antidiftericâ. Important este injecţia
timpurie. Această descoperire a lui D u c h o n are o importanţă foarte mare,
cunoscută fiind gravitatea broncho-pneumoniilor, mai ales a celor secundare,
la copii. Negreşit sunt citate şi eşecuri, se reproşează reacţiunea serică care
ar reactiva focarele de broncho-pneumonie — nu se poate însă tăgădui pro
gresul făcut prin asociarea imunizărei antidifterice.
încercările făcute cu b acteriofag u l lui d ’ H e r r e l l e n’au dus la rezul
tatele sperate la început şi aceasta mai ales pentrucă nu toate speciile micro,
biene sunt sensibile la bacteriofagul corespunzător. S’au obţinut succese în
d i z e n t e r i a b a c i i a r ă , în p e s t a bubonică, în unele i n f e c ţ i i

u rin a re .
A bcesul de fixaţie' capătă o reînoire de actualitate. Cu toate acuzările
aduse, exceptând exagerările, abcesul de fixaţie a dat şi dă numeroase
vindecări mai ales în : broncho-pneumoniile gripale, în encefalita letargică
şi consecinţele ei (mioclonii), în infecţiile cu caracter de cronicitate, în me
ningita cerebro-spinală, în meningococemii, în unele meningite cu pneu
mococi, în infecţia puerperală, in mai toate septicemiile şi septicopiemii.
O poterapia a culminat prin descoperirea insulinei d e către B a n t i n g
şi B e s t.' Cercetările ulterioare au sistematizat utilizarea insulinei, au arătat că
ea e o m e d i c a ţ i u n e d e s u b s t i t u i r e , c ă n u v i n d e c ă
d i a b e t u l . Mecanismul intim de acţiune nu e încă precizat, importanţa
ei în tratamentul diabetului e însă imensă. E indicată mai ales în diabetul
cu acidoză, în glicozuriile ireductibile, în coma diabetică. Insulina a fost în
cercată într’o mulţime de alte maladii şi diateze, s’a arătat însă în mod real
utilă numai în câte-va. F a l t a şi apoi numeroşi autori au arătat rezultatele
favorabile obţinute în cura de îngrăşare. prin insulină. Ţinând socoteală de
hipoglicemia consecutivă, cu doze progresive dela 10 pănă la 60 unităţi pe
zi la adult, 5—20 la copil, timp de 3—6 săptămâni, se obţin creşteri în greu
tate cari se menţin de obicei şi după încetarea curei. Trebue deci încercată
ori de câte ori mai ales alte tratamente n’au reuşit, în cura d e în g răşare
la debilitaţi, în toate stările de denutriţie endocriniană manifestate prin
slăbire, la copii şi sugacii atrepsici, hipotrepsici, hidrolabilii lui B u t t e n w i e s e r. A dat încă rezultate favorabile în icter, chiar în icterul grav,
e fără acţiune însă când există scleroză hepatică. Sunt citate ameliorări nume
roase în : claudicaţia interm itentă, trom boangeite obliterante, angina
de pept, în reumatismul cronic deformant, în psoriazis (R a v a u t şi
Bith) mai ales la cei cu hiperglicemie, în vărsăturile acetonem ice la
copii, în vărsăturile incoercibile ale gravidelor, în eclampsia puerpe
rală. In injecţii şi în aplicaţiuni locale favorizează cicatrizarea ulcerelor

varicoase.
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încercările de a da insulina pe cale bucală n’au dat rezultat, ea fiind
inactivată de sucurile digestive. F r a n k , în colaborare cu N o t h m a n n şi
W a g n e r, bazaţi pe proprietatea guanidinei de a provoca o hipoglicemie, au
reuşit să obţină o metilguanidină mai puţin toxică, de 10 ori mai activă de cât
guanidina, şi pe care au numit-o sintalină. Acest preparat are avantajul că
se dă pe cale bucală. Se dă la început 2 0 -2 5 . mii igr. pe zi, apoi de 2 oripe zi această cantitate dacă e bine tolerată. In general, se ia la începutul
mesei în supă, ceai sau cafea. Doza totală pe 3 zile nu trebue să treacă de
150 miligr., alt-fel apar fenomene de intoleranţă manifestate prin: ano
rexie, oboseală, diaree. Simt bolnavi cari nu tolerează chiar doze mai mici.
Acţiunea sintalinei e mai lentă de' cât a insulinei dar mai prelungită. Un
miligram sintalină corespunde ca acţiune glicemică aproape unei unităţi de
msulină; considerată în greutate, insulina e de 100 ori mai activă ca sintahna. Smtalina nu poate înlocui insulina. Ea poate fi întrebuinţată ca succedaneu, în alternanţă cu insulina în diabetul uşor, la diabeticii insulino-resistenţi. Nu d,î rezultate în cazurile grave şi cu atât mai mult în coma diabetică.
Constatările făcute cu sintalina în diabet au fost confirmate la noi în serv.
P r o f. D i m i t r i e I o n e s c u.
Caşi insulina, sintalina a fost încercată şi în alte maladii. Pare a fi
eficace în ulcerele varicoase ca pomadă locală 0.50 %.
H a r r i n g t o n a reluat în|1925 studiul tiroxinei, descoperită în 1914 de
t v e n d a l. Prin simplificarea procedeelor reuşi să extragă o cantitate mai mare
de tiroxină şi-i găsi o formulă chimică care diferă de cea stabilită de K e n d a 1.
După această formulă se fabrică în Germania o tiroxină sintetică cu care
sunt în curs cercetări. Pe lângă acţiunea puternică a tiroxinei, fiind de 1000
de ori mai activă ca' extractul tiroidian, descoperirea ei mai are şi impor
tanţa că duce la ipoteza că hormonii glandelor cu secreţie internă ar fi în
ultima analiză corpi cristaloizi.
In opoterapia ovariană, s’a izolat folicu lin a considerată ca reprezen
tând elementul activ al hormonului ovarian.
Din g la n d elep a ra tiro id e, C o l l i p a reuşit să prepare un ex tract a p o s
cu acţiune evidentă asupra metabolismului calciului şi în stare să oprească
t e t a n i a şi chiar s’o vindece.
Se sistematizează prescripţia preparatelor glandulare, se recunoaşte
importanţa o p o tera p iei p lu riglan du lare. Acţiunea diuretică a medicaţiunei
tiroidiene se arată a fi utilă numai în edemele însoţite şi de o insuficienţă
tiroidiană. Totuşi cum în concepţia nouă a edemului el poate fi consecinţa
turburărilor în tensiunea osmotică, provocate prin diminuarea proteinelor
plasmatice, opoterapia tiroidiană poate fi încercată cu şansă de succes când
se constată o diminuare evidentă a proteinelor plasmei.
_ P r o f• O b r e g i a insistă asupra o p o te r a p ie i su p raren a le în m a 

la d ia B a se d o w .

.

Se arată pericolele adm in istrărei iodulu i l a c e i c u l i i p e r t f r o i d i e , în guşa basedovificată, Ia unele femei cu turburări ale meno
pauzei. Medicii americani dau în cazurile grave de B a s e d o w , caşi în trata,
mentul pre — şi postoperator, câte-va centigrame de iod pe zi. De alt-fel în
guşa exoftalmică primitivă şi mai ales în formule grave, vechiul tratament
al lui N e i s s e r cu iod în cantităţi foarte mici, poate provoca creştere în
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greutate, diminuarea turburărilor gastrointestinale, atenuarea simptomelor ner
voase; tachicardia e cea mai puţin influenţată. Pentru a avea însă o indi
caţie raţională, e mai bine să facem metabolismul bazai şi să prescrim iodul
sub această formă (câte-va centigrame pe zi) numai în cazurile cu meta
bolism scăzut şi încă ca continuarea curei să fie sub controlul cercetărilor
schimbului gazos al organismului. Cercetările făcute mai ales în Elveţia au
arătat că pentru profilaxia guşei prin iod sunt necesare doze foarte mici—‘/io- 1
miligr. iod pe zi—cu pauze.
M edicaţiunea a d ren a lin o -h ip o fiz a ră în a s t m da rezultate bune
prin acţiune asociată: adrenalina relaxează bronchiile şi ridică tensiunea
în artera pulmonară, extractul hipofizar ar avea un efect invers după B e n s a u d e şi H a l i o n , nu e însă complect explicat.
In afară de acţiunea utilă a ad ren alin éi în f e n o m e n e l e d e
ş o c (crize nitritoide, fenomene serice, urticaria etc.), sunt citate cazuri de
adevărată reviviscenţă a cordului în s i n c o p e l e c l o r o f o r m l c e mai
ales, prin injecţia intracardiacă de adrenalină sim p lă ( B 1i e d u n g) sau a s o 
ciată cu p itu itrin a— 1 ctmc. adrenalină + 7 * ctmc.pituitrină ( H e n s e h e n ) .
De altfel adrenalina e preconizată încă, în ingestie sau lavement, în v ă r s ă '
t u r i l e i n c p e r c i b l l e ale sarcinei, în u n e l e v e r t l p e (5-20 pi
cături de 2 ori pe zi — V e r net ) , pentru a m ă r i f i x a r e a c a l 
c i u l u i î n o r g a n i s m , etc. S i c a r d şi L e r m o y e z au obţinut
bune rezultate în c r i z e l e g a s t r i c e t a b e t i c e prin injecţii intra
venöse cu adrenalină (diluată).
Se confirmă rolul util al extractului h epatic — mai ales injectabil, — în

in s u fic ie n te H e p a tic e (c ir o z e ).
încercările lui S t e i n a c h d e întinerire p rin ligatura can alelor
d eferen te au fost demonstrate ca nereale de către P r o f . M a r i n e s c u ,
prin legea nereversibilităţei fenomenelor naturale şi în special a fenomenelor
biologice.
O poterapia hepatică, introdusă în t r a t a m e n t u l a n e m i i l o r în
urma cercetărilor lui W h i p p l e , va fi expusă la capitolul respectiv.
Dupe G ig on, un extract d e rin ichi in jectat subcutanat, modifică fa
vorabil unele n e f r i t e H i d r o p i g r e n e — mai -ales albuminuria şi ede
mele. Se poate de alt-fel face o p o tera p ia ren ală, c a ş i c ea ca rd ia că ş i p e
cale bu cală, cu pulberi de aceste organe.
A n a f i l a x i a , care luase o extensiune destul de mare considerând
o mulţime de sindrome ca datorite sau provocate de socul anafilactic, a fost
redusă la adevărata ei valoare. S’au studiat şi s’au precizat modificările
produse în organism prin şocul anafilatic, s’au sistematizat procedeele
terapeutice de desensibilizare a organismului, de preservare contra şocului
precum şi tratamentul simptomelor şi al accidentelor — mai ales de către
W i d a 1 şi şcoala lui. D esen sibiliza rea sp ecifică , mai ales alim en tară m ed i
cam en toasă, a dat rezultate bune. Prin cuti-reacţii zilnice ori cu injecţii intradermice cu soluţie concentrată de peptonă 5070, P a s t e u r V a l l e r y R a d o t şi B l a m o u t i e r a u obţinut desensibilizări în astm , coriza
spasmodică. Dar această desensibilizare, mai ales pentru alimente, se
poate obţine şi prin ingestia de mici cantităţi de aliment sau medicament
continuate multă vreme, ori prin ingestia â o. 50 gr. peptonă (Phylactone,
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peptalmine) înaintea meselor. Acest din urmă procedeu a intrat în practica
curentă pentru unele turburări c a : urticaria, migrena, edem Q u i n c k e,
unele erupţii cutanate. S’au obţinut desensibilizări şi cu autohemoterapia,
autoseroterapia, proteinoţerapia, cu injecţii de apă sărată, cu seruri, cu vac
cinuri nespecifice. Injecţiile intravenoase, recomandate de unii autori, pot pro
voca accidente — une-ori mortale.
Dintre maladiile datorite une-ori anafilaxiei au fost studiate mai ales
astmul şi unele cazuri de migrenă. In astmul anafiiactic, autorii americani
şi francezi au obţinut d esen sib iliza rea p o le n ic ă ; în cel considerat de na
tură alimentară, eşecurile au fost însă destul de dese. Vaccinurile diuerse,
au toseroterap ia, p ep ton otera p ia, . vaccinul an tig rip al al I n s t. P a s t e u r !
au la activul lor ameliorări evidente nu se poate însă generaliza. De alt-fel
astmul, caşi migrena, poate fi datorit şi unei turburări în echilibrul glandelor
cu secreţie internă. Pe când astmul timic s tu paraastm al Americanilor nu e un
astm adevărat, există un a s t m o v a r i a n şi mai ales unul t i r o i d i a n .
W i d a 1 şi elevii săi prin ra d io tera p ia corpului tiroid, Q i l b e r t , B l a m o u t i e r şi Claude, între alţii, prin ra d iotera p ia hilului p u lm on ar sau a sp lin ei
(10-12 şedinţe succesive, a două şedinţe pe săptămână, cu raze mijlocii pe
netrante) au obţinut vindecarea sau ameliorarea astmului. In patogenia com
plexă a astmului se reuşeşte deci cu mijloace diverse: In jecţia in trav en oasă
de cloru r d e calciu poate tăia un acces de astm. Une-ori reuşeşte în cetc a rea p ru d en tă a tuberculinei (contraindicată când există cea mai mică bă
nuială a unui focar de tuberculoză în evoluţie). Unii recomandă în locul
in jecţiilor de adren alin ă efe d rin a — care se ia pe cale bucală:
pastilă, 1—3 ori pe zi — acţiunea lor e însă mai puţin constantă ca a adre
nalinéi.
Patogenia migrenei fiind multiplă şi tratamentele sunt variate. Există
o migrenă de natură alimentară, aceasta cedează une-ori la tratamentul
cu peptonă. P a g n i e z şi N a s t citează un caz în care chocolata pare a fi
fost in cEţuză. Alte-ori poate fi de natură hepatică-veziculară (C h i r a y
Şi T r ib o u 1 e t), dren aju l m ed ical a l că ilo r b iliare, (introducerea prin sonda
duodenală a unei sol. 33% sulfat de magneziu, 30 ctmc.) o face să înceteze în
asemenea cazuri. In migrenele duodenale descrise de Americani, se re
comandă tratam entul chiru rgical pentru ridicarea obstacolului în tranzitul
duodenal. Migrenele provocate prin desechilibru ovarian, tiroidian re
clamă resta b ilirea echilibrului în fu n cţion area g la n d elo r cu secreţie internă.
Ca formă aparte, în migrena oftalmică D e 1 o r m e a întrebuinţat cu
succes ben zoatu l de benzii.
aDupă P a g n i e z şi L i e u t a u d , crizele comitiale ar putea fi tra
tate, în unele cazuri prin m etod a an afilactică.
In s t u d i u l s i s t e m u l u i n e r v o s v e g e t a t i v , Prof. Danielopolu introduce noţiunea n ou ă de am foton ie ş i de am p h otrop ism . După
dansul, adrenalina caşi atropină, pilocarpina, ezerina, excită în acelaşi timp
vagul şi simpaticul şi numai injecţiile intravenoase permit aprecierea justă
a iferenţelor în tonusul celor 2 grupe antagoniste. Acţiunea acestor medica
mente, de un sens sau altul, depinde şi de doza întrebuinţată. Pentru explo
rarea tonusului vegetativ atxopina e substanţa cea mai sigură şi pentru mai
multă preciziune se adaogă p r o b a ortostatism ului.
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Chimioterapia, cu tot numărul mare de preparate apărute, nu a făcut
progrese mari.
T r a t a m e n t u l m a l a d i i l o r i n f e c t i o a s e p rin su b s
tanţe c o lo r a n te: trypaflavin ă (gonacrină), m ercurochrom etc., nu a con
firmat rezultatele primelor încercări, au fost încriminate chiar pentru unele
accidente survenite.
In t u b e r c u l o z a p u l m o n a r ă s’au întrebuinţat, ca tot
deauna, medicamente numeroase, cu unele succese, fără a se putea vorbi
însă de o vindecare a tuberculozei. D erivatele Ol. ch au lm oog ra şC d e fic a t
de morun, m orhuatul d e etil, an tigen ul m etilic (Negre şi Boquet), au dat
ori-care rezultare bune mai mult în tuberculozele externe. A uroterapia, între
buinţată şi mai înainte, a căpătat un răsunet mondial cu speranţe de - scurtă
durată. Publicaţiile lui Mollgaard ( C o p e n h a g a ) au arătat că thiosulfatul de
aur şi sodiu purificat prin cristalizări succesive, căruia i-a dat numele de
sanocrizina, ar vindeca tuberculoza. C a l m e t t e , B o q u e t şi N e g r e
au arătat că sanocrizina are o putere bacterolitică slabă. Cercetările de
control făcute de numeroşi cliniciani au dovedit că sanocrizina dă rezultate
mediocre. Poate agrava, poate provoca accidente chiar cu doze reduse (0,05
—0,10 gr.) Totuşi, cu doze mici, crescute progresiv după toleranţă ea pare
a ameliora formele fibro-caseoase cari au o tendinţă naturală la vindecare
precum şi cazurile vechi neevolutive.
Reluarea cu p rotera p iei nu a avut vre-un succes evident.
P neum otoraxul artificia l a căpătat o extensiune crescendă, pe baza
efectelor bune obţinute. Pneumotoraxul b ila tera l e practicat, la nevoe, cu
succese atât la adult cât şi la copil. Influenţează favorabil laringita tubercu
loasă dând ameliorări echivalente cu o vindecare. De alt-fel, întrebuinţarea
sa s’a întins şi la l e z i u n i n e b a c i l a r e : a b c e s e p u l m o 

n a r e , d ila ta ţii b r o n c b ic e .
In unele cazuri (predominarea leziunilor mai mult la bază, contraindicaţia pneumotoraxului artificial sau insuficienţa lui, caverne tuberculoase) a
dat bune rezultate imobilizarea diafragmului respectiv prin frenicotom ie.
Injecţiile in traven oase d e cloru r de calciu modifică terenul dar mai
ales ameliorează sau fac să înceteze unele complicaţii (hemoptizii, diaree).
O leotoraxul (cu Ol. gomenolat) a înregistrat succese în pleureziile pu
rulente, în complicaţiile pneumotoraxului artificial şi ale celui natural.
Injecţiile cu m etale ra re (cerice), tratamentul cu T-ra de iod în pică
turi (preconizat de B o u d r e a u) au decăzut destul de repede. Mai bune
rezultate par a da in jecţiile cu cinnozyl.
Dintre încercările cu diverse tratamente în e n c e f a l i t a l e t a r 0i c ă ş l c o n s e c i n ţ e l e e i au dat rezultate numai: ab cesu l d e
fixaţie, injecţiile in traven oase de sa licila t d e sod iu ( C a r n o t şi B l a m o u t i e r 4,50 gr, pe zi din sol. 4’/o), in jecţiile in trav en oase d e u rotropin ă
( A n d r i T h o m a s şi R e n d u ). In mişcările mioclonice: abcesul de fixaţie,
injecţiile subcutanate d e atro p in ă (R a d o v i c i şi N i c u 1e s c u), b rom h id ra tu ld e cicutină (P. M ă rie ).
In r e u m a t i s m u l p o l i a r t i c u l a r a c u t , în formele grave,
Lutembacher apoi Gilbert, Coury şi Benard au precanizat in jecţiile in trave
n oase d e sa licilat d e sodiu. Se pot adăoga formele rebele ori cu intoleranţă.
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Acţiunea fiind pasageră, trebue asociată in gestia ş i la neuoe clism ele cu
sa licila t de sodiu. Sciatica reumatismală reacţionează repede la aceste
injecţii cu salicilat ori cu derivate ale chinoleinei. Dacă ton silectom ia s’a do
vedit că nu împiedică totdeauna reumatismul ( I n g e s m a n şi W i l s o n )
cu răţirea dinţilor cariaţi trebue însă menţinută ca prudenţă şi aici ca în
alte maladii infecţioase.
O noţiune nouă a fost introdusă în g u t ă : diminuarea viscozităţei
sanguine prin alcaline (L a p o r t e şi R o u z e a u), diminuare care poate
provoca un acces de gută; de aci deci indicaţia p r o sc rie rei alcalin o terap iei
m asiv e la gutoşi, mai ales la cei cu crize reumatismale dese.
. . In r e u m a t i s m u l c r o n i c a fost reluat şi la noi tratamentul
cu injecţii de su lf, cu ore-care efecte favorabile în unele cazuri. A fost de
monstrată origina frequentă sifilitică a reumatismului cronic şi ameliorarea
unor cazuri de reumatism cronic deformant prin tratam entul antisifilitic.
In p a l u d i s m , la bolnavii cu intoleranţă pentru chinină, F 1 e t c h e r
şi T r a v e r s recomandă cinconina b a z ică (5 capsule a O. 25 gr. pe zi)
medicaţie care fusese de alt-fel recomandată mai de mult de L a v e r a n şi
alţii. Se pot da şi injecţii intramuscuiare cu biclorhidrat de cinconină. Acest
ratament a fost studiat şi în Italia, rezultatele ar fi favorabile. Iodul, injecţiile
so lu b ile de bismut, stov arsolu l a r activa acţiun ea chininei în cazu rile
ch in in o-şi arsen ico-resisten te. Injecţiile cu adrenalină nu sunt recoman
dabile mai ales în cazurile de paludism vechiu. In campania antimalarică dela
noi, sporită şi prin vizitele unor medici streini, s’au sistematizat procedeele
de profilaxie şi de tratament al paludismului. De curând, R o e h l , M t t h l e n s
Şi S i o 1i au comunicat rezultatele observate cu p la sm och in a, un derivat
sintetic al chinoleinei. Ar fi indicate informele chininoresistente, când chinina
e rău suportată, în febra hemoglobinuricâ. E mai toxic şi mai puţin sigur ca
chinina.
.
&
In m a l a d i i l e c u s p i r i l i (angina V i n c e n t, spirochetoza icterohemoragică, spirochetoza bronchică) se recomandă bism utul. In altele ca
spiri oza intestinală, s’au arătat eficace stovarsolul, n arsen olu l — p e cale
bu cală.
In tratamentul s i f i l i s u l u i s’a dat o extensiune din ce în ce mai
mare săru rilor de bism ut ( L e v ă d i ti), cu păreri împărţite asupra diverselor
preparate solubile ori insolubile. Trebue a s o c ia t în să arsen icu l intravenos
sau intram uscular. Triparsamida, studiată mai ales în America, s’a arătat
m erioară neosalvarsanului şi bismutului. Din părerile diverşilor autori rezultă,
cu drept cuvânt, că m ercurul a fo s t p r e a m ult n eg lija t în ultimul timp şi
a r trebui s ă fie reintrodus în tratam entul sifilisu lu i în cure alternante cu
ce e alte. Sărurile de bismut nu sunt lipsite de inconveniente. Deşi, rare, sunt
ms citate cazuri de albuminurii, nefrite acute, azotemii pasagere. De alt-fel,
•n ratamentul nefritelor cronice sifilitice (azotemice), dozele mici de neosalV. f . ^ n’ rePetate> sunt mult mai bine tolerate. Pe de altă parte însă în icterele
si Uitice, în leziunile hepatice sifilitice, e de preferat bismutul. Tratamentul pe
a ie bu cală cu sggm argil, stovarsol, trep arsol, în general bine tolerat, e
e co n sid erat n um ai ca o cu ră in term ediară. Asociarea treparsolului în
gestie cu injecţiile de bismut, e natural un tratament mai activ.

A c c id e n te le in je c ţiilo r in tr a v e n o a s e

d e ar-
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s e n i e a l e sunt combătute prin adren alin ă şi celelalte procedee, cel puţin
înparte prin inj. de ol. ca m fo rat cu 7 , o ră înainte, iniecţie an terioară cu
o sol. alcalină, d iso lv a rea arsenicului în ser g lu cozat izotonic, etc. H iposulfitul de sodiu intravenos, recomandat de R a v a u t, n’ar avea efect sigur.
Un progres important s’a făcut în tratamentul p a r a l i z i e i g e n e 
r a l e prin adaosul şocului in fecţios cu m alaria, introdus de W a g n e r v.
J a u r e g g (Viena) în 1917. Cercetările ulterioare au confirmat reuşita acestui
tratament în majoritatea cazurilor. S ’a constatat că infecţia cu fe b r a recu 
rentă e inferioară inpaludarei şi că o infectare anterioară cu malaria nu
înpiedică apariţia leziunilor nervoase.
De asemenea s’a făcut un progres însemnat în tratamentul s i f i 
l i s u l u i m e d u l a r , mai ales al f a b e s u l u i prin procedeul injecţiilor
in trarachidiane cu s e r sa lv arsan isat în vitro sau în vivo, al P r o f . M a
ri n e s c u.
In m a l a d i i l e i n f e c j i o a s e g r a v e , injecţiile in traven oase
hipertonice d e g lu coz a au fost reluate în America. Se atribue zahărului şi
un rol tonicardiac. In penumonii, bronchopneumonii, 10—20 ctmc. de sol.
hipertonică de glucoză, par a opri extensinnea focarului.
Iniectiile de eter în t u ş e a c o n v u l s i v ă lăudate de A u d r a i n,
W e i 11 şi D u f o u r, etc., n’au dat rezultatele indicate de promotorii lor.
Se insistă, mai ales în Germania, asupra im portan tei chininei în tra
tamentul p n e u m o n i e i (transpulmin). O ptochinul delăsat, apoi reluat,
a dat câte-va succese în pneumococii, în unele pleurezii cu pneumococi,
în conjo:'ctivita pneumococică.
M a l a d i i l e c o r d u l u i ş i a l e v a s e l o r au beneficiat de
numeroasele cercetări făcute în domeniul lor. Se precizează acţiun ea d ig i
talei, recom an dân du -se individu alizare nu schem atizare ex cesiv ă. G i 1 b e r t
ş i C o u r y , F i e s s i n g e r injectează intravenos digitalina; L. B l u m reco
mandă calea subcutanată la asistolicii cu staza viscerală accentuată ori când
e intoleranţă gastrică. In asemenea cazuri poate fi dată, cu folos real, pe
cale rectală.
Se dă o mare extensiune utilizărei ou ab a in ei care rămâne mai ales un
tonic al ventriculului stâng. Cu ouabaina caşi cu strofantina G, nu se va
depăşi doza de 7« miligr. pe zi intravenos, la nevoe se adaogă o alta intramusculară în cele 24 ore. Sunt utile ş i d o z ele m ici, 1fs m iligr., rep etate în
cursul zilei (m etoda P rof. D a n ielop o lu ); Sunt indicate mai ales în cursul
maladiilor infecţioase, în cazuri de insuficienţă renală. După D a n.i e 1 o p o 1 u
digitalina şi ouabaina ar lucra în acelaşi sens asupra proprietăţilor funda
mentale ale miocardului; acţiunea mai repede a ouabainei ar fi datorită introducerei sale direct în sânge şi difuziunei sale mai repezi.
D u p ă L o e w i , S i n g e r , cloru rul d e calciu în tăreşte acţiunea
d ig italei ş i a ou abainei. S t a r k e n s t e i n adaogă că face cordul mai sen
sibil pentru digitală. D a n i e l o p o l u şi elevii săi conchid că această sare
are o acţiune cardiotonică analogă digitalei dar nu superioară;-îl recomandă
simultan sau asociat cu digitala sau cu ouabaina. Să nu uităm însă că clo
rurul de calcin măreşte coagulabilitatea sanguină şi poate ast-fel provoca
accidente. Se recomandă deci prudenţă în asistolie şi vom întrebuinţa numa
doze mici (1 cmc. din sol. 2—5%)•
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Chinina, introdusă de W e n c k e b a c h în tratamentul aritmiilor,
s a arătat utilă după C l e r c şi P e z z i în extrasistole — când nu e distensiunea cavităţilor cardiace,— în accesele de tachicardie paroxistică, în fibrilaţia auriculară (aritmie perpetuă) prin acţiunea sa depresivă asupra con'
uctibilităţii, excitabilităţii şi contractibilităţii miocardului. Ar exista un ade
vărat antagonism între chinină şi adrenalină. Asociarea cu digitalina anihilează.
acţiunea depresoare a chininei, iar aceasta temperează acţiunea excitantă a
digitalei.
Chinidina, introdusă în 1918 de către F r e y , a înlocuit în ultimul timp
chinina. E indicată în aritmia complectă fără leziune valvulară ( V a q u e z
şi L e c o n t e) în aritmiile recente — fibrilaţie şi îlutter auriculare (W e nc k e b a c h ) , în formele paroxistice. Deşi L i a n ş i R o b i n o recomandă în
achi-aritmia mitrală, resultatele sunt însă mai puţin bune. Cu supraveghere
e indicată şi în aritmia la Basedovieni. In cazurile mai vechi şi mai ales
când există insuficienţă cardiacă, trebue asociată cu digitala, e mai prudent
chiar să se dea întâiu digitala sau ouabaina. Sunt citate şi accidente datorite
mai mult lipsei neobservârei în prescripţia medicamentului. Cel mai între
buinţat e sulfatul de chinidină (Quinicardine), se începe cu 0,20 gr. pe zi,
se creşte treptat, nu se va depăşi în total 6—8 gr. pe perioadă de 8 zile.
După unii autori, digitala singură ar fi contraindicată în fibrilaţia auriculară
căci excită pneumogastricul şi scurtează perioda refractară.
. Sărul'Jle d e ezerin ă încetinesc cordul, sunt deci contraindicate în
bradicardii. Ezerina dă bune rezultate în hiperotonia simpatică (tachicardia
basedoviană), în tachicardia paroxistică, tachicardia mitrală şi tachicardia hipertensiunei arteriale ( D a n i e l o p o l u ) . Alţii o recomandă numai în tachicardiile adevărate (sinusale şi paroxistice), o contraindică în tachicardia legată
cu o leziune valvulară ori turburare vasculară.
O poterapia ca rd ia că pătrunde timid deşi pare a da bune rezultate în
unele insuficienţe miocardice.
Endocardita malignă nu înregistrează, din nefericire, nici-un succes
terapeutic indiscutabil.
In arsenalul terapeutic al anghinei de pept se adaogă între altele:
ben zoatu l d e benzyle, g arden al, theom inal. Ca agenţi fizici d iaterm ia a
dat une-ori succese reale. Tratam entul chiru rgical a căpătat o extensiune
mai mare, cu păreri împărţite asupra metodei. T h o m a I o n e s c u , P r o f .
D. I o n e s c u la noi, R e i d ş i F r i e d l a n d e r (America), S m i t h şi M a c
C l u r e , relatează bunele efecte ale simpatectomiei cervicale, adesea rezecţia stângă e suficientă, cu extirparea însă a ganglionului cervical inferior
Şi a primniui toracic. Se recomandă ca operaţia să fie practicată numai Ia
anghinoşii al căror cord e încă bun.
• ,. C o f f e y Şi B r o w n ridică ganglionul cervical superior şi porţiunea
imediat subjacentă a lanţului simpatic. E p p i n g e r şi H o f e r recomandă
secţiunea depresorului M a c k e n z i e e contra operaţiei. D a n i e l o p o l u ,
criticând extirparea ganglionului stelat mai ales, recomandă secţiunea sau
zecţia cordonului simpatic cervical, păstrând ganglionul cervical inferior,
vert'6^ 1™ 6-9 firişoarelor va£ului cervical cari pătrund în torace, a nervului
r ebral şi a ramurilor comunicante cari unesc ganglionul cervical inferior
î primul toracic cu cele 3 din urmă rădăcini cervicale şi prima dorsală. Se
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complectează prin suprimarea a cât mai multe firişoare sensitive cardioaortice şi să se atingă cât mai puţin posibil acceleratorii cordului. Caşi
L e r i c h e e deci de părere să se păstreze ganglionul stelat. Fie-care pro
cedeu a înregistrat succese. Cu procedeul Danielopolu, între altele P r o fBacaloglu publică de curând 3 vindecări clinice. Tratam entul chirurgical e
in dicat num ai cân d crizele an gin ose sunt r e b e le la tratam entul m edical,
când ele sunt d ese ş i când nu ex is tă in suficienţă ca rd ia că m an ifestă •
Scilla studiată de P e r r i n şi în urmă în serviciul P r o f . C a r n o t—
sub forma de scillarene —, ar alungi şi ar întări diastola. E deci în special
indicată în insuficienţele ventriculului şi în intervalul tratamentului

digitalic.
S partein a suferă oscilaţii în indicaţiile sale. Deşi consiliată în genere
ca tonicardiac, ea are însă o acţiune de'presoare asupra cordului obosit, a
cordului la bătrâni.
In tratamentul hipertensiunei arteriale a fost reluată p a p a v erin a
preconizată altădată de Pa l , cu rezultate însă numai în hipertensiunea spas
modică. Dintre celelalte medicamente, în afară de cele din grupul purinei,
au fost mai ales întrebuinţate în hipertensiune: benzoatul de benzii, ustu
roiul, iodul, injecţiile cu nitrit de sodiu . Efectele lor favorabile au fost însă
înregistrate mai mult în hipertensiunea esenţială. In hipertensiunea permamentă acţiunea acestor diverse medicamente e în general pasageră sau nulă.
O menţiune deosebită merită însă T heocina. Acest isomer al teobrominei a
fost studiat de P r o f . T h e o h a r i experimental şi clinic. Experimental,
teocina micşorează excitabilitatea marelui splachnic, are o acţiune paralizantă
asupra firişoarelor vaso-constrictive ale simpaticului abdominal. In cercetări
clinice, teocina a scăzut totdeauna tensiunea arterială, chiar în nefritele hi
pertensive şi chiar în cazurile în cari alte medicamente rămăseseră fără
influenţă. In doze mici, 0.10 gr. de 1 - 3 ori pe zi, medicamentul e totdeauna
bine tolerat şi micşorează tensiunea arterială. Se ia 10 zile, urmate de' o
pauză de alte 10 zile. In cantităţi mari — pănă la 1 gr. — provoacă cefalee,
greaţă, accelerarea ritmului cardiac. Teocina fiind un medicament foarte activ,
tratamentul trebue supraveghiat pentru a nu produce hipotensiuni supărătoare.
K y 1 i n, bazat pe teoria că hipertensiunea e provocată de o turburare
a sistemului nervos vegetativ (exces de ioni K—excitanţi ai pneumogastricului—asupra ionilor Ca—excitanţi ai simpaticului), p resc rie calciu ş i atropină.
N a g y , confirmând bunele rezultate observate de S c h l e s s i n g e r
în claudicaţia intermitentă cu injecţiile subcutanate de nitrit a e sod iu
le-a încercat şi în angina de pept — asociind cofeina când pulsul era mic şj
frequent. Efectele ar fi favorabile. Se injectează 7 , - 1 ctmc. din soluţia 2%.
întrebuinţat apoi în tratamentul hipertensiunei arteriale mai ales de L e p e h n e — care l’a făcut mai mult intravenos — nitritul de sodiu a dat rareori
o scoborîre importantă şi durabilă a tensiunei arteriale. In practica curentă
e mai bine să ne limităm la injecţiile subcutanate.
In afară deci de Teocină, cu celelalte medicamente putem obţine scă
deri variabile ale tensiunei arteriale, rep a o su l ş i regim ul răm ân ân d încă
elem ente p rin cip a le a le tratam entului hiperten siu n ei cronice. In anumite
cazuri, mai ales la bătrâni, se produce o compensare cardio-arterială şi nu
trebue să insistăm prea mult pentru reducerea tensiunei.
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In arteritele obliterante, sim patectom ia p eria rteria lă a dat rezultate
care nu sunt durabile, ameliorări mai repezi au fost obţinute prin asocierea
cu g an g liectom ia lom bară. Dintre celelalte tratamente (injecţii in traoen oase
cu citrat de sodiu, cu soluţie concentrată de cloru r d e sodiu, vaccinul antitific) rezultate mai evidente au dat injecţiile cu insulină mai ales asociate
cu diaterm ia. Se constată destul de repede ameliorarea simptomelor subiective.
• Din discuţiile urmate la Soc. Med. des Hâp. de Paris relative la tra
tam entul antisifilitlc al leziunilor aparatului”cardiovascular, rezultă
că acest tratament raţional condus şi excluzând cazurile cu insuficienţă mio
cardică cu asistolie şi sclerozele vechi renale, poate da rezultate favorabile.
L a u b r y scoate în evidenţă eficacitatea bism utului în aortitele sifilitice,
influenţând mai ales durerea şi opresiunea, e contraindicat însă când mio
cardul a devenit insuficient.
Tratam entul varicelor prin injecţii cu su bstanţe sclerozan te, a găsit
numeroşi aderenţi. Cele mai recomandate par a fi: clorhidratul dublu de
chinină şi uree — întrebuinţat şi pentru hemoroizi — ori chinină — uretan;
salicilatul de sodiu (poate provoca escară); carbonatul de sodiu — preconizat
de S i c a r d, P a r a f şi F o r e s t i e r, nu pare a fi fără inconveniente. Contraindicaţia injecţiilor flebo-sclerozante ar f i : o veche flebită şi mai ales flebita
în evoluţie, de asemenea existenţa unei arterite obliterante.
F e r m i e r tratează flebitele cu lipitoii, bazat pe proprietatea anticoagulantă a extractului de lipitoare.
N ă g e 1 i insistase altă-dată asupra n ecesităţii d o z elo r m a i m a ri de
fe r în t r a t a m e n t u l a n e m i i l o r , şi recomanda 0.50—1 gr. fer redus
pe zi. L i n d b e r g a experimentat ferul redus dând 3 gr. pe zi cu rezultate
bune şi fără fenomene de intoleranţă. W h i p p l e ş i R o b s c h a t , L e i c h t e n s t e r n au constatat de asemenea acţiunea favorabilă a ferului în doză
mare mai ales prin comparaţie cu cantităţile m ari de arsen ic preconizate
de către N e i s s e r. In serv. P r o f. T h e o h a r i, am putut constata că
ferul astfel dat, asociat cu injecţiile de arsenic mineral pot vindeca deseori
anemia pernicioasă.
Consecinţă a cercetărilor pe animale, W h i p p 1 e face constatarea că
ficatu l de bou e în stare să vin dece an em ia. Aceasta a însemnat un progres
imens în tratamentul anemiilor grave. Cercetări numeroase au confirmat
afirmaţiunea autorilor americani. Anemii cari nu reacţionau la doze mari de
fer, la arsenic, la transfuzii, au fost ameliorate sau vindecate cliniceşte dupe
o cură variabilă dar în general prelungită cu ficat. Ficatul se dă în cantitate
de 200—250 gr. zilnic, fert ori tocat, trecut prin sită şi amestecat cu bulion
e carne sau de legume. Lichidul în care a fert e de asemenea util. Ficatul
fript ori prăjit n’are nici o valoare hematogenă. A dat rezultate bune chiar
în anemiile canceroase. De supraveghiat însă în azotemie. Asocierea celor
lalte procedee de tratament poate fi utilă. T ran sfu zia rămâne în valoare
mai ales în hemoragiile mari, în infecţii.
Tratamentul cu ra z e ultraviolete, mai ales la copii şi sugaci, constitue
un bun procedeu în terapeutica anemiilor.
,
Injecţiile in traven oase d e clorur de calciu au dat rezultate favorabile
m ratamentul h e m o r a g i i l o r ; M a n d l şi alţii preferă bromurul de
ca ciu. Soluţiile concentrate de. citrat de sodiu intravenos pot da accidente
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mortale ( R á m o n d ) ; pentru aceasta se recomandă, mai ales în hemoragiile
mucoaselor, injecţiile intram usculare (se injectează 9 ctmc. din sol. 3 0 %
citrat de sodiu). Sunt contraindicate în hemofilie şi purpura. Tot în trata
mentul hemoragiilor, pot îi de folos injecţiile d e s e r d e cal, recomandate
de P a l în 1923. După A r n s t e i n, in jecţiile cu ol. ca m fo ra t ar avea un
efect hemostatic.
In m a l a d i i l e r i n i c h i u l u i s’au adus preciziuni noui în modul
de acţiune al diureticilor din grupul purinei. Lucrări destul de numeroase au
fost provocate de constatările făcute de către L. B l u m (Strasburg) asupra
acţiunei diuretice a d oz elo i m a ri d e cloru r d e calciu 10—30 pe zi) asociate cu regim ul declorurat. Preconizat mai ales în diversele forme de ne
frită cu edem, clorurul de calciu a fost utilizat apoi în epanşamentele infla
matorii ale pleurei, ale pericardului, în peritonita tuberculoasă, în cirozele
ascitogene. Cercetările de control caşi constatările izolate, au limitat indica
ţ i 116 şi nu au confirmat de cât în parte afirmaţiunile clinicianului francez
Clorurul de calciu pare a da bune rezultate în exudatele inflamatorii •_ nu
trebue dat mai mult de 5—6 zile. Reuşeşte une-ori în nefritele cu edem, nu
are nici un efect în hidropiziile cardiace, când poate provoca şi accidente.
P a g n i e z şi R a v i n a citează cazul unui uremie edematos la care 8 gr
de clorur de' calciu a provocat o criză de excitaţie violentă - explicată mai
mult prin acidoza produsă de medicament. Une-ori rezorbţia repede a anasarcului poate aduce moartea bolnavului, ca în cazul lui B a r b i e r. In afară
de acestea, sunt puţini bolnavi cari să tolereze dozele mari de clorur de
calciu aşa cum le recomandă B l u m . In nefritele acute, ca şi la bătrâni
calciul poate micşora diureza. De asemenea în nefritele hemoragice. Clorurul de potasiu ( 1 - 5 gr.) care ar avea o acţiune diuretică mai mult de
substituire, e de cele mai adesea ori rău tolerat, poate provoca accidente la
cardiaci şi la hipertensivi. Se ştia de mult rolu l diuretic a l unor să ru ri d e m ercur. In ultimii
ani au fost utilizate încă; n ovasurol, saly rg an şi 440 B (neptal) cele 2 din
urmă fiind mai bine tolerate. Ele nu trebuesc consiliate de cât ’când cele
lalte diuretice au dat greş şi maniate cu prudenţă la nefretici căci pot mări
azotemia.
Se constată acţiun ea diu retică a b ilei în ingestie, asociată cu carbonatul de calciu pentru a împiedeca diarea.
In r e t e n f i a r e f l e x ă d e u r i n ă , Ca i n şi Ou ry au ob
ţinut succese prin in jecţiile d e p ilo ca rp in ă.
In m a l a d i i l e s t o m a c u l u i s’au făcut de asemenea constatări
de oarecare importanţă. D u v a l , R o u x şi M o u t i e r insistă asupra rolului
in fecţiei în ulcerul gastric. V accinoterapia şi p ro tein o tera p ia întrebuinţate
la început in toate formele de ulcer gastric, îşi restrâng în urmă indicaţiile
lor la ulcerele dureroase rebele la celelalte tratamente medicale, în ulcerul calos.
D a n i e I o P 0 , u Şi elevii săi studiază acţiunea câtor-va medicamente
asupra motilităţii gastrice prin intermediul sondei stomacale.
Se arată inconvenientele a lcalin o terap iei intensive după metoda Sippy
în ulcerul gastric. Se studiază acţiunea atropinéi, chininei, adrenalinéi, camomilei, a insulinei, etc., asupra secreţiei şi digestiei gastrice. C a r n o t arată
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că histam ina, în injecţii subcutanate, măreşte secreţia stomacului, aciditatea
şi puterea digestivă.
T u baju l du oden al, cu sonda tip Einhorn, capătă o utilizare întinsă.
Se studiază mai ales acţiunea coiagogelor asupra secreţiei şi evacuărei bi
liare. Se demonstrează acţiunea coiagogă a eterului, dar mai ales a peptonei
şi a sulfatului de magneziu, introduse prin sonda duodenală. Se preconizează
alimentaţia cu această sondă în leziunile cu intoleranţa gastrică, în vărsă
turile incoercibile ale sarcinei, în inaniţie, în anorexia mintală. Drenajul me
dical al căilor biliare, prin ingestie dar mai ales prin introducerea coiagogelor
de mai sus cu sonda duodenală, capătă repede o utilizare întinsă mai cu
seamă în icterele cu tendinţă la prelungire, infecţioase ori litiazice.
Atofanul, recomandat de B r u g s c h şi colaboratorii săi ca colagog, a
decăzut repede, putând da icter.
Se întrebuinţează în mod larg şi cu folos clism ele g ou tte-ă-g ou tte cu
glu coza, zahăr, fosfat de sodiu, ser artificial.
In colitele ulceroase, atât de rebele la tratament, în afară de tra
tamentul chirurgical, se recomandă seroterapia antidizenterică cu ser poliva
lent, vaccinoterapia, emetina, stovarsolul dar mai ales tratamentele bucale
între altele: irigaţiile cu acriflavină simplă sau asociată cu violetele de gentiană.
Se recomandă stovarsolul în aizen teria am ibian ă. Se studiază' noui
medicamente ca vermifuge.
In c a n c e r , deşi statisticile arată o creştere a mortalităţei, prin
această boală, cu toate cercetările foarte numeroase, terapeutica a înregistrat
din nefericire prea puţin progres. Rămân în fiinţă ca tratament tot r a d i o - ş i
rad iu m terap ia — cu cari s’au făcut progrese, aso cia te cu tratam entul chirur
g ical. Din nefericire indicaţia intervenţiei chirurgicale precoce se isbeşte de
aceeaşi dificultate: imposibilitatea diagnosticului precoce pentru cancerul
visceral. Nu posedăm nici azi o metodă biologică sigură pentru diagnosticul
cancerului. Chimioterapia are acum la orizont sărurile de plumb fără multe
speranţe de succes însă.
In i n t o x i c a | î a p r i n c o c a i n ă , M a y e r (Bâle) recomandă
in jecţii in traven oase cu cloru r de calciu.

A c c id e n te le d e h ip o le n s iu n e d u p ă p u n c fla
r a c h i d i a n ă sunt combătute prin 1—2 in jecţii in traven oase cu 15—20
ctinc. a p ă distilată, ori prin injecţia subcutanată de extract hipofisar. In caz de

h i p e r t e n s i u n e r a c h i o - c e r e b r a l ă - caşi Ia congestivi hiper
tensivi - se dă în ingestie 100 gr. sirop d e z a h ă r luat în d oz e fracţion ate
Ia fiecare 7„ oră aproape dintr’odată, şi reînoită la nevoe. Se pot întrebuinţa
in acelaşi scop soluţii concentrate d e glu coză, za h ăr, p u rgative saline.
Ca medicamente noi, în afară de cele citate în cursul expunerei, mai
pot fi menţionate:
E rgotam in a (gynergen — tartrat de ergotamină), alcaloid al secarei
cornute, care pe lângă proprietăţi hemostatice e şi un paralizant al simpa
ticului. A fost consiliat în mal. Basedow (acţiune variabilă asupra metaboismului după D r. C o c i a ş u ) , în migrena premenstruală în tachicardia pa
roxistică ; vigan tol (ergosterină iradiată — vitamina D ); efed rin a (adrenalină
vegetală); Ja tr e n (compus iodat cu 30% Iod) şl Ja tren — Casein, în teraeu îca antiinfecţioasă; H exeton, ca rd ia z o l — derivate sintetice ale cam
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m a im ; b e lla fó lm a (alcáloizi totali ai beladonei); co d ofo rm e, dicodid,
eu ko d al, in terapentia tusei; d ilau d id (derivat opiaceu); som niferi, n octal
(soporifice); atofan yl, tophosam in — atofan injectabil; su lf co lo id a l injectabil
şi m mgestie; - H ex a l (urotropină sulfosalicilică), Felam in (urotopină + ac.
bi ian), ch o lév a l — desifectante; Isacen e — derivat antrachinonic, etc., etc.
In t r a t a m e n t u l h i d r o m i n e r a l , P r o f . T h e o h a r i şi
elevii săi precizează acţiunea m ultor ape m in erale naturale R om âneşti
asu p ra stom acului, ficatului, ăiu rezei, asu p ra m etabolism u lu i b a z a i şi
supra echilibrului acid bază se studiază în Laboratorul P r o f . C a n t a c u z i n o acţiunea a n tia n a fila d ică a a p e i de C a ciu la ta ; studii analoage au
ost făcute in apus, mai ales în Franţa, cu un mare număr de ape mine
rale. B i l i a r d a arătat puterea zimostenică a unor ape ca La BourbouleSt. Nectaire ar avea o acţiune anagotoxică.

A g e n ţ i i f i z i c i , mai ale s: diaterm ia, ra z ele ultraviolete, ra d io
şi rachum terapia, sunt mult studiaţi şi capătă aplicări întinse.
In a l i m e n t a ţ i e , se menţine noţiunea echilibrului alimentar si
mineral ca fiind cea maj utilă pentru buna stare a organismului.
M a l a d i i l e p r i n c a r e n | ă sunt bine studiate mai ales de
M o u r i q u a n d şi elevii săi au arătat între altele d esa oan tag iile reqim u n lo r alim en tare u nilaterale mult timp prelungite.
Importanţa vitam inelor e scoasă şi mai mult în evidenţă mai ales
Pnn lucrările, autorilor Americani. Se adaogă vitamine noui la cele 3 cunos
cute (A. B. C.). Se recunoaşte rolul asociaţiei vitaminelor în creştere Dintre
cele noi rămâne ca sigură vitamina D (antirachitică); la aceasta E v a n s si
B u r r mai ales adaogă Vitamina E (tot liposolubilă) care ar avea acţiune
asupra formărei hormonului ovarian. R o s e ş i Z u n t z au stabilit experi
mental o acţiune analogă care ar putea fi provocată şi de sărăcia hranei în
săruri de calciu.
Se pune în evidenţă im portan ţa ra z e lo r ultraviolete pen tru co m b a
terea r a c l i î t i s m u l u i , precum şi influenţa alimentelor iradiate: Se pre
cizează că vitamina D ar fi nu o cholesterină ci un factor insaponifiabil
o stennă.
’
v

Graţie insulinei se precizează alimentaţia în diabet P u r j e s z a ob
ţinut bune rezultate cu mălaiul în diabet, ar putea înlocui făina de ovăz
, In, f r a t “
e n t u l s l â b î r e î , în afară de cura cu insulină, se
consiliază ingestm a e soluţii zah arate. D e p i s c h, plecând dela consta
tarea lui H a s e n o h r l că introducerea unei soluţii zaharate e urmată de
sensaţia de foame, încearcă cu succes într’un mare număr de cazuri la astemci debihtaţi, acest procedeu. Dând zilnic, pe stomacul gol, 12—15 bucătî
de zahăr în 7 , Litru ceai slab, provoacă sensaţia de foame care creştea
progresiv, ceeace permitea o alimentaţie mai abondentă. Concomitent cu
foamea apărea o hipoglicemie. Avantagele creşterei apetitului persistă în
urmă şi după încetarea administrărei zahărului.
, . ^.e caută a se m°d>fica unele regimuri alimentare mai ales în hiperclorhidrie şi în ulcerul stomacului. J a r o t z k y e contra laptelui; C o 1 e m a n
recomandă un regim compus din albuş de ou, unt-de-Iemn şi unt, etc.
In America se lărgeşte alimentaţia în colitele ulceroase.
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In această expunere am căutat să menţionez numai progresele mai
importante sau tratamente noui intrate în practica curentă. Pentru a nu mări
prea mult întinderea acestui articol, a trebuit să omit cercetări dintre cari
unele, făcute şi la noi în ţară, nu sunt lipsite de importanţă. Negreşit că
munca intensă depusă în diverse cercetări, tendinţa de a găsi tratamente
noui mai ales în maladii cari resistă metodelor obişnuite, sunt sforţări meri
torii şi utile, ele nu pot fi însă totdeauna considerate ca metode de tratament.

CONSIDER AŢIUNI ASUPRA PELAGREI
de

Dr. CH. LAUGIER
Inspector general sanitar

I.

Nu credem să existe în România regiune mai prielnică pentru
un studiu de ansamblu al pelagrei ca regiunea, ce corespunde Ins
pectoratului I Sanitar. Această regiune coprinde pe lângă cele 5
jude e ale Olteniei: Mehedinţi, Gorj, Dolj, Vâlcea şi Romanaţi - şi
judeţul Hunedoara din Ardeal.
?
Nicăeri mai bine ca aici nu se remarcă cele trei zone ca
racteristice ale României: zona de câmp - mănoasă şi bogată - şesul
unarei, ce se întinde pe o treime din Mehedinţi şi pe jumătate
in Dolj şi Romanaţi, zona dealurilor cu vii, livezi, păşune şi grădmi de producţiune variată dar mediocră şi zona munţilor coprinzand părţile de nord ale Olteniei şi întreg judeţul Hunedoara cu
desăvârşire sărăcăcioasă.
Aceste împrejurări ne permit ca prin aceleaşi sisteme, cu
aceleaşi mijloace să privim pelagra în timp egal, în spaţii diferite
după cum sunt regiunile acestui ţinut: bogate, mediocre sau sărace.
In afară de aceasta, demn de notat e faptul că pe cuprinsul
întregei acestei regiuni omogenitatea populaţiunei e remarcabilă.
Afara de mici infiltraţiuni neglijabile de elemente sârbeşti sau bul
găreşti în câmpia dunăreană, totalitatea populaţiunei este băştinaşă
romaneasca-daco-latină. Avem dar acelaş individ, cu acelaş fel
de trai cu aceleaşi îndeletniciri, cu aceleaşi obiceiuri aşezat însă
în localităţi diferite ca productive.
Nici o deosebire
teanul de dincoace de
edinţi) Artificialitatea
secole, n a putut întru

între Moţul din munţii Hunedoarei si Ol
Carpaţi <în special din Gorj, Vâlcea şi M eunui hotar politic, fixat cu sila, timp de
nimic influenţa nici asupra limbei, nici, sau
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prea puţin, asupra portului, nici asupra locuinţelor, nici asupra să
răciei băştinaşului din întreg masivul carpatin fie că a fost de din
coace sau de dincolo de acest hotar factice şi al cărui sol ingrat
nu a răsplătit nici odată munca de rob nici a unuia nici a altuia.
Cu aceiaşi greutate se cultivă şi se mănâncă acelaş porumb
necopt şi aici si acolo şi totuşi aci avem multă pelagră şi dincolo
nu avem deloc. De ce?
w
dacă In regiunea noastră veche muntoasă, unde se recol
tează porumb puţin şi necopt, avem un temei pentru a ne explica
existenţa pelagrei, ce să invocăm pentru a explica existenţa ei In
număr destul de mare In câmpia dunăreană, unde se recoltează
totdeauna porumb mult şi de bună calitate?
Pe de altă parte o consecinţă a răsboiului, pe atât de sur
prinzătoare pe cât de neaşteptată, ce am semnalat încă din 1920 a
ost micşorarea până, pe alocurea, la aproape dispariţia totală a pelagrei în centre bine cunoscute ca pelagrogene.
Constatarea aceasta a fost la inapoerea noastră cu atât mai
impresionantă, cu cât se ştia că răsboiul adusese pretutindeni o re
crudescenţă a tutulor boalelor infecţioase. La noi, în special, se
constată o gravă difuziune a tuberculozei atât la oraşe şi mai cu
seamă la ţară, o extensiune catastrofală a infecţiunei sifilitice peste
tot, şi transformarea blajinului nostru paludism -cu al cărui protozoar ajunsesem aproape să trăim In simbioză —în forme grave, ex
trem de tenace şi rebele la tratament. Singură pelagra departe de
a fi In creştere, nu se vedea.
Isbit de această primă constatare, am căutat să mă conving
pană la ce punct scăderea numărului cazurilor de pelagră este reală.
Lucrul n'a fost uşor. Statisticile, cărora le dădusem atâta atenţie
înainte de răsboi, erau chiar in judeţul Dolj, ce fusese condus de
mine, pe alocurea complect viciate, iar în altele inexistente, con
dicile şi tabelele din primării fiind răvăşite de oştirile duşmane.
A trebuit dar să refacem întreaga noastră statistică a pelagrei.
A trebuit să urmărim bolnavii pe comune şi pe fiecare an.
Rezultatele au fost de mai multe ori verificate şi confruntate,- iar
acolo unde ele păreau neverosimile sau confuze, au fost cercetate
c iat^ la faţa locului de organe de încredere. Astfel am ajuns, după
mu tă străduinţă, să obţinem cifre, de care nu ne facem iluzia că
reprezintă m mod riguros realitatea, dar le putem considera că sunt,
ara îndoială cele mai apropiate de adevăr, şi variată cum este re
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Graf. 1.

Graf. 2.

Graficul N o. 1 ne arată numărul total al bolnavilor şi al de
ceselor în interval de 15 ani <1912 —1926) din cuprinsul întregei
regiuni şi anume: Dolj 3643 cazuri cu 2289 morţi / Gorj 2505 cazuri
cu 1660 morţi,- Mehedinţi 3150 cazuri cu 2081 morţi/ Romanaţi
2934 cazuri cu 1962 morţi şi Vâlcea 3463 cazuri cu 2080 morţi.
In graficul N o, 2 vedem că în perioada dela 1912 la 1916
au fost un total de 2150 cazuri cu 1100 morţi în Dolj,- 1557 ca
zuri cu 935 morţi în Gorj/ 1969 cazuri cu 1295 morţi în Mehe
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dinţi, 1948 cazuri cu 1243
1192 morţi In V âlcea.-

morţi în Romanaţi şi 1795 cazuri cu

Îm |rafiCU' N ° ‘ 3' In a 2' a Perioadă în care intră răsboiul,
dela 1917 — 1921, numărul total al bolnavilor scade enorm: Doljul

înregistrează numai 732 cazuri cu cam tot atâţea morţi, Gorjul
cazuri şi 517 morţi. Mehedinţi 656 cazuri cu 561 morţi, Ro
manaţi 550 cazuri cu 448 morţi, Vâlcea 633 cazuri cu 609 morţi.
In a 3-a perioadă <graficul No. 4> numărul total al cazurilor
creşte uşor dar mortalitatea scade mult, Dolj 760 cazuri cu 440
morţi,. Gorj 314 cazuri cu 208 morţi, Mehedinţi 525 cazuri cu
^
morţi, Romanaţi 436 cazuri cu 271 morţi, Vâlcea 1035 cazuri
cu 279 morţi.
Acestea sunt cifrele brute. E le nu ne pot însă arăta incidenţa
a et în diferitele judeţe. Pentru a o cunoaşte trebue să raportăm
maru olnavilor la cifra populaţiunei fiecărui judeţ, chiar a fie
cărei comune.
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Aceasta ne este quasi imposibil fiindcă nu cunoaştem cifra
populaţiunei noastre. Rezultatele ultimului recensământ sumar făcut
anul trecut, după o aşteptare de mai bine de 15 ani, nu ne sunt
încă cunoscute,
Raportând totuşi cifrele brute la cifra cunoscută cu aproxi
maţie a populaţiei obţinem reprezentările de mai jos <Graficile
seria H> 5-8.

Graf. 5.

Din comparaţia acestor două serii de grafice vedem că ordinea
frequenţei pelagrei în cea de a doua numai e ca în cea dintâi. Pe
când cifrele brute azezau judeţele în ordinea Dolj, Vâlcea, Mehe
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dinţi, Romanaţi, Gorj cele procentuale ie aşează: Vâlcea, Gorj,
Mehedinţi, Romanaţi şi Dolj.
Pentru a ne da seama de evoluţia pelagrei atât pentru toată
. t9 !7

'

_________

regiunea cât şi pentru fiecare judeţ in parte afară de judeţul Huneoara unde nu există nici un caz de pelagră am stabilit graficile
reproduse dela figura 9-a la fig. 14.
Din ele se poate vedea că numărul cazurilor nouă în 1912
au fost de 539 în Dolj, 481 în Romanaţi, 473 în Mehedinţi, 463
n a cea. şi 347 în Gorj. De aici în fiecare an şi aproape în aceiaşi
proporţie în fiecare judeţ, numărul lor scade treptat până la 1916,
can deodată ajunge în 1917 la un minimum cu totul remarcabil.
numa' avem în acest an decât 64 cazuri nouă în Dolj, 124
Mehedinţi, 122 în Romanaţi, 108 în Vâlcea şi 70 în Gorj.
ela această dată se observă în toate judeţele o tendinţă mai
U t sau ma* puţin accentuată, de ridicare cu mici variaţiuni al

3
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numărului bolnavilor nouă de pelagră, fără a mai putea Insă atinge
chiar de departe proporţiile dinainte de răsboi. La sfârşitul anului
1927, Doljul număra 576 pelagroşi cu 207 cazuri nouă, Mehedinţi

Graf. 9.

413 cu 104 cazuri nouă, Romanaţi 452 cu 93 cazuri nouă, Vâlcea
909 cu 167 cazuri nouă, şi Gorj 116 cu 44 cazuri nouă.

Graf. 10. (Dolj)

Dacă cercetăm şi curba mortalităţei (linia punctată în grafice)
vedem că linia ei nu urmează linia morbidităţei. Din totalul de
1477 de morţi pentru toată regiunea în 1912 cifra nu se reduce în
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1917 decât ia 811, adică nici Ia jumătate, pe când cifra morbidităţei este de aproape 5 ori mai redusă ca tn 1912. Totuşi dela 1917
curba mortalităţei, contrar de a morbidităţei, tşi continuă scăderea
ei treptată şi ajunge tn 1927 Ia 61 decese pentru Dolj, 9 pentru
Gorj, 37 pentru Mehedinţi, 33 pentru Romanaţi şi 86 pentru Vâlcea.

Graf. 11. (Romanaţi)

Din citirea cifrelor expuse, din citirea tutulor tablourilor gra
ficilor se desprinde în mod vădit că morbiditatea scade încet, treptat,
dela 1912 Ia 1917 apoi tn mod brusc dela 1916 la 1917, această
din urmă scădere este cu atât mai interesantă cu cât ea este co
mună tutulor judeţelor şi survine în epoca cea mai critică, cea mai
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Graf. 12. (Mehedinţi)

plină de privaţiuni, acea a răsboiului. După 1917 se remarcă o
urcare a curbei morbidităţei tn toate judeţele care cu mici fluctuaţiuni se menţine cam aceiaşi până tn 1927.
In ce priveşte curba mortalităţei se observă o scădere trep
tată care nu se impresionează de scăderea bruscă a morbidităţei
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din 1 9 1 6 -1 9 1 7 , ba din potrivă ea pare că se ridică fn acest interval
în toate judeţele.
De aici scăderea se accentuează din ce în ce în mod per
manent în toate judeţele.
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Graf. 13.'(Vâlcea)

în anii dinainte de răsboi. E a se apropie din ce în ce mai mult de
ea după răsboi pentru ca în toate judeţele să întreacă între anii
1923 - 1 9 2 4 curba mortalităţei. Socotim vindecaţi de pelagră pe toţi
acei bolnavi care timp de 2 ani n'au prezentat nici un semn de

Graf. 14. (Gorj)

pelagră. Cei ce ar prezenta din nou simptome pelagroase după
acest timp - cazuri destui de rare - sunt consideraţi ca recidivişti.
^ Curba mortalităţei astfel cum se prezintă este o dovadă că

după răsboi cazurile sunt nu numai mai rare dar şi de o formă
mai blajină, mai pufin toxice.
Cifrele de mai sus, traduse în limbajul curent, însemnează în
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i r J irând- Că pe Când ne aşteptam Ca a^mentaţia redusă în timpul
P
rasboiulut sa sporească numărul cazurilor de pelagră, din contră ele
vechi, ba chiar mai mulţi. Astfel se explică constatarea făcută cu
uimire la înapoerea noastră din răsboi, că nu mai găsim pelagrosii
st“51-

61 VCChi Ş1 Inaîntati fuseseră seceraţi de lipsurile şi rigorile
de ocupaţie, iar alţi noui nu se mai iviseră decât foarte puţini,

de pelagră au
^
r^ o i ca z u /n o u ă
de pelagra au început sa se înregistreze din nou ele sunt mult mai

I n u l ?' r . r ăr Şî 03 f° rmă- Scăderea morbidităţei p e t r e i în
timpul rasboiului nu este specifică numai Olteniei ea a fost semnalata şi m restul ţârei ocupate de duşman ba chiar şi m Moldova
ramasa noua şi atât de chinuită de foame şi de lipsuri d e “

U- • f ap ui. a , fost constatat şi aiurea. Astfel raportul comisiunei
Ministeriale italiene pentru studiul pelagrei (Buletinul Oficiului Interca e°a
^ AugUSt 1927> constată că, «răsboiul
care a provocat recrudencenţa tutulor boaleloi contagioase a adus
dm contra o scădere a pelagrei, şi fn Italia.

b o i u i S r esle cauza a cesM scâJeri ° pel°pr° l <”

«&-■

N u vom trece tn revistă toate Ipotezele emise cu privire la
ettoogm pelagr_e,. Vom lăsa la o parte pe cele care nau avu, decâ"
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n primul rând o constatare: dacă numărul brut al cazurilor
de pelagra este în genere mai mic în Gorj si Vâlcea adfră tn i
procE dS ,™Unte' decât în Dolj, Romanaţi şi Mehedinţi, totuşi cifra
procentuala între aceste diferite regiuni nu este prea diferită
tivă mni de i f 3 Par? ? te în deob?te ?tiut că nicăeri nu se culre lă
Câtpe Văil£ mănoase dîn câmpia dunălocaíe s í n
K i
3CÍ íntrec cu
nevoile
tate In?' P,°rT
f * ? “ ““ 1 reC0Îtat după complectă maturi!
cu altitud- im -SPfe dea un ?1 Ia munte porumbul se cultivă treptat
raai red" se- şi -

-

w

“

au W * aítfeí T anii In care recoIta porumbului a fost deficitară
Pentru noT
fn
U” deosebit interes îl prezintă
1927 a fősínét d p T ~928' ReC0Îta de Porumb în toamna anului
et deficitara, în trei sferturi din întinderea regiunel.
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A fost sărăcie mare şi lipsă de porumb. Ce ne va da aceasta ca
pelagră ? Am luat toate măsurile pentru a putea nota cât mai precis
efectele produse în 1928 şi rezultatul constatărilor noastre va forma
obiectul unui al doilea memoriu ce vom publica la timp.
In orice caz până acum pelagra pare a fi în raport direct nu
cu cultura dar cu cantitatea de porumb.
Am crezut un timp că tocmai lipsa de porumb la munte obligând pe ţăran a cumpăra porumb, el il alege bun şi se pune prin
aceasta la adăpost de pelagră de care nu se ferea săteanul de câmp
care'şi vindea porumbul bun, păstrând pe cel rău, în lipsă de cum
părător, pentru el şi pentru animalele sale. Realitatea nu este aşa

Pelagra este mai abundentă unde este porumb mult, fie el
chiar perfect sănătos, şi mai rară unde este porumb pufin, fie
el chiar de calitate inferioară. Constatarea aceasta se desprinde
din toate anchetele şi cifrele noastre.
Dece însă a scăzut pelagra aşa de brusc în timpul răsboiului ?
Am căutat explicaţiunea acestui fenomen pe toate terenurile. Cea
mai seducătoare pentru câtva timp am făurit-o pe temeiul ipotezei
vitaminelor. Deşi ipoteza că pelagra ar fi o avitaminoză n'a primit
până azi nici o confirmare clinică sau măcar de laborator, Weil
şi Mouriquand o socotesc prin asemănarea ce prezintă cu Beriberi-ul, ca o boală deficitară <de carence), o avitaminoză. E i îşi
sprijină părerea şi pe faptul că ivirea pelagrei în America de Nord
ar coincidă cu introducerea în această regiune a morilor sistem
vienez, care macină porumbul cu eliminarea totală a tărâţelor.
Această ipoteză este infirmată însă prin starea de fapt dela noi.
La noi morile de mălai nu diferă decât prin felul forţei motrice
întrebuinţate: cu cărbuni, cu explozie, sau prin căderi de apă. In
ce priveşte instalaţia însăşi a morilor ea este pretutindeni aceiaşi:
pietre simple, fără valţuri, fără cernătoare, care dau aceiaşi făină
integrală peste tot, N'avem nici un sistem de mori cari să macine
porumbul cu eliminarea tărîţelor. Cel mult dacă s'at putea spune
că, morile duse de apă învârtindu-şi pietrele mai încet, dau o făină
mai rece decât cele duse de foc, care scot o făină uneori atât de
încintată încât ea trebue întinsă pentru a se răci.
Ne-am întrebat dacă căldura astfel produsă n'ar putea influenţa
sau distruge vitaminele din porumb. întocmai cum se distrug în
laptele prea fiert. Faptul nu ne pare verosimil, întrucât temperatura
în sacii cu mălai proaspăt măcinat nu trece, după cercetările noastre,
niciodată de circa de 50°, şi este puţin probabil ca ea să dispară
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Ia o temperatură atât de puţin ridicată. Totuşi experienţe In această
privinţă, dat fiind durata lungă a acestei temperaturi ridicate, ar
putea procura rezultate interesante. Fapt cert este că morile cu apă
sunt la munte, unde pelagra e mai puţină, şi că făina produsă de
aceste mori e mult mai apreciată de săteni decât cea provenită
dela morile de foc.
In afară de aceasta, calitatea de făină în ce priveşte procentul
de tărâţe şi la munte şi la câmp şi la mori de apă şi de foc este
aceiaşi, mălaiul obţinut prin morile noastre este integral. Acest
mălai integral este de obicei cernut acasă de sătean, în mod cu
totul sumar, priutr'o sită mai mult sau mai puţin fină, pe măsura
nevoilor. U n moment am crezut că aci s'ar putea găsi explicaţiunea
fenomenului atât de neaşteptat şi de curios al scăderei numărului
de pelagroşi în timpul răsboiului.
Raţionamentul nostru era următorul: Răsboiul a adus priva
ţiuni şi restrângerea alimentaţiunei ,• nenorociţi de pelagroşi existenţi,
neasistaţi au murit — dovadă curba grafică —, dar cazuri nouă
nu s'au mai produs, pentru că tocmai porţia de mălai fiind res
trânsă, ţăranul îl consuma fără a-1 mai cerne, cu tărâţe cu tot. Vi
taminele din tărâţe, întocmai ca cele din orez pentru beriberi, ar fi
împedicat isbucnirea pelagrei. După câteva confirmări de comple
zenţă ale subalternilor a trebuit cu regret să renunţ la seducţiunea
acestei ipoteze, convingându-mă personal că nici cum şi nicicând
ţăranul nu mănâncă şi n'a mâncat mălaiul necernut, ci cernut în
mod primitiv e drept, dar totuşi cernut.
Nici o apropiere nu putem face între pelagră şi paludism:
distribuţia lor geografică nu corespunde, iar după răsboi se ştie că,
pe când pelagra e în scădere, paludismul a fost în mare şi gravă
creştere.
. Nici o apropiere nu se poate iar face între pelagră şi alcoo
lism, pentru aceleaşi motive. Alcoolismul, contrar pelagrei, a luat o
mare extensiune după răsboi. Alcoolismul, este mult mai accentuat
în Ardeal unde totuşi nu e pelagră. Şi apoi dela început chesti
unea se limpezeşte prin constatarea că numărul cazurilor de pe
lagră e mult mai mare la fem ei decât la bărbaţi; şi orice s'ar
zice, dar femeea română, săteanca, această nenorocită sclavă, nu
mai alcoolică nu e.
O apropriere extrem de importantă însă se poate face între
cultura pământului, felul bucatelor cultivate şi pelagră. F ără a
avea date certe la îndemână, este în deobşte cunoscut că în timpul
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răsboiuluî, atât în teritoriile ocupate cât şi în cele rămase libere,
necesităţile răsboiuluî au silit atât autorităţile de ocupaţie cât şi pe
ale noastre să ceară, să exige dela săteni să cultive grâu din abondenţă, şi să facă rotaţia grâului cu plante de valoare nutritivă mai
mare ca a porumbului. Suprafeţele cultivate cu grâu au fost mult
mai mari ca de obicei, alternanţa făcându-se cu cartofi, fasole ma
zăre şi altele.
Ţăranul a consumat în timpul răsboiuluî, fie în Oltenia şi
Muntenia, fie în Moldova, mult mai mult grău şi mult mai puţin po
rumb ca de obicei,

p rin uariafia intervenită în cultură, s 'a schimbat însăşi
raţia alimentară a săteanului, înainte de răsboi ţăranul punea grâu
numai pentru proprietar, neoprindu-şi pentru el decât ce'i trebuia
de o colivă, Sau pomană, el hrănindu-se aproape exclusiv numai
cu porumb/ în timpul şi după răsboi a ştiut să pue de oparte
şi să ascundă de lăcomia cotropitorilor o bună parte a grâului ce
semăna. Astfel porumbul n'a mai rămas alimentul său exclusiv el a
fost foarte des înlocuit cu grâu; alimentaţia sa a încetat de a fi
prea unilaterală.
Pe de altă parte cercetând mai îndeaproape modificările sur
venite în alimentaţiunea ţăranului după răsboi, se constată reduce
rea zilelor de post în mod uimitor.
Ţăranul numai posteşte azi ca înainte de răsboi. De unde
mai înainte postea 226 zile şi a n u m e 102 zile Miercurea şi Vi
nerea, 40 zile postul Crăciunului, 47 zile postul Paştelui, 14 zile
postul Sft. Maria, 20 zile Sft, Petru şi 3 ajunuri, acum abia mai
posteşte 47 zile postul Paştelui,
Cercetările ce am întreprins asupra acestei chestiuni m'audus
la concluzii extrem de interesante în privinţa relafiunilor dintre

seria nesfârşită a posturilor şi pelagră.
Azi se posteşte mai puţin, e pelagră mai puţină eri se pos
tea mai mult, şi pelagră era mai multă.
Femeile ţineau şi ţin postul mai riguros / femeile au prezintat
şi prezintă un număr îndoit de cazuri de pelagră ca bărbaţii.
Postul la câmp, în regiunea porumbului, se reduce la câteva
fasole, rar peşte sărat, şi mămăligă din belşug ,• era în fapt un lung
monofagism, ce da ca rezultat pelagra în abondenţă.
Postul la deal şi munte este mai variat, îmbunat în special cu
fructe şi grâu,- mălaiul e consumat în mai mică cantitate, pela
gra e mai* puţină.
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Hrana exclusivă şi excesivă cu porumb pare dar a fi cauza
reală a pelagrei’
Un important fapt de observaţie care evidenţează şi mai mult
aceasta afirmaţie, este şi deosebirea ce semnalăm Ia începutul
acestui articol între judeţele Gorj Hunedoara, Hunedoara seamănă
ca orografie perfect cu Gorjul chiar este parte şi mai muntos. E l este
locuit numai de români extrem de săraci, care cultivă şi mănâncă
şt ei porumb, porumb ce la ei ajunge şi mai cu greu la maturitate
ca In Gorj şi totuşi, din 70 de medici oficiali cât sunt aci, nici
unul n'a văzut vreodată pelagră. In schimb ţărani de peste munţi,
deşi foarte săraci au alimentaţie mult mai variată ca Gorjenii, şi nu
postesc decât un număr restrâns de zile.
Toate aceste constatări pun In lumina faptului necontestabil
existenţa unui raport direct Intre pelagra şi cantitatea de porumb
ce intră In alimentaţia zilnică pe de o parte, raport direct între
pelagra şi posturi, care restrâng variaţiunea alimentară pe de alta.
Ambele aceste constatări ne îndreaptă spre părerea veche că :

pelagra este numai in funcţie de alimentaţie în special de ali
mentaţie exclusivă cu porumb, fie chiar de bună calitate.
Acestea sunt concluziile semnalate la vreme de 'noi şi am
avut de curând satisfacţia să citesc Raportul Comisiunei Italiene
pentru studiul pelagrei <op. cit,) care pe lângă constatarea ce face
ca şi noi asupra scăderei numărului cazurilor de pelagră în Italia,
ajunge la aceleaşi concluziuni şi anume: toate faptele observate sunt
concordate pentru a arăta că pelagra este o boală de origină ali
mentară, datorită In mod hotărât alimentaţiunei cu bază de porumb.

ADRENALINO

DIAGNOSTICUL

PALUDISMULUI

L A T E N T

Doc. Dr. MIH. CĂNCIULESCU, Dr. L. HERMÁN şi Dr. R. HIRSCH.

Din cercetările, ce unul din noi face încă dela 1924, asupra
diagnosticului paludismului latent prin procedee de reactivare şi
de mobilizare a Hematozoarului palustru, întrebuinţând agenţi di
feriţi, relatăm pentru moment rezultatele căpătate prin adrenalină.
Ideea întrebuinţării adrenalinéi pentru mobilizarea agenţilor
patogeni localizaţi în splină a pornit dela constatarea experi
mentală că această substanţă are asupra splinei un efect de contracţiune foarte accentuată, care se manifestă printr’o imediată
diminuare de volum a splinei şi prin polyglobulia (roşie şi albă)
determinată de expulsarea conţinutului splenic în sângele periferic.
Printre primii cercetători au fost Frey şi Lury (1 ) Frey w
(2) şi Abl (3), cari au studiat întrebuinţarea adrenalinéi pentru
diagnosticul tumorilor splenice. Aceiaşi chestiune o reiau mai în
urmă Pagniez-Coste-Escalier (4) ca şi Di Pace (5) şi Dazzi
(6), care întrebuinţează adrenalina chiar pentru diagnosticul pa
ludismului latent. CI. Schilling (7) experimentează aceiaşi sub
stanţă cu bune rezultate pentru diagnostiscul Trypanosomiazelor
iar Haţieganu şi Goia (8) în leucemii. Tannhăuser (9) publică
constatări pentru diagnosticul septicemiilor latente.
Contractilitatea splinei „în vivo“ şi „în vitro“ a fost studiată
mai ales de Barcrofft-Murray etc. (10) în Anglia şi deL B in etCardot şi Fournier (11) în Franţa.
întrebuinţarea adrenalinéi în paludism pe o scară mai în
tinsă începe abia în timpul râsboiului mondial, când întinderea
paludismului la armatele şi populaţia Europei centrale şi orientale
produc oare care îngrijorare şi prilejuiesc o studiere mai apro
fundată a paludismului şi a profilaxiei lui prin alte metode decât
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chininizarea preventivă. Printre primii, cari au întrebuinţat adre
nalina pentru diagnosticul paludismului latent au fost Neuschlosz
(12) în Austria şi S chittenhelm şi Schlecht (13) în Germania
La noi în ţară Stoichitia (14) e primul care experimentează această metodă în paludism.
In primele noastre cercetări făcute în 1925 am constatat că
dată »per os“ chiar în doze de 3 mgr. adrenalina nu a mobilizat
hematozoarul. Constatarea nu poate surprinde având în vedere
cercetările azi clasice, cari stabilesc că adrenalina este inactivată
de sucul gastric.
Pentru cercetările ulterioare am recurs la calea subcutanată.
Iată metoda întrebuinţată de n o i: Bolnav lor (între 6-40 ani)
indiferent dacă au sau nu antecedente paludice dar prezentând
o splină palpabilă, li s’a cercetat sângele pentru hematozoar în
mai multe rânduri. Cu câteva minute înainte de injecţie se re
peta examenul. Căutarea hematozoarului s’a făcut în mai multe
preparate, atât pe sânge întins cât şi în picătură groasă. Dacă
nu s’a găsit hematozoarul, atunci se face injecţia de adrenalină
Injecţia se face subcutan. Doza variază între 1/2— 1 şi 1/2 mgr.
şi dacă proba este negativă se repetă injecţia în ziua următoare
cu 2 mgr. Bolnavul stă în decubit dorsal. Pentru orice eventua
litate avem pregătit o fiolă cu nitrit de amyl. Se repetă exame
nele de sânge la 5 ’, 10’, 15’, 20’, 3 0 ’, 60’ şi 9 0 ’, dela injecţie.
(Este bine să se facă un examen şi Ia 2 ore şi 6 ore dela in
jecţie, dacă se poate).
Am făcut şi numărătoarea de globule albe şi roşii atât înainte
de injecţie cât şi după injecţie pentru a putea măsura prin com
paraţie acţiunea adrenalinéi asupra sângelui şi apariţia hemato
zoarului.
Efectele injecţiunei s’au manifestat rapid. Modificările san
guine apreciabile chiar după 5 ’ aveau un punct maxim între 20’
— 3 5 ’, după cum reese clar din grafice. Apariţia hematozoarului
în sângele periferic a coincis cel mai adesea cu punctul maxim
al modificărilor sanguine; odată apărut, hematozoarul a persistat
în sângele periferic şi câteva ore după dispariţia modificărilor
sanguine.
Cercetările noastre s’au făcut pe 12 cazuri, cu următoarele
rezultate:
In 7 caşuri netratate sau insuficient tratate, cari au pre
zentat accese de curând sau cu mult timp înainte, dar la care
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Mămenul sângelui era constant negativ, am constatat plasmodii
după injecţie; la celelalte 5 cazuri cu splenomegalie injecţii re
petate cu adrenalină nu au fost în stare să facă să apară hema
tozoarul in sângele periferic, deşi bolnavii prezentau o polyglobulie identică celorlalte cazuri. Având însă în vedere că toti
aceşti cinci bolnavi primiseră un tratament energic şi susţinut
chinino-arsemcal în serviciul nostru cu 1 - 3 ani înainte; având
m vedere ca de atunci accesele paludice nu s’au mai repetat
noi credem ca este permis în cazul de fată să se interpreteze

proba negativa a adrenalinéi ca fiind datorită absenţei unei infecţium paludice.
Ţinem însă să acentuăm că proba repetat negativă a adrenahnei, ebiar dacă este însoţită de modificările sanguine obişnuite
nu dă mea dreptul de a se conchide la vindecarea sau absenta
paludismulu|: ca în toate probele microbiologice, numai proba

pozitiva are o valoare reală.
.„ J w
0bSe' Vat a ?Ciden,e !n urn,a '"i« * '« ! “ adrenalina
decât mtr un singur caz (cu 2 mgr.) dar ele au fost uşor cornbătute cu ajutorul unei fiole cu nitrit de amyl.

l e l e u l z i T Un C3Z nU S’a ° bSerVat ~ în aceia§i zi sau în zi'
iele următoare — vreo ascensiune termică sau alte fenomene
cari macar să schiţeze apariţia unui aces paludic — aşa cum
semnalează Schittenhelm şi Schlecht - chiar atunci când plasmodiul continua a fi vizibil în sânge şi după mai multe o re
Dintre observatiunile clinice nu redăm decât 3, în care diag
nosticul pus a elucidat sindrome prezentate de bolnavi în trecut
Drecnm3Î T
Putut îi identificate şi nici adequat tratate
precum şi 2 grafice, (graficul 1 priveşte obs. 3 ; graficul 2 sereera la alte observatiuni ne menţionate aici (15). cari evidentiază momentu1 apariţiei în sânge al hematozoarului precum şi
modificările corelative încercate de formula sanguină.
Observaţia No. 1 — Bolnavul I. Sch., în vârstă de 25 ani
e mesene contabil, născut în Cr. necăsătorit, este văzut la 5. III
927 pentru febră şi delir.
•
^ ntecedente personale. Febră pernicioasă în 1919 Ia Salo
nic. Neaga sifilisul şi alte maladii infecto-contagioase (informa
ţiile date de părinţi). Scutit de armată pentru o boală de ochii.
lsJ ° f lc* Cu aproximativ 10 zile mai înainte, la Bucureşti se
îmbolnăvise subit cu cefalalgie intensă, febră mare, vărsături şi
inconştienta; i se face puncjia lombara, dar lichidul cefalo-racmdian nu arată nimic anormal. R. Bordet-Wass. este negativă;
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• ** Sta,-Îa prezenfă‘ De constituţie mediocră, bolnavul se pre
zintă palid, agitat, febril, puls accelerat, acuză cefalalgii.
Splina depăşeşte rebordul costal stâng cu 2 laturi de de
get, dură la palpaţie, percuţia arată că se întinde înapoi până la
a 7-a coastă; sensibilă la palpaţie.
Cord, suflu mezosistolic în plin stern, dispărând când bol
navul e ridicat. Pulmon nimic deosebit. Ficatul nu depăşeşte re
bordul costal.
* v
in
9 C5 " p“PaeJe ineSale* dr- mai mare ca s t g .: reacţionează
In lumină foarte leneş, mai bine dreptul de cât stângul
dPr n i™ lmen 0ftaImof ° P i c ; 0edem PaPilar, papila cu marginile
decolorate, mai accentuat la stânga (Dr. Socor).
La 6/III face o psihoză, cu dromomanie, ameninţă cu si
nucidere, gesturi coreiforme, atitudini fixe. E trimis ulterior la
Bucureşi, unde se pune diagnosticul de Demenţă precoce în faza
catatomcă şi diagnosticul de Psihoză maniaco-depresivă în faza
de agitaţie (in urma unei maladii febrile).
Malaria — negativ
Examenul de labo < Numărătoarea gl. roşii — 4.175.000
rator :
„ _
gl. albe —
16.000
. Formula în limite normale.

t n , , , J ,ln mf T r . d‘T ‘0StlC ' se *nie°teaz^ un mgr. adrenalină subL e lT *de tropică
l P ■ a şi “pigment
minu,e
51 Un ceas * i ™ a|ate se sgăsesc
inele
melanic.

Diagnosticul: Psihoză cu agitaţie, delir, atitudini fixe.paludism latent cronic evolutiv.
F
Urmează 10 zile tratament energic cu cacodilat de Na. subcutan 0,20 ctg„ chinina 1 gr. intramuscular şi 1 gr. per os pe zi.
Bolnavul, care timp de 10 zile a urmat acest tratament energic cu chinină şi cacodilat de Na, nu a mai prezentat paraziţi
ia nici unul din examenele hematologice făcute.
La 21/111/1927 i se f a c e :
™ m. . Ad/ en.alin0' diag,,OStiCul Cu 2 m« r- subcutan Si se g isesc
gamei! de trop.ca ş, plgmeat liber după 1 oră şi jum. dela injecţie.

_ ^

R- 39 a n i- c a s n ic ă - c ă s . 2 copii

(Dolji™01 mta m Crai0Va de 8 ani’ iar Până
f

atunci ,a

Calafat

^a 21 Martie 1927> Bolnava face o maladie cu următoarele
m en e: Ascensiune termică progresivă ajungând până la 39°
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(ora 9 p. m.) 40® (ora 12 noaptea) vărsături continue, cefalee
intensă localizată mai ales în regiunea occipitală, delir, constipaţie.
Antecedente personale : La vârstea de 2 ani în cursul unei
maladii febrile face pentru prima oară un acces convulsiv, care
se repetă apoi foarte des la cea mai mică indigestie sau urcare
de temperatură, până la vârsta de 14 ani, când, odată cu apa
riţia menstruelor, accesele convulsive dispar.
Se căsătoreşe la vârstea de 18 ani. Are 2 faceri la termen
cu copii sănătoşi. La un an după ultima naştere, adică pe la
vârsta de 20 ani, menstruele se opresc fără a mai reveni cu toate
tratamentele opoterapice şi ginecologice, pe cari pacienta le-a
făcut.
De aci înainte bolnava devine foarte iritabilă, are dese bufeuri de căldură, ameţeli, şi foarte adesea epistaxis abondent, după
care are o senzaţie de bine.
Până la 1920 locueşte în Calafat— o regiune eminamente
paludică,— dela care dată mutându-se la Craiova ia domiciliu
într’un cartier plin de bălţi şi cu multe grădini de zarzavat.
In anul 1921 are primul acces de febră, care ţine numai 2
zile şi apoi dispare.
Este sănătoasă până în Noembrie 1925 când, în urma unei
plimbări în oraş pierde brusc cunoştiinţa şi cade într’o stare de
somnolenţă cu dese tresăriri, t. 38.6° se urcă în cursul nopţei
până la 40°, are vărsături, sughiţ, constipaţie, redoarea cefei, pu
pilele inegale şi contractate, delir.
Această stare cu inconştienţă durează 6 zile, temperatura
oscilând între 38°— 4 0 °; bolnava are des epistaxis abondent, R.
Bordet-Wass. negativă, Widal negativ.
După câteva injecţii cu Electrargol, chinina şi intravenos cu
urotropină, temperatura scade la normal, conştiinţa reapare, începe
a se alimenta şi totul reintră în normal după 12 zile.
Diagn.: meningism de cauză necunoscută. Până la 21 Martie
1927 [bolnava nu a prezentat nici un fenomen anormal; când
este brusc cuprinsă de febră pe la ora 4 p. m.
Frisson.: Febra care se urca progresiv ajunge la miezul
nopţii la 40,3°. Are vărsături continue, constipaţie, cefalee groasnică şi 2 epistaxisuri atât de abundente încât fac necesară tamponarea foselor nazale.
Obiectiv: găsim bolnava în decubit lateral drept cu faţa
foarte palidă, dar cu conjuctivele foarte congestionate. Din partea
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aparatului respirator nimic anormal— respiraţia 18 pe minut. Cord
normal— puls 90 pe' minut. Vărsăturile continuă cu caracter incoercibil. Nu tolerează nici măcar apa, căci imediat îi provoacă
sughiţ şi vărsături.
Urina nu conţine albumină nici glucoză. La examenul sis
temului nervos s’a găsit uşoară redoare a cefei, Kernig negativ.
Pupile inegale-stânga mai dilatată, reacţionează normal la lumină
şi distanţă. R. rotulian drept exagerat, stângul normal. Babinsky
la dreptul net pozitiv.
Examenul de fund de ochi, făcut de D-l Dr. Socor, găseşte
o retinită pigmentară de natură malarică neaccentuată la ochiul
drept.
Examinarea sângelui pentru hematozoar atât în frotiu cât
şi în picătura groasă este negativă în repetate rânduri.
Adrenalino-diagnostic prin injecţiunea de adrenalină 1 mgr.
subcutan. In lamele de sânge luate din 5 în 5 minute s’au găsit
inele şl gârneţi de tropică; după 15 minute dela injecţie se institue un tratament cu 2 gr. de chinină zilnic în injecţiuni intramusculare, asociat cu 0,20 ctg. de Cacodilat de sodiu zilnic; şi
urotropină per os.
După 5 zile de tratament bolnava a revenit la normal.
Observaţia No. 3.—J. R. 20 ani— necăsătorit— student în
drept.
Antecedente personale: Nu-şi aminteşte să _fi suferit vreo
dată de paludism (?) însă a locuit până acuma 8 ani în Calafat
şi apoi mutându-se la Craiova locueşte întrun cartier cu bălţi şi
grădini cu zarzavat, deci în aceleaşi condiţiuni ca şi D-na din
Observaţia No. 2. (Este fiul pacientei H. R.)
Istoric: In Iunie 1926, fiind în viligiatură la Buziaş face un
Syndrom meningian, care este socotit ca o meningită Tbc. sau
sifilitică.
Luând cunoştinţă de acest caz cu ocazia boalei mamei sale
(Obs. No. 2). m’am gândit la posibilitatea unui accident paludic
de forma nervoasă (cerebrală) având în vedere posibilitatea exis
tenţei aceluiaş agent patogen, ca la mama sa, mai ales ca avea
splina mare, dură, neregulată.
In consecinţă: i se face examenul sângelui pentru hemato
zoar, care în frotiu şi picătură groasă este negativ.
Adrenalino-diagnostic: Se injectectează sub-cutan 2 mgr.
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adr. Ia 10 a. m. iar Ia 10,25’, 10,35’, 11,5’, se găsesc gârneţi de
tropică.
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Concluziuni :
Din toate aceste observaţiuni putem conchide c ă :
' 1°. Adrenalina în injectiuni subcutanate de 1— 2 mgr. are pro
prietatea de a face să apară hematozoarul în sângele periferic al
unui paludic latent, la care înainte de injecţie parazitul nu putea
fi găsit.
2°. Injecţia de adrenalină este urmată de o hiperglobulie
foarte accentuată, cu un punct maxim întrn 15—3 5 ’ dela inj.
Punctul maxim al reactiunei coincide cel mai adesea cu momentul
apariţiei hematozoarului.
3°. Apariţia rapidă a hematozoarului între 15’— 6 0 ’ dela
inj. este datorită unei mobilizări a parazitului din profunzimea
splinei, unde s’a retranşat, fără a da loc la o reactivare a paludismului.
4°. Este un mijloc uşor, rapid şi inofensiv pentru diag
nosticul paludismului latent sau controlul vindecării paludismului
latent sau controlul vindecării paludismului la sfârşitul unei cure
de chinină.
5°. Injecţii repetate de adrenalină ar putea avea o în
trebuinţare terapeutică în timpul curei chinino-arsenicale prin expulsarea repetată a plasmodiului în mediul sanguin chininizat.
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INFECŢIA PUERPERALĂ ENDOGENĂ
de

Doc. Dr. EUGENIA MATEESCU-IONESCU
Medic primar al maternităţii

Noţiunea de infecţiune puerperală endogenă sau autogenă,
nu este cunoscută de prea multă vreme, şi cu toate că în ultimii
ani ea a tost aşa de bine pusă la punct atât din punct de vedere
patogenic cât şi din punct de vedere profilaxie, şi astăzi încă,
cuvântul de infecţiune puerperală, invocă imediat o victimă şi un
vinovat, medicul sau moaşa cari prin neglijenţa lor au infectat
femeia.
Astăzi se ştie, că infecţia puerperală din afară (exogenă) a
devenit o raritate, sau mai bine zis trebue să fie o raritate. —
Perfecţiunea asepsiei aplicată în arta obstetricală, dublată de o
conştiinţă, educată în acest sens, a medicului, precum şi de mă
surile de profilaxie luate prin facerea controlului uterin la toate
femeile suspecte, pun la adăpost o parte mare din lehuze, de la
această gravă complicaţiune.
Dar dacă infecţia puerperală e rară astăzi, totuşi ea există,
pentru că femeia îşi p3artă adesea, în însuşi corpul ei germenii
boalei, precum şi toate posibilităţile creărei ei, facerea nefiind
decât ocaziunea declanşerei.
Ca să se ajungă la o atare concepţiune, etiologia şi patogenia infecţiunei puerperale a trecut prin etape variate, mână în
mână cu evoluţia întregei ştiinţe medicale.
S’a crezut la început în ceva esenţial, s’a observat conta
giunea, s’a înţeles inocularea, s’au creat metode de antisepsie,
toate contra unui duşman invisibil misterios care Ia 1879 a fost
demascat de Pasteur, sub formă de lanţuri, de grăuncioare, pe
cari într’o bună zi, le-a desenat pe tabla neagră a Academiei din
Paris, necrezut şi bănuit de toţi, şi care nu era decât Streptococul.

57
Cercetările făcute în urmă, din punct de vedere bactereologic, au arătat că infecţia puerperală, nu este o infectiune spe
cifică streptococică, ea putând fi determinată de alţi germeni
patogeni.
Observându-se că infecţia puerperală apare sub formă de
epidemii în diferite maternităţi, în diferite centre, s’a ajuns Ia o
concluzie bine determinată.
In infecţia puerperală e totdeauna la mijloc un indermediar,
moaşa sau medic, care inoculează femeei germenul în timpul manipulatiunilor obstetricale.
In fecţiu n ea e ste de origină e x te rn ă e x o g e n ă
(h e te ro infecţiune)
Noţiunea aceasta a făcut epocă mare spre detrimentul reputatiunei mamoşilor şi maternităţilor,
In 1888 însă, începe să se pună chestiunea dacă inocularea
septică, germenul adus din afară, este singurul mijloc de a da o
infecţiune puerperală.
Nu cumva sunt şi germeni preexistenţi în căile genitale, ca
pabili de a da la un moment dat, în anumite împrejurări o in
fecţiune?...
Cu Doterlin şi Kronig se începe seria cercetărilor asupra
florei microbiene normale a vaginului şi valoarea secreţiunei vaginale din punct de vedere autoprotecţiune.
Astă-zi se ştie clinic, că deşi asepsia riguroasă a intrat în
domeniul practicei obstetricale, totuşi avem cazuri de infecţiune
puerperală acolo unde nu mai poate fi imputată operantului, me
diului etc.
Această infecţiune îşi are origina, punctul ei de plecare în
însuşi corpul parturientei, fie că ea este purtătoare de un proces
patologic în afara sferei genitale, s’au chiar la nivelul organelor
ei genitale, dar chiar capabilă a-şi determina prin însuşi actul
facerei o in fecţiu n e p u e rp e ra lă pe se a m a p ro p rie a florei ei
m icrobien e n atu ra lă a vaginului. Deci 6 infecţiune cu totul
alta ca origină, o in fecţiune au to g e n ă , en d o gen ă cum vrem
s-o numim.
O rigina m icrobilor în in fecţiu n ea en d o gen ă
Punctul de plecare a acestor infecţiuni poate fi lo cal (s fe ra
g en itală), fie că e vorba de o femeie cu o scurgere blenoragică
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cu salpingoovarită, metrită etc. fie că este purtătoare de un fibrom
sub mucos sfacelat sau vre unui nodul neoplazic.
Dar acest p u n ct de p le c a re a infecţiunei p o a te fi în
a fa ra z o n e i g en ita le .
O femeie gravidă, în cursul unei septicemii (pneumococemie,
gripă, colibacilemie etc.), poate face cu ocaziunea facerei o infecţiune puerperală fixând microbii din circulaţie Ia nivelul orga
nelor ei genitale traumatizate de travaliu.
Aceasta ar constitui o in fecţie p u e rp e ra lă h em ato g en ă.
Un focar septic a organelor genitale: apendicita, fiegmonul
ligamentului larg, rectite, pot pe cale limfatică a infecta anexele
şi uterul. Deci o infecţiune purperală endogenă de origină lim fogenă.
Dacă autopsiile şi cercetările de laborator au ajutat spre a
se stabili definitiv aceste lucruri, discuţiuni înverşunate, inter
pretări diverse s au ivit în jurul celeilante chestiuni: Flora microbiană vaginală naturală, a femeiei însărcinate poate deveni Ia
un moment dat potogenă?
Flora vaginală normală atât la femeile însărcinate cât Ia ori
şi ce femee este constituită de germenii vulvei şi a tegumentelor
de prin prejur. Aceşti germeni pătrund în vagin printr’o ascen
siune directă dar şi introduşi în ocaziuni diverse: (tact, spâlături,
raporturi sexuale etc.) Secreţia vaginală ca şi toate secreţiile na
turale este autoprotectoare (pentru unii această proprietate ar fi
datorită prezenţei acidului lactic, deşi s’a văzut că se poate cultiva
streptococul hemolitic într’o anumită soluţiune Ia acid lactic.) Gra
ţie ei parte din microbi ajunşi în vagin să distrug, iar cei ce
rămân parvin a se adapta mediului. Dealungul etajelor vaginului,
numărul lor scade treptat. Pătrunderea lor în uter este împie
decată de prezenţa dopului mucos, care astupă cavitatea cervi
cală. De uter se poate spune, că porţiunea Iui superioară, corpul,
este aseptic.
In momentul facerei, împrejurările se schimbă: Dopul mucos
expulzat, punga apei se rupe, mediul acid, prin scurgerea lichichidului amniotic, este transformat într’un mediu alcalin, proprice
desvoltărei virulenţei microbiene, saprofite pănă acum.
Mai târziu mişcările de piston, pe cari Ia un moment dat
partea prezentată Ie face, pentru a se degaja la strâmtoarea in
ferioară, duce în vagin flora microbiană vulvară. Contracţiunile
uterului urmate de momente de relaxare din primele cazuri, ce
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urmează facerei, joacă rolul unei pompe aspiratrice asupra con
ţinutului vaginului. încât la un moment dat tot canalul genital,
vagin, col, uter. dar şi vulva, are aceeaşi floră microbiană. S’a
spus şi s’a găsit că trebue 24 de ore pentru ca microbii să in
fecteze colul, iar 48 de ore pentru a-i găsi înmulţindu-se la ni
velul plăgei placentare. Examenul lochiilor femeilor neinfectate
ca şi acelor infectate dau la un moment dat acelaş rezultat din
punct de vedere varietate şi specie microbiană. Ceia ce face să
se ştie că un d iagn ostic b a cte rio lo g ic de in fecţ. p u erp erală
b a z a t p e e x a m e n d e lochii, nu se p o a te fa ce .
Ce intervine însă ca la un moment dat, cu aceiaşi floră
microbiană, o femee lehuză să facă infectiune puerperulă şi o
alta nu ?
E x is tă o im u n itate lo cală a fem eiei fa ţă de g erm en ii
ei v a g in a li.—Aplicându-se şi aci noţiueea de vaccinare locală
a Iui Berzredka, s’a explicat că menstruele cari reproduc în mic
facerea, cu ramolirea colului şi întredeşchiderea lui. schimbarea
mediului vaginal în timpul scurgerei sângelui menstrual, precum
şi uşoarele infectiuni locale, parvin a vaccina într’un anumit grad
femeia contra propriilor ei germeni. S’a găsit astfel că serul fe
meiei însărcinate aglutinează proprii iei streptococyn proporţie de
1/2000 iar streptococi streini 1/450.
Im u n itatea g e n e ra lă la fem eia în sărcin ată.— Valoarea
acestei imunităţi este scăzută. Ficatul, rinichiul surmenaţi, hiperfuncţionarea unora din glande cu secreţie internă, metabolismul
schimbat din cursul sarcinei, fac din ea o luptătoare mai puţin
viguroasă.— „Rien n’e st si frag ile qu’une fem m e en c o u ch e s“
spune B a r .—
Aceste chestiuni de o importanţă capitală în stabilirea patogeniei infecţiei puerperale mai autogenă şi a influenţei pe
care o are sarcina asupra evoluţiunei tuturor boalelor în general
a fost pusă la punct, sunt 5 ani de atunci, cu ocazia congresului
Asoc. Ginec şi Obst. Fr. la Geneva în 1923.
S’a discutat în acel congres, influenţa sarcinei asupra tu
berculozei, şi s’a explicat nu numai anergia tuberculinică din timpul
sarcinei, dar şi a n e rg ia g e n e ra lă a fem eiei în să rcin a te faţă
de o rice infecţiune.
Cobaiul gravidic nu rezistă streptococului nevirulent (Chome

Philippe).
Reacţia Shick, reacţia Dick, sunt mai puţin sensibile.
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Brindeau. Reacţia Ia vaccin animal mai puţin intensă (Jeannet).
S’a stabilit atunci că sarcina ca şi gripa, rugeola, posedă o
proprietate anergisantă faţă de tbc. dar şi faţă de ori ce infecţiune.
In faţa unui echilibru aşa de fragil, se înţelege cât de mari
sunt şansele unei infecţiuni, atunci când şi împrejurările o ajută.
Oboseala travaliilor prelungite, anemia uneori brutală, trau
matismele din cursul facerilor distocice, soluţiunile de continuitate
create la nivelul întregului canal genital, ce e transformat Ia un
moment dat într’o plagă intensă, cu o suprafaţă de rezorbţiune
enormă, dar mai ales reţinerea, în cavitatea uterină, de chiaguri, membrane şi restul placentare, cari fac la un Ioc mediu
perfect pentru creşterea şi exagerarea virulenţei microbilor fie ei
saprofiţi.
Plaga placentară în astfel de condiţiuni nu-şi mai poate
exercita procesul ei de apărare, lochiile pierd din acţiunea lor bacteriecidă, m icrobii v o r tre c e b a rie re le şu b red e pe cari pe
deoparte muşchiul uterin o opune infecţiunei, dar mai ales plaga
placentară.
Numai privită din aceste multiple puncte de vedere putem
înţelege patogenia infecţiunei autogene.
Brouha, în raportul său prezentat congresului din 2 Aug.
1923 o rezumă:
„In infecţia puerperală autogenă cauza esenţială nu este
microbul. Alteraţiunile locale şi generale ale organismului creiază
germenilor banali un mediu care le permite a deveni agresivi,
faţă de teşuturi“.
Dar cu 20 ani mai înainte această concepţiune fusese nu
numai întrevăzută, dar perfect de bine înţeleasă de Frof. N.

Gheorghiu.
El nu s’a mulţumit numai a o gândi, dar a trecut de atunci
la fapte, indicând controlul u terin c a m ijloc de p ro filaxie
a in fecţiu n ei p u erp erale.
„Tratarea cavităţei uterine, cavitate mai mult sau mai puţin
neregulată ca ori şi ce plagă cu anfranctuozităţi (plăgi de războiul
este foarte logică.
Dupe cum din aceste din urmă plăgi este o cerinţă impe
rioasă ca toate resturile şi toate ţesuturile mortificate să fie cu
răţite pentru a evita infecţiunea plăgei, tot astfel cerem, ca ca-
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vitatea uterină să fie curăţită de toate resturile, imediat după fa
cere, pentru a o pune la adăpost de o infecţiune posibilă.— Prof.
N. Gheorghiu “.
Pentru toţi adepţii acestei şcoli in tro d u c e re a m ân ei în
c a v ita te a u terin ă, în cazu rile su sp e cte , e s te nu num ai o o p e
raţiu n e im p u să ci o d ato rie de co n ştiin ţă, necum o crimă aşa
cum acest procedeu este văzut de anumite şcoli.

ACRIDINA IN TRATAMENTUL BLENORAGIEI
de

Doc. Dr. ALEX. DANIEL

Habert Jaussion şi Marcel Vaucel publică în 1926 (Presse
médicate No. 13 din 1926) rezultatele frumoase obţinute cu gonacrină în tratamentul blenoragiei.
. ^ onacr'na franţuzească este identică cu triplaflavina germană
hpsindu-i o moleculă de acid clorhidric şi amândouă preparatele
sunt derivaţi din grupul acridinic.
Acridina este o hidrocarbură descoperită în anul 1870 în
porţiunea gudronului de huilă, care ferbe delà 300, grade în sus : dar
ea se poate obţine si pe cale sintetică.
Derivaţii acridinici sunt materii tinctoriale întrebuinţate în
industrie dar având şi oarecari proprietăţi terapeutice; Benda
cel dintâi în 1912 (Deut. Chem. Gesellschaft 1912 tome XXXXV)
i-a recunoscut acţiunea bactericidă.

Bauer şi Klein în 1918 întrebuinţează tripaflavina în spălături
iargi uretro-veizcale iar Urna şi Ziel în 1921 fac pentru prima
oară injectiuni intravenoase în uretrite, artrite şi prostatite blenoragice.
Jaussion în 1925 (Academia de medicină din Paris asociază
gonacrinei ca mordant alaun de crom 1/50 ; resultatele sunt şi mai
mcurajetoare dacă se practică în acelaş timp vaccinoterapia spe
cifică şi cu totul superioare dacă concomitent cu tratamentul in
travenos acridinic se aplică şi tratamentul local cu hipermanganat
de potasiu ( Drudin teză Paris 1926).
La noi dr. Popescu-Buzău publică 16 vindecări clinice (fără
spermocultură) din 35 bolnavi de blenoragie (comunicare la Soc.
St. în medicină din Bucureşti Oct. 1926).

Trifu prin injecţii intravenoase şi asociind şi tratamentul
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local prin spălături largi cu gonacrină crede că se pot obţine 500/o
vindecări.
Nouă spălăturile uretro-vesicale în soluţie de Viooo nu ne-au
dat rezultate favorabile; din 56 cazuri tratate în 12 am obţinut
vindecări făcând numai injectiuni intravenoase de gonacrină plus
alaun de cro m ; iar în restul cazurilor vindecarea a fost posibilă
fără complicatiuni asociind şi tratamentul local obişnuit al bleno
ragiei prin spălături largi cu hipermanganat de potasiu sau oxicianur de mercur (comunicare la cercul medico-farmaceutic din
Craiova 1927).
Injecţiile intravenoase făcute în primele zile ale apariţiei
blenoragiei previn eventuale complicatiuni; în blenoragiile cronice
rezultatele sunt nule; complicaţiile blenoragiei sunt repede ame
liorate, mai cu seamă cistita şi prostatita, orhiepididimita mai puţin
de asemenea salpingita şi metrita blenoragică mai cu seamă în
asociaţie cu diatermia locală.
Cum lu c re a z ă G o n a crin a ? ca o substanţă fixatoare parasitotropă în felul teoriei lui Ehrlich; grupul cromofor ar fi toxofor iar grupul amino ar fi haptofor adică îixator; puterea de
fixaţie a acestuia ar fi întărită prin mordantut alaunul de crom,
ce se adaogă.
Dr. Popescu-Buzău crede că acridina imobilizează în vivo
gonococii, cari vor fi distruşi prin anticorpii, cari apar dela 8 — 10
zile dupe injecţie.
T e c h n ic a : Se va injecta intravenos câte 5 ctmc din o so
luţie de gonacrină sau trypaflavină 2 la sută de 2 în 2 zile până
la vindecare şi se va mai adăoga şi 5 ctmc. din o soluţie de
alaun de chrom 2 la sută cu rol de mordant.
C on clu ziu n i: dupe majoritatea rezultatelor obţinute de au
tori se recomandă tratamentul chimioterapie al acridinei în ble
noragie, dar el să fie asociat cu tratamentul local, şi încă, să se
aplice numai în faza acută a boalei sau fn caz de complicatiuni.

I N F E C Ţ I U N E A IN E V O L U Ţ I A U L C E R E L O R
GASTRO-DUODENALE. INDICAŢIUNI TERAPEUTICE
de

Dr. I. ROSENSTEIN
Ideia neprecisă a infectiunei ca factor important în deter
minarea stărilor evolutive a ulcerelor gastro-duodenale fusese
emisă de Matieu încă dela 1888. Dar nici acesta, nici lacob care
descrie febra, nici Soupault care descrie hemoragiile febrile, nici
Dieulafoy sau Caussade cari observă în exulcera{iile simple ab
cese miliare, nu s au gândit Ia rolul pe care infec(iunea o poate
juca în transformarea exulcera{iiIor în ulcere şi în evoluţia aces
tora din urmă.
In ultimul timp această noţiune atât de preţioasă pentru
indicatiunile terapeutice şi chirurgicale ce decurg din ea a fost
precizată. Meritul elucidării se cuvine în primul rând şcoalei franceze
şi în special Iui P , Duval, I. Ch. Roux, Girault şi Moutier.
Vom analiza succint— atât cât ne este permis în cadrul acestei
rubrici— dovezile clinice, anatomopatologice, biologice, precum şi
indicatiunile terapeutice şi chirurgicale.
D ovad a clin ică.— Ulcerele în repaos şi cu pusseuri infecţioase se recunosc clinic prin periodicitatea crizelor dureroase
între cari sunt perioade variabile de acalmie. Ceeace caracteri
zează însă ulcerile septice şi în evoluţie, este persistenta şi in
tensitatea durerilor, defansa musculară la acel nivel şi tempe
ratura crescută. Aceasta din urmă poate avea o apariţie bruscă,
o durată de 2 —3 zile şi o dispariţie tot bruscă sau un debut
insidios, odată cu durerea, s’o însoţească tot timpul şi să dispară
cu ea (Lorenz).
Toate aceste simptome se însoţesc de probe biologice
zitive—în majoritatea cazurlior.

po

Când aceste simptome apar inopinat sunt prevestitoare de
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hemoragii, iar când însoţesc hemoragiile sau le urmează şi când
la ele se mai adaogă o uşoare balonare a abdomenului şi tachicardie, trebuie să bănuim o perforaţie — care fără o intervenţie
urgentă ar avea un sfârşit funest. Roux descrie un stadiu preperforator al ulcerului caracterizat prin recrudescenţa durerilor,
vomismente acide, melaena, stare subfebrilă şi constipaţie tenace.
Starea septică a ulcerelor cu hematemese sau perforaţii se
constată mai ales prin complicaţiunile cari se întâlnesc destul de
des (gastrite flegmonoase) în evoluţia ulcerelor sau în urma ope
raţiunilor (ulcere jejunale secundare, flebite, nevrite, péritonite
şi pneumopatii).
•
D ovad a a n a to m o -p ato lo g ică se găseşte studiind ulcerele
în stare de repaos şi în stare de evoluţie.
Nu insistăm asupra caracterelor ulcerului în stare de repaos
Notăm că se recunosc printr’o organizare mezenchimatoasă so
lidă. Polinuclearele sunt puţine sau deloc, fiindcă ele reprezintă
trupele de asalt, fn schimb se văd plasmocite izolate sau gru
pate, mononucleare, uneori celulele lui Fleming şi acidofile cu atât
mai numeroase cu cât lesiunea este mai veche şi mai calmă.
Infestaţia microbiană a acestor ulcere esté rară. Insămânţarea
ţesuturilor este negativă şi cercetările histologice cele mai miniţioase în căutarea microbilor rămân fără rezultat (Moutier).
Cu totul altul este aspectul unui ulcer în evoluţie. Se ob
servă o extensie cu caracter acut a procesului necrotic şi hemo
ragii interstiţiale. In jurul ulcerului capilarele sunt dilatate şi um
plute cu polinucleare. Apar reţele de limfocite. Macrofage se
găsesc răspândite în timp cè mastocytele ţesuturilor sub-mucoase
se rarfiază.

Procesul inţecţios propriu zis mărturiseşte septicitatea ul
cerului şi prezenţa bacteriilor în lesiune o dovedeşte. Metoda de
coloraţie a acestor bacterii este metoda picrică a lui Claudius.
D ovad a b iologică. Reacţiunile biologice dovedind o infecţie
a ulcerului sunt :
1. Hiperleucocitoză sanguină.
2. Intradermoreacţie pozitivă cu grupul enterostreptococ.
. Hiperleucocitoză este destul de moderată (9.000-15.000) în
schimb polinucleoza atinge procentul de 84°/0.
. Se pare că exagerarea numărului de leucocite şi polinuclearea se observă mai ales în ulcerile vechi ceiace ar pleda
pentru o infecţie tardivă deci secundară a acestora.

66
Intradermo-reacţia se practică cu culturi recoltate din ţe
suturile perilesionale ale unui ulcer excisat. Streptococul ce se gă
seşte deobiceiu ar îi din grupul descris de Levaditi în plăgile de
răsboiu. Nu este hemolitic ca streptococul erizipelului şi fermen
tează lactoza (Ronrad Birkhang) se întrebuinţează culturi pe geloză
înclinată, emulsionate în ser fiziologic şi omorâte la 5 6 ’ timp de
5 ore. Titrajul emulsiei se face prin comparaţia opacităţii cu un
test prealabil titrat.
Cel mai bun metod este o emulsie de 1000 milioane de
germeni pe cmc. Se injectează 0 cmc, 1 din emulsie astfel ca să se
obţină o papulă de 5 mm. Rezultat ele se citesc dupe 24-48 ore
şi se împart în R3, R2 şi R1, după gradul de intensitate al reacţiei:
Girault din 40 examene găseşte 24 intradermoreactii pozitive, adică
60°/0, cu enterococ.

Este foarte rar ca reacţia să fie pozitivă pentru ambii
microbi.
Indicaţiuni terapeutice. Din cunoaşterea rolului pe care infectiunea îl joacă în evoluţia ulcerelor gastro-duodenale se pot
trage indicaţiuni medicale (profilactice şi curative) şi chirurgicale.
Autorii constată că pe nemâncate stomacul este liber de
microbi (Wichel, Livingood Razemon) şi că microbii se ingeră
odată cu alimentele. Originea lor se găseşte fie în alimentele ingerate, fie în cariile dentare sau afecţiunile supurative ale gurei.
Kopeloff a găsit 2 ore după un prânz de probă 58.000 bacterii
pe cmc. iar Rosenow a izolat dintr’un abces dentar unstafilococ
virulent cu acţiune electivă asupra duodenului şi stomacului.
Conclusiile practice a acestor constatări sunt:
îngrijirea atentă a cariilor dentare sau a altor afecţiuni cu
sediul în gură; spălareâ gurei de mai multe ori pe zi, înainte şi
după masă cu soluţii antiseptice.
Alimentul cel mai indicat în ulcerele în evoluţie este lap
tele fiert.
Alimentaţia unui individ cu ulcer în repaus trebue să fie
sterilizată şi administrată repetat în cantitate mică.
Tot în acest caz sunt indicate spălăturile stomacale anti
septice, dimineaţa şi seara.
Cunoscând infectiunea şi agentul ei întrebuinţarea vaccinului
devine o indicaţie.
Vaccinul se întrebuinţează pe cale bucală (2 ampule pe zi)
pe cale subcutantă, fie în tratamentul ulcerelor în repaos sau în
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evoluţie, fie post operator când are rostul de a combate compliicaţiile infecţioase (complicaţiile pulmonare mai ales cari se gă
sesc în 1 5 % din cazurile operate şi dau 3 0 °/0 decese).
Se pare că pentru aceleaş motive pentru care şcoala franceză
întrebuinţează vaccinul se cercetează în Germania şi Austria proteinoterapia (Schmidt Holler, Prbram).
Friedrich întrebuinţează acest tratament mai ales la clasele
muncitoare, la care indicatiunile dietetice şi terapeutice sunt greu
de realizat, şi obţine o ameliorare a durerilor, cu lungi perioade
de remisiune— ţinând ulcerul în stare de latentă. Când tratamentul
medical s’a dovedit ineficace atunci recurgem la chirurgie. Se
recomandă excisia largă a ulcerului, tăind din partea sănătoasă
înconjurătoare, excisând şi ganglionii infectaţi.

Nu se va opera niciodată un ulcer în stadiul infectios
deci până nu se vor fi făcut probele biologice edificatoare.
Pentru a ajunge Ia operaţie bolnavul va trece prin pregătirea
pre-operatorie combătând infecţia după cum am văzut. In caz
dc perforaţie ^ptervenţia trebue să fie precoce După 12 ore dela
perforaţie şansele de succes scad mult.
Cunoscând complicaţiile septice post operatori se va uza de
vaccinul cu entero streptococi după cum am arătat.

II.
MIŞCAREA

MEDICALĂ
IN

ROMÂNEASCĂ

T A R Ă

A.-PUBLICAŢIUNI

MEDICALE

REVISTA ŞTIINŢELOR MEDICALE
(Bucureşti)
D-ri Raymond Bernard şi Ion Theodorescu. R esecţia nervului zis p resacrat. (No. 1-1928). — Autorii susţin că operaţia pe sim'patic este formal
indicată în durerile pelviene generalizate deci în leziuni care se află dede
subtul sau deasupra limitelor de operabilitate. Autorii arată avantagiile pro
cedeului lui Cotte, resecţia nervului presacrat, este mai simplă ca simpatectomia
peri-hypogastrică, are o acţiune imediată şi nu constitue decât un traumatism
neînsemnat.
Resecţia plexului hypogastric superior este operaţia curentă asupra
simpaticului pelvian.
R aym ond B ern a rd ş i T heodorescu au practicat această operaţie în 8
caşuri de cancer generaliznt in tot pelvisul, în unele din aceste cazuri du
rerile au dispărut, în altele au fost atenuate.
D-ri D. Simici, I. Marcu şi R. Popescu. C ercetări asu p ra acţiunei diu
retice a u reei in tratam entul tran su datelor ş i exu datelor. (No. 1-1928). —
Autorii voind să controleze aserţiunile anterioare mai mult sau mai puţin
concludente a diferiţilor autori, au căutat acţiunea diuretică a ureei în trata
mentul exudatelor şi al transudatelor. In prima parte a cercetărilor au stabilit
acţiunea ureei administrată pe cale digestivă asupra diurezei şi azotemiei la
normali, în a 2-a parte acţiunea ureei în stări pathologice, în ciroze atroîice,
pleuro-peritonite, pleurezii bacilare. înainte de instituirea tratamentului fiecare
bolnav era cercetat din punct de vedere al funcţiunei renale. Nu s’a admi
nistrat ureea de cât acelora care aveau eliminarea bună a substanţelor azo
tate ; s’a opri; administrarea ureei ori de câte ori apărea greaţă, diaree,
son nolenţă, u .alee.
> Autorii au ajuns la următoarele concluzii:
1. Urea are acţiune diuretică constantă şi în stări normale ca şi în
stă-r pathologice, la cei cu transudate şi exudate.
2. Diureza este proporţională cu cantitatea ureei ingerate.
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3.
Urea se poate ingera fără inconvenient In doză zilnică de 25-50 gr.
în serii de 3-7 zile, separate de câte-va zile de pauză.
'
4 Urea la omul normal sau bolnav cu o permeabilitate renală bună
nu produce fenomene de iper-uremie.
5. Urea favorizează eliminarea clorurei de sodiu şi a acidului uric.
Şi chiar dacă produce o uşoară mărire a ureei, aceste fenomene dispar
după 48 ore.
6. Diureza obţinută în cursul cercetărilor a variat deia 1500-2000 c. mc.
7. Acţiunea diuretică a ureei este mai constantă ca a novasurolului
salirganului sau a clorurei de calciu.
8. Ar trebui să fie indicată în tratamentul exudatelor şi transudatelor.

Dr. Medic Colonel Panaitescu V., Maior C. Popescu, Căp. Gh. Panaitescu. A su pra 3 cazu ri de m alarie cu exanthem . (No. 1-1928). - Raportează
observaţia a 3 cazuri de malarie cu exantem, dat fiind caracterul febrelor
eruptive, cari iau acest tablou, clinic declară importanţa examenului sângelui
pentru malarie ca să clarifice diagnosticul. Foarte des aceste eriteme sunt
morbiliforme şi pruriginoase. Probabil intervine o hipersensibilizare a orga
nismului cu toxina parazitului malariei.
Dr. Dem. Paulian. T um oare p o n to - c e r e b e lo a s ă . Fibrom, evoluţiune
(No 1 1928). - Este vorba de bolnav care prezenta la început hemiplegie
stângă cu contracturi, cecitate bilaterală, ca o urmare a hipertensiunni intra
craniene supra acute şi o diplopie transitorie. Mai târziu are o paraplegie cu
contracturi în extensie. Făcându-i-se craniectomia dreaptă se găseşte o tu
moră deasupra lobului drept al cerebelului, comprimând lobul occipital, lobuj
drept al cerebelului aproape inexistent.
Cecitate complectă datorită stazei papilare, prin hypertensiunea supraacută intra craniană.
In tumorile cu desvoltare extra-viscerală staza palpilară este precoce
în cele cu desvoltare intra-viscerală staza poate lipsi sau se desvolă tardiv.
Dr. I. lianu şl S. Ţovaru. Contribuţii la studiul an om aliilo r valvu lelor
arteriale a le cordului. (No. 2-1928). - Anomaliile valvulelor sigmoide se referă
la număr, conformaţie, dispoziţie şi sediul lor.
Numărul lor poate fi redus la 2 sau aproape 4. Aceste anomalii sfe.în
tâlnesc mai frequent la acele corduri cari prezintă viţii de conformaţie.
Valvulele suplimentare pot fi egale sau mai mici ca valvulele vecine
normale, pot fi aşezate îndărătul altor valvule.
Intr’un c a z studiat de autori s’a observat: I, quadruplicitatea valvulară
(3 mari şi una mică), 2) absenţa nodului lui M orgagni şi [a semilunelor pe
valvula accesorie. 3) Prezenţa unor criblaţiuni, prezenţa unor frene tendinoase.
In a l I I-le a c a z : quadruplicitatea valvulară, 2) prezenţa unui şanţ intervalvular în valvula suplimentară, 3 )existenţa unor comunicaţiuni laterale
între toate valvulele, 4) prezenţa unor coarde fibroase între valvule, 5) pre
zenţa unor ferestre înspre axul vasului şi absenţa nodului lui Morgagni.
In a l III-le a c a z : I) duplicitatea valvulelor sigmoide ăMrapTtei, 2).inegalitatea dimensiunilor şi neregularitatea dimensiunilor ^ neregulaaitatea
formei lor, 3) prezenţa unui cordon fibros. 4) lipsa de comunicaţie a valvu
lelor între ele, absenţa unui orificiu coronarian.
"
’U ?
Ca pathogeniea acestor anomalii sifilisul şi tuberculoza joacă rqans rol

5
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Endocardita foetalâ se află la baza acestor anomalii. Trebue făcut o
deosebire între anomaliile congenitale reale şi cele căpătate. Deseori aceste
anomalii sunt descoperite la autopsii. Profesorul Babeş în 10000 autopsii o
găseşte numai de 7 ori, şi le consideră ca consecinţa unei endocardite emb
rionare. Unii autori fac să intervină tuberculoza în aceste anomalii.
Dr. I. Piticariu. A plicaţiunea ex cretelo r tu bercu loase ş i a ţesutului
lim foglan du lar tuberculos în im u n oterapia ftiziei. (No. 2). - Autorul pentru
a obţine o imunizare, în tuberculoză, asemănătoare imunităţii naturale, pentru
a mări procesul de cicatizare în jurul focarelor tuberculoase a întrebuinţat
praf de spută de la bolnavi cu procese tuberculoase deschise, praf dinpuroiul abceselor reci, praf uscat extras din ţesutul uscat limfoglandular tuber
culos şi praf de lapte uscat de la mame tuberculoase. Aceste substanţe
conţin bacilii tuberculozei şi alte bacterii ar constitui aşa dar un vaccin spe
cific în imunoterapia tuberculozei. Autorul usucă la terinostat la 60-70°c (sputa
puroiul etc.) timp de 20 zile.
După ce e bine uscat îl pulverizează într’un mojar, şi se poate păstra
timp foarte îndelungat în borcane închise. Se ia 0,50 ctr. din acest praf cu
2 cmc. Lugol obţinem o emulsie din care facem diluţii cu ser fizologic l]lm
V io o o o d'n aceste injectăm bolnavilor doze foarte mici ca să nu obţinem
o reacţie febilă decât foarte uşoară. Injecţia se poate face pe cale sub-cutanată şi intra musculară.
Autorul obţine rezultate foarte bune în tuberculoza osoasă, articulară,
a seroaselor, — tratează 116 bolnavi în curs de 7 ani ce s’au vindecat
aproape. îşi continuă încă cercetările. Dr. I. Haţieganu şl I. Gola C onsiderafiu ni asu p ra a cinci cazu ri de
m eningită acută benignă. (No. 2-1928). — Autorii arată observaţia a 5 cazuri
de meningită acută ce a evoluat benign spre vindecare. Simptomele meningee s’au instalat brusc şi 2 bolnavi au avut ptoză şi strabism.
Lichid cephalo rachidian alterat, limfocitoză foarte pronunţată. Feno
menele meningee dispar după 6—7 zile, persistă numai cefalea
Starea generală a bolnavilor e bună, lichidul cephalo-rachidan devine
normal după 2 săptămâni. Limfocitoză exclusivă, neobişnuită în meningită tu
berculoasă unde e şi polinucleoza. In nici unul din cazuri nu s’a găsit bac. Koch.
N’au prezentat nici un fenomen de polyomyelită. Reacţia Wasermann
în sânge a fost negativă.
Probabil aceste meningite sunt datorite virusului gripal. La unul din
cazuri semnalează gripa cu 2 săptămâni înaintea meningitei, în alt caz parotidita a precedat cu 2 săptămâni fenomenele meningee.
Dr. V. Săvescu. Sim ptom e de apen dicită cron ică d atorită existen tei
unei m em brane ileo-colice. (No. 2-1928). — Cazul a fost semnalat la un
tânăr bolnav de 28 ani care cu 3 ani în urmă a avut dureri în fosa iliacă
dreaptă luate drept colică apendiculară. Durerile de atunci se repetau la 2-3
luni mai ales în urma unei alimentaţii abundente sau a unei constipaţiii pre
lungite. I se face operaţia pentru apendicită şi se găseşte o bridă ce e în
serată pe ileon, cecum şi pe peretele [posterior al abdomenului. Apendicele
nu prezintă nici o leziune microscopică.
Simtomele apendiculare erau datorite acestor bride membranoase ileocolice. Probabil aceste bride sunt turburări survenite în procesul de acolare
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care a făcut ca marginea ileonului în caz de mezenter scurt să se acoleze
la peritoneul parietal.
Dr. A. Pop V aloarea diagn ostică a tabloului sangu in în afecţiun ile
g astro-au od en ale. (No. 2 1928). — Autorul studiază raportul numeric al he
matiilor şi leucocitelor, hemoglobina, formula hemoleucocitară şi valoarea
globulară la 54 gastrici în serviciul Prof. Hatieganu-Cluj
La 30 bolnavi cu ulcer duodenal găseşte o hyperglobulie (6-8 milioane)
în 701/0 cazuri examinate. In 23, 3% numărul normal, la 67„ scăzut. Raportul
hemoglobinei l-a găsit normal 56 6% , mărit 26 6% şi scăzut în 10% cazuri. Nu
mărul leucocitelor normal în 70% din cei examinaţi, 13 3% leucocitoză mijlocie
(până la 10000), în 16 6% lecopenie.
Numărul limfocitelor mărit în 80°/° din cazuri, normal în 165% şi scăzut
în 3 3°/’ din cazuri crede că hyperglobulia este probabil datorită unei tulburări
a metabolizmului apei.
Dr. I. Constandache, A. Toma şi N. Gonstantinescu. A supra 3 cazu ri
de sep ticem ie c a rb o n o a sâ vin decate p rin sero terap ie. (No. 2-1928). — Au
torii semnalează în 3 cazuri de septicemie carbonoasă injecţii, masive 200300 cmc, ser auticarbonos în injecţii intra-venoase şi intra musculare, continuă
tratamentul pănă la căderea temperaturei şi cedarea fenomenelor locale infla
matorii (edem, adenopatii), Cazurile pe care le publică autorii sunt cazuri altă
dată considerate fatale şi toate s’au vindecat.
Dr. Dan Teodorescu. O peraţiunea lui B rau er în m ed ia stin o — p e r icardita ad esivă. (No. 3 1928.—Autorul arată rezultatele bune observate în
urma resecţiei condro-costale în mediastino-pericardite. Această operaţie a
fost preconizată de B rau et în 1920. L ecen e în Franţa atrage atenţia asupra
simplicităţei acestei operaţiuni. La noi p r o f. la c o b o v ic i operează în 1921 un
bolnav în plină asistolie şi bolnavul ese din spital ameliorat. G osset in 1921
arată un bolnav operat ce se menţine ameliorat. P rof. H artm ann în 1926
face un studiu critic al acestei operaţiuni în 43 cazuri. Această operaţie este
indicată în simfize extra-pericardice, dar să nu se lase ca bolnavul să
parcurgă toată seria de asistolii, care duc fatal la leziuni definitive ale mio
cardului şi fac bolnavul inoperabil. E contra indicată operaţia la bătrâni cu
leziuni organice avansate.
înainte de operaţie se remontează cel puţin momentan bolnavul cu
repaos absolut tonice cardiace şi diuretină. Digitata cu ouabaină face să se
menţină echilibrul circulator. Anestezie locală sau generală fără anestezie
profundă.
Technica: descoperirea grilajului costal şi resecţia coastelor şi carti
lajului costal.
Imediat după operaţie : durerile precordiale dispar, funcţia cardiacă se
ameliorează :
Rezultatele curative sunt în funcţie de starea cordului, rezultatele în
depărtate ale operaţiunei lui B ra u er sunt remarcabile. In 63 cazuri p r o f. Hartman arată 37 vindecări între câteva luni şi 8 ani, totuşi e o operaţie pa
liativă.

Dr. I. Jianu, Dr. C. Moscu şi D-ra Pavlovicl. Statistique d es ca s d e tu
meurs m align es du serv ice de chirurgie d e l’h ôp ita l Colentina (No. 3 1928)
Din 3 mii (cazuri) aîecţii chirugicale diverse îngrijite în serviciu au avut 268

tumori maligne. Arată că neoplasmele maligne ale uterului, buzelor şi ochilor
sunt foarte frequente, în 50% cazuri, apoi ale tubului digestiv 15, 75%Tumorile maligne ale feţei sunt mai frequente la bărbaţi în proporţie
de 50,81%, aceasta este expresiunea abuzului de alcool, tutun, şi alte iritanteLa femei cancerile genitale sunt mai frequente 51, 35%.
Asemenea cancerile tubului digestiv sunt mai frequente Ia bărbaţi în
proporţie de 46, 64%. la femee 11, 44 ’/0.
S’a intervenit în 138 cazuri din 269 cazuri de tumori maligne, aceasta
fie că bolnavul refuza categoric operaţia fie că era inoperabil.
Med. Col V. Panaitescu, Medic maior Popescu Căp. Panaitescu. E n cep halită lethargică fo rm ă g rav ă tratată p rin in jecţii in tra-v en o ase d e s o li
citat de sod iu şi p rin a b c e s de fix a ţie. (No. 3-1928.
Autorii au observat ameliorări remarcabile într’o encephalită lethargică
prin abcesul de fixare şi confirmă afirmarea Iui Netter că injecţiile de tere
bentină in perioada acută a boalei constitue cel mai bun mijloc de luptă
contra encephalitei letargice. Probabil produce în organism o reacţie favo
rabilă faţă de infecţie. Această metodă nu exclude întrebuinţarea celorlalte
mijloace terapeutice.
Conf. Dr. Demetriu Paulian. T um oră in tra -cereb ra lă en orm ă, sta z ă
p a p ila r ă tardivă. (No. 3-1928).
Relatează observaţia unui bolnav ce a avut o tumoră neregulată cu
sediul intra-cerebral, ce n’a produs ani de zile nici un simptom alarmant
şi în decurs de câteva zile a avut tulburări dramatice care au decis la o in
tervenţie chirurgicală ce a fost fatală.
Dr. Mureşan Ion. C ongelaţia ş i tetanosul. (No. 3-1928).
Comunică 2 observaţi de tetanos grav ce au urmat congelaţiei şi
presupun un microbism latent, existenţa unor spori foarte rezistenţi în cu
tele epidermului. Ar trebui ca congelaţiile să fie considerate ca şi plăgile
accidentale şi se impune administrarea preventivă de ser antitenanic în ca
zurile de congelaţie urmată de gangrenă.
Dr. M. Blumenthal. Erupţie ex em atifo rm ă în p la c a r d e m ultiple p ro d u să
de trichofiton plicâtile (No. 3. 1928).
Autorul arată că examenul microscopic şi culturile practicate în mod
sistematic în diverse dermatoze au permis să se lărgească cadrul tricofiţiei
care poate simula diverse tipuri eruptive.

Dr. R. Hirsch

ARCHIVES ROUM. DE PATH. EXP. ET. MICROB
(tome 1—No. 1 Janvier 1928)

J. Cantacuzino. R echerches su r les reaction s d ’immunité ch ez les
invertébrés. I mémoire. — Comunică o parte din rezultatul cercetărilor asupra
imunităţei la sipunculus n u du s; urmând ca rezultatul noilor cercetări să le
comunice mai târziu.
Sipunculus nudus se pretează foarte bine la studiul analizelor. reac
ţiilor celulare şi humorale. Morfologia şi funcţiunea elementelor lichidului
cavitar a suscitat cercetări numeroase. Cercetări experimentale făcute asupra
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reacţiilor de apărare a nevertebratelor lărgesc cadrul cunoştiinţelor noastre
asupra imunităţei.
Sipunculus nudus trăeşte pe plaja delà Locquémeau aproape de
Roscoff, foarte uşor i se pot face inoculări în cavitatea coelomică la polul
posterior şi tot aci e saignat. In lichidul coelomic se găsesc urnele, amibocite, veziculele enigmatice şi hematii. Urnele aglutinează particulele străine,
amibocitele au putere fagocitară, hematiile au pigment, se divid şi se mul
tiplică activ. Se poate urmări în vivo ciclul complect al reacţiilor celulare
care caracterizează procesul de apărare.
Autorul continuă a face examenul microscopic al sângelui şi stabileşte
proporţia elementelor aflate.
In sângele sipuncului se găsesc : I. am ibocite : a) hyaline, b) amibocite
cu granulaţii mici amfofile cu proprietăţi fagocitare şi granulaţii mari acide
fără proprietăţi fagocitare. Proporţia acestor elemente variază în diferite stări
fiziologice ale animalului. Amî bocitele cu granulaţii fine amphofile sunt cele
mai numeroase, dar după infecţii grave sunt diminuate şi apare reparaţia
elementelor sanguine printr’o invazie de amibocite hyaline.
In cursul unei infecţii de intensitate medie, avem o diminuare a amibocitelor, o leucopenie. In cursul infecţiilor mortale avem dispariţia totală a
leucocitelor de toate categoriile. II. Urnele sunt elemente glandulare ciliate
ce aglutinează particulele străine. III. V eziculele en igm atice complectează
activitatea urnelor. IV. C orpii bruni resturi de elemente degenerate emigrate
în cavitatea generală.
In rezumat : Introducerea în coelomul lui sipunculus nudus de o emulsie
de globule roşii de berbec dă loc la o serie de reacţii care au ca rezultat
final eliminarea particulelor străine în suspensie în lichidul cavitar. Resorbţia
acestor rezidii şi încorporarea lor la corpii bruni din cavitatea generală este
opera fagocitelor.
Amibocitele hyaline şi amibocitele cu granulaţii amfofile au putere
fagocitară.
Acţiunea fagocitară este preparată de acţiunea aglutinantă a urnelor.
Veziculele enigmatice secretă a 3-a zi o substanţă vâscoasă şi cimentează
micile mase aglutinate şi constitue corpi vii bruni formaţi din leucocite aglu
tinate, urne degenerate, vezicule enigmatice déliquescente, acoperite de un
endoteliu amibocitar.
In acest timp lichidul coelomic e foarte sărac în elemente celulare.
După 15 zile se regenerează urnele, hematiile, apar amibocitele.
Procesul de imunitate este caracterizat printr’o supra-producţie de
elemente celulare. La indivizii care au suferit 2—3 inoculări succesive, urnele,
amibocitele, veziculele sunt mai numeroase şi au o mai mare putere fago
citară, au supra-activitate a vieţei celulare.
Imunitatea se mai caracterizează prin tendinţa celulelor la precipitare
şi aglutinare, urnele au propietăţi litice şi plazma capătă o propietate hemolitică ce nu o avea înaintea de inoculare.
Profesorul Cantacuzino continuă a urmări reacţiile lichidului cavitar
într’o epocă mai îndepărtată delà inoculare.
D. Combiescu. R echerches experim en tales sur l’infection ch arbon eu se
et l’immunité an ticharboneuse. — Expune o serie de cercetări experimentale
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în infecţia carbonoasă la epuri şi cobai ; ca să fie mai bine lămurit asupra
ideilor atât de originale emise de Besredka, se afirmă că singurul organ
sensibil la infecţia carbonoasă este pelea. Animalele care mor de cărbune
mor prin piele (Besredka).
D. Combiescu în urma cercetărilor făcute pe epuri ajunge la con
cluzia : 1) Că infecţia carbonoasă pe cale intra-venoasă este posibilă în afară
de orice intervenţie a pelei.
2) Cantitatea microbilor inoculaţi are importanţă pe această cale3) Infecţia carbonoasă este posibilă pe cale sub-cutanată şi intraperitoneala, când printr’un procedeu oare-care împedecâm distrucţia germe
nilor pathogeni, dând bacteriilor posibilitatea de a se încapsula, înainte ca
elementele de apărare a organismului să fie imobilizate.
O serie de cercetători Romat, Boquet, Gratia Millier arată că putem
infecta animalele pe cale intra-venoasă, intra-peritoneală şi intra-pulmonarâ.
Aşa dar dacă pelea este organul cel mai sensibil la infecţia carbonoasă,
aceasta se explică că în acest organ bacteriile scapă un timp oare-care de
acţiunea fagocitelor şi se pot încapsula. Experienţele ce le face Combiescu
cu tubi capilari introduşi în peritoneu sunt foarte concludente.
M. Ciucă şi I. Alexa. Traitem ent d e la m a la ria p a r le stou arsol. — Au
întrebuinţat stovarsol sodic în injecţie intra-venoase în doze de 0,25—1,50
pe zi. S’a luat sânge dimineaţa şi seara în timpul tratamentului ; în acest timp
s’a urmărit examenul cytologie şi chimic al urinelor. In urma cercetărilor
făcute rezultă că cele 3 tipuri de paraziţi se comportă diferit faţă de stovarsol.
Formele schizogonice şi gametociţii febrei terţe dispar din sânge după
o doză de 0,50 ctgr. pe cale venoasă.
In 20 cazuri de terţă benignă, 9 au avut fenomene de nephrită me
dicamentoasă, probabil congestia renală datorită stovarsolului se explică printr’o
debilitate renală anterioară, congestia renală încetează după suprimarea me
dicamentului.
In tropică, quartă şi forme mixte stovarsolul n’a avut nici un efect
asupra gametociţilor.
Acest medicament poate fi un adjuvant al chininei.
C. lonescu-Mihăeşti et A. Dâmbovlceanu. R ech erch es su r la résistan ce
des toxines diphtériqu es et dyzentériqu e aux d ifféren tes concentrations en
ions h idrogèn es. — Comunică o parte din cercetările privitoare la influenţa
reacţiilor mediilor asupra propietăţei toxice a toxinelor. Delà experienţele lui
Roux se cunoaşte acţiunea nocivă a acizilor asupra toxinelor.
Autorii caută a stabili limitele concentrărei ionilor de hidrogen, care
păstrează încă propietăţile toxice după inoculare la animale.
Concluzia : toxina diphterică este mult mai fragilă, zona de toleranţă
este mai redusă. Marea toleranţă a toxinei dysenterice arată o deosebire în
compoziţia sa de toxina difterică.
D. Danlelopolu et R. Radovicl. M ouvements du train p o stérieu r p r o v o 
qués p a r l’excitation du bou t p érip h ériq u e du vague a p r ès section d e la
m oelle d orsale. — Din cercetările anterioare asupra reflexelor viscero-motorii
şi oculo-viscero motorii în leziunile intreruptive ale mâduvei, autorii au arătat
că : 1) Muşchii voluntari şi viscerile ce depind de regiunea medulară ce e sub
leziune sunt într’o stare de hipertonie.

75
2) Excitaţia acestor viscere dă naştere la un reflex a membrelor inferioare.
3) Compresia oculară la cei cu leziuni medulare provoacă mişcări a
membrelor, deci un reflex oculo-viscero-motor.
O serie de experienţe făcute pe om arată că acest reflex oculo-visceromotor se face prin pneumogastric.
Autorii după ce confirmă la om cercetările anterioare citate mai sus
mai explică de ce se produce reflexul oculo-visceral la bolnav.
Calea simpatică, care e medulară, era întreruptă, reflexul se va con
duce pe cale para-simpatică (pe cale vagală) şi va fi inversat. Compresiunea
oculară a provocat o exagerare a contractilităţei gastrice.
Examenul histo-pathologic al cazului unde s’a cercetat aceste reflexe
a confirmat distrucţia măduvei dorsale pe o suprafaţă întinsă şi a explicat
reflexul oculo-viscero-motor.
I.
Nlcoiau. R aces de m én in gocoque et séro th érap ie an tim én in gococique en Roum anie. — Din 35 cazuri de meningită cerebro-spinală epidemică,
a stabilit în 33 cazuri un diagnostic bacteriologic. In 29 cazuri s’a putut izola
şi cultiva meningococul.
Insemânţarea pe medii solide (geloză ascită)a dat cele mai bune rezultate.
Nicolau face prima identificare de rase de meningococ în România şi
conchide că în anul 1922—1923 în timpul epidemiei de meningită cerebrospinala ce a avut loc la Bucureşti, tipul predominant a fost tip A (70,7% )
tip B 2 5 % tip C % şi D 4,3% .
Puterea fermentativă a meningococului nu poate fi întrebuinţată pentru
diferenţiare.
Mortalitatea: Din 35 cazuri dintre care 9 sugaci, 6 au murit, adică o
mortalitate de 1 7 % în cazuri de meningită tratate.
Mortalitatea pentru cazuri netratate este în România de 64 %•
Probabil că forma meningo-ventriculară este mai frequentă la sugaci,
cloazonarea se face mai uşor şi nu se făceau injecţiile intra-ventriculare.
Lucrările recente arată că serul antimeningococic exercită acţiunea sa
curativă numai unde vine în contact cu leziunile anatomo-pathologice.
C. Parhon, Marza et Cabane.' Sur l’influence du systèm e n erveux et
des g lan d es en docrin es su r la teneur en eau d es organ s et tissus.

Dr. C.

CLUJUL MEDICAL
D-rl I. Gavrilă şi E. Caba. G lukorm entul în tratam entul diabetului z a 
h arat (No. 1-1928). — Autorii întrebuinţează glukhormentul în 10 cazuri de
diabet de gravitate diferite. Administrează întâi bolnavilor un regim cons
tant ca să prezinte o glicozurie constantă.
Studiază apoi acţiunea glukhormentului asupra glycemiei şi au observat
că nu are nici o acţiune asupra glicemiei, sau are o acţiune foarte neîn
semnată.
Concluzie: 1) In toate cazurile de diabet uşor glukhormentul 3-4 ta
blete pe zi fac să dispară sau să reducă glucozuria, zahărul dispărut va
riază între 9—13 gr.
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2. In diabet mijlociu unde elimină 46—100 gr. glucoză In 24 ore, ar
trebui să întrebuinţăm doze mari de glukhorment pentru a obţine o reducere
a glucozuriei. Ori dozele mari dau tulburări dispeptice, greaţă, inapetenţă.
Glukhormentul nu influenţează acidoza.
3. In diabet grav cu acidoză şi denutriţie azotată glukhormentul este
fără valoare, fenomenele dispeptice ce produce acest medicament ne face
să renunţăm la el.
In diabet uşor îl putem întrebuinţa, unde şi regimul ajunge une-ori.
Doza medicamentoasă 3—4 tablete pe zi cu o pază a 5 zi.
D-r Gâldău. F ractu rile izolate a le a p o fiz e lo r tran sverse (No. 1-928).
— In pathogenia fracturilor apofizelor transverset tramuatizmul direct şi con
tradicţiile musculare joacă rolul principal.
In toate cazurile de dureri lombare ce au urmat după tramatizme va
fi bine să facem radiografia coloanei lombare, căci nu rare ori putem cons
tata leziuni osoase.
Dr. I. Munteanu. R ad ioterap ia con g elaţiilor (No. 1-1928). — întrebuin
ţează radioterapia în 6 cazuri de congelaţii gr. I şi II şi toate s’ău vindecat.
Acest tratament se poate întrebuinţa în toate cazurile de congelaţie accele
rând vindecarea. Efecte nocive nu au fost observate. In cazuri de congelaţie
grave cu ulceraţie şi necroze serveşte ca tratament adjuvant al tratamentului
medicamentos, şi la nevoie celui chirurgical.
Dr. I. Aleman. R esecţiile în m axilaru l in ferio r ş i tratam entul lo r
protetic. (No. 1-1928). — Resecţia maxilarului inferior e indicată în tumori
maligne, orteo-myelite, tumori benigne; resecţia va fi totală sau parţială.
. După resecţie autorul e de părere de a se aplica proteza imediată ca
vindecarea să se facă în condiţiile cele mai bune, — şi a se înlătura tulbu
rările funcţionale după resecţie.
Dr. Gh. Popovici. D ate a su p ra C a-lui ş i P -lu i sanguin în tuberculoza
infantilă o s o a s ă şi alte leziuni. R aportu l lot cu acţiunea ra z elo r ultra
violete o r i alte tratam ente. (No. 1-1928). — După un rezunat al cercetărilor
din ultimii ani al sdudiului chiminei sângelui şi rolul ce-1 joacă ceasta în pa
tologia şi terapia infantilă, — autorul studiază Ca şi P. în sângele copiilor
atinşi de diferite leziuni tuberculoase, la copii normali şi la copii cu alte ma
nifestaţii morbide. Caută calciul în sângele copiilor înainte şi după tratament
cu raze ultra-violete şi ajunge la concluzia: 1. In leziunile de tuberculoză
infantilă osoasă produsul Ca -f- P. şi a coeficientului-p

dintre calciu

şi

fosfor sanguin arată analogia cu rachitsmul moderat.
2. Razele ultra violete întrebuinţate în tuberculoză şi rachitism mă
resc fosforul sanguin.
3. Dat fiind că în tuberculoză organizmul e demineralizat, tratamentul
cu minerale este indicat.
Dr. I. Groza. Un ca z de tum oră în lo ja h ip o fiz a ră . (No. 1-1928). —
Comunică observaţia unei bolnave care prezintă poliurie, glicozurie şi disrofie adipozo-genitală cu o pigmentaţie brună a pielei pe faţă. La autopsie
o tumoră bine delimitată ce comprimă substanţa cerebrală din vecinătate,
o necrozează.
Histologic: epiteliom eozinoîil plecat din lobul anterior al hipofizei, —
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şi cum şi tuber-cinereum era interesat autorul nu poate trage concluzia asupra
rolului hyipofizei sau tuber-cinereului. Adipozitatea dureroasă ar putea fidatorită leziunei din talamus sau o excitaţie a simpaticului. A dat bolnavei ergotamină care paralizează simpaticul şi a calmat durerile ce le acuza pacienta
timp de 4-5 ore. Probabil durerile de natură cerebrală erau datorite excitaţiei
simpaticului.
Dr. V. Cimoca. Im prtanta diagnosticului p recoce, clinic ş i b a cterio 
log ic a l sifilom u lu i p rim ar în p ra ctica m edicală. (No. 1-1928). — Autorul
arată importanţa diagnosticului în sifilomul primar frust şi ajunge la con
cluzia cât e de important acest diagnostic în patologia sifilisului;
cu ajutorul ultra-micoscropului se poate preciza diagnosticul unei eroziuni
banale, une-ori cu induraţie în ori-care regiune a corpului.
Diagnosticul clinic trebue confirmat cu examene de laborator. Spirocheţii se pot pune în evidenţă când -technica ebună. Diagnosticul precoce în
primele 15 zile ne face să instituim tratamentul abortiv ce durează numai
câte-va luni.
Prof. Dr. C. Grigoriu. M edicina în fa ta ju stiţiei. (No. 1-1928). — După
ce arată libertatea de acţiune deplină şi încredere reciprocă cu responsa
bilitatea faţă de conştiinţa medicală piedestal pe care e făurită arta medi
cală, — autorul arată că erorile sau eşecurile sunt inerente artei medicale cu
toate că sunt profund regretabile. Aceste erori trebue să fie judecate întâiu
de corpul medical înainte de a fi aduse în faţa justiţiei.
Dr. I. Danlella. Vaccinaţiune preven tivă îm potriva tubercu lozei cu B
C. G. (p. 2-1928). — Imunitatea în tuberculoză este mult diferită de imuni
tatea altor infecţiuni.
Calmette concepe astfel imunitatea în tuberculoză: organizmul se men
ţine refractar infecţiei tuberculoase atâfa vreme cât gâzdueşte în organele
sale o cantitate de bacile vii, trăind într’o simbioză paşnică cu celule ţesu
turilor mai ales cu cele ale ţesutului limfatic. Astfel se explică de ce nu ob
ţinem o imunizare cu diferitele tuberculine ce nu fac decât să desensibilizeze
organismul faţă de toxinele bac. Koch, dar nu să mărească fenomenele de
apărare a organismului ce se face numai în prezenţa bacililor vii.
Ca să obţinem această imunitate trebue introdus în organism un oa
recare număr de bacili tuberculoşi vii de o virulenţă atenuată, nepatogeni
care să-şi păstreze calităţila autigenice.
Calmette şi Guerin au obţinut această rasă B. C. G. (bacili CalmetteGuerin) cultivând un bacii virulent pe mediul cartof biliat glicerinat timp
de 13 ani, au făcut 230 pasagi succesive încât e incapabil de a produce tu
berculi la inoculare
Cultura e trecută pe mediul Santon, după 10 pasagii pe acest mediu
e trecută de 2 ori pe cartof biliat şi emulsionată, şi distribuită în fiole de
2 cm. c. care conţine câte un centigram de cultură. Vaccinnl trebue între
buinţat proaspăt în primele zece ziie de la preparare. B. C. G. posedă pro
prietăţi autigenice. Virulenta B. C. G. este atenuată pentru toate animalele
sensibile (cobai, epuri, bovidee).
După 4 serii de experienţe Ia bovidee, mici animale de laborator, maimuţe s’a trecut.la oameni. Din 1911 Calmette a început vaccinarea noilor
născuţi pe cale bucală.
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Urmărind rezultatele obţinute la copii cu statisticile mortalităţei infantile
dinainte au văzut rezultate reale create de această vaccinare. Dacă eliminăm
inspecţia intra-placentară a copilulai cu virus filtrant, şi supra infecţia co
pilului ce trăeşte în mediul tuberculos, vaccinarea inofensivă la copii cu B.
C. G. a dat până în prezent rezultate încurajetoare şi aplicarea ei este în
dreptăţită.
Dr. L. Popp. D espre tubercu loza o s o a s ă şt articu lară ş i efectu l ra d io terap iei asu p ra acestora. (No. 2-1928). — Autorul insistă asupra rolului
ce-1 are infecţia hematogenă a acestei localizări a bacilului Koch.
In afară tratamentul hygieno-dietetic şi helioterapic recomandă radio
terapia în diferitele manifestaţii ale tuberculozei osoase.
După unii autori acţiunea radioterapiei e datorită distrugeri lencocitelor
şi punerei în circulaţie a unui ferment ce distruge bacilul Koch. Autorul a
obţinut cu acest procedeu vindecarea în 10 cazuri de tuberculoză osoasăTotuşi nu trebue să se excludă tratamentul general şi chirurgical la
nevoie.
D-ri lancu şi Dariu. M aladia lui H eine-M ediu întro ag lom eraţie in
fantilă. (Clujul medical No. 2-1928). — In acest articol vedem în ce fel s’a
s’a conportat paralizia infantilă într’un azil de copii din Cluj. Este foarte greu
de stabilit raportul aparent între cazurile observate chiar în aceiaşi familieAutori observă o contagiune interioară într’un azil de copii mici.
Din 32 cazuri care au avut posibilitatea de a veni în contat direct
sau indirect cu cazurile de paralizie infantilă, număi 4 au prezentat feno
mene abortive; contagiul a interesat vecini de pat şi de cameră, iar cei
atinşi de această boală au fost copii distrofici.
Dr. I. Voicu. A supra dou ă cazu ri d e chorio epiteliom m align (No.
2-1928). — După un scurt istoric a aceşti afecţiuni, autorul arată avantagiile
intervenţiei chirurgicale când boala e recunoscută la timp.
Prezintă observaţia unei bolnave care după expulsia de molă hydatiformă face un chorio-epiteliom malign cu metastaze. In altă observaţie
unde s’a făcut intervenţia Ia timp bolnava a lost salvată.
Dr. C. Stâncă. Cancerul colului utérin şi sa rcin a (No. 2-1928). — Au
torul prezintă observaţia unei bolnave gravidă jîu a 4 luni care prezintă
un neoplazmal colului care a evoluat foarte repede în timp de 6 săptămâni
şi care nu a dat metastaze ganglionare în paramétré. Face apoi un scurt
istoric a diferitelor păreri a cancerului la şi ce fel se comportă cancerul or
ganelor îndepărtate pe lângă o sarcină concomitentă şi ajunge la concluzia
că cancerul organelor îndepărtate de uter se influenţează rău prin prezenţa
sarcinei, din contra cancerul colului utérin nu sufere schimbări în prezenţa
sarcinei. Până când nu cunoaşţem deosebirile biologice între cancer şi cancer
nu putem explica rezultatele opuse aie autorilor.
Dr. A. Nemeş. Utérus rudim entarius solidu s. A plazie u agin ală con 
gen itală (No. 2-1928). — Autorul arată avantagiile operaţiei lui schubert faţă
de operaţiei lui Baldvin în aplaziile congenitale, vaginale. Prezintă obser
vaţia unei bolnave cu uter rudimentar şi aplazie vaginală la care făcând ope
raţia Iui Schubert a obţinut rezultate parte bune.
Dr .1 .Kowarschik. F ototora p ia m edicului p ractician cu d eo seb ită luare
în sea m ă a so arelu i artificia l de altitudine. (No. 2-1928). - Arată avantajiile
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lămpilor de quartz (soare artificial de altitudine) fată de întrebuinţarea lăm
pilor electrice cu arc voltaic care necesită un curent cu o intensitate mare
şi sunt foarte scumpe. Lămpile cu lumina de vapori mercuriali sau lumina
de quartz sunt relativ eftine, consumaţia redusă şi se pot instala în orice
cabinet medical, sunt bogate în raze ultra violete şi au efecte bune tera
peutice.
Lumina de quartz are acţiunea direct^ asupra epidermei indirect asupra
sângelui. In cât iradiaţii locale sunt de recomandat numai unde intenţionăm
vindecarea unei boli de piele propriu zise şi în celelalte cazuri numai prin
iradiaţii totale putem obţine rezultate bune.
Rezultate frumoase au fost obţinute cu iradiaţii totale în tuberculoşi
ganglionilor gâtului, mediastinului, tuberculoza pulmonară şi peritoneală, în
convalescenta după infecţii grave, în rachitism.
Ca iradiaţia locală să aibe efect trebue să producă un eritem local.
Dr. A. Longhel. D ate n oi d esp re cultul Iul E scu lap tn D acia-T raian ă.
(No. 2-1928). — După un scurt istoric al cultuiui lui Esculap la Greci şi Ro
mani unde datează din anul 291 înainte de Christos arată cultul Esculap în
Dacia-Romanâ. Arată un ex-ioto descoperit în Ardeal şi păstrat în muzeul
Inst. de archeologie din Cluj reprezintă pe Esculap având la stânga pe Teles
phorus zeul secretului medical. Este un element doveditor al înfloririi cul
tului Iui Esculap în Dacia-Traiană.
Dr. I. Gavrilă. Tratam entul scarlatin ei cu seru l B ehring. (No. 3-1928). —
Face un rezumat asupra concepţiunilor etiologice şi patogenice şi scarlatină.
Aminteşte de autorii italieni cari susţin că scarlatina ar fi cauzată de un
diplococ, Gram pozitiv (Caronia). Se opreşte mai mult în discutarea etiologiei
streptococice a scarlatinei. Aminteşte de serurile antiscarlatinoase preparate
de M arm orek, A ronsohn şi M osor şi de terapia cu ser de convalescent şi
sânge integral de convalescent.
Insistă asupra streptococului hemolitic descris în ultimii ani de autorii
americani şi rezumă argumentele pe cari aceştia îşi sprijină concepţiile. Serul
institutului B ehrin g se obţine dela cai imunizaţi cu curse streptococice ori
ginale D ick-D ochez. Se întrebuinţează în primele 1-4 zile în doze de 25-75
cmc. intramuscular şi în cazuri grave intravenos. Pentru evitarea şocurilor
se practică întâiu metoda desensibilizării B esred k a .
Autorul întrebuinţează serul în 50 de cazuri unde temperatura erea
peste 38\
Autorul face următoarele constatări: ambele seruri (simplu sau con
centrat) au o acţiune remarcabilă asupra fenomenelor toxice. Nu are însă
mei o acţiune asupra apariţiei complicatiunilor. Recomandă întrebuinţarea
serului începând cu cazurile de intensitate medie.
Autorul îşi încheie articolul cu profilaxia scarlatinei propunând o imu
nizare activă sau pasivă mai ales Ia indivizii cu reacţia D ick pozitivă.
Dr. Mureşeanu. Un c a z d e persisten ţă a canalului om falo-m esen teric.
(No. 3-1928). — Face întâiu distincţia între persistentă parţială a canalului
omfalo-mesenteric numită şi diverticulul lui Meckel şi persistenţa totală a
canalului adoptând clasificaţia Prof. Iacobovici. Redă observaţia unui copil
do 8 Yj ani, cu o tumoră Ia nivelul ombilicului prin care se elimină o secreţie
lichidă gălbuie. Un accident lezează tumoreta şi provoacă intrarea în clinică.
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Se face o laparotomie supra şi sub-ombilicală şi se rezecă canalul ornfalomesenteric. Bolnavul iasă vindecat. Autorul recomandă să nu se facă explo
rarea canalului In nici un fel putând perfora cu uşurinţă şi infecta astfel
peritoneul.
Dr. T. Sparchez. C itologia lichidului articular. (No. 3-1928). — Lucrarea
făcută în clinica D-lui P rof. H atieganu studiază pe rând tabloul citologie şi
biochimic al diferitelor artrite, dând câteva interesante observatiuni.
Conclusia autorului ar fi că există o strânsă relaţie între tabloul clinic
şi tabloul citologie.
'
Invariabilitatea polinuclearelor denotă ineficacitatea tratamentului. Schim
barea polinucleozei în mononucleoză, anunţă evoluţia spre vindecare. Per
sistenta polinucleozi indică necesitatea unei modificări a tratamentului.
D-ri Ion Jianu şi G. Buzoianu. C onsideraţiuni clinice a s u p ra co rp ilo r
străin i în legătu ră cu cisto rafia prim itivă. No. 3-1938). — Autorii fac o
revizuire a cazurilor mai interesante cunoscute în literatură în care intervenţia
chirurgicală a fost indicată şi a dat rezultate bune. Redau apoi observaţia
unei bolnave cu un ac de cap pătruns pe uretră. Se practică o cistostomie
hipogastrică. După cinci săptămâni bolnava iasă din serviciu vindecată.
Din oonsideratiunile pe cari autorii le fac asupra cazului lor, a altor
cazuri şi asupra calculilor vezicali rezultă că talia hipogastrică urmată de
cusătura primitivă a vezicei este operaţia modernă şi ideală, ideîe susţinută
de P rof. G erotă încă dela 1901.
Dr. L. Pop. Studiu statistic asu p ra sancrului sim plu ş i a l com p lica{iunilor sa le. (No. 3-1928). — Autorul îşi începe studiul dând date statistice
asupra frecventei sancrului simplu. In clinica Dermatovenerică din Cluj în
1912 procentul n’a depăşit cifra de 2,99 % pe când în 1915 ajunsese 7 ,9 %
în ultimii ani a scăzut la 2,02 %• In tratamentul sancrului reţinem ca dând
cele mai bune rezultate : acidul carbolic lichifiat (caustic), proteino terapia(injecfii cu lapte, caseosan, aolan, aeroprotină) seroterapia a (20—35 cmc. la
2 zile) mai ales în formele gangrenoase. Autohemoterapia care însă în unele
cazuri s’a dovedit după experienţa autorului ineficace. Cea mai eficace este
însă vaccinoterapia. Modificările technice aduse de D-l P rof. N icolau ş i Dr•
Banciu au permis autorului să aibe rezultate din cele mai satisfăcătoare. Inchee
amintind de tratamentul cu filtrate de Ducrey.

Dr. Rosenstein.
S P I T A L U L
(Bucureşti)

Prof. Obregia, Dr. Constantinescu I. şi Constantinescu Gh. Studiul asu p ra
tonusului vegetativ în dem enţa p rec o ce. (No. 1-1928). — Autorii studiază in
fluenţa pilocarpinei şi a clorurei de calciu asupra sistemului nervos vegetativ
în demenţa precoce. Ca să-şi dea seama de dezechilibrul organo-vegetativ
au căutat: 1) reflexul oculo-cardiac 2) proba cu atropină şi ortostatismul.
Au înlocuit atropină cu beladona care s’a arătat mai activă ca atro
pină. La 16 bolnavi din 18 găsesc echilibru organo-vegetativ tulburat. Au
administrat ca excitant al para-simpaticului nitratul de pilocarpină în soluţie
1%, din care injectează 1—4 c. m. zilnic; şi bolnavii s’au ameliorat. La alţii
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simpatico-tonici au administrat Gynergen Sandoz ca inhibitor al simpaticului,
Ia unii cu hypoamphotonie au injectat şi calciu Sandoz. In toate cazurile
medicamentele au modificat echilibrul neuro-vegetativ apropiindu-1 de normal.
Autorii conchid că : starea generală a schizofrenicului este influenţată de
starea tonusului neuro-vegetativ.
Dr. Demetru Paulian. Syndrom P arkin son ian prin g lo n ţ intra-cranian.
Intervenţie chirurgicală, n ecrop sie. (No. 1-1928). — Cazul a fost semnalat la
un bolnav care în urma unui glonte primit în regiunea temporo-parietală
stângă devine confuz şi agitat; după 6 luni intră în spital cu regiditate ge
nerală în toate segmentele corpului, tulburări în vorbire ca în syndromul
Parkinsonian, tremurături ale mâinilor şi picioarelor. Se face intervenţia chi
rurgicală şi se găseşte glontele sub-lobul frontal stâng.
La necropsie: leziuni destructive la partea anterioară a nucleului len
ticular şi la nivelul regiunei sub-talamice, un hematom.ee comprimă hemisferul stâng şi o dilataţie ventriculară. Aceste leziuni cadrează cu cunoştiinţele
noastre asupra rolului acestor centri în mecanismul rigidităţei, a bradichinesiei, a bradilaliei, pe care bolnavul le prezenta în timpul vieţei şi care se
asamănă cu syndromul post-encephalic.
D -rl R. Olinescu şi Antal. E pistax is r e b e l cu syn drom d e an em ie
ap lastică. No. 1-1928). — Relatează observaţia unui tânăr fără antecedente
hemofilice, care după o perioadă de stare anemică face un epistaxis rebel
cu simptome septicemice, cu un număr redus de globule roşii, foarte puţine
globule albe (760 pe m mc,), cu inversiunea formulei leucocitare, cu absenţa
plăcuţelor sanguine, cu lipsa oricărui indiciu de regenerare sanguină.
Anemie aplastică (Blum enthal) caracterizată prin leucopenie şi anemie
cu factor etiologic sylilisul.
După V aquez şi Aubertin ar fi o anemie cryptogenica de natură
hemoliticâ, cu măduva osoasă lezată de un agent toxic necunoscut. D ykes
pretinde că anemia aplastică ar fi rezultatul unei infecţiuni cu toxine elective
asupra măduvei osoase. In observaţia de faţă autorii bănuesc că streptococul
izolat din faringe s’a localizat pe măduva osoasă.
D -rl Maria Niculescu gi D. Lăzărescu. A supra unui c a z d e p a r k in s o nism atip ic cu m iotonie, a tro fie testicu lară ş i diabetin sipid. (No. 1-1928). —
Comunică observaţia unui bolnav care în 1922 a avut febră, sialoree, in
somnie, diplopie, myoclonii ce au dispărut. Acuma intră în Spital având
simptomele unui parkinsonism frust, rigiditate uşoară mai marcată în jumă
tatea dreaptă, mişcări voluntare lente în partea dreaptă, fenomene de hipertonie extra piramidală, tulburări vegetative diabet, etc. Nu e nici o îndoială
că acest syndrom parkinsonian atipic a survenit pe o bază anatomică precisă
care relevă atingerea sistemului extra-piramidal cerebral şi a centrilor vege
tativi ai regiunei infundibulo-tuberiene.
Autorii presupun că e vorba de o encephalită epidemică Ia un specific.
Dr. T. Cureleanu. G eod ele o s o a s e esen ţiale. (No. 1-1928). — Face un
referat asupra cauzelor cunoscute şi necunoscute a acestei afecţiuni şi ajunge
a concluzia că geodele osoase (mai bine spus formaţiuni chistice ale osului)
sunt o reacţie comună a osului la diferitele afecţiuni, ale sistemului osos
eoarte dese-ori traumatismul se află în pathogenla acestei boale, producând
0 hemoragie intra-osoasă şi dă naştere unei geode osoase. •
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Infecţiile atenuate, osteomielita bacilară, sifilitică, actinomicoza, netìplazmele, afecţiunile cu decalcificare ca rachitism, osteomalacia, maladia lui
R arlow , osteita deformantă Czerny, produc geode osoase, unele distrofii de
origină glandulară. (Ca să ne putem explica această pathogenie variată a
geodelor osoase numai influenţa medicamentoasă ne-ar arăta în unele cazuri
adevărata cauză).
D-ri D. Mavrodin şl S. Ţovaru. A supra unui c a z d e p la g ă la terocerv icală cu atin gerea iz o la tă a m en in gelor rachidian e, cu fistu lă rachid. şi
m eningită consecutivă. (No. 1-1928). — Autorii comunică observaţia unui
bolnav cn o plagă în regiunea latero-cervicală, ce a lezat meningele; după
2 zile febră şi o serozitate roză se scurge din plagă. Apar apoi fenomene
cerebro-spinale meningism şi accentuarea febrei fără nici un fenomen radiculo-medular.
La puncţia lombară lichid sanguinolent, tulbure, hematii, polinucleare,
fără microbi.
Se pune diagnosticul de deschiderea canalului rachidian cu leziunea
meningelor.
Autorii arată dificultatea diagnosticului leziunilor meningeene, mai ales
când lichidul se scurge târziu şi arată conduita terapeutică cea mai raţională
în asemenea împrejurări şi anume:
1) Prevenirea sau combaterea infecţiei.
2) Combaterea hypotensiunei lichidului cefalo-rachidian.
3) Oprirea scurgerei lichidului c. r.
Dr. G. Buzoianu. O peraţiunea tip C laoué în sinuzitele m ax ilare su
purate. (No. 1-1928).— Autorul recomandă în sinuzitele maxilare supurate
de origină nazală deschiderea sinusului pe cale endonazală.
In formele învechite de origină dentară se face operaţia mai com
plicată a lui Caldw el-Luc.
Intervenţia endonazală a lui Claoué prin simplicitatea şi rapiditatea
intervenţiei asigură vindecarea.
Prof. Dr. G. Marlnescu şi Dr. Maria Niculescu. A socierea a tro fiei siringom ielitice cu chirom egalia. (No. 2-1928). - Raportează observaţia unei
bolnave ce prezintă o artropatie siringomyelitică •cu chiromegalie. Autorii
susţin că artropatiile trofice ca cele ale tabesului şi siringomyeliei sunt în
strânsă legătură cu alterarea măduvei spinărei.
In artropatia siringomyelitică, tulburările tropice se produc prin inter
mediul vazo-motorilor articulaţiilor şi a oaselor dând naştere unui dezechi
libru nutritiv, care modifică architectura extremităţilor articulare şi tulbură
nutriţia oaselor şi a părţilor moi.
D-ri V. Dumitriu şi I. Petroşanu. L ipitorile în fleb ite ş i em bolii.
(No. 2-1928). — Autorii arată folosul lipitorilor în flebite şi embolii ori-care ar
fi origina lor ; hirudina dizolvă chiagul, fie flebitic, fie embolizant.
De curând au aplicat cu mare succes lipitorile la o bolnavă cu pelviperitonită dublă şi o flebită a membrului inferior stâng; făcând o mişcare
bruscă bolnava are o embolie a femoralei drepte cu fenomene de gangrenă
a piciorului drept. I se aplică lipitorile, 15 ore dela apariţia emboliei feno
menele de gangrenă dispar şi după 24 ore rămâne o nevrită a sciaticului
intern, care dispare după 10 zile.
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Drl. D. Grigorescu şi C. lordănescu. Syndrom thalam ic în cursul scle
ro z ei în p lăci. (No. 2-1928). — Comunică observaţia unui bolnav cu sindrom
thalamic în cursul sclerozei în plăci. Avea fenomenele unei hemiplegii dure
roase, boala s’a instalat prin puseuri. Simptome thalamopiramidale, pareza
jumătăţei stângi însoţită de semnul Babinsky, asterognozie, nistagmus girator
şi orizontal, uşoare tremurături intenţionale, atrofia bitemporală a papilei,
abolirea reflexului abdominal. Scleroza în plăci în acest caz ar fi de natură
thalamicâ.
„ Dri. N. Banu şi M. Enăchescu. Un c a z ele intoxicaţie acută cu d iq italină N ativelle. (No. 2-1928). — Autorii prezintă observaţia unei bolnave în
vârstă de 43 ani care spre a se sinucide a luat 7 c. mc. digitalină Nativelle.
Bolnava lipotimicâ, cu vărsături bilioase, bradicardie, bigeminism extrasistolic.
Ca tratament administrează adrenalina, cofeina şi beladona. Obţin rezultate
precise cu adrenalina, ce s’ar explica prin acţiunea ei simpaticotonă.
Dr. S. Mitacu. Un c a z d e a b ces p u lm on ar vin decat cu em etină. (No.
2-1928). — Autorul întrebuinţează într’un caz de abces pulmonar cu o expectoraţie abundentă şi fetidă sulfatul pe emetină doze de 0,08 ctgr. pe
zi, primele 2 săptămâni şi 0,07 ctgr. în o serie de injecţie; au mai făcut
injecţii cu sulfarsenol pentru a modifica flora variată a cavităţei supurative
După 6 săptămâni de tratament bolnavul pleacă din spital complect vindecat
Bine înţeles în abcesele pulmonare unde nu obţinem cu emetină un rezultat
satisfăcător, se recomandă colabarea plămânului prin pneumotorax artificial.
Dr. Sache Grilnberg-FIul. A supra fo r m e i n evrozice a tu bercu lozei d u Im on are. (No. 2-1928. - Autorul susţine existenţa unei tuberculoze pulmo
nare cu simptome nervoase generale şi care graţie fenomenelor locale sterse
apare ca o veritabilă nevroză toxică. Autorul crede că Ia tuberculoşi ambele
sisteme simpatic şi vagal sunt deprimate.
Forma neurastenică ar fi o varietate a tuberculozei nevrozice.
Conf. Dr. Jianu, Dr. M. Iliescu şl Dr. Ţovaru. C âte-v a con statări s i d educţium o p era to rii relativ la fen om en ele d e p a r a liz ie s o la r ă consecutive
contuziilor abdom in ale. (No. 3-1928). - Autorii insistă asupra leziunei
P exului solar în contuziile abdominale şi importanţa cunoaşterei acestei
paralizii cu chirurgia de urgenţă abdominală.
Arată observaţia a trei bolnavi ce au fost operaţi de urgenţă pentru
contuzii puternice abdominale. La toţi 3 au observat sindromul de paralizie
solară: scăderea presiune! arteriale,accelerarea pulsului, răcirea extremităţilor
vărsături, diaree, urini rare cu pigmenţi biliari, abatere generală.
L a o p e r a ţ ie . congestia întregului tractus digestiv, distensiune para
litică a stomacului şi a intestinului.
L eziu n i m a cro scop ice în cazurile ce au fost autopsiate: congestia
intensă a viscerelor abdominale.
Aşa dar plexul solar ţinând sub dependinţa sa nervii motori ai vis-erelor abdominale, paralizia sa va produce o vazodilataţie paralitică a
vaselor acestor viscere, şi o anemie a centrilor nervoşi.
Rezultă în mod evident că o contuzie abdominală poate da naştere
a un sindrom bine definit de paralizie solară ce trebue diferenţiat de lezi
unile viscerale.
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Se pot observa după contuzii abdominale:
1. O sideratiune funcţională a plexului.
2. Leziuni microscopice ale plexului şi alteraţii celulare ale plexului
Laparatomia se impune în asemenea cazuri.
Conferenţiar Dr. Dem. Paulian. Contribuţiuni clinice ş i ep id em iolog ice
la stuaiul p a r a liz iei infantile. (No. 3-1928). — Autorul arată observaţia
unui bolnav în vârstă de 30 ani care contractă paralizia infantilă într’un alt
sat contaminat unde s’a dus. Reîntors acasă, după 15 zile i se înbolnăveşte
şi copilul său, — a 4 zi se instalează la ambii paralizia. Intră ^în spital
(după ce a stat 6 săptămâni într’un spital de izolare), cu o impotenţă
funcţională a membrului superior drept şi a membrului inferior drept. După
o lună de tratament: diatermie şi injecţii cu strichnină, ese ameliorat.
Din punct de vedere epidemiologie nu a contaminat decât un copil,
ceilalţi au rămas sănătoşi.
Dr. Băltăceanu. Sindrom arterial ab d om in al sim ulând o m a lad ie g a s 
trică. (No. 3-1928). — Autorul prezintă observaţia unui bolnav care avea tul
burări gastrice şi intestinale ce mascau complect origina lor arterială. Bol
navul acuza dureri epigastrice, mai accentuate de alungul colonului transvers
dureri mai accentuate 2-3ore după masă, o senzaţie de roşaţă a feţei în
timpul mesei.
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Printr’un tratament prelungit gastric, bolnavul nu simte nici o ame
liorare, în urma administrărei de diuretină 1 gr. pe zi, durerile au încetat
şi bolnavul ese din spital vindecat. Diuretină are o influenţă spasmolitica
asupra splachnicului.
Autorul crede că origina spasmului era în acest caz de origină vas
culară.

Dr. Victor. Dimitriu. C rearea rectului din a n sa sublire. (No. 3-1928).—
Autorul propune în cancerul recto-sigmoidian, în rectite bacilare stenozante
când e indicată amputaţia rectului, a se înlocui recto-sigmoidul printr’o ansă
subţire exclusivă. Operaţia e asemănătoare operaţiei lui Baldvin pentru
crearea unui vagin.
Ansa intestinală se fizează în V şi se poate dilata. Autorul prezintă
observaţia unei bolnave, care avea o rectită bacilară, îi se face operaţia
creându-se rectul din ansa subţire, dar bolnava sucombă a 3-a zi după ope
raţie în urma unei congestii pulmonare.
Dr. Victor Climescu şi Dr. George Vintilă: C âteva sim patectom ii p e r ia r teriale în tubercu lozele osteo-articu lare. (No. 3-1928). - Autorii au încercat
simpatectomia periarterială în 4 cazuri şi nu au obţinut nici un rezultat clinic
şi radioologie. Ajung la concluzia că operaţia lui Leriche, care favorizează
cicatrizarea plăgilor atone şi ulceroase nu persistă mult şi în tuberculoza
osoasă este o intervenţie ce trebue părăsită.
Dr. Ion Claudian şi Dr. D. Lăzărescu. H em ich oree sim ptom atică tre
cătoare la bătrâni. (No. 3-1928). — Autorii relatează observaţia unei hemi-
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chone, limitată Ia partea stângă la bătrân de 57 ani, hipertensiv, care dispare
după 13 zile lăsând o hipotonie ce persistă încă 6 luni.
Probabil e datorită leziunilor vasculare ale corpului striat, în pedunculul cerebelos superior, talamus.
D r. I. R o se iiste in .

R E V IS T A M EDICO-CHIR D EL A IA ŞI
No. 1 din Ian. — Febr. 1928

Prof. Dr. Anghel. Studiu asu p ra h elio şi actinoterapiei. Arată că razele
ultro-violete lucrează printr’o acţiune bactericidă si-şi exercită efectele asupra
plăgilor superficiale, ulceraţii superficiale, leziuni şi boale a pielei. Reno
vează şi celulele păturei lui Malpighi, influenţează metabolismul phosphorului
şi calciului.
•
In chirurgie, s’a întrebuinţat acţiunea stimulantă a razelor ultro-violete
pentru cicatrizarea plăgilor atone, a plăgilor ulceroase sau fistuloase.
Dr. N. P. Bălan. C arcinoidul Intestinului subţire. — Comunică obser
vaţia unui bolnav, cu carcinoid intestinal multiplu, la autopsie găseşte trei
tumori de mărimi deosebite, depăşind mărimea obişnuită a carcinoidelor.
Toate aveau caracterul infiltrativ, nu au produs metastaze.
Dr. A Toma. C ercetări a s u p ra an atom iei p a to lo g ic e în tifosul ex a n tem atic.—Turburările histo-patologice ale tifusului leziuni vasculare, cu deo
sebire a micilor vase şi a capilarelor. O alterare a endotheliului vascular şi
formarea de trombusuri, mai târziu un nodul peri-vascular. Celula plazmatică
ia parte la formarea acestor manşoane perivasculare.
In sistemul nervos central avem o proliferare a nevrogliei. In ţesutul
muscular o infiltraţie de elemente celulare printje fibrele musculare.
Dr. V. Crăciunescu şi Dr. N. Constantinescu. A nalizele de a p ă în le 
gătu ră cu fe b r a tifo id ă din Iaşi. — In urma analizelor bacterologice şi chi
mice făcute, autorii ajung la concluzia că starea igienică deplorabilă a con
ductelor şi cişmelelor precum şi sursele contaminate sunt în sprijinul afir
maţiei că febra tifoidă din Iaşi este de natură hidrică. Insistă ca să se repare
toate conductele să se aprovizioneze oraşul cu apă suficientă, altfel febra
tiphoidâ va continua în fiecare ân, luând uu caracter endemic.
D r C. Ralescu. Rupturile ş i p lă g ile b eşicei urinare.
Dr. M. Diaca. T rei cazu ri d e fistule urinare om bilicale p rin p e r s is 
tenţa p erm ea b ilită ţei uracului.
Dr. I. Alexa. Studiul ep id em iilo r în lum ina cercetărilor ex p erim en tale.—
Ţinând seamă de fapte experimentale. Webster formulează ipoteza urmă
toare în ceiace priveşte epidemia de tifosă la şoareci: „bacilii paratifo-enteridici, fiind larg răspândiţi în regnul animal tind spre o distribuţie epidemică.
Unele rase ce dau boala sunt virulente, altele mai puţin. ,
D e gradul de virulenţă a fiecărei rase va depinde abilitatea de a de
termina o epidemie. Forma curbei epidemice depinde nu de fluctualitate în
virulenţă, ci de diferenţa de susceptibilitatea indivizilor cari compun populaţia.
Rezistenţa individuală nespecifică, rezistenţa de rasă şi cea câştigată
joacă rol într’o epidemie.
O explicaţie similară se poata aplica boalelor intestinale umane, în spe-

6

86
cial febrei tiphoide. In răspândirea epidemiilor noţiunea de schimbare de vi
rulenţă. trebue înlocuită cu noţiunea de schimbări în susceptibilitatea indivi
duală şi a dozajului microbien.
Distribuţia microbiană poate fi controlată şi susceptibilitatea indivi
duală poate fi influenţată.
In afară de măsurile administrative în vigoare: a) izolarea bolnavului
şi a purtătorului de germeni; b) măsuri de igienă generală; c) imunizarea
activă a comunităţei; autorul recomandă a se cerceta distribuţia germenului
într’o comunitate: Azi reacţii biologice şi bacteriologice ne permite de a
face aceasta; reacţia lui Schick împreună cu diagnosticul bacteriologic, ne
permite de a cunoaşte distribuţia germenului şi imunizarea gradată a co
munităţei în difterie.
Dr. M. C .: S ocietatea L ig ei Naţiunilor, a) C om isiunea d e M alarie.
(26-29. X. 1927). — Intre altele, comisiunea a desemnat a se face o anchetă
epidemiologică la faţa locului şi pe lângă metodele de luptă antimalarică
aplicate într’o regiune, să nu se neglijeze întinderea unei cât mai bune asis
tenţe medicale rurale fără să se socotească şi cele mai elementare măsuri
de igienă rurală.
Asemenea s’a ■instituit, o serie de cercetări asupra eficacităţei tera
peutice a alcaloizilor secundari şi totali din coaja de chinină, care. să repre
zinte un minim de cost.
b) Comitetul d e Igienă. (Sesiunea de Octombrie 1927). — Rezumă
programul secţiunii de igienă a ligei Naţiunilor dela Februarie 1927 până Ia
Octombrie 1927 şi arată alăturea 1. Unei comisiuni de epidemiologi experţi
ce vor organiza funcţionarea serviciului de informaţiuni epidemiologice, —
care va redacta un buletin hebdomadar de mersul şi extinderea boalelor
epidemice din lumea întreagă. 2. Strângerea raporturilor între administraţiunile sanitare a diferitelor ţări. 4. Studiul amănunţit al igienei rurale în dife
rite ţări. 5. Educaţia higienică a asiguraţilor; protecţiunea maternităţei şi a
copiilor mici; prevenirea contra tuberculozei şi bolilor venerice; protecţiunea
şcolarilor. 6. Standarizarea produselor biologice şi serologice. 7. Un studiu
al cancerului. 8. Un studiu epidemiologie privitor la variola în ultimii 12 ani.
9. Un studiu al encephalitei post-vaccinale.
O anchetă amănunţită epidemiologică ar realiza rezolvarea acestor
probleme.
c) Dr. D. Roesle-Berlin. O rganizaţia san itară. P ropu n eri pentru „stan 
d a r d iz a rea “ Statisticilor internaţionale a su p ra M orbidităţei. — Arata ser
viciile importante ce s’ar realiza dacă statisticile cazurilor morbidităţei în
diferite ţări ar fi întocmite după liste uniforme de boală.
1. Tablou pentru statisticile societăţilor de asigurare p. boale.
2. idem al armatei şi marinei.
3. „ a spitalelor generale.
4. . a aziluri de alienaţi.
5. „
spitale de copii şi pentru cercetări în cauzele morbidităţei şi
mortalităţei între copii mici.
6. Tablou pentru inspecţia medicală a copiilor de şcoală.
7. Tablou pentru cauzelf invalidităţii.
Şi întocmirea de liste speciale de boale pentru scopurile urmărite de
diferite feluri de statistici asupra morbidităţei.

Dr. R. Hirsch
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REVISTA SANITARĂ MILITARĂ
(Bucureşti)
D-rl Etienne Fatou şl T. Nicolin. E ventraţia d iaphrag m atică. (No. 1-2
clin 1928). — Autorii după ce rezumă patogenia acestei afecţiuni, cred că e
de natură congenitala. Arată că această eventraţie se observă des la nounâscut, coexistând uneori şi cu alte malformaţii congenitale. Dese-ori la baza
eventraţiei diafragmatice s’au găsit pleurite bazale, dilataţia stomacului, a
unghiului colic.
Ca leziuni anatomo-pathologice: leziunea e unilaterală şi are ca lo
calizare cupola stângă, inserţiile periferice sunt normale.
In eventraţia stângă avem : dextrocardie şi aplazia pulmonară stângă,
viscerele sunt în ectopie intra-toracică.
In eventraţia dreaptă: 1) ectopie hepato-frenică pură; 2) eventraţie
dreaptă prin megacolon cu megarectum. In eventraţia dreaptă leziunea fun
damentală este ectopia ficatului, domul hepatic ajunge la nivelul celei de a
3-a şi a 2-a coastă.
Sem ne c lin ic e: In eventraţia diaphragmatică stângă semnele tardive
ce se observă la adult sunt variabile. Dese-ori tulburări dispeptice care
justifică examenul cu raze X, une-ori dextro-cardia.
Semnele cardio-pulmonare: dilataţia bazei hemi-toracelui din partea
leziunei, abolirea murmurului vezicular dedesubtul mamelonului. Dextrocardia
vîrfului. In eventraţia diafragmatică dreaptă: syndrom pseudo-pleuretic al
bazei drepte.
Iu eventraţie prin megacolon avem semne de compresiune a organelor
toracice, dispnee, cyanoză, semne digestive: constipaţie. Dese-ori în mega
colon cu localizare dreaptă se observă o simptomatologie pneumotoracică
ce se adaugă sindromului pseudo-pleuretic.
Ex. r a d io lo g ie : cupola stângă ridicată până la a 111-a coastă, umbra
cardiacă proectată la dreapta, hemitoracele stâng pare împărţit în două
printr’o linie arciformă dela vârful umbrei cardiace Ia grilajul costal.
Se mai poate observa: 1) imobilitatea respiratorie; 2) respiraţia nor
mală dar redusă; 3) respiraţie tip paradoxal; 4) un tip respirator mixt, unde
jumătatea externă urmează tracţiunea coastelor şi jumătatea internă tracţiunea
diafragmului.
In eventraţia^ dreaptă: hemitoracele e .împărţit în 2 printr’o linie arciîorrnă dela cartilajul costal la coloana vertebrală.
Autorii prezintă observaţia unei bolnave care în urma unui traumaism are tulburări dispeptice şi dureri în hypocondrul drept.
La examenul radiologie: denivelarea extremă a celor două cupole
diaphragmatice.
Ca tratament: se va combate aerofagia, regim uşor.
Când bolnavul are dureri mari gastrice, în raport cu un ulcer gastric,
e lnd'cată gastro-enterostomie, în caz de megacolon, resecţia megacolonului.
Col. Dr. Costea şi Dr. Schreibmann. C onsideraţiuni a s u p ra tratam enth ‘Ul <l! fer ite lo r com P licat‘uni blen ora g ice cu vaccin an tig on ococic „ ar,
' ~ Aut° ri* întrebuinţează artigon ce este un vaccin antigonococic
ns î u>t) format dintr’o emulsie de gonococi omorâţi într’o soluţie sterilă
ae urotropină.
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In 20 cazuri dintre cari 18 cu orchiepididimită uni şi bilaterală au
obţinut rezultate rapide după 6 injecţii intravenoase de arthigon la interval
de 2 zile.
Med. Lt. Petre Eliescu. C âte-va cazu ri de rin osclerom . — Autorul pre
zintă observaţiile a 2 bolnavi din opt bolnavi de rinosclerom, ce a observat
în intervalul de 1 an şi 2 luni la consultaţiile clinicei O. R. L. din Cluj.
Bănueşte că în judeţul Salaj, ar fi un focar de infecţiune a acestei boale.
Reuniuni m ilitare m ed ica le:

Societatea Ştiinţifică a ofiţerilor corpului sanitar militar român
("Bucureşti)
Şedinţa din 16 Ianuarie 1928

1. Medic Maior Stoian şi Medic Căpitan Vasiliu. Un ca z d e sp len ectom ie consecutiv unei rupturi traum atice a sp lin ei p rin lovire d e cal, cu
rean im area cordului p rin injecţie d e adren alin ă, com plicat cu nn a b ces
a l lo jei splen ice ş i unul intra-pulm onar.
2. Medic Maior Stoian şi Medic Căpitan Mihăilescu. Un c a z d e ileus
sp a sm od ic vindecat p rin rachian estezie.
3. Medic Căpitan Nestorescu, Medic Căpitan Vasilescu şi Medic Locot.
Popa. Un c a z de g astro ş i entero-radiculită.

Corpul 11 Armată
(Constanţa)
* Şedinţa din 16 Noembrie 1927

1. Medic Căpitan Brezeanu. F ractu ra co lo a n ei vertebrale.
2. Medic Căpitan Holban. Expune tulburări n erv oase în legătură cu
cazul D-iui Căpitan Dr. Brezeanu.
3. D-l Medic Căpitan Georgescu. D espre icter.

Corpul 111 Armată.
(Chişinău)
Şedinţa din 13 Noembrie 1927

Medic Colonel Mândru Vasile. N o i p r o c e d e e în tratam entul ca rd io ren alilor ireau ctibili şi a l hiperten siu nei arteria le perm anente.
In şedinţa din 4 Decembrie 1927

1. Medic Colonel Bălăcioiu Grigore. V egetaţiile ad en oid e.
2. Medic Căpitan Stamatiu. Un c a z de p r o la p s m ucos a l rectului.

Corpul IV Armată
(Cernăuţi)
Şedinţa din 28 Iunie 1927

1. D-l Medic Maior Stoian N. S ifilis pu lm on ar.
2. D-l Medic Căpitan Rusu Ioan. Un ca z d e sifilis h ered itä r cu g â n 
g ăv ea lă ş i alt ca z d e sa rco c el sifilitic.

Corpul IV Armată
(Roman)
1.
în rad iolog ie.

Medic Căpitan Eliescu Mihail. E rori d e diagn ostic în b olile de cor
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Corpul V Armată
(Focşani)
Şedinţa din 12 Decembrie 1927

A
Medic Căpitan Zamfirescu Constantin. B acteriofa g u l ş i ap licaţiile lui
in therapeutică.
Şedinţa din 20 Decembrie 1927

Medic Căpitan Tzann Qheorghe. Im unitatea lo ca lă ş i seru rile de
convalescent în tratam entul b o a le lo r in fecţioase.
Şedinţa din 16 Decembrie 1927 din Ploeşti

„ ^ Dr> Vasiliu- Istoricu l învăţăm ântului m ed ical în s p ec ia l a l chiru rqiei
in ta ra R om ânească.

Corpul VI Armată
(Cluj)
Şedinţa din 22 Octombrie 1927

Medic Căpitan Vasilescu V. despre: M etabolism ul bazai.
Şedinţa din 16 Noembrie 1927

Dr. Nicliita Manole. T ran sfu zia sanguină.

Corpul Vil Armată
(Sibiu)
Şedinţa din 19 Decembrie 1927

Căpitan Dr. W eber Ioan. Tratam entul sifilisu lu i cu N eo -salv a rsa n
sublimat.
Medic Căpitan Şandru. S ifilis nervos tratat cu m alaria.

Corpul Vil Armată
(Timişoara)
Şedinţa din 28 Iannarie 1928

1. Medic Căpitan Vasilache. 4 cazu ri de h ered o -sifilis.
2. Medic Lt.-Colonel Cojan. T ratam ent fle b o sclero z a n t în varice.
3. Medic Colonel Dimitriu Mamant. Un ca z de carie lom bară.

Dr. Teodoru A.

CLINICA
No. 1 Ian.—Febr. 1928
(Cardialogie)
F orm ele clinice a le en d ocard itei lente. Vaquez şi D onzelot descriu
rma tipică a endocarditei lente, care evoluează obişnuit în 2 etape, (una
md lungă şi tăcuta- a doua scurtă 5' Plină de complicaţiuni) şi
varietăţile sale clinice.
mirai Predominenta unor simptome dictate de (forma renală, nervoasă, anemar a3U ClG durata b°alei (forme scurte, cari fac transiţia la endocardita
renr • aCUtă Sau cu evoluţie mai lungă) sau de felul evoluţiei (forme cu
isiune, uneori aşa de lungă încât se crede în vindecare, şi în urmă rechute).
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P ro b a reflexu lu i carofidian în studiul fu ncţional a l ap . ca rd io v as
cular. P rof. D anielopolu îşi basează proba pe conducţia dublă şi antago
nistă a acestui reflex demonstrat prin numeroase probe ; excitaţia sinusului
carotidian influenţează contractilitatea vaselor şi pe fiecare din proprietăţile
fundamentale ale miocardului; există un reflex pressor, un reflex depressor
şi un reflex disociat; starea miocardului poate fi bine analisată cu ajutorul
acestei probe.
.
. „
D iagnosticul ş i tratam entul arteriteloi diabetice. I. H eitz spune ca
diabetul, spre deosebire de sifilis, atinge arterele periferice, ceeace provoacă
gangrenele ; oscilometria şi radiografia le depistează din vreme ; desvoltarea
li se opreşte prin regimul antiglicemic, şi anticholesterinemic, prin citrat de
sodiu, practice electrice sau hidrominerale, prin injecţii de insulina ; simpatectomia periarterială permite de a evita şi în orice cas a limita amputaţia.
Sindrom ul lui A dam s-S tokes ş i sp asm u l arterial. G èrau del substitue
noţiunei patogenice clasice a sindromului lui Adams-Stokes printr’o lesiune
purtând asupra fasciculului lui His pc acea personală a unei lesiuni, care
poartă asupra arterei ventriculo-nectorului ; lesiunea constitue o spină iritativă,
care provoacă un spasm arterial, spasm însă, care poate exista şi singur;
noţiunea impune luări de măsură terapeutice adéquate.
R eactivarea teobrom in ei p rin m ed icafii ton i-cardiace prelungite. Mouquin aduce 2 obs., în care tonicardiacele (digitala şi ouabaîna) şi teobromina
administrate isolat n’au adus un efect diuretic marcat, obţinut numai atunci
. când cura de teobromină a fost precedată prin administraţia a doze puter
nice de tonicardiace.
...
Injecţiile in traven oase de sa licilat de sod iu în reum atism ul articular
acut ş i în particu lar în reum atism ul card iac. René G iroux asociază în
aceste caşuri salicilatului administrat pe cale bucală injecţii intravenoase cu
40 ctmc. zilnic dintr’o soluţie de 1 la 20 în ser glucosat (deci 2 grame de
substanţă activă corespunzând la o doză de 10 ori mai mare luată pe gură ;
acţiunea este foarte puternică şi calea endo-venoasă foarte bine suportată.
A supra fo rm elo r acute de an em ie p ern icioasă. S a ra g ea aduce o
observaţie cu tabloul acestei afecţiuni extrem de rare şi care a evoluat în
mai puţin de 6 săptămâni ; causa s’a datorat unei inîecţiuni nedeterminate.
Aritm ia com plectă form e clinice ş i d iagn ostic clinic. A. Aslan arată
că palpaţia pulsului, palpaţia şi auscultaţia regiunei precordiale sunt suficiente
pentru 'diagnosticul clinic, dar că cunoaşterea diferitelor forme ale aritmiei
complecte se impune întrucât prognosticul depinde de varietatea clinică.
Indicaţiile o p era ţiei lui B rau er, adică a resecţiei grilajului costal precordial sunt puse, dupe Dr. B. PIteod ore seu. de constatarea aderenţelor
pericardice de origine reumatismală, de inimile mari ireductibile şi de inimile
cocoşaţilor.
_
_
' ■

Dr. C.

ROMÂNIA MEDICALĂ
(Bucureşti)
Prof. Dr. Ştefănescu-Galaţi. Tratam entul p ielo -n efritelo r .—Uo. 1-1929)
Autorul insistă asupra conduitei ce trebue să urmăm spre a împiedeca evo
luţia unei infecţii renale descedente şi că ea trebue să se inspire dela viaţa
însăşi a microbilor, care stau la baza acestei infecţiuni.
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m •• ^ r , r e def e0n collbacilul se află în patogenia pielonefritelor, apoi
cocii, stafilococul şi streptococul, şi mai rar gonococul. Retenţia de urină în
asmet este datorită atoniei organului, consecutivă paraliziei fibrelor mus
culare subjacente mucoasei; sub influenţa toxinelor microbiene concentrate
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In retenţu cu urini acide, autorul recomandă urotropina 6-8 gr. pe zi
Calnatea mediului urinar trebue să fie cunoscută, căci în mediu alcalin
urotropma numai degajă formol. Stafilococul şi proteus descompun urea
transformând-o m carbonat de amoniac, colibacilul şi streptococul n’o des
compun de cât în asociaţie cu stafilococul.
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Ca tratament general repaus absolut, aşezarea pe partea sănătoasă,
medicamente antipiretice. Tratament intestinal, vezical, genital şi urinar.
, ,
Pentru acidularea urinei se recomandă : alimentaţiune uscată, lapte,
ranz , ouă, uroformină, urotropină asociată cu acid boric, acid camphoric
2 gr. pe zi.
r
2)
Pentru alcalinizarea urinei: lichide abundente ape minerale alcaline,
regim de fructe şi regim intern, bicarbonat de sodiu cu carbonat de mag
neziu, helmitol 3 gr. pe zi, medicamentele se dau după masă. Se alternează
tratamentul de alcalinizare şi de acidulare câte 3-4 zile unul, 3-4 celălalt. In
mfecţiumle cu coci. urotropina, neosalvarsanul 0,15 ctgr. la 3 zile interval,
a ete de spirocid. Vaccinoterapia numai în pielite cu strepto sau stafilococi.
Dr. Octav Pascanu. M ijloacele actuale ele diagn ostic d iferen ţia l între
in terlobare Purulente ş i ale su p u rafilor bron cop u lm on are. (No.
)•'
Numai o explorare clinică amănunţită, caracterele macro şi mi
croscopice ale sputei, puncţia exploratice, examenul radiologie cu sau fără
injecţii de lipiodol pot conduce la un diagnostic precis.
.
pleureziile interlobare cu aspect primitiv confuzia se poate face
mm ales cu congestiile pleuro-pulmonare. Examenul radiologie şi punctia
pozitivă confirmă diagnosticul.
b) Semne clinice de spleno-pneumonie sau pleuro-pneumonie pot ascun e procesul supurativ interlobar. La examenul radioscopic, o umbră mai
ens a nivelul scizurilor. Practicarea pneumo-seroasei arată o imagine hiloba^H*^ *n scnsid lărgim ei şi pledează mai mult pentru o pleurezie interc) Alteori foarte greu se face diagnosticul cu abcesele pulmonare.
In faza deschisă, se poate face confuzia cu a tuberculozi fibro şi ulero cazeoasă. Istoricul afecţiunei şi examenul sputei şi a curbei termice în
port cu expectoraţia bolnavului ne lămureşte diagnosticul. In pleureziile innobare şi abcese pulmonare bolnavii au febră cu o diminuare a sputei.
nţn , ; Dilataţia bronchiilor se poate confunda cu pleurezia interlobară, liP oaolul singur ne poate lămuri diagnosticul.
nrp
Abcesele Pulmonare pot lua aspectul unei pleurezii inter-lobare •
diferenţial63 VOm‘Cei §‘ examenul b'dro-aeric ne-ar putea face diagnosticul
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d) Kistele hydatice supurate trebuesc socotite în facerea diagnoticului,
lipseşte episodul pulmonar acut ce a precedat vomica. Dovada o dă exa
menul sputei: cârlige, membrane chistice. vezicule fiice.
e) Gangrena pulmonară şi bronchectazia, prin mirosul fetid al sputei şi
caracterul ei macro şi microscopic ne pune pe calea diagnosticului.
Pronosticul, profilaxia şi viaţa bolnavului depind de precisia diagnos
ticului.
Dr. I. Daniel. Glycem ina. (No. 1-1928). — După un scurt rezumat al
patogeniei diabetului în perioada pre-insulinică autorul analizează fizio-patologia diabetului, după care trece Ia consideraţiile ipotetice a lui Loewi ş i
şcoalei sale care explică mecanismul acţiunei insulinei.
Hiperglicemia diabetului fiind datorită exagerărei glicogenolizei din fica
şi neasimilărei acestui zahăr de către ţesuturi; insulina ar produce o hypoglycemie şi inhibează procesul glicogenolitic.
In diabet sub influenţa insulinei avem o modificare a trecerei zahă
rului din sânge în ţesuturi şi consecutiv consumarea lui de către celule. In
serul diabeticilor există o substanţă ce împedecă trecerea zahărului în ţe
sături. Ezperimental Loewi şi asistenţi săi H ăussler. D ietrich au dovedit că
insulina măreşte permiabilitatea pentru zahăr. Tot experimentul au dovedit
că sângele diabeticilor în afară de lipsa insulinei ce opreşte trecerea zahă
rului în ţesuturi măreşte, glicogerioliza din ficat, substanţă numită glycem ina.
Glycemina este secretată de ficat. Substanţele cu acţiune simpaticotropă adrenalina măreşte cantitatea de glicemină. Glicemina e provocată de
factorii neurogeni şi hormonali. Hiperglicemia diabetică este provocată de
creşterea secreţiunei gliceminice şi de o insuficienţă a secreţiei de insulina.
După Loewii diabetul.este o afecţiune primară a ficatului cu leziuni
anotomo-pathologice în pancreas.
Ca raţionament biologic: surplusul de activitate a ficatului rupe echi
librul normal ce trebue să existe între ficat şi pancreas în producerea şi asi
milarea zahărului.
Prof. Pr. Nicolau. Chestiunea tratam entului abortiu a l sifilisului.
(No. 2-1928).
Dr. Hagi Paraschiv. H em oragia în ulcerul du oden al. (No. 2-1928). — Au
torul insistă asupra acestui simptom în diagnosticul ulcerului duodenal, he
moragie sub formă de scaune lichide negre sau roşii brune; arată observaţia
unui bolnav care în afară de hemoragii, a avut ameţeli, lipotimii, dureri în
regiunea epigastrului la dreapta liniei mediane. In ulcer gastric scaunele sunt
dure, în ulcer intestinal sunt diareice.
Trebue stabilit sediul acestei hemoragii.
La bolnavi cu trecut patologic e uşor de stabilit aceasta, iar diag
nosticul va fi confirmat de examenul radiologie.
Dacă avem un bolnav cu un trecut gastric putem pune enteroragia
pe socoteala unui ulcer gastric, piloric, duodenal. Când bolnavul în plină
sănătate, are o stare lipotimică, cu dureri epigastrice, şi hemoragii intestinale,
trebue să eliminăm o ciroză hepatică şi un hemoroid ulcerat, ca să ne gândim
la ulcer duodenal.
Autorul citează un caz unde hemoragia a durat 12 zile şi a anemia
bolnavul ast-fel că avea 1.130.000 globule roşii.
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Ca tratament: repaus absolut, dietă hidrică 3-6 zile, ser fosfatat. După
2-3 zile după oprirea hemoragiilor, clizme alimentare 2-3 pe zi.
După 4-6 zile regim lactat. Pungă cu ghiaţă de abdomen, clorură de
calcin, injecţii intra-venoase, ser gelatinat 2%Transfuzie de sânge sub-cutantâ, la 2-3 zile 100-150 c. m. c.
Conf. Dr. Gh. Marinescu. Tratam entul calcu lelor uretrale. (No. 3-1928).
Dr. A Cosăcescu. Tratam entul chiru rgical a l afecţiu n ilor g in ecolog ice
in flam atorii. (No. 4-1924).
'
Dr. C. Doljan şl Pr. Petrescu. E ficacitatea b ă ilo r ş i a p e lo r feru g in oase naturale în terapeutica anem iilor. (No. 4-1928). — Autorii arată influ
enta binefăcătoare a băilor feruginoase şi a apelor ferugirioase luate la isvor
asupra anemiei.
Urmăreşte bolnavii făcândule examene de sânge înainte şi după tra
tament observă o creştere a valorii globulare şi o mărire a cantităţei de
hemoglobina. Bolnavii au fost amelioraţi cliniceşte. După Cheininsse şi Manquat fierul e absorbit sub formă minerală la nivelul duodenului. In privinţa
băilor feruginoase, se presupune că particulele de fier lucrează ca un exci
tant al nutriţiei, ori ca nişte vectori de oxigen, conlucrând la funcţiunea hematogenă; probabil intervine şi acidul carbonic, producând o vazodilataţie
periferică urmată de o acţiune cardio-tonică şi de o ameliorare a întregei
circulaţii. Rămâne de stabilit dacă fierul din apa băilor ia parte activă la
creşterea vâlorei globulare.
Dr. I. lovan. Tratam entul prin ra z e în cancerul en dolarim qean.
(No. 4-1928).
Dr. P. Copăceanu. A cidoza şi criza nitritoidă. (No. 4-1928). — Autorul
după ce face un scurt rezumat al asupra părerilor emise asupra cauzelor ce
produc criza nitritoidă după injecţiile de neolsalvarsan, — ajunge la concluzia
că majoritatea autorilor admit că acidoza intervine prin mecanismul şocului
anafilatic s’au printr’o altă modalitate în producerea crizei nitritoide. Autorul
tratează cu neosalvarsan trei diabetici cu acidoză şi la nici unul nu a ob
servat criza nitritoidă şi fără a exclude acidoza la baza crizei nitritoide se
întreabă de ce nu s’a produs în cazurile sale cu diabet?
C. Llan şi G. Sigurei. N o i diuretice m ercuriale. (No. 5-1928). — Autorii
recomandă: salirg an u l şi n eptalu l la cardiaci când:
1. Celelalte medicaţiuni au eşuat în asistolie.
2. Când oedemele au dispărut în complect sau au recidivat repede.
3. In asistolie cu anasarcă accentuată.
Şi ajung la concluzia că cu aceste diuretice numărul asistoliilor ire
ductibile s’a împuţinat.
II. Autorii au obţmut cu salirganul reducerea complectă a 2 cazuri de
ascită cirotică.

Şi

III. In nefrite cu oedeme când celelalte mijloace au fost epuizate.
In toate cazurile de oligurie cu edeme mari se recomandă salyrganul
neptalul.

Doza mijlocie, este un centimetru cub, în injecţii intra-musculare, se
vor repeta dozele la 72 ore interval. Se vor face cel mult 15 injecţii. Acestor
iuretice puternice se va asocia terapeutica clasică a combaterei edemelor
Dr. Medea Niculescu. E lem entul clinic în a leg erea technice d e elecţiune
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a rad iu m terapiei cancerului colului uterin. (No. 5-1928). — Recomandă iradiaţiile prelungite, care poate să’şi exercite acţiunea sa asupra celulei can
ceroase, asupra ţesutului conjuctiv care joacă un rol important în stabilirea
echilibrului celular şi este un factor prielnic vindecărei ţesutului canceros.
Aprecierea şi observaţia clinică simultană a bolnavelor cu cancer al
colului împreună cu iradierea abdominală şi biischiatică a para-metrelor ar
fi după autoare metoda de elecţiune în radiumterapia cancerului colului uterin.

Dr. Gheorghe Popoviclu. Cunoştiinţele actu ale asu p ra r a z elo r ultra
violete. (No. 5-1928). — Autorul după ce rezumă acţiunea specifică a razelor
ultra-violete în rachitism şi spasmofilie arată legătura razelor ultra-violete
şi a vitaminelor. Razele ultra-violete au rol asupra schimburilor nutritive.
Metabolismul Ca şi a Ph. turburat în tuberculoză, rachitism şi spasmofilie
este ameliorat de razele ultra-violete.
Mărirea anticorpilor s’a observat în urrrurhelioterapiei naturale sau ar
tificiale (lampa de qvarţ). In genere concluzia este că razele ultra-violete
stimulează funcţiunile ţesuturilor. Tot studiul razelor ultra-violete a adus contribuţiuni importante la studiul vitaminelor.
Substanţa anti-rachitică produsă în organismul animal de razele ultra
violete este un excitant al metabolismului Ca şi Ph. în această afecţiune.
Aceasta se poate obseiva şi în alte boli, unde se administrează ra
zele ultra-violete. Aşa dar razele ultra-violete măresc puterea de rezistenţă
a organismului.

Dr. P. Tomescu. Câteva consideratiu ni a s u p ra tratam entului sifili
sului nervos. (No. 5-1928). — Autorul insistă asupra unui tratament intens
în sifilisul nervos, bine înţeles trebue să se ţină seama de toleranţa orga
nismului care trebue urmărită prin examenul clinic şi prin analize de labo
rator repetate (albuminurie, dozarea urei în sânge etc).
In cazuri de vindecare, se va continua cura de întreţinere. Şi tulbu
rările mintale grave cu deliruri multiple, cu agitaţie intensă s’au vindecat
după câteva luni de tratament specific. Dacă. bolnavii ar Si trataţi de la apa
riţia primelor simptome, numărul celor vindecaţi ar fi mare.
Neosalvarsanul, mercurul şi bismutul, întrebuinţate în serii combinate
în doze suficiente dau rezultate bune.
In cazurile grave, în sifilis cerebral şi paralizia generală, se va face
apel la therapeutica intra-rachidiacă şi malarioterapie.

Dr. Horia Slobozianu. Revista therapeu tica infantilă. (No. 5-1928). —
Therapeutica boalelor nutriţiei:
1) In Rachitism . S’a înlocuit untura de peşte cu o suspensie glycerinată a unei vitamine anti-rachitice, extrasă din untură de peşte; are acţiune
de 1000 de ori mai mare ca untura de peşte. Patru picături din acest pre
parat ostelin echivalează cu o lingură de untură de peşte.
S’a administrat extracte glandulare (Langstein şi Vollmer). Marfan a
obţinut rezultate foarte bune cu sărurile de calciu.
Razele ultra-violete şi alimentele iradiate ca lapte uscat iradiat, au dat
rezultate bune în rachitism. Cholesterina iradiată (Vollmer), erg osterin a. Vigan tol (Merck) care conţine ergosterină iradiată în soluţie uleioasă, 5-10 pi
cături pe zi la sugaci; aceste medicamente vindecă foarte repede rachitismul.
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•2) In tetanie M arfan recomandă untura de peşte fosforată, clorura de
calciu, helioterapia.
In convulsiuni bromur de calciu, băi calde.
Ca alimentaţie: făinoase, legume.
:
3) In a trep sie (Mouriquand) propune o medicatie hidratantă 5-6 zile
o injecţie de 10 c. m. ser fiziologie. Pepsina, pancreatina; adrenalină. Levy
recomandă injecţiile cu insulină în atrepsie 4-24 unităţii clinice pe zi. Ar avea
o acţiune eutropică asupra metabolismului zahărului. Tixier recomandă câte
o şedinţă de raze ultra-violete scurte din 2 la 2 zile.
4) In diabetul zaharat infantil, Lereboullet şi Gournay recomandă in
sulina ce ar da în unele cazuri rezultate bune.
Dr. Zaharia lordăchescu. în ţercarea p re c o c e ş i m ortalitatea infantilă. '
(No. 5-1928). — Trebue să considerăm înţercarea ca o perioadă dificilă de
traversat de către copil.
Dese ori vedem copii care scurtă vreme după înţercare sunt anemici
şi au tulburări digestive pronunţate. Cauza este alimentarea cu lapte de vacă
de calitate rea şi alimentarea defectuoasă. Prof. Variot a stabilit că mortali
tatea copiilor alimentaţi Ia sân este de 4 ’/0 ; deşi mamele nu aveau cea mai
mică noţiune de hygienă infantilă.
Autorul socoteşte că înţercarea precoce asouată cu lipsa de expe
rienţă a mamelor, în materie de hygienă infantilă şi cu lipsa unui lapte de vacă de calitate bună, este cauza marei mortalităţii infantile la noi născuţii
de aceia trebue făcută înţercarea la 15-16 luni.
In cazuri de boli acute, mai ales digestive, numai laptele mamei poate
fi salvarea cppilului. Aşa dar înţercarea tardivă aduce la noi în starea ac
tuală de lucruri foloase reale.
Dr. Th. Molsescu. S ifilisul aortei. (No. 5-1928).
Dr. Gruia lonescu. D e ce trebue tratată obesitatea. (No. 5-1928).—
Dr. D. Zamfir. Consideraţiuni asu p ra h elioterap iei ş i tratam entului
tubercu lozei chiru rgicale (cum s e ex p lică la Leysin). (No. 5-1928).

Dr. T. Nicolin.

VIAŢA MEDICALĂ
(Timişoara)

Prof. Dr. D. lonescu. C ercetări an atom ice ş i fiz io lo g ice asu p ra unui
nou gru p de n ervi cardiaci, n ervi ca rd ia ci toracici. (No. 1-1928). — Autorul
întreprins studiul nervilor cardiaci la om disecând feţii Ia termen şi a găsit
e 7 ori (uni-sau bilaterali) nervii cardiaci toracici bine desvoltaţi pornind
ln lanţul toracic între ganglionul 11 D. şi V Dorsal. S ’a urmărit până în
Pereţii mimei şi i-a găsit mai numeroşi şi mai constant la stânga.
Autorul a studiat funcţiunile nervilor cardiaci, împreună cu D-nii Teitelernard, Iliescu şi Enâchescu pe o serie de experienţe făcute pe viţei, miei,
cfm e şi pisică şi au ajuns Ia concluzia că aceşti nervi au un rol accelerator
Şi augmentator al inimei. Tot experimental au dovedit că aceşti neivi tora]Cl au şi un ro1 receptor. In cât după extirparea ganglionului stelat, rămâne
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cordului nervii acceleratori toracici, care se detaşează din lanţul toracic şi
prin care centri nervoşi, trimit cordului influxul nervos accelerator.
Dr. A. Candea. Cancerul r e d a i. (No. 1-1928). — Autorul recomandă
tuşeul rectal la bolnavii ce se plâng de dureri la defecaţie, hemoroizi.
Cancerul rectal se localizează în cele mai multe cazuri în ampula
recti, sau imediat deasupra sfincterului intern, foarte rar mai s. s, dar cu
ajutorul rectoromanoscopului poate fi văzut şi când e mai sus.
Dr. E. Anca. Un c a z de chist hydatic multiplu a l splinei. (No. 1-1928). —
Autorul arată importanţa reacţiilor humorale în această afecţiune, mai
ales arată sensibilitatea reacţiei lui Cassoni, intra-dermoreacţia care după
Carteran se găseşte în 9 0 % cazuri pozitive.
Dr. M. Kernbach. N ecesitatea tnvăţăm âniului m edicin ei leg ale la f a 
cultatea ju rid ică. No. 1-1928). — Autorul arată că pentru o colaborare per
fectă se cere o pregătire serioasă a ambelor părţi.
E de părere să se înveţe medicina legală la Drept. Magistratului se
cere o pregătire ştiinţifică şi în domeniul medicină legale. Un judecător bine
instruit va putea controla pe medic şi invers.
Dr. Alexandru Pop. S ed ob rol R oche în tratam entul p o st-o p era to r.
Chestia in trodu cerei unei unităţi internaţionale de m ă su ia t d oz a
R a zelor Rontgen. — Autorul arată necesitatea introducerei unei unităţi inter
naţionale de măsurat doza Razelor Rontgen. Radioterapia va profita mult de
pe urma soluţiunei acestei probleme.
Dr. A. Cândea. C holecy sted om ia id eală. (No. 2-1928).
Dr. T. Popovici. In carceraţia uterului grav id ş i tratamentul. (No. 2-1928).
Doc. Dr. Bologa şi G. D. Boja. Un savan t m edic arom ân în Temişo a ra . — Autorul descrie viaţa şi opera Dr. Roja, medic de seamă, scriitor
şi învăţat.
Dr. I. Gavrllă. P rin cipii g en erale de nutriţiune. (No. 3-1928).
Dr. I. Corcan. Otitele scarlatin oase. (No. 3-1928). — Autorul arată că
din 600 cazuri de scarlatină a găsit 62 cu otită medie. Intrând în descriere,
deosebeşte două feluri de otite: v u lgară şi scarlatin o-ăiţterică sau n ecrotică. Cea vulgară este benignă şi cu restitutio ad integrum al fiziologiei
urechei. Cea scarlatino-difterică dă necroze ale oscioarelor şi consecutiv o
diminuare a auzului. Complicaţii intracraniene frequente. De aci necesitatea
unei terapii profilactice.
Dr. Titu Russu. Tratam entul artritelor su pu rate prin artrotom ie f i e 
ca re fă r ă d ren aj ş i cu m işcări active im ediat d u p ă op eraţie. P rocedeu l
W illems. (No. 3-1928).

Dr. Paulon.

BULETINUL MEDICO-TERAPEUTIC
(Bucureşti)

D-ri D. Paulian, I. Demetrescu şi C. Fortune îcu. Tulburări funcţionale
a mersului. (No. 1-1928).

-

Dr. C. Dumitrescu. A plicaţiunile ra d io g r a fie i in stom atologie. (No.
1-1928). — Autorul recomandă radiografia în fracturile maxilarilor, în leziuni
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infecţioase independente de sistemul dentar, în extracţii, proteză dentară
Acest mod de investigaţie aruncă o lumină nouă asupra pathologiei bucodentare.
&

1 io o « fri' A- , HerSC0Vltl Şl Fr' Herscovlti- N aţiuni de m ielog rafie. (No.
1-1928). -A u to ri, comunică un rezumata! studiului radiografiei şirei spinărei
După ce arată techmca cu injectarea unei cantităţi de 1-2 c. m. de oleu
iodurat 4070 în spaţiul sub-dural spinal, in cisterna cerebelo-medulară — trerp
Ia radiografia laterală a şirei spinărei.
Această radiografie e indicată, în toate cazurile suspecte de compre
siune medulară, de ori-ce natură chiar dacă diagnosticul şi localizarea clinică
par a fi exacte.
2. Bolnavului căruia i se face mileografie nu i se va face punctie rachidiană timp de 10 zile înaintea injecţiei cu ulei iodat.
3. Nu există nici o contraindicase pentru mileografie.
Dr. N. Banu. Intoxicaţia cu datura stram oniu. (No. 1-1928). — Comunică
un caz de intoxicaţie cu datura stramoniu la un copil de 5 ani, care adus
imediat la spital e salvat. Autorul studiază acţiunea daturei pe care o
aseamănă cu a beladonei: o excitaţie cerebrală cu mărirea excitabiiitâţei
mai ales în zonele psibo-motorii, o diminnare a puterei reflexe a măduvei
spinărei, o acţiune sedativă asupra originelor periferice a nervilor senzitivi
o paralizie a pneumogastricului. Doza toxică e 10 gr. în infuzie doza mor
tală p. infuzie 600 gr. Observă în mersul boalei: o fază de excitaţie şi 2 o
fază de stupoare paralizii, somn profund.

„ nn„ Tf “
: spă!ătur' stomacale. laPte, injecţii cu morfină, scopolamină
(0,003-0,01 kgr.) apoi cafea, sinapisme, fricţiuni, apoi diuretice, regim hi
dro-lat ic.
s
Prof. Dr. G. Marinescu. A sociaţie d e a tro fie m u scu lară p ro g resiv ă cu
p a ra liz ie g en erală şi a fa z ie sen zorială. (No. 2-1928). - Autorul prezintă
observaţia unui bolnav cu atrofie musculară, paralizie generală şi afazie sen
zorială. Bolnav care de 14 ani prezenta o atrofie musculară a membrului
superior, reflexe exagerate, i se recomandă tratamentul antisifilitic si nare
ameliorat.
* v
In 1924 e revăzut şi prezenta o atrofie şi paralizie a membrelor su
perioare foarte pronunţate, reflexele stilo-cubitale, tricipitale abolite, cele rotuhene exagerate. Pupilele neegale nu racţionează la lumină.
In 1925 bolnavul intră în spital cu atrofie musculară pronunţată şi la
membrul superior drept, cu turburări mintale, e dezorientat în spaţiu, limoajul, disartric.
La ex. lich. c. p. 3-8 Iimfocite pe o diviziune a celulei Nageotte,
Warsermann pozitiv.
Sucombă în 1926, Ia autopsie un creer foarte mic 760 gr. cu leziuni
de ramolisement.
tratH i-Lar e* amenul mădavei, leziuni de meningo-myelită, îngroşări şi infile h l n l - * ltare 9 piei' mater’ vasele din §antul anterior al măduvei alterate,
astica întreruptă, lumenul lor redus,
'cenwsiî^3 t j ’ Paate să existe la acelaşi individ o afecţiune a substanţei
sub î a *inf dUVei spmăre' în regiunea cervicală şi o alteraţie parasifilitică
orma de meningo-encephalită a scoarţei cerebrală.
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Poate calităţile biologice ale mediului în care se multiplică spirocheta
poate să ne explice de ce într’un caz avem un parasifilis şi în altul o in
fecţie propriu zisă sifilitică.
Dr. Dem. Paullan. Contribuliuni la studiul ş i tratam entul cram p ei
scriitorilor. (No. 2-1928) — Foarte des crampa scriitorilor este datorită unei
claudicaţii intermitente cerebrale datorite unui proces de meningo-encephalită
localizată de origină sifilitică. Prezintă observaţia unui bolnav care după un
ictus congestiv are o uşoară hemipareză dreaptă, care se repetă şi devine
disartric.
I se institue ca tratament injecţii cu malarie inoculată intra-venoasă,
după nouă accese terţă şi chinizare şi tratament antisifilitic remisiune totală
psihică şi fizică. Autorul citează încă o observaţie cu crampe a scriitorilor
tratat cu malarie şi vindecat.
Dr. E. şi F. Herscovitz. Un ca z d e sten oză p ilo ric ă d ecom p en sată
cu o an am n eză n eînsem nată d e 3 săm ptăm âni.
Dr. V. Tiţescu. Tulburări vegetative cu K eratod erm ie. (No. 2-1928). —
După un rezumat al sindromelor vegative se arată importanţa acestor
sindrome când se manifestă prin exagerarea unui simtom oare care. Autorul
citează 2 observaţii caracterizate prin hiperhidroza palmo-plantară şi tulbu
rări observate la tegumentele acestor regiuni.
In aceste cazuri a constatat: 1) o ipoamfotonie în primul, vagotonie
în al doilea, 2) Keratodermia ar fi rezultata unei iritaţi continue prin hiper-.
hidroza şi o tulburare în nutriţia tegumentelor.
D-ri D. Paulian şi S. Sfintescu. P aralizie p e r ife r ic ă d e natură toxică a
nervului fa c ia l ş i n evralgie cerv ico-b rach ială, vindecate num ai p rin d ia term ie. No. 3-1928). - Relatează cazul unui bolnav cu o paralizie facială
cauzată de injecţia cu novacainâ la rădăcina nnui colţ de molar la care diatermia în şedinţe zilnice de 1 0 -1 5 cu o intensitate 500 - 6 9 0 mili-Amperi
timp de 6 şedinţe a adus la vindecare. Explică acţiunea diatermiei prin vasodilataţie locală favorizând eliminareajsubstanţelor toxice.
Dr. I. Bistriceanu. R azele u ltra-violete în tratam entul b o a lelo r d e copii.
(No. 3-1928).

REVISTA DE CHIRURGIE
(Bucureşti)

Prof. Gerota <şl Făgărăşanu. Kistele dermoide şi fistulele congenitale
sacro-coccigiene. Contribuţiuni la tratamentul lor chirurgical.
Doc. Dr. Câmpeanu LIviu. Tratamentul colapsului cardiac intra şi postoperator. (In No. 1 din Ian u arie 1928).
R. Tătaru şl I. Grigorescu. Contribuţiuni la tratamentul sângerând al
fracturilor diafizelor de femur cu fixatorul şi legătorul Juvara.
Marius Teodorescu şl G. Buzoianu. Marsupialisarea dupe rezecţie par
ţială a tumorilor kistice branchiale cervicale.
Col. Dr. Mamant Dumitriu. Un caz de contuzie forte abdominală.
Prof. Juvara şi V. Dumitriu, Operaţia Dartigues. Caraven, cauză de dismenoree dureroasă.
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C V St?,a"
G- Mihăilescu. Un caz de ulcus spasmodic vindecat orin
rachianestezie (In N o. 2 din F ebru arie 1928).
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Tovaru S. Turburările menstruale la apendicectomisate.
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AST a Unei ProbIeme dificile de obstetrică,

bapitoliu V. Implantaţie anormală a ureterelor cu inrnnHnpma a»
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'ncontmenţă de urmă

consecutivă. (In N o. 3 din M artie 1929).

Dr. Hagieţeanu
REVISTA DE OBSTETRICA, GINECOLOGIE ŞI PUERICULTURA
(Bucureşti)
Al . ° r;. R°muIus Costa- DesPre graviditatea extra-u terină. (No. 1-1928) Autorul după un scurt istoric al acestei distocii trece la etiologia sarcinei
extra-utorme; pretinde că dese-ori găsim cauze mecanice funcţionate „ o
venite in urma înflamaţulor organelor genitale în pathogenia acestei distocii
Foarte rar se observă graviditatea ovarială şi graviditatea a b d o m L l f „ •
mară mai frequentă este graviditatea abdominală secundară. Cea mai fre
S

S

. - ™

< ■ "»*

957. de procente ,

gravl d i t S

Dese ori se complică sarcina tubară cu ruptura capsulară internă si
ruptura capsulară externă Durerile mari în partea unde se află sarcTna
emoragu spre cavitatea abdominală sunt la simptomologia sarcinei tTbare
Apoi simptomele unei anemii acu te; uneori după ruptura tubară femete are
o emoragie internă gravă. Sarcina extra-uterină tubară se poate confunda
cu sarcina uterină, adică e greu de deosebit avort tubar şi avort uterin
La e^ra-utenn sângele are o culoare mai închisă ca la avort. Autorul
cu Docent Dr. Popp au observat în 3 cazuri de extra-uterine numai simp
tomele unei emoragu interne grave.
imp
Şocul peritoneal cauzat de apendicită poate fi confundat cu socul « p
ntoneal cauzat de sarcina esta-utecina. Punctul „ ,« ,„ > 1 a sensibi itt"ei
indică care organ este interesat. Foarte greu se poate diagnostica sarcina
extra-uterină şi pancreatita acută.
B
Ca sarcina
Reacţiile sero-biologie nu au valoare când ovulul numai este intact
femda

‘mediat intervenit' chiarîn ?oc Peritoneal ca să salvăm

(N 1 iq ?s!" NM Im Ş' ° r' A' R0Zenberg' Roenf9en diag n osticu l în obstetrică.
Wu p S e io T d e “ o” ic a T a5" P'a 33 Capa‘a '” ° 'm a g to

*P *

Prin m i l rac î Unr r abd°™ na,ă p a n e l e având aceiaşi permeabilitate, numai
L tm T
- artlflCm e, de contrast Putem obţine imagini distincte. De la a
huiiTavem ^

^

0^ "

*

“

* “

«

iar dela a cincea

Roentgendiagnosticul nu poate oferi date precise cu privire la
a ) Frezentaţiune şi poziţie
b) Mărimea polurilor şi segmentelor foetale.
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c)
d)
e)
f)
g)

Schimbarea spontană a prezentaţiunei.
Piuraritatea gestaţiunei.
Topodiagnosticul.
Vârsta sarcinei.

Raportul dintre partea prezentată şi basin.
Dr. Marius Georgescu şl Dr. Virgil Th. lonesau. In dicaţiile tran sfu ziei

sanguine în obstetrică şi în m etroragiile fibrom u lu i uterin. (No. 1-1928). —
Practica transfuziei sanguine fiind curentă, autorii au întrebuinţat siringa
Joubet în peste 100 cazuri fără nici un accident. Nu ne interesează decât
dacă serul primitorului aglutinează globulele roşii ale donatorului. Proba lui
Jeanbrau e suficientă.
Autorii au întrebuinţat transfuzia sanguină în hemoragii acu te; datorite
sarcinei extra-uterine, placenta previa, retenţie placentară cu metroragii grave,
perforaţii uterine, infecţii puerperale, anemie pernicioasă gravidică şi ajung
la concluzia că transfuzia se. poate aplica în ori şi ce loc cu simpla instru
mentaţie.
In serviciile de chirurgie şi obstetrică aduce foloase reale în cazuri
când altă terapie este inutilă.
Dr. I. Gordeianu. A nestezia cu scop olam in ă-a m n ez in ă a fem eilo r g r a 
vide în timpul travaliului. (No. 1-1928).
Dr. Constantin Stanca. Chist uterin. (No. 1-1928).
Dr. Constantin Stanca. H istorepexia şi Sarcina. (No. 1-1928).
Dr. Ion Voicu. C onsideraţiuni asu p ra unui c a z d e ch oree g rav id ică
vin decată prin injecţii in tra-venoase d e urotropină. (No. 1-1928). Autorul
atrage atenţia asupra eficacităţei urotropinei în choree gravidică, probabil
cazul ce l’a observat era de natură inîecţioasă pe lângă alţi factori ce intervin
iu această afecţiune.
;'
Dr. George Theodorescu-Galaţi. D ou ă'âazu ri d e ruptură sp on tan ă a
uterului în timp’u l travaliului. (No. 1-1928).
Dr. Traian Popoviciu. Efectul solu ţiei de fen o l 7 % a su p ra ţesuturilor
ş i în s p ec ia l a su p ra v a s elo r sanguine. (No. 1-1928). — Din cercetările ce
le-a făcut pe epuri şi pe om ajunge la concluzia:
1. Injecţiile de fenol 7% în cantitate de 0,4—0,5 c. mc. produc o vazodilatare evidentă datorită probabil unei paralizii a simpaticului peri-vascular.
-

- 2. Durata acestei vazo-dilatări e lungă.
3. In această concetraţie soluţia de fenol nu alterează ţesuturile.

4. La oin se preferă badijonarea directă a vaselor 0,4—0,5 c, mc. pe
o distanţă de l 1/î—3 c. m., câud efectul e mai puţin dăunător.
Dr. Horia Stobozianu. Injecţiile cu ad ren alin ă ş i lo belin ă în a s fix ia
n oilor născuţi. .(No. 1-1928). — întrebuinţarea lobelinei care este un stimulent
al centrului respirator bulbar, este de recomandat în asfixiile noilor-născuţi.
Lobelină se poate asocia cu adrenalina, pituitrina. Se va injecta sub-cutanat
1— 3 m.m. gr. de lobelină.

D r. E. Lem pp.
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GINECOLOGIE ŞI OBSTETRICA
(Bucureşti)
(No. 9-10. — Aprilie 1928)
C. Daniel şl A. Babeş : M etastaze om bilicale în can ceru l org a n elo r
gen itale la fem ei-. Arată importanta diagnosticărei cancerului ombilical, care
eseori represintă metastaze ale cancerului organelor abdominale. Foarte
deseori tumora primitivă nu este încă diagnosticată şi după leziunile anatomopathologice ale metastazelor ombilicale se poate diagnostica.
_ C. Daniel şi S. Goldenberg Bayler. D ouă cazu ri d e sa rcin ă ex tra-u terin a iterativă. In principiu autorii indică: chirurgie conservatoare în li
mitele posibilităţei :
1) C on servarea m en stru a ţiei: a) salpingectomie cu conservarea uteroovanenă.
b) Conservarea uterului şi grefă ovarienă.
c) Histerectomie fundică cu păstrarea unui ovar.
2) Conservarea funcţiilor ovariene.
3) Conservarea menstruaţiei şi fecundatei:
a) Grefă de ovar.
b) Transpoziţie intra-uterină.
c) Fixarea ovarului la bontul tubar.
Dr. Constantin Stanca. A m putaţia spon tan ă a colului uterin consecutiv
unei g an g ren e istm ice în\cursul s a rc in ei:
1) Ruptura circulară a colului este o complicaţie care survine spontan
in cursul facerei la termen.
2) Cauza este rigiditatea colului.
3) Cazul descris de autor în luna III şi a IV este foarte rar.

4) Ca moment etiologic necroza circulară a pereţilor cervicali.
5) O ruptură violentă a colului cu ocaziunea extragerii unei laminării
groase ar fi dat hemoragii mortale prin ruperea vaselor cervico-uterine.
6) Procesele secundare infec{ioase micşorează vitalitatea pereţilor uterini.
P. Pavelescu şl I. Segal. Contribuţii la studiul an a lg ez iei obstetricale.

Dr. Mandler.
BULETINUL MTER. SÂN. P. ŞI OCROTIRILOR SOC.
(Ian.—Febr. 1928)
^ ^ • MlŞCa^
bo,lilor infect'oase în România în O ct.— Dec. 1927. Raportul
statistic pe 1927 al S. neur. Spital Central boli nervoase de Dr. P au lian
Bibliografie medicală română de Dr. Glicsman şi Boureanu.

BULETINUL ASOC. G-LE A MED.
(No 1 din Ian. şi No. 2 din Febr.—Martie 1928)
Dec 1927e ^

seamă asuPra congres stinţific al A. G. M. R. dela Ara

din

Concursurile medicale ale Casei Meseriaşiilor.
Asociaţia prof. intern, a medicilor (Apim)
Lucrările comitetului central şi ale filialelor.
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SOCIÉTÉ ROUMAINE DE BIOLOGIE
Section de Bucarest
Séance du 1 Décembre 1927

I. Marcu et A. Săvulescu. Motilité de l’estom ac so u s l’influence d e l’ép h éd rin e ; considérations su r l’am p h otrop ism e d e cet alcaloid e. Din cer
cetările făcute autorii ajung la concluzia că ephedrina este o substanţă ampliotropă. Dozele minime exagerează acţiunea parasimpaticului şi excită motilitatea stomacului, dozele forte au acţiunea simpaticotropă şi produc inhibiţia
motilităţei stomacale.
I. Marcu et M. Petrescu. Action d e l’ép h éd rin e su r le sa n g ch ez
l’hom m e. Limfocitoza observată cu doza de 6 c. gr ephedrină arată o reacţie
a splinei, aşa dar ephedrina are o reacţiune specifică asupra organelor hematopoetice.
A. Dămbovlceanu. Sur la nature d es form ation s crista lo ïd es contenues
d an s les vésicules énigm atiques des sip on cu lid es. Consideră cristalele
aflate în veziculele enigmatice ca acizi graşi sau săruri de acizi graşi.
Séance du 15 Decembrie 1927

Dr. Simici et I. Marcu. R echerches p h arm aco-d y n am iq u es. Sur l’a c lion
diurétique de l’urée. Autorii explică acţiunea diuretică a ureei pe cale di
gestivă printr’o acţiune electivă a acestei substanţe pe epitheliul renal.
B. Wisner. E pidém ie de pn eu m ococcie ch ez les sin g es in ferieu res a r 
rêtée p a r la vaccination preventive. A oprit o epidemie de pneumococie
la maimuţe printr’un vaccin preventiv cu ajutorul antigenului izolat ; aşa dar
vaccinarea antipneumococică poate fi eficace în mediu epidemic.
M. Cănciulescu, Léon Herman et R. Hirsch. A drèn alin o-diagn stic du p a 
lu dism e latent. — Continuă cercetările întreprinse de Cănciulescu în reacti
varea paludismului latent cu adrenalină şi se ajunge la concluzia : 1) Adrena
lina în injecţii sub-cutante de 0,001—0,002 gr. face să apară hematozoarul
în sângele periferic a unui paludic latent. 2) Apariţia este datorită mobililizărei paludismului din splină. 3) Este un procedeu uşor de diagnostic. 4)
Poate servi ca adjuvant al tratamentului chinino-arsenical.
Şerban I. Bratiano et Constance I. Bratiano. A bsorbtion d es g ra isses
an im ales p a r la plèvre. — Grăsimile animale sunt repede absorbite în ca
vitatea pleurală de endotheliul seroasei şi ţesutul conjunctiv pleural. De aci
trec în vasele capilare şi limfatice a pleurei.
Lipodiereza are loc în capilarele seroasei şi se termină în alveolele
pulmonare.
Séance du 19 Janvier 1928

R. Vlădescu. Sur la répartition de Vacide urique dan s le san g et su r les
cau ses d ’erreu rs dan s le d o s a g e d e ce corps. — Din cercetările făcute
ajunge la concluzia c4 este preferabil dozajul acidului uric în sângele total,
decât făcut îu ser, 2) el trebue precedat de hemoliza totală a hematiilor, 3)
acidul tungstic e preferabil ca agent defecant.
0. Bonciu et V. lonescu. P résen ce d es fo rm es filtra b les du b acille de
K och dan s le sa n g de certains tuberculeux. — Experienţele făcute confirmă

1Û3
prezenta bac. Koch în sângele unor tuberculoşi, probabil formele filtrabile sunt
mai abundente de cât formele tipice de oarece inocularea de sânge nefilrat a dat o infecţiune asemănătoare inoculărei formelor filtrabile de bacii Koch.
Séances des 2 et 16 Février 1928

Popper et Raileanu. L ’in traderm oréaction au filtrat inactiv d’ém u l
sion b a cilla ire ch ez les C obayes in oculés avec du filtrat tuberculeux.—Ve
4 cobai experienţa este positivă mai precoce decât cea obţinută prin tuberculină şi autorii îşi propun a experimenta metoda pe copii noi născuţi din
mame tuberculoase.
Damboviceanu, Bratlanu et Visineanu. R echerches su r le sa n g p o r ta l
humain^récolté p a r l’in term édiaire d ’une veine p a ra-om b ilicale. — Autorii
găsesc în sângele portal cifre superioare celora din sângele periferic pentru
ph, uree, acid uric ; cifre egale pentru glicosă, heterolisine, bilirubină, resistenţa globulară, lipasă ; cifre inferioare pentru hematii, hemoglobina, leucocite, cholesterină, catalasă, amilasă.
Codreanu. Un in fu soire nouveau com m en sal de l’A m phioxus.
Section de fassy
Séance du 28 Janvier 1928

Prof. Ciucă, Tudoranu et Francke. Contribution à l’étude du san g
dans la v aricelle. - Rezultatele diverse date de diverşi autori în studiul
sângelui în varicelă — socotite ca datorite diversităţii de tehnică —, de studiu
etc., au făcut pe autorii citaţi să revadă chestiunea. Studiul este făcut pe 16 bol
navi. in ziua apariţiei veziculelor leucocitele abea depăşesc numărul normal,
ntr un caz grav leucocitoză netă. Când veziculele se pustulizează leucocite
in număr 11.000 şi mononucleoză.
In aceasta periodă nici o modificare de formulă. Plasmazellen Ia în 
ceputul maladiei (3-5%). Mielocite în 3 cazuri. In forma gravă celule monoctoide (reticulo-endoteliale). In toate cazurile granulaţii toxice ale lui
N u egeli în neutrofile.
Globulele roşii în limitele normale. In toate cazurile s’a constatat o anisocitoză cu poikilocitoză.
Conţinutul veziculelor arată o reacţie monocytară şi o alteraţie a cromatinei tuturor elementelor.
P. lonescu. Sur les g r e ffe s cancéreuses. — Autorul arată că din grefe
canceroase având un număr de 25 la 100 negative, a căutat să pătrundă
această rezistenţă. Injectând a doua oară Ia animalele rezistente, grefele au
Pnns într’un mare număr de cazuri, ceace îndreptăţeşte pe autor să creadă
c primele grefe au stat latente şi că cea de a doua grefare a dat posibi*'tate şi primei grefe să se desvolte.
Cercetările sunt în curs.
Section de Cluj
Séance du 31 Janvier 1928

...

*•Gavri,ă et '• Danicico. D igestion d es g ra isses et d es p ro tein es a p rès
ection d e l’estom ac. - Din cercetările întreprinse rezultă că digestia grăm or şi proteinelor se face mai puţin bine după rezecţia stomacului.
Digestia grăsimilor este deficitară în toate cazurile iar a albuminelor
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în 8 din 13 cazuri cercetate. Autorii cred că acest deficit este datorit unei
insuficienţe pancreatice consecutive unei rezecţii a stomacului. Probabil că
şi insuficienţa hepatică intervine. Transitul intestinal mai rapid observat ar
interveni şi el în aceste cazuri.
I. Gavrllă et M. Hanganutz. L a ch olestérin em ie ch ez les sy p h ilitiqu es.—
Cercetările făcute pe 157 bolnavi cu B - W . pozitiv. D inele rezultă că cholesterina este superioară de 2°/00 ; la două cazuri cu nefrită cronică choies terina atinge 4,45700- In cazurile în care este redusă, sifilisul coexistă ca
maladie care provoacă o hipocholesterinemie.
Confirmă cercetările lui Gaucher că hipercholesterinemia se găseşte
la sifiliticii vechi.
Mihail et P. Vancea. Action de l’extrait lacrim al su r le coeu r iso lé
de la grenouille. — Au preparat extractul lacrimal după technica lui Roger
şi după o altă tecnică (Roger modificat).
Extractul lacrimal preparat prin technica lui Roger are o acţiune cardiotonică asupra broaştelor de experienţă, pe când extractul preparat prin
technica Roger modificată are o acţiune cardio-depresivă.
Mihail et P. Vancea .^Action de l’extrait la crim al su r l’h y p erg ly cém ie
p rov oq u ée. — Determină curba hiperglicemică Ia câini prin injecţii intravenoase de glucoză şi adrenalină şi se revede această curbă la aceiaşi câini
după ce li se injectează extract lacrimal cu adrenalină. Se constată că ex
tractul lacrimal rămâne fără influenţă asupra hyperglicemiei, are o tendinţă
însă hipoglicemizantă care devine manifestă după 24 ore delà injecţie
intravenoasă.
J. Moldovan et M. Zolog. Action désen sibilisan te du séru m hum ain
p roven an t de d iverses m aladies. — Experienţele sunt în continuare. Din
cercetările preliminare se poate conchide că într’o serie de stări patologice
cari, în parte sunt în legătură cu sifilisul, serul bolnavilor posedă o acţiune
desensibilizantă protectoare faţă de reinjecţiuni cu doze minime mortale Ia
cobaii sensibilizaţi.
I. Nitzescu et I. lacobovlci. E xcitabilité m écan iqu e du vagu e ch ez
l’hom m e. — Transportă la om experienţele făcute de Prof. Danielopùlu la
câini. Compresează vagul cu degetele în mânuşi de operaţie şi apoi cu
pensa de disecţie. Rezultă o excitaţie a pneumog. tradusă printr’o cădere a
tensiunei arteriale şi prin bradicardie. Capătul său periferic — după
secţiune nu este excitabil, pe când cel central produce aceleaşi resultate.
Se pare că are şi o acţiune asupra ampli tudinei şi ritmului respirator.
Autorul conchide că la om vagul este mai excitabil decât la animale
şi că este dificil să fie excitat mecanic.
T. lacobovlci, Nitzescu et A. Pop. Sur le fon ction d e la g la n d e ca roti
dienne, la glan de et le reflex e du sinus carotidien. — Cercetează rolul
glandei carotidiene în producerea reflexului sino-carotidian la om descris
de Hering. Drumer bănuise că punctul de declanşare a acestui reflex s’ar
găsi în „glomus“ carotidian. In timpul operaţiunilor autorii excită electric
atât glanda carotidiană înregistrând efectele şi în aceiaşi şedinţă sinusul caro
tidian. Din graficele ce alătură se constată că excitaţia faradică .a pereţilor
sinusului nu are nici un efect pe când excitaţia glandei este urmată de un
efect depresor. Glanda ridicată (şi controlată histologie) se excită locul pe
care este situată fără vre-un efect.
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Excitaţia mecanică dă în ambele cazuri efecte minime
HerinrHa
frchi' J US*ifica^ ** conchidă că reflexul sino-carotidian a lui
fi dec? un
b? ? i Se producă prin intermediul glandei carotidiene; ar
n aeci un reflex glandulo-carotidian.
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S C

n

S i “

? M!SSlr

L ’a C i d e

la ctiq m du san g d es p arkin son ien s. -

“1 d" Pa m ,0 d " Bradhî « * « “ «

«h

Urechla, Kernbaeh et Dragomir. R echeches su r le tonus uéaétatiu an
, ,yen d e le m éthode d ’A bderhalden. — In 20 cazuri după ce au făcut Dro
prii? meb?da‘ A^ctohabip11'11^ (Daniel°P °iu) au căutat să determine tonusul
au fost concordantp ^ ‘i!”, C3ZUn de simPatlC0 sau vagotonie rezultatele
conchid asunra
;
° Ca2Uri rezuItateIe sa" t variate. Autorii nu
cununa
asupra ??p
acestora
nimic.
p / a s / J i m “/ * P - P?P3' F ° rT e S astro-in testin ale d es tum eurs dites
focahzeaS n u l T .
Î T ! ^ MaSSOn 86 ştie că această tumoră « u se
torii rpda
n * ? 0S (reallzând tabloul clinic al maladiei lui Kahler). Au-

Şi la c a r i^ u ^ s it „ e, a tr,?‘ autopsi1’ ,a cari maladia avusese o evoluţie rapidă
Joduli M s w r f Î l l0Cal'Zar(e Sang’ionară iar Ia una ulceraţii gastrice şi
„li0n
'
r ne Crat' Cari histol°giceşte erau asemănători cu gana lH lS u Iu ? g
' Peruntestina]i mult ™*Wti Produseseră strangulări
da aitpnmpf ? Z garngIi° nii în i'urul sternului pătrunseseră în muşchi fără a
în «ca? şT snhnă2e;„ n
puţin numeroasă.

pătr”
ă în cord dând métastasé
găSÎt P'aSm0Cyte üPice’ Kariokineza era

^

deosebire °Hp nUmeS(;
f° rme SarC0me PIasmocytare (Masson) spre
e de sarcomele iymfoblastice — limfocitoame (Letulle).
Séance du 28 Février 1928

n o id h iï ?

f ch erch es su r le m étabolism e b a s a l ch ez les a d è -

d in ^ m ieTn 2 og n ion
® P‘ 100 din casuri <în 45 P- 100 0
normal Hp
P\
, ° Creştere’ în 30 P- 100 metabolismul rămâne
L h M i T ? 13 f UC° 13 limite norma]e Pe cel modificat anterior,
c o n s ta !.? « 6t ? ? f ea CÜOn de Vextm it lacrlm al su r l° sang.. La câini
ntr o vasodilatatie periferică, cari determină anumite modificării sanguine
ap rès Ï Ï Ï ! J n 6t. ? 0,° 9: Acti0n d és<msibMsante du séru m d es L apin s
jec tio n in trapériton eale des coloran ts vitaux.
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U sa n te a Z Z V l Z
% “ “ * p rodu cti™ d e fa su bstan ce d ésen sltesutni
, injéctions d ’en cre d e Chine au mouton. - Acest loc este
tesutul reticulo-endotelial al epiploonului.
(In extenso în C. R. de la Soc. biologie et filiales No. 3, 6, 9, 12-1928).
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Dr. Rosensteln

SOCIETATEA MEDICALÀ A SPITALELOR DIN BUCUREŞTI
(Şedinţa din 11 şi 23 Ianuarie 1928)

*

don s Z
t e n ^ T ^ MmV MaXim' ’• Dan,el 6t G- Proca- M od ificae n r o tid i^ Z T l ,
hm a Z ^ etC h 0 lin e ° Pr6s S t a t i o n dn sinus
" ch ez le chien. (Bull, et Mém. Soc. Méd. des hôpitaux de
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Buc. No. 1-1928). — Continuând cercetările asupra fiziologiei sinusului carotidiaji autorii au căutat dacă cantitatea de potasiu, calciu şi cholină din sânge
se modifică în urma exitatiei sinusului carotidian, studiind în acelaş timp
vâscozitatea şi refractabilitatea sanguină. Experienţele au fost făcute pe câine
anesteziat cu morfină 1 ctgr. de Kgr. animal.
Evitând toate erorile de technică cari ar fi putut influenţa sinusul ca
rotidian înscrie presiunea sanguină cu ajutorul unui manometru cu Hg. După
o prisă de sânge compresează sinusul drept timp 3-8 minute după care se ia
din nou sânge şi aşa de fiecare 10’—30’. Dosajul K. şi Ca se face după me
toda lui Kramer şi Tisdal şi a cholinei după I. Smith Sharpe.
In toate experienţele pe cari autori îşi propun să le complecteze au găsit
după reflexul sino carotidian o augmentare mare a potasiului şi mai redusă
a cholinei şi calciului. Explicaţia se găseşte în faptul că potasiul şi cholina
sunt para simpaticotrope şi calciul simpaticotrop cea ce concordă cu rezul
tatele obţinute (augmentarea potasiului) ştiind că la câine reflexul (care
merge pe ambele căi) predomină pe parasimpatic.
Manuel Vela. (Sevila-Spania) Un ca s d’an gin e d e p oitrin e traité chi
ru rgicalem ent p a r la m éthode de la su p ression du reflex e p ress eu r d e D an ielopolu. (Bull, et Mem delà Soc. Méd. des Hôp Bucarest No. 1-1928), — Se
execută resecţia cordonului simpatic cu respectarea glanglionului stelat (metode
prof. Danielopolu) întâiu în stânga apoi în dreapta. Rezultatele au fost stră
lucite. După 8 luni delà operaţie bolnava n’a prezentat nici un acces. Lu
crează intens şi nimic anormal nu a survenit Ia examenul obiectiv.
Prof. Hortolomel. Un cas d’an gin e d e p oitrin e'Jraité chirurgicalem ent
p a r la m éthode de la su ppresion du r e fle x e p res s e u r d e D anielopolu .—Referă
observaţia unui bolnav cu crize anginoase repetate, cu al doilea sgomot la
aortă uşor suflant, la care nu existau alte turburări organice. Crizele repetate
îl determină să ceară operaţia. Se practică operaţia prof. Danielopolu extir
pând ganglionul cervical superior. Se tae nervul vertebral, râmi comunicantes
cari pleacă delà primul ganglion cervical inferior şi delà primul ganglion
toracic la cele 3 ultime rădăcini cervicale şi la prima dorsală A 4-a zi o uşoară
criză. Durerile retrosternale persistă dar fără senzaţia de sufocare sau pre
siune precoridiale.
Prof. Danielopolu. Sur le traitem ent chiru rg ical d e l’an gin e d e p o i
trine p a r la m éthode d elà su p p resion du refle x e p resseu r. —Arată că observaţiunile D-rului Vela Gonzales din Sevilla şi prof. Hortolomei demons
trează eficacitatea metodului său de supresiune a reflexului presor. Insistă
asupra necesităţii de a urmări cazurile dealungul anilor, lucru imposibil în
toate cazurile. D-sa propune să Ie urmărească.
Trece în revistă cazurile lui Leriche, Hofer, Gino Pieri, Licthental Mayo
lacobovici, Bacaloglu şi Tânăsescu, Noguerre, cari arată că metoda de ope
raţie prof. Danielopolu intră din ce în ce mai mult în practica curentă cu do
vezile cele mai evidente de eficacitate.
Din cercetările pe cari le face asupra fiziologiei sinusului carotidian crede
că operaţia trebue complectată. După principiile pe cari le-a expus la Wiena
prin secţiunea filetelor nervoase cari merg la sinusul carotidian.
Rezultatele vor arăta dacă această secţiune este suficientă şi dacă nu
este necesar să fie combinată cu secţiunea filetelor sensitive cardio-aortice.
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DrI. Dumltrescu-Mante et D. Haglescu. C onsidérations su r un ca s de
su p er-in fection syphilitiqu e av ec ictère.

Şedinţa din 6 şi 22 Februarie 1928
Prof. Danlelopolu, A. Aslan, I. Marcu et Q. Proca. L ’ép rev u e du reflex e
carotidien. R eflex e carotidien p resseu r, refle x e carotidien d ep res seu r et r e 
fle x e carotidien dissocié. — In lucrările anterioare au descris un reflex res
pirator carotidian, un reflex gastro carotidian, şi un reflex cervical carotidian
demonstrând astfel că zona reilexogenă carotidiană influenţează tonusul în
tregului sistem nervos vegetativ. In această lucrare se ocupă de reflexul cir
culator provocat de excitaţia mecanică a sinusului carotidian.
Numesc re fle x p reso r, un reflex compus de o ridicare a presiunei
sanguine şi din o augumentare a proprietăţilor miocardului şi reflex d e p r e s o r
un reflex compus dintr’o diminuare a presiunei sanguine şi o micşorare a
proprietăţilor fundamentale ale miocardului.
Primul condus pe ambele căi, predomină pe simpatic şi cel de al doilea
predomină pe parasimpatic.
După descrierea technicei întrebuinţate şi a principiilor generale de
conduită clasează reflexele în trei grupe principale :
1) R eflex p r e s o r total : ridicarea presiunei sanguine minima, a presiunii
sanguine maxima şi o exagerare a proprietăţilor fundamentale ale miocar
dului. Este un reflex cu predominenţă simpatică.
2) R eflex d ep r e s o r t o t a l: cu efecte contrarii deci cu predominenţă
parasimpatică.
3) R eflex d iso cia t : îmbrăcând diferite tipuri.
C aracterele reflexu lu i carotidian n orm al su n t: De cele mai multe ori
un reflex de presor total mai rar presor total sau disociat.
Când este presor exagerează automaticitatea, când este depresor o
diminuează, asemenea conductibilitatea contractilitatea şi exagerează exci
tabilitatea, când este disociat şi depresor pe cord dă aceleaşi rezultate va
da reflexul depresor total.
In general reflexul este mai slab la subiectele normale de cât la cei
cu hipertonie vegetativă sau leziuni cardio-vasculare.
In cazu l unei am p h oton ii artificiale creiate cu o injecţie subcutană
de eserină adrenalină reflexul carotidian este asemenea presor sau depresor
total şi disociat cu o intensitate ridicată.
Aceleaşi rezultate se găsesc în stările de hipertonie vegetativă na
turală.
In leziunile m iocardice cronice de cele mai multe ori reflexul este di
sociat. Când este depresor acţiunea sa asupra cordului este mult mai intensă.
In hiperten siu n ea a rteria lă reflexul presor total este mai frequent şi
mai intens. In aceleaşi cazuri cu degenerescenţă avansată a miocardului re
flexul este de cele mai multe ori disociat.
C alea reflex u lu i circu lator ca ro tid ia n : Cea centripetă conţinută în
nervii cari se termină în sinusul carotidian, centri în axul crebrospinal şi o
cale centrifugă dublă şi antagonistă.
Pentru inimă calea centrifugă este constituită de filetele simpatice şi
parasimpatice ale •cordului şi pentru vase filetele vaso-contrictoare reac
ţionează ca simpaticul şi vaso-dilatatoare ca parasimpaticul.
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Lucrări viitoare vor preciza în mod amănunţit importanţa reflexului
carotidian pentru diagnosticul stărilor aparatului cardiovascular şi prognosticul
lesiunilor miocardului.
Prof. D. Oanielopolu, A. Aslan et G. Proca. L’ep reu v e du reflex e c a ro 
tidien dan s les arythm ies. — Lăsând la o parte aritmiile sinusale constată
următoarele:
Contracţiunile ectopice după compresiunea sinusului se răresc şi devin
normotope (după acţiunea atropinei). Explicaţia stă în faptul că atunci când
ritmul este ectopic diminuarea automaticităţii predomină în centrii ectopici
şi permit centrului normotop să ia comanda contracţiei cardiace.
In aritm iile ex trasistolice obţin o exagerare a extrasistolelor şi uneori
dispariţia lor. Reflexul mergând pe două căi exacte şi centrii normotopi şi
centrii heterotopi şi rezultatele sunt după cum predomină pe unii sau pe
ceilalţi.
In tachicardiile p arox istice au obţinut aceleaşi rezultate ca în aritmii.
In alternanţele cordului au obţinut o incentinire a ritmului, o aug
mentare a amplitudinei pulsului care coincidea cu rărirea pulsului; dispariţia alternanţelor cari coincideau cu rărirea pulsului ; anumite inegalităţi
în pulsaţii.
In d isociaţiile au riculo-ventricu lare turburările de conductibilitate cresc.
In b ra d ica ra iile atrio-ven tricu lare se produce o rărire evidentă â
pulsului şi o lungire a distanţei P. R. şi apariţia lui P. invers şi izolat pe
electro-cardiograme.
Prof. Danielopolu, C. Dimitriu et A. Săvulescu. R eflex e g astriqu e c a r o 
tidien. — Din studiul graficelor ce prezintă se poate vedea că excitaţia me
canică a sinusului carotidian produce o exagerare a motilităţii gastrice. In
acelaş caz reflexul oculo-gastric era normal, adică în inhibiţie.
Metoda de înscriere a fost aceia a Prof. Danielopolu.
Prof. Danielopolu, C. DImitiru et A. Săvulescu. R eflex e v ésical carotidien.—
Compresia mecanică a sinusului carotidian după cum se poate vedea din
graficele ce prezintă exagerează motilitatea vezicală. Intr’unul din cazuri
excitaţia sinusului a provocat o primă fază de inhibiţie urmată de o fază
enormă de exagerare.
Metoda de înscriere grafică viscerală Prof. Danielopolu.
Doc. Dr. Popper et D. Raileanu. Sur la sp lén o m ég alie m ycosique. — Ca
racterul anatomologic al acestei afecţiuni este prezenţa nodulilor scleropigmentari a lui Gady-Gamna în cari se găsesc fragmente myceliene im
pregnate de calciu şi fer de pigmenţi siderozici.
Lipsa cazurilor de acest fel în România ridică interesul chestiunei.
Cazurile ce prezintă au aspectul clinic al unei ciroze hepatice cu splenomegalie şi ascită cu evoluţie rapidă în primul şi înceată în al doilea.
D-ri N. Gh. Lupu, C. Nicolau, R. Brauner. O bservation su r un cas d ’hem oglobin u rie p arox istiq u e. — Autorii aduc cazul unui bolnav cu o hémo
globinurie paroxistică pe cari au studiat-o exprimental producând accesul
prin introducerea membrului superior în apă rece.
Datele complecte culese din examenul bolnavului se rezumă în
următoarele :
Elementul vaso-motor joacă un rol important dar insuficient şi nu ex
clusiv în determinarea accesului hémoglobinurie.
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Se mai poate spune că hematiile acestor bolnavi au o rezistenţă glo
bulară diminuată, dar nici această constatare nu este suficientă pentru a
explica hemoglobinuria fiindcă în icterul hemolitic se găseşte acelaş fenomen.
Puterea hemolisantă a sângelui deasemenea nu explică hemoglobinuria.
Proba Donath şi Landsteiner poate fi pozitivă fără ca subiectul să aibe
hémoglobinurie.
Se p a r e c ă toţi fa cto rii la un loc determ in ă hem oglobinuria.- Autorii
nu o interpretează ca un fenomen anafilactic aşa cum îl concepe Widal,
Àbrami şi Brissaud.
Prof. Danlelopolu et A. Săvulescu. Action d ela p ilo ca rp in e su r la m o 
tilité d e l’estom ac. — Injectând diferite doze variind dela Vio ^e mlgr. până
la 5 mlg. au constatat că dozele mici măresc amplitudinea contracţiunilor
gastrice.
Doze mai mari augmentează amplitudinea contracţiunilor şi produc un
veritabil demi-tetanos—după ce ajunge la o stare de contracţie maximă, brusc
se paralizează. Cu doze mai mari se produce o fază de inhibiţie urmată de
o fază de exagerare care duce la tétanos şi apoi la oboseală şi- paralizie.
Cu doze şi mai mari se produce o inhibiţie a stomacului. Datele ex
puse n’au valoare deci dacă experienţele au fost făcute, spaţiat de sigur, pe
acelaş subiect.
Pilocarpina este şi ea o substanţă amfotropă. In doză mică excită parasimpaticul, în doză puţin mai mare excită ambele grupe predominând întâiu pe simpatic şi apoi pe parasimpatic. In doză şi mai mare este amfo
tropă cu predominenţă simpatică.
Prof. Danlelopolu, Săvescu et Caffè. N eurectom ie sin o carotidien n e p o u r
ep ilep sie. — Am făcut rezecţia nervilor carotidieni în două cazuri de epilepsie.
Rezultatele sunt de văzut. Descriu technica operaţiei. In cercetările fiziolozice
pe care le-au făcut cu această ocazie, au putut constata că excitaţia meca
nică directă a sinusului carotidian determină un reflex circulator net, a cărui
formă şi intensitate depinde de gradul excitaţiei.
Provoacă un reflex respirator. Respiraţia oprită în timpul cloroformizârei a revenit prin excitarea sinusului. Indicaţie deci în accidentele anestesiei cloroformice.
Reflexul circulator şi respirator nu se mai produce după nevrectomia
sinocarotidiană.
N. Gh. Lu pu et I. Daniel. Sur un ca s d e d ia b ète in sip id e incipient. — Din
studiul unui bolnav cu un diabet insipid incipient conchid că turburarea ţine
de doi factori.: renal şi extrarenai şi că prin urmare în interpretarea patogenică a acestor cazuri trebue admisă concepţia dualistă.

Dr. Missirliu
SOCIETATEA DE CHIRURGIE, OBSTETRICĂ, GINECOLOGIE
ŞI UROLOGIE
Şedinţa dela 11 Ianuarie 1928
Prof. Juvara. 6 ontribuţiuni la tratam entul osteosin tetic a l ţractu rei
d ia fiz elo r. — Comunică 5 observaţiuni tratate prin osteosinteză cu rezultatele
cele mai mulţumitoare.
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Prof. Gerotă. Un c a z d e osteosin teză cu rezultat dezastru os. — Pentru
L IT ,
° Peral ia preconizată de m Prof- Juvara prezintă un bolnav care
H n lî 4 ! Un ŞUTr ht Î f ™ fractui;a maleolei «bială şi a peroneului prezintă
p
uni o fistulă şi turburări în mers, o durere şi osteoporoză. Este îrnE Î d e 306 U1 S1St6m maî 3163 ^ C3ZUri Când procedeele simP'e sunt sui _ i , Pr°,f;, JuVara- M orbul lui P ott lo m b a r in ferior. - Operat după proce
deul Iui Albe şi cu instrumentaţia Iui Martel. Vindecare.
Prof. Juvara. Contribuţiuni la tratam entul osteosin tetic p rin a reffo n
OSOS a l m orbulu i lui Pott. - Operaţia lui Albe şi instrumentala Iui S t e i
I n Z Un g[
,“ 6 Pe fata internă a tibiei «*' se a?ează în apofizele spi
noase a celui de a 6-9 vert. Vindecarea.
Gr. Georgescu. L u xat ie veche sca p u lo-h u m erală an tero-in ternă. R e-

luxrnhmuP m e J*.ân9erândă- — Arată că operaţiunea pe cale sângerândă a
n .S n T rî -VeChl U t0tdeauna penibilă- Procedeul lui Bazy a transformat-o
in uşoară şi cu rezultate bune. Descrie procedeul.
Prozintă observaţia unui bolnav operat după procedeul Bazy cu re
zultate mulţumitoare. Prezintă radiografii înainte şi după reducere.
I.
Jianu. D ouă cazu ri d e sp o n a ilo z ă o p erate (am eliorate). — In primul
caz operat durerea a dispărut şi mişcările articulaţiunilor bolnave au revenit
la normal. In al doilea caz durerile dispar complect.
V. Bonachi şi Gr. Lăzărescu. T rei cazu ri d e an exite supurate d esch ise
rn rim iT . ”
Î - , S°cotesc cazurile pe cari le prezintă inferesante pentm
raritatea lor. Explicaţia lor se găseşte fie în contactul direct al anexei cu
băşica şi atunci perforaţ.a se face prin uzură, sau în formarea de pungi cu
puroi peritoneale pensalpingiene şi deschiderea acestora în beşică.
Mijlocul cel mai bun de diagnostic este cistoscopia.

Tratamentul: anexetomie sau histerectomie sub totală sau totală.
to a să E CnStian 5 G' B° ° dan' K‘St dB ° Var CU de9 en erescen tă ep iteliom aPoenaru-Căplescu. E ch in ococoză a b d o m in a lă g en eralizată. - Prezintă
observaţia unui bolnav cu echinococoză abdominală.
OtJservctţia; laparatomie mediană sub ombilicală. Se găseşte cavitatea
epiloon3 3 deS mSă de tUm° ri echinoc°cice desvoltate în grosimea marelui
Se găsesc tumori şi în seroase peritoneală şi în ficat, rinichi. La 5 zile după
operaţie pacientul moare probabil prin ruptura unui Kist rămas pe loc.
Mihail lllescu. - Discuţiuni asupra semnului frenicului. (Continuarea dis
cuţiei din şedinţa anterioară).
Şedinţa dela 25 Ianuarie 1928
, , , Prof; Juvara f ‘ Hristide. F ractu ră d esc h isă su pu rată a g a m b e i drepte
tratata prin osteo-sin teză ş i vindecată. - Prezintă cazul unei femei cu o
P agă profundă, transversală dela creasta tibiei la partea internă a gambierilor, plină cu sfaceluri şi puroiu, în cari sunt scăldate fragmentele fracturii.
Se aşează fixator cu 4 fişe. Vindecare după 8 luni.
Hrisţidi şi Făgărăşanu.Ptofifd p en etran tă tora co -a b d o m in a lă a h em itoracelui ş i hypocon drului stâng, cu h ern ia epiploonu lui, lez a re a d ia-
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fragm u lu i ş i splinei. — Insistă în deosebi asupra modului de sutură al
diafragmului prin fire de setolină pentru a evita recidivele. Radioscopia făcută
după o lună dela operaţie arată diafragmul complect suturat.
E.
Juvara. P lag ă p rin arm ă de fo c a articulaţiei genunchiului stâng,
(llon tele lib er în cavitatea articu lară este extras p rin tr’o artrotom ie su brotuliană.
Prof Juvara. Controlul sterilizării cutiilor d e pan sam en te. — Expune
un metod de control consistând în mici aparate cari conţin substanţe chimice
ce se topesc la o temperatură determinată scoase întâiu arată dacă sterili
zarea a fost bună.
Dan Berceanu. A ngiom volum inos a l fe ţ e i tratat p rin e x ere z ă chi
ru rgicală. — Prezintă cazul unui angiom voluminos cu şase pediculi voluminoşi cari au fost scoşi pe cale chirurgicală după ligătura carotidei externe.
Vindecarea plăgei per primam cu accident post operator o nevralgie rebelă
a trigemenului explicată prin ischemia şi pseudonevrita consecutivă a trigemenului, cari după un tratament adequat s’a amendat.
Prof. Marinescu, Amza Jianu şi D răgănescu. Un ca z d e tum oră
m ea u la ră o p e ra tă ş i vindecată. — Aduc observaţia unei bolnave în vârstă
de 30 ani căreia i-au diagnosticat o tumoră la nivelul vertebrelor D 111-L 1.
S’a făcut o laminectomie şi s’a scos o tumoră cât o nucă de sub lamele
vertebrale. Bolnava este pe cale de vindecare. Fenomenele ce prezenta s’au
amendat.
i. Teţu şi G. Buzoianu. A nestezia lo cală în intervenţiile chirurgicale
a s u p ra m astoidei.
G. Marinescu. C alcul u retral la fem ei. — Observaţia unei femei în
vârstă de 59 ani cu un calcul uretral migrator, venit din căile superioare. A
fost extras prin vagin incizând uretra la nivelul calculului. Vindecare. Insistă
asupra rarităţii cazurilor.
Poenaru Căplescu şi M. Ignătescu. F ibrom ioam e uterine multiple
p ed icu la re, unul torsionat. L ap arotom ie de urgentă. Vindecare.
C o săcescu , Ştefan Popescu. H em oragie tardivă a epigastricei.

Dr. Căpruciu

(Din Revista de Chirurgie Nc. 2 şi 3 Febr. şi Martie 1928).

SOC. NEUROLOGIE, PSICHIATRIE, ENDOCRINOLOGIE
(Secţiunea Iaşi)

Şedinţa din 16/1/1928
Dr. Caraman. E n cefalită ep id em ică fo rm ă p e r ife r ic ă cu oftalm op leg ie.
Prezintă o femeie care în urma unei boli febrile de care suferise acum 5
luni rămăsese cu diplopie, dureri atroce de cap şi dureri spontane şi pro
vocate în membre. Muşchii feţei atoni. Mişcările reduse din cauza durerilor,
mersul aproape imposibil este vorba de o encefalită epidemică a cărui virus
a atins nervii periferici.
Dr. x- Balif. D elir d e in terpretare, d elir ă deux. Soţul bolnav cel din-,
tâiu a avut un delir de persecuţie şi de interpretare soţia sa care la început
nu credea ce spune soţul ei, afirmă acum şi ea aceste lucruri şi complectează povestirea lui.
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. . . . Pr0f' ,C'. Parhon
Dr- G- Marinescu. A su pra unui c a z d e osteită fib ro clu stica a lui R ecklinghausen. - Primul caz cunoscut în România. In 1926
arnoanp11] 3
038616 m0Î Ca în oste°malacie, imobilizate revin
aproape la normal. In 1927 dureri în umărul drept. Radiografia arată în oase
formaţiuni chistice cu dispariţia osului. Se atribue unei hiperplasii a paratiroidelor sau unei leziuni hipofizare sau infundibulare.
P
(Secţiuneea Bucureşti)

Şedinfa din 24 II 1928.
r-n
™
Dr' Dairh 0n ,?i Dr‘ S - C0nstantinescu. Un ca s d e m anie acută
MÎJro( teW'T * B ° naVU are ldei delirante se;crede conducător şi cu puteri
de i d i l T n 6' y ten} Kr °\ientarea
memoria bune. Erotism şi euforie. Fugă
m ă r ită / v id a r ă

m' §‘ SiSt6mUl ° S° S d6SV° ltat- ?eaua turcea^ ă

. Pr0f:, O bre0ia’ Dr- '• C onstantinescu şi Dr. C. Constantinescu. Un
ca z d e ep ilep sie. — Un bolnav internat în spital pentru a 9 oară. Boala are
un mers ciclic. Tendinţe impulsive şi faze de depresiune. Şeaua turcească
mărită şi pare a avea o tumoră hipofizară.
„ , ,Prof- P arh°n. T uberculoză incipientă în stare g ra v ă tratată cu suc
s p l e n i c . - S au făcut injecţiuni cu suc splenic s’a ameliorat crescând cu 9
kgr. intr o lună. •
T°m escu şi Dr. Brascu. R eacfia lui T akata-A ra. — Cred că
reacţia dă rezultate concordante în comparaţie cu Benzoe Nonne-Appelltrandy şi hmfocitoză.
„ , ,Dr' P- Tomescu şi Dr. A. Vasilescu. Un c a z de en cefa lită letarg ică
u turburări mintale după doi ani, trece printr’o fază relativ bună după ?are
r a n t a g io z S ţr 6116

S ® întreabă' dacă fenomenele acute nu s’ar datora

r PfniitaD-r‘ B; , I ° m6SCU ’?i Dr' Vasilescu Prezintă un bolnav care a făcut enHp fnh19f §'.. a .Care in 1925 a aPărut Parkinsonismul şi un sindrom
de fobii cu obsesii şi impulsiuni.
Prof Obregia, Dr. D. Marinescu, şi Dr. I. Constantinescu. Studiu
dl8ting 4 St3dli ClinîCe: 1} Prociromal cu arsuri
Şl dureri. 2) Stadiul I cu turburări digestive, slăbire musculară, dureri de cap
«
i '1 ? 6Vv f ■Ş! depresiune- 3) stadiul II cu turburări motorii şi de sens bihtate, turburări de vedere vaso-motorii şi trofice. Din punct de vedere
anatomo-patologic leziunile corespund stadiilor clinice.

SOCIETATEA DE GYNECOLOGIE
(Bucureşti)

Şedinţa din 19 Februarie 1928
Prof. C. Daniel şi Dr. Al. Soimaru. S ten osele cicatriciale a le colului
uterin

In cercetarea factorilor cari determină aceste stenoze autorii găsesc

! 0nr// 6/apeUt'C1 (ch™ ici- fizici. chirurgicali) olstetricali, şi inflamatorii,
upă redarea catorva observaţium concludente se arată mijloacele prin cari
pot fi evitate aceste stenoze şi cari constau în :
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întrebuinţarea cu prudenţă a factorilor terapeutici, iar pentru evitarea
stenozelor cicatriciale consecutiv amputaţilor întrebuinţarea proced proî.
Daniel.
Prof. C. Daniel. Tratam entul m ig ren ei prin injecţiuni in traven oase
d e lichid cefalo -rach id ian . — Pornind delà rezultatele bune pe cari le-a
avut prin aceasta metodă în combaterea migrenelor post rachianestezice, D-l
Prof. Daniel propune acelaş mijloc pentru tratareaanigrenelor rebele Metodul
constă în injectarea a 10 cmc. de liquid cefalo-rachidian intravenos. Observaţiunile date arată rezultate din cele mai mulţumitoare pe cari autorul le
explică prin o acţiune a lichidului cefalo rachidian asupra simpaticului vas
cular influenţând presiunea arterială prin urmare şi cea cefalo-rachidiană şi
prin producerea unui şoc désensibilisant care prezervă sau combate şocul
migrenos.
*
Dr. C. Leonte. C onsideraţiuni a s u p ra ablaţiu n ei tum prilor m ari
ab d om in ale. — Aduce rezultatele unei practici chirurgicale de 16 ani. Arată
varietăţile anatomo-patologice simptomatologia clinică, îngrijirile pre şi post
operatorii anestezia şi technica întrebuinţate în cazurile D-sale.
Dr. Al. Crăiniceanu. A ccidentele p rin n eosalu arsan . — Pornind delà un
caz din clientelă care a prezentat accidente grave cu sfârşit bun — face o
revizuire a chestiunei.
Dr. S. Tovaru. T urbu rări m enstruale le apen dicectom izate. — Referată
la „Spitalul“ — No. 1928.
(Comunicările în extenso în Revista Gynécologie şi Obstetrică) (No.

Dr. Mandler
SOCIETATEA DE OTO-NEURO OCUL1ST1CĂ
Şedinţa din 14 Martie 1928

Prezidează d-l prof. Dr. Marinescu1
1 Prof.
Marinescu, Drăgănescu şi Vaslliu. D ouă cazu ri de hem ia trofie fa c ia lă . —In primul caz atrofia interesa regiunea temporală, auri
culară şi facială; tulburări trofice ca pigmentare şi glandulare în regiunea
bolnavă. Al doilea caz era consecutiv malariei prelungite. Autorii presupun
o nevrită peri-vasculară.
2. D-rii Pavelescu şl Tempea. N evrită retro b u lb ară d e orig in ă sin u s a lă : op eraţie, vin decare. — Comunică un caz unde rezecţia cornetului
mijlociu cu deschiderea sinului sfenoidal a adus vindecarea nevritei optice.
3. Prof. Marinescu, Maria Niculescu şi I. Claudian. Tic m ultiplu f a 
c ia l p o sten cep h a litic.— Comunică observaţia unui bolnav care 6 luni după
o encephalită lethargică prezintă un tic de proectare înainte a buzelor, aso
ciată de ocluzia ochilor şi oprirea respiraţiei.
4. Dr. D. Paulian. C on siaeraţil a su p ra sta z ei p a p ila r e în h ip erten 
siu nile c r a n ie n e . —Autorul a observat apariţia precoce a stazei papilare în
tumorile extra-cerebralC.
_
Radovici, Radoslav şi Săvulescu. G uşe b a sed o v ia n ă cu e x o ftalm ie u n ilaterală. —Comunică observaţia unei bolnave gravide cu syndrom
bazedovian exoftalmie şi guşe.
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6. D'ri Drăgănescu, Jovin şi Lăzărescu. T um oră a b a z e i craniului
(sin drom p aralitic a l unor n ervi cranieni, cu sin drom u l C lau d e-B ern a rd H orner). A m eliorare însem nată cu ra d io tera p ie p ro fu n d ă. — Autorii reco
mandă în tumorile bazei craniului, unde intervenţia chirugicală e imposibila
din cauza extensiei procesului neoplazic, roentghenterapia care aduce dispa
riţia durerei.

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE OTO-RHINO-LARINGOLOGIE
(Bucureşti)
Această societate, care împlineşte în acest an 20 de ani de existenţă,
e fondată în Februarie 1908 din impulsul d-Iui Dr. Costiniu, ajutat de d-nii
prof. Stănculeanu, acum decedat şi Dr. B era ; a luat un avânt foarte mare
graţie preşedinţilor care s’au succedat şi care formează şi elita laringolo
giei române şi anum e:
Dr. Orescu, prof. Dr. Eug. Felix, Dr. Kugel, General Ilie Constantinescu
etc. Actualmente Soc. e prezidatăde d-1 Colonel Dr. Brătescu. Societatea de la
înfinţarea ei ţine regulat şedinţe lunare (prima Marţi din fiecare lună) în cari
membrii săi din capitală precum şi cei din oraşele ţări, fac comunicări supuse
discuţiuni celor prezenţi. Aceste desbateri precum şi desbaterile congresului
anual de otorinolaringologie, care se ţine deasemenea regulat de 7 ani se
publică apoi într’un Buletin a l Societăţii. Rapoartele congresului apar dease
menea într’un număr special al Buletinului. D-1 Secretar general al Societăţii
de la începutul ei, d-1 Doctor Lazăr Mayersohn, semnatarul acestor rânduri va
publica cu începere din numărul viitor al revistei scurte rezumate ale co
municărilor şi discuţiunilor şedinţelor ştiinţifice lunare.

Dr. Lazăr Mayersohn.

SOCIETATEA DE ANATOMIE
(Bucureşti)
Societatea de Anatomie din Bucureşti a fost înfiinţată acum 30 de ani
din iniţiativa regretatului Prof. Victor Babeş şi a D-rilor Rainer, Tatuşescu,
Vranialici ( f) şi Brukner, ( f) când în România Bacteriologia şi Anatomia
Patologică erau puţin cunoscute şi apreciate de însăşi Facultatea de Medicină.
Scopul urmărit de această societate de la înfiinţarea ei a fost acela
de a arăta necesitatea cercetărilor anatomo-patologice şi bacteriologice, în
cazurile pentru cari clinica nu era lămuritoare. A fost nevoie de sforţări
perseverente din partea Prof. Babeş, pentru a învinge prejudecăţile unora
din colegii săi şi a-i face să accepte controlul postmortem al diagnosticului
clinic. Pentru a atrage pe medici şi studenţi în medicină, Prof.° Babeş a
introdus o atmosferă lipsită de ori-ce formalism. El a reuşit astfel să creeze
o societate ştiinţifică fără de statute, fără de membrii oficiali înscrişi, fără
de cotizaţii, în căt se poate spune că a realizat deviza Societăţei literare
„Junimea“ : „Entre qui veut, reste qui peut“.
Faţă de interesul cazurilor prezentate şi mai ales prin autoritatea
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ştiinţifică a dispărutului Prof. Victor Babeş, societatea anatomică a atras
întotdeauna un mare număr de medici şi studenţi.
Comitetul actual, sub preşedenţia D-Iui Conf. Dr. A. Babeş, a căutat
şi a reuşit de altfel, să menţie mai departe prestigiul câştigat vreme de 3
decenii de această Societate.
.
Ast-fel în cursul anului 1927 au avut Ioc douăzeci de şedinţe ş is ’au
făcut cincizeci de comunicări, din care douăzeci de către membrii comitetului.
Periodicul francez, „Index Cancerologique“ publicat de „Asociaţiunea
anglo-franceză pentru lupta împotriva cancerului s’a însărcinat să publice
rezumatele şedinţelor societăţii.
De obiceiu prima şedinţă anuală are loc în Octombrie. Şedinţele sunt
săptămânale şi se ţin în amfiteatrul Institutului de Patologie şi Bacteriologie
„Dr. Victor Babeş“.
Anul acesta pentru motive independente de voinţa comitetului, prima
şedinţă a avut loc abia în cu-sul lunei Februarie, când a fost constituit noul
com itet:
Preşedinte: Conf. Dr. A. Babeş
Vice-preşedinte: D-ra Dr. Lucia Şerbănescu
Secretar general: Dr. Dimitrie Marinescu-Slatina
Secretari de şedinţă Dr. Gh. Tăcu, Dr. Maria Popovici, Dr. Popescu-Buzeu

Şedinţa din 18 111—1928
A. B abeş şi L. Şerbănescu . Cancer experim en tal p rin b a d ig eo n ă ri
cu gu dron rom ân esc practicate timp de 18 zile pe urechi la epuri de rase
diferite a apărut într'o regiune opusă.celeia badigeonate şi sub forma de
mici noduli canceroşi de tipul spino-celular cu numeroase celule epiteliale.
De remarcat rapiditatea obţinerii.
.
®a ^e ? ?' Marinescu-Slatina. Un cas d e lim fog ran u lom atosă
ben ig n ă su bacu tă tip N icola s-F a u re a fost studiat din punct de vedere
clinic, bacteriologic şi histopatologic.
*

Şedinţa din 25 111-1928
Popper şl Raileanu. 2 ca şu ri de ciro să sp len o m eg alică a sp erg ila ră.
Brătianu şi Vişineanu. Un ca s de syn drom B aum gartner-C ruueilhier.
Tăcu. T um ori m ultiple a le intestinului.

Şedinţa din 3 | III—1928
Topa şi L. Şerbănescu. C ancer p e unghiul sp len ic a l colonului.
Tăcu. C ancer a l vesicu lei biliare.

10 Martie 1928
1. Dr. A. Babeş, D. Marinescu-Slatina şi N. Sava. C ancer prim itiv
a l pericardu lu i.
2. Alexandru Babeş. Un ca s de m a la d ia lui B ow en.
3. Gh. Tăcu şl I. Stoia. a) F ibrosa rco m a l ovarului, b) A clenofibrom
p articu la r a l m am elei.
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17 Martie 192S
1. L. Şerbănescu şi I. Stoia. C orioepiteliom a l uterului.
2. I. Stoia. G uşe b a sed o w ia n ă op erată.
3. N asta şi B o rcescu . A denocarcin om p articu lar a l stomacului.

24 Martie 1928
1. Dimitrie Marinoscu-Slatina. S arcom p articu la r prim itiv a l g an g lio
n ilor cervicali.
2. Gh. Tăcu şi D. I. Stoia. P rezen tări d e p ies e.
3. - Făgărăşanu. P rezen tări de p ie s e .

31 Martie 1928
1. Colonel Dr. Dimitriu Mamant şi M. Popescu-Buzeu. Sem inom
a l testiculului.
2. Theoharide, Titi Petrescu şi D. M arinescu-Slatlna. C h orioep iteliom a l uterului a s o c ia t cu K iste luteinice.
3. Ş t. Baroncea, Gh. Buzoianu şi S. Ţovaru. C ancer a l ca rd iei cu
p erfo ra ţie ş i p eriton ită gen eralizată.
4. Gh. Buzoianu şi D. M arinescu-Slatina. C ancer ca rd io eso fa g ia n cu
p erfo ra ţie in aortă.
5. I, Stoia P rezen tări d e p ies e.

Dr. Marinescu-Slatina.

ASOCIAŢIA ŞTINŢELOR MEDICALE DIN BIHOR ŞI ORADEA
A luat fiinţă la graniţa de vest a tării la I III 1925 la apelul şi stă
ruinţa decedatului dr. V. Popovici, fost prefect al judeţului, în dorinţa de a
se armoniza cât mai mult legăturile dintre medici din oraş şi împrejurimi,
de a nivela inerentele asperităţi profesionale medicale, de a coprinde în
sânul ei elementele medicale româneşti şi minoritare.
Dintre conferinţele ţinute sunt de amintit: Radio’ţ; a, din punct de
vedere al diagnosticului de dr. V. G erm a n ; Sifilisul,,,;! [x m & .ifafd T 'M u n tean u ; Anafilaxia de dr. I. S u ro iu ; H ipertensiunea/i^riaji^sijin^şiG lşţi.dele cu secreţie internă de dr. Z a m fir ; Sarcina extr^-vittitijbu
; j.■ifstâ,.;
Colecistitele din punct de vedere operator de doa,,, , ,...... • .V «.suinlrvos
y
le organo-vegetativ de doc. R. V ellu da; Hipnotism de* ar.
raţiuni asupra Băilor Herculane şi Sifilisul cerebral de dr. Tănăsenqu.}^,, J,

Şedinfa de la 7 Martie 1928.
S ’a ales următorul comitet: Preşedinte de onoare Dr. Iulian Anca,
Preşedinte Doc. Dr. A. P op, Vice-preşedinte Col. Dr. Ionescu, Secretar G-l
R. Costa, Secretar de şedinţe Căp. Dr. Tănăsescu, Casier-Bibliotecar Dr.
Ganea, Membri în comitet: D-ri Balint, Dumitreanu, Galdău, Ilieşu, Iluta,
Matei, Munteanu, Nemeş, Ruşdea.

Şedinţa dela 22 Martie 1928
Prezidează d-1 doc. Dr. Pop.
D r. B ădiu prezintă cazul unei fracturi Dupuytren tratată cu extenzia
continuă cu cu i; vindecare; prezintă placa radiografică atrăgând atenţia
asupra modului evoluţiei consolidărei.
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Dr. G an ea prezintă un caz cu fractura talus: o femeie de 24 ani, care
cade după scară dela 5 metri; se aplică tratamentul conservator fiindcă de
plasările nu au fost mari, vindecată bolnava e prezentată în şedinţă.
Dr. G hiaţă prezintă cazul unei femei cu fenomene meningeale fără
turburăn mentale; bacteriologic: mening. cerebro-spinală epidem. Trata
mentul cu ser antimeningoc. Cantacuzino intrarachidian şi subcutan, urotropin 4 0 % Intravenos, sulfat strichnină subcutan; s’a vindecat fără urmă
(bolnava în şedinţă). Dr. M oritz complectează şi dă preciziuni în limba un
gară relativ la acelaş caz.
Dr. C osm a prezintă cazul unui tipograf în vârstă de 21 ani a cărui
diagnoză e perforaţie gastrică; afebril, regiunea epigastrică sensibilă; Iaparotom ie: ulcer piloro-duodenal; tratament: rezecţia stomac Billrot No. 1. Al
doilea caz un econom, 27 ani, aceiaş diagnoză: debut brusc cu greaţă şi
vărsături; laparotomia: ulcer calos pilor aderent vezica biliară perforat. Al
treilea ca z : muncitor 49 ani subfebril: laparotomia: apendicită cronică cu
aderenţe foarte mari şi un ulcer perforat faţă anter. stom ac; se face gastroentero-anastomoză transmezocolică posterioară. La un al patrulea caz se
face Billrot No. 1 şi acesta se vindecă deasemeni per primam. D-l docent
Dr. P op relevă că în ulcerile perforate rezecţia de stomac i-a dat rezultate
foarte bune.
Dr. T ecuşan prezintă cazul unei colecţii purulente cu mare tumefacţie
în reg. axil. stg.; autohemoterapia peritumoră o face să dispară vindecându-se, bolnavul în şedinţă. Recomandă acest tratament interesant uşor de
aplicat şi puţin costisitor.
Dr. h n re prezintă o femeie de 53 ani cu ulceraţie neregulată gamba
stângă datând de 30 ani ; s ’au încercat toate tratamentele fără rezultate şi
nici odată nu s’a analizat sângele; Wassermann e intens pozitiv; radioscopic tibia notează proces de osteomielită; prin bismuth şi neosalvarsan se
obţin ameliorări vădite.
Dr. G âldău explică radiografia asupra procesului de osteomielită şi
procesului de decalcificare evidentă.
Dr. D ejeu prezintă un caz împuşcat imprudent cu o puşcă de vână
toare; radioscopia arată numeroase alice în reg. cervic. poster. Sediagnostichează flegmon gazos; s’a vindecat deşi pronosticul era foarte serios.
Dr. Ilieş T eo d o r prezintă un caz vechiu malarie, prezentând aortită
luetică asociată cu scleroza arteriei pulmonară; în vârstă de 34 ani W as
sermann suspect pozitiv, neagă ulcerul veneric; cliniceşte cazul e foarte
grav; radioscopia confirmă diagnoza; e în curs de tratament; raritatea
cazului l-a determinat a-1 prezenta.
Docent Dr. P op relevă chestiunea erorilor de diagnostic exomplificând: operează o apendicită suferind de litiază renală de 5 ani bolnava în
vârstă de 27 de ani; radiografia, verifică diagnoza; de acea recomandă
de a fi foarte prudenţi şi cât de circumspecţi; suferind ambii rinichi de
litiază renală, care e tratamentul ? intern sau chirurgical ? şi când să-l
operăm? alegi calculul cel mare sau pe cel inie?. D-sa alege pe cel mic,
ca să evite o uremie eventuală. Nefrotomia executată ce soartă îl aşteaptă
pe bolnav? după Teodoroî la 33 de cazuri litiază renală bilaterală observată
prognoza e foarte dureroasă, recidivele iminente. Un alt caz prezintă cu o
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plagă împunsă a rinichilor cu fenomene de uremie foarte gravă, care s’a
vindecat prin nefrectomie.
Dr. Gâlclău spune că hematuria lipseşte uneori în litiază şi ar putea
exista în apendicită. Stărue asupra necesităţii examenului radiologie, care le
clarifică şi confirmă.

Dr. D. Tănăsescu

ASOCIAŢIA INTERNILOR ŞI FOŞTILOR INTERNI DE SPITALE
Şedinţa din 13 Ianuarie 1928
Intern G. Buzoianu. A supra câ to rv a date cla sic e relative la m eca
nism ul p r o p a g ă r e i unei infecţiuni p io g en e sau n eo p la sice p e că ile lim faticeInterni Ath. Tănăs şi Buzoianu. E visceraţie traum atică (intestin, e p i
p lo o n ) volum inoasă consecutivă unei p lă g i ab d o m in ale pen etran te. Inter
venţie tardivă, vindecare. — Expun observaţiunea unui bolnav adus la ca
mera de gardă a spit. Filantropia cu viscerile herniate printr’o plagă abdomi
nală. Intervenţia după 9 ore delà accident dă vindecare după 19 zile. Impor
tanţa observaţiei rezidă în gravitatea traumatismului, întârzierea cu care a fost
făcută intervenţia, minimul de manipulări chirurgicale şi faptul că operaţia
a fost executată de interni fără „ochiul şefului alături“

(Din „Spitalul“ No. 4 1928)

SOCIETATEA STUDENŢILOR IN MEDICINĂ
Şedinţa din 4 Februarie 1928
Interni V. Banu şi C. Andreoiu. A supra trei cazu ri d e p lă g i toroco
abdom in ale. — Autorii insistă a se stabili dacă pleura este sau nu interesată.
După Ariţo plăgile toraco-abdominale care se găsesc deasupra liniei costodiafragmatice sunt pleurale iar cele situate dedesupt sunt abdominale. In
caz când diafragmul este lezat trebue tratată plaga diafragmatică.
Autorii arată că nu este aşa de greu de a aborda diafragmul când e
____________
lezat pe cale abdominală.
C. - DĂRI DE SEAMĂ: RAPOARTE - CONGRESE

VACCINĂRILE ANTITUBERCULOASE CU VACCINUL B. C.
G. IN CRAIOVA.
Primind în ziua de 1 Martie a. c. însărcinarea să executăm
vaccinările antituberculoase cu vaccinul B. C. G. în Craiova, ne
permitem, deşi poate prematur, nu să tragem concluzii, ci numai
să dăm un tablou rezumativ de unele constatări, nu fără interes
pentru noi medici, cari eram nevoiţi să privim aproape pasivi la
aspectul desolant pe care ni—
1 prezintă din zi în zi crescând plaga
socială tuberculoza. Prin genialul mijloc, pe care ni-1 pune la dis
poziţie Calmette, nu putem considera problema tuberculozei rezolvită, se realizează totuşi prin ea o parte foarte importantă a ei şi
anume: profilaxia primilor ani ai vieţii, în care receptivitatea este
foarte mare iar rezistenţa organismului foarte redusă.
Modul cum se execută vaccinările, este următorul: fiecare
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no“ născut, anunţat în primele 3 - 4 zile după naştere, ofiţerului
stăm civile, este vaccinat de organele însărcinate cu această lu
crare, Copilului vaccinat i se întocmeşte o fişe, unde sunt trecute
antecendentele familiare şi personale tuberculoase a tuturor membrilor
amiliei în mijlocul cărora noul născut este chemat să trăiască,
fuşele vaccînaţiilor în familia cărora unul sau mai mulţi membrii
prezintă tuberculoză confirmată-şi pentru această confirmare dispunem de larga bunăvoinţă a Institutului de higienă şi a serviciului
radiologie dela spitalul Filantropia-sunt complectate cu toate de
taliile şi observaţiile necesare, insistându-se în special asupra stări
prezente a celui bolnav şi a posibilităţilor de contaminare la care
este expus noul născut.
Situaţia pe luna Martie o redăm în 2 tablouri rezumative:
31 Martie
Numărul
noilor
născuţi
-

87 -

Numărul
noilor-născuţi
vaccinaţi cu
toate 3 dozele
-

cu două
doze

70 -

cu una
doză

—

i

—

192<

Numărul
total al copii Rămaşi nevac
cinaţi
lor vaccinaţi
|

—

73 —

-

14

-

Tablou rezumativ B. al copiilor vaccinaţi
Numărul
copiilor
vaccinaţi
— 73 -

Născuţi din
1 părinţi
netuberculoşi
—

69

—

Născuţi din Născuţi din Născuţi din Numărul copii
părinţi cu anJ lor expuşi
mamă tu tată tuber tencedente
fa la contagiune
berculoasă.
culos
miliare tuber familiară tu
culoase | berculoasă
—3 —

—

1

—

—1 —

—

4

-

Din tabloul rezumativ A reiese că s'au născut 87 copii, dintre
cari au fost vaccinaţi 72. Nevaccinarea celor 15 se datoreşte parte
refuzului din partea părinţilor, anunţării abia după 1 0 - 1 5 zile ofi
ţerului stării, şi parte adreselor inexacte după care nu au putut fi
găsiţi. Dintre copii 73 vaccinaţi, la 70 au fost administrate toate 3
dozele. Doi din cei 3 vaccinaţi incomplect au primit numai 2 doze
deşiunul dintre ei era născut de o mamă cu o tuberculoză pul
monară deschisă, din motivul că după administrarea celei de a 2-a
doze a fost dat la o doică, a cărei adresă nu a putut fi găsită, iar
mama a părăsit subit pentru una săptămână Craiova,- la al dcilea
copil administrarea celei de a 3-a doză a fost omisă. Unul a primit
o singura doză, părinţii din anumite prejudecăţi nejustificate au re
fuzat să-i mai administrăm şi celelalte două doze.
Trecând şi aceşti 3 copii vaccinaţi incomplect tot la cei vac
cinaţi, avem în total de 73 copii vaccinaţi, Din tabloul rezumativ
. reiese clar, că 4 copii având unul din .părinţii bolnav de tuber-
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culoză sunt expuşi la cantagiune familiară. Unul din cei vaccinaţi
e născut din părinţi complect sănătoşi —stau subt un control auto
rizat medical —două surori ale tatălui mor însă înainte cu 3 ani de
tuberculoză pulmonară. Până în preze t nu există însă la el posibili
tate de contagiune familiară.
Din acest raport sumar să vede cât de întinsă este tuberculoza
în oraşul nostru. Prin aceste vaccinări, a căror valoare e incontes
tabilă a fost dovedită cu prisosinţă, vedem că facem o operă utilă
acestei populaţii, dând posibilitatea noului născut să reziste, în primul
an cel puţin, infecţiilor tuberculoase, la care este expus.
Dr. Trifan
Dir. Sanat. de tuberculoşi
dela Leamna-Doljiu.

D . - CĂRŢI-MONOGRAFII

VACCINAREA A NTITUBERCULO ASĂ
de

Prof. Dr. M. Ciucă şi Dr. I. Bălteanu

Un volum de 150 pagini apărut în editura
Casei-Şcoalelor-Bucureşti 1928
Toate cunoştinţele despre subiect sunt pe deantregul expuse
de autori. Capitolul imunităţei notat cu competinţă e pus la punct.
Un scurt istoric al descoperirilor lui Pasteur care primul a stabilit
fondul şiinţific al vaccinaţiei, introduce în cuprinsul lucrărei.
Capitolele următoare tratez despre vaccinaţia antivariolică,
vaccinaţia antirabică (vaccin cu ţesuturi purtătoare de virus),
amintesc technica acestor vaccinaţiuni şi pomenesc metode şi nume
ilustre.
Emulsiunile microbiene întrebuinţate ca vaccinuri sunt :
A . Germeni vii cu virulenţăintactă.
B.
»
» »
»atenuată.
C.
» omeneşti.
A . Vaccinuri simple mono şi polivalente <germeni vii cu vi
rulenţa intactă) auto şi hetero-vaccinuri, vaccinuri mixte <Castelani>,
fi. Vaccinuri microbiane atenuate (descoperirea lui Pasteur)
agenţi chimici, fizici şi biologici.
Vaccinuri sensibilizate (Besredka).
Autorii socotesc superioritatea vaccinurilor sensibilizate faţă
de vaccinurile atenuate prin acţiunea agenţilor fizici şi chimici,
C. Vaccinurimicrobiene obţinut prinomorâreagermenilor.
Omorârea germenilor se face prin mijloace fizice (căldură, iradiaţiune etc.), prin mijloace chimice (eter sulfuric, iod, formol, etc.).
Se arată technica generală pentru preparea vaccinurilor cu
germeni omorîţi prin căldură.
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Vaccinurile ast-fel preparate se întrebuinţez în armată pentru
vaccinarea febrei tiphoide, paratifoide şi contra cholerei.
toxinelemicrobiene întrebuinţate ca vaccinuri ne pun ştiinţific
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Factorii cari influenţez eficacitatea vaccinurilor depind de
metoda de preparare/ de conservarea lor şi de însuşirile germenilor
pathogeni constitutive. Doza de vaccin inoculată joacă mare rol în
privinţa ehcacitaţei. Vaccinurile proaspete sunt cele mai bune. C ahtatea imcrobilor întrebuinţat <origina, vârsta virulenţa, mediul de
cultura) sunt factorii importanţi în prepararea vaccinurilor.

In partea a doua a lucrărei autorii arată în ce constă vac
cinaţi unea antituberculoasă şi lămuresc mecanismul infecţiunei tuberculoase şi caile de propagare ale bacilului tuberculos, apoi dau
statistici interesante asupra mortalităţei provocate de tuberculoză în
raport cu varsta.
Receptivitatea corpiilor pentru tuberculoză e mare şi înce
putul evoluţiunei tuberculoase după Behring care primul a cons
tatat şi pleiada de savanţi împreună cu Calmette au confirmat, că
aceasta se_ face în primii ani chiar şi în primele luni după naştere.

. Apoi dupa capitolul în care vorbesc de reinfecţiunile tuberculoase
se tace o recensie a diferitelor metode de vaccinaţiune antituberculoasa. Interpretarea fenomenului descris de Robert Koch si des
coperirea tuberculinei serveşte de bază în tot cortejul experimental
fnf?Qn«Cr Pie 7,a m^
3 descoperirea vaccinaţiei antituberculoase.
îyUS Calmette şi Guerin facand o experienţă pe bovidee, arăt
ca animalele tuberculoase sunt mai rezistente de cât cele normale
la o doza intra-venoasă mortală de bacili tuberculoşi. Rolul reinteazT cercetâriirior.3 tuberCUÎOzei demonstrat exprimental complecNădejdea pusă în tuberculiriă ca agent curativ s a lovit de
insuccesele obţinute în vaccinare.
Numeroşi autori urmărind tehnica lui Pasteur de atenunare
a virus-ului au încercat, fără succes. Vaccinarea animalelor cu
bacili tuberculoşi nepuşi la raze ultraviolete, radium, diferiţi fermenţi
substanţe chimice variate.
*'
Metoda indicată de Behring în 1902 pentru vaccinarea bovideelor contra tuberculozei servindu-se de bacili tuberculoşi de origina umana a fost supusă unui control riguros în cele mai multe
ţari şi din cercetările exprimentale făcute cu această metodă s'a
constatat ca rezistenţa la tuberculoză a animalelor vaccinate cu
bacili de origina umană creştea faţă de martorii nevaccinaţi.
« . ,. CeI.e¥ te met°de de vaccinare antituberculoasă făcute cu
bacili aviari cu paratuberculoşi, cu bacili sensibilizaţi n au adus
nici o contribuţiune nouă. Calmette şi Guérin mai de mult duceau
cercetările
în sensul imunităţei pe care o dă organismului o
întecţiune tuberculoasa preexistentă şi bazaţi pe acest fapt au căutat
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să întrebuinţeze un bacii tuberculos adaptabil în organism şi destul
de virulent, ca să dea o infecţiune tuberculoasă uşoară şi vinde
cabilă şi suficient de atenuat, ca să nu dea leziuni constituite.
Vaccinul B. C. G. preparat cu bacili tuberculoşi de origină
bovină pare a rezolva chestiunea vaccinaţiunei antituberculoase.
încercările făcute de Calmette, Guérin demonstrez un lucru sigur
că animalele <bovidee, maimuţe) vaccinate cu B. C. G. rămân re
zistente la infecţia tuberculoasă. Bazaţi pe aceste experienţe încu
nunate de succes s'a procedat la vaccinarea noilor născuţi cu bacilul
lui Calmette — Guérin. Tulpina care serveşte pentru prepararea
vaccinului e trecerea a 230a a bacilului bovin iniţial — cultivat pe
cartofi biliaţi. Cultura se păstrează pe cartofi glicerinaţi — intercalându-se câteva treceri pe cartofi biliaţi. Tehnica este cea indicată
de Calmette — Guérin. Emulzia vaccinală este eficace cel mult
10 zile — cauză, pentru care nu se poate prepara stockvaccin.
Vaccinul se prepară în laborator la nevoie după cerere. Cum
Calmette recomandă aceste vaccinaţiuni organismelor virgine de
tuberculoză, s'a încercat vaccinarea noilor născuţi în primele 10
zile după naştere lăsând copii în mediul contaminat. Vaccinul se
administrează pe gură în puţin lapte. Statistici convingătoare de
scăderea mortalităţei prin tuberculoză în primii 2 ani ai copilăriei
însoţesc textul. Autorii recomand revaccinaţiunea şi în cei doi ani
următori.
Dr. Hesselmann-Leoneanu
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susfinute la fac. de medicină din Bucureşti în lan. — Martie 1928
No. 2982 — 3076.
Trosteanetchi Sara. — Consideraţiuni generale asupra Peritonitelor tuberculoase şi tratamentul lor. N o. 2982.
lonescu M. Ion. — Contribuţiuni la studiul Azotemiei în chi
rurgie.
Bruch H. Armând. — Contribuţiuni la Patogenia Arthropatiei
Tabetice.
Galisciuc Boris. — Transfuzia de sânge.
Christian Tatiana. — Rezerva alcalină în turburările de nu
triţie la sugari.
Palada C. Marius. — Tratamentul chirurgical al Tuberculozei
genitale.
Braunstein Lazăr— Contribuţiuni la studiul Sinuzitelor Frontale.
Angelescu N. Ion. — Cercetări despre acţiunea aglutinogenă
a filtratelor scarlatinoase asupra unor substanţe nebacteriene.
Sternberg Solomon. — Contribuţiuni la studiul sarcinelor gemelare intra şi extra uterine concomitente.
Zigura Virgil. — Fistule Tubo-Vezicale.
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Nlculescu D. luliu. — Contribuţiuni la studiul Fistulelor En -

tero-Vaginale.

Danulescu Constantin. — Contribuţiuni la studiul acţiunei In
sulinei asupra inimei normale şi patologice.
Aubert Henry.
Contribuţiuni la studiul experimental al re
flexelor vegetative ganglionare.
Covaciu Florian. — Contribuţiuni la studiul sifilisului reumatoid,
d e n ta re ^

G/z. — Contribuţiuni la studiul chistelor radiculo-

lagnov Z. — Cercetări asupra Periostului.
Cohn Alfred.— Consideraţiuni asupra aplicaţiunilor de For

ceps la strâmtoarea superioară.
Roşianu N. — Epidemia de Poliomyelită.
lonescu Olga. — Modificările numărului leucocitelor din sânge
şi ale formulei leucocitare în •Poliomyelită acută;
Gogan Virgiliu. — Morfinomania, studiu medico-legal.
Pounescu Eugenia. — Contribuţiuni la studiul prezenţei Ci
lilor în globul ocular,
’
Comşa 1. Elena. — Consideraţiuni generale asupra rinitei vaso
motrice.
r

Dimolescu Râul. — Cercetări asupra lichidului cefalo-rachidian în perioada terţiară a sifilisului la bolnavi fără manifestaţiuni
clinice nervoase.
1
legal BaZ <
~*fieoryfie‘

f o a r te prin electricitate, studiu medico-

Anastasia Radian Stoenescu. — Calculii Uretrei la femeie,
sifilitică

0/1 S‘ ° n ~~ ° zena esentia,ă Ş‘ Rim'ta atrofică heredo-

Popescu D. Ioan. — Noi contribuţiuni la studiul Ataxiei acute.
fo p a I. Vasde. — Consideraţiuni generale asupra gastro si

entero radiculitelor sifilitice.
?
..fCo? ea ! on' — Turburări de motilitate din partea limbei în paralizme raciale periferice.
r
Speidel Erhard.
Contribuţiuni la studiul Herniilor ovariene
şi 1 ubo-ovariene.

â nt? n"T Ra^ioscoPia Şi radiografia în apendicită.
Goiban M. Iacob. — Incizia mică şi estetică în apendicectomie.
Savulescu Alexandru.
Metoda grafică viscerală în clinică.
Ivanova M ana. — Plăgile craniului prin armă de foc.
Aizicovici F. — Seroterapia masivă in Tetanos.
Vaisman Iacov.
Desarticulaţia şi amputatile osteoplastice
la nivelul genunchiului, consecutive accidentelor de muncă. Aparate
şi Proteze.
r

Santoai Iosif. — Contribuţiuni la tratamentul Otitelor medii

supurate.

Herscouici Lina.

Contribuţiuni la studiul Purpurei cronice.
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Buzoianu George. — Rezecţia simpaticului cervical tn para
lizia periferică traumatică faţă de celelelalte procedee operatorii.
Tovaru Simion. — Chirurgia durerilor în Ginecologie.
Mavrodin Dan. — Contribuţiuni la tratamentul hemoragiilor
genitale prin soluţiuni concentrate de citrat de sodiu.
Florian Ion. — Cercetări asupra pathogeniei Azotemiei în chi

rurgie.
Petrescu Vasile. — Intervenţiunile chirurgicale asupra Uterului

şi Anexelor în clinica Prof. Dr. C . Daniel.
Vasilescu Dumitru.— Traumatismele meningo-medulare.
Braunstein Moritz. — Asociaţia Varicelei cu Scarlatina.
Cotter Armând. — Malarioterapia şi modificările humorale în
lichidul cefalo-rachidian.
Ionescu Victor. — Malaria de inoculare în România.
Claudian loan. — Reumatismul deformant cu început în co
pilărie.
Lăzărescu Dumitru. — Contribuţiuni la diagnosticul tumorilor
fossei cerebrale posterioare.
Popovici Radu. — Contribuţiuni la studiul Epilepsiei post
traumatice.
Cotaroua Nădejda. — Vaccinoterapia Delbet în infecţiunile
utero-anexiale acute şi cronice,
Georgescu Manole. — Contribuţiuni la studiul sarcinei extra»
uterine iterative.
Galita Ecaterina. — Reacţia Prunell în diagnosticul sifilisului.
Bacruban Valeriu. — Contribuţiuni la studiul spasmului eso
fagian.
Ungureanu Nicolae. — Contribuţiuni la studiul artritei sifi

litice.

Vişineanu Nicolae. — Contribuţiuni la studiul sindromului Cruveilhier-Baumgarten.

Rudeanu Alexandru. — Tratamentul intoxicaţiei cu sublimat
prin metoda americană-alcalinizare masivă.
Pasternac Maurycy. — Consideraţiuni asupra studiului frotiurilor de cancer al colului uterin,
Serbănescu Elena. — Consideraţiuni asupra aplicaţiunei insuflaţiei şi utero-salpingo grafiei în cursul gestaţiunei.
Orjehovschy Zilberman. — Studiu statistic asupra activităţii
Institutului Maternitatea din Bucureşti pe anul 1927.
Braunstein Betty. — Consideraţiuni asupra metroragiilor vir
ginale.
Blassian Enric. — Invaginaţia intestinală acută la adulţi şi copii.
Georgescu Petre. — Câteva preparate de Craniu nâtiform.
Vlădescu Valeriu. — Maladia lui Hirschprung <Megacolon>,
Firică Teodor. — Operaţiunile ankilozante în morbul lui Pott.
Georgescu Carpen. — Acţiunea Gluconatului de Calciu asupra
Calcemiei.
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Evolceanu Radu. — Tratamentul sângerând ai luxaţiei conge
nitale Coxo-femorale. (Operaţia iui Lance).
Ornstein Fiiedrich. — Consideraţiuni asupra tratamentului sin
copelor cardiace prin injecţiuni de Adrenalină.
Colcher Frima. — Contribuţiuni la studiul fibroamelor uterine
la virgine.
Waldstein Mauriciu. — Corpii streini in apendice.
Eugenia Hristu. — Peritonizare cu suspensia bontului uterin
tn hysterectomiile subtotale. (procedeul Delvaux).
Constantinescu Corneliu. — Contribuţiuni la studiul parali
ziilor tardive în Difteria tratată.
Nelepcu Constantin. — Contribuţiuni la terapia febrilă în afec
ţiunile sistemului nervos.
Sichorschi Olga. — Accidentele operatorii, complicaţiile pos
toperatorii şi rezultatele operaţiilor de cataractă senilă practicate în
clinica oftalmologică din Bucureşti între ani 1920— 1928.
Cohen Emanuel. — Mamelele axilare accesorii.
Petrescu Mircea. — Histopatologia sistemului nervos central
în 1 ifosul exantematic.
Rădulescu Nicolae. — Debutul clinic al tuberculozei pulmo
nare cronice.
Vasilescu Dartanian. — Contribuţiuni la studiul papilomelor
laringelui.
Dorcescu Lucia. — Contribuţiuni la studiul tumorilor sanguine
epicraniene în comunicare cu circulaţia venoasă intracraniene.
Glaubes Mayer. — Evaluarea incapacităţei vizuale în câmpul
muncei.
Ciambra Georgevici. — Malarioterapia în afecţiunile cronice
ale sistemului nervos nespecifice.
Georgescu Const.
Arsurile cu Vitriol (studiu medico-legal).
uraţii Paul,
Sarcina extra*uterină şi apendicita.
Catzap Mattus. — Cercetări experimentale asupra acţiunei
generale şi locale a injecţiilor repetate cu tuberculină la Cobai ino
culaţi cu B. C . G.
Mavrianopol Elena Creţu. — Rachianestezia cu novocaină în
intervenţiunile obstetricale.
Schwartz H.
Contribuţiuni la diagnosticul sarcinei şi al prezentaţiei prin radiografie.
Prutescu Beatrice. — Colesterinemia la gravide sub influenta
apei de Malnaş (isvorul Siculia),
Prunis Ana.
Contribuţiuni la studiul acţiunii diuretice a
salyrganului.
Dumitrescu Gheorghe. — Contribuţiuni la studiul diagnosti
cului şi tratamentului lithiazei renale bilaterale.
Sulica Mihai. — Consideraţiuni asupra galactozuriei alimen
tare la hepatici.
Covacs Arnold. — Contribuţiuni la studiul leziunilor traumatice
ale septului nazal.
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Broşteanu Râul. — Consideraţiuni asupra supuraţiei fibra»

mioamelor uterine,

Marinescu Traian. — Contribuţiuni ia studiul şi tratamentul
fracturei bazei craniului la adult.
Abramovici Herman .-— Tuberculoza boală profesională.
Fuchs Vasile. — Desarticulaţia cotului consecutivă acciden
telor de muncă. Aparate şi proteze. No. 3076.

MIŞCAREA MEDICALĂ ROMANEASCĂ
IN STRĂINĂTATE

Prof. Danielopolu, Aslan, Marcu şi Proca. D er P resso r-d ep resso r
carotissin u sreflex beim M en sch en . (Klinische Wochenschrift No. 9-1928 pag.
408). — Autorii mai sus citaţi caută reflexul pe care’l obţin după presiunea
sinusului carotidian la om, şi consideră acest reflex ca presor-depresor în
urma a 133 cercetări la 25 bolnavi. Autorii stabilesc în acelaşi timp cu re
flexul presor-depresor şi tensiunea maximă, în unele cazuri au făcut şi
electro-cardiografe, în altele pletismografe.
Bolnavii cărora li s’au făcut cercetări: 6 erau hipertensivi, 5 aveau
leziuni valvulare, 14 alte stări patologice şi convalescenţi fără leziuni mani
feste cardio-vasculare.
La toţi aceştia presiunea s'a făcut pe sinusul carotidian şi carotida
primitivă.
Au obţinut după excitarea sinus carotidian 1. încetineala activităţei
cordului, căderea tensiunei minime şi maxime (în 41 corpuri). 2. încetineala
activităţei cordului, căderea tensiunei maxime fără ca tensiunea minimă să
fie influenţată (15 cazuri). 3. Mărirea tensiunei maxime şi minime (55 cercetări).
II.
Presiunea pe carotida primitivă. Aceasta a dat naştere unei măriri
a tensiunei maxime. R eflex u l carotidian d u p ă au tori nu e un re fle x d ep r e s o r ci un re fle x p reso r-d ep reso r.
Acest reflex este disociabil.
In acelaşi timp autorii cercetau reflexul respirator care dispărea în
urma presiunei pe carotida primitivă.
Aceste cercetări au fost exprimentate pe câini şi maimuţe şi au obţinut
m urma excitărei mecanice a sinusului carotidian reflexul presor.

Dr. C.
St. Drăgănescu. R echerches su r une nou velle réaction co llo ïd ale du
liqu ide cep h a lo -ra ch id ien (L a reaction d e T akata-A ra). (Annales de Mé
decine No. 1-1928). — Autorul publică rezultatele obţinute cu reacţia Ta
kata-Ara în 73 de afecţiuni neurologice din serviciul Prof. Barré din Strassbourg. Ajunge la concluzia că reacţia T-A este într’adevăr pozitivă in
paralizie generală unde se produce o precipitare precoce dar că o reacţie
de acelaşi fel se găseşte şi în meningite, scleroză în plăci, abcese cerebrale
sau compresiuni medulare.
Reacţia de tip meningitic (T. A.) n’a fost găsită pozitivă în cazurile
de meningită examinate ci numai în compresiuni medulare sau tumori ce
rebrale cu multă albumină în 1. c. r.
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Nu este de acord cu conclusiile autorilor japonezi, cari cred că afec
ţiunile metasifilitice se pot recunoaşte cu reacţia T. A. chiar fără Bordet
Wasserman.
A constatat un paralelism între reacţia T. A. şi Guillain-Laroche.

Dr. I. Rosenstein
Constantin Doljan. H gpercardie e l h ypocardie. (Arch. des maladies
du coeur No. 1-1928 pag. 30 ).— Rezumă intervenţia stru’cturei histologice a
fibrei cardiace în capacitatea funcţională a cordului.
Fibra cardiacă graţie aptitudinilor sale îşi măreşte san micşorează
energia după exigenţele organismului. Capacitatea de adaptare a cordului
depinde şi de metabolismul intim al fibrei cardiace, ce variază individual.
Trebue să se ţie seama de corduri ce se pot adapta unui travaliu
superior normalei — stă ri h ip ercard iace — şi de alte inimi ce nu reuşesc a
se adapta de cât cu mare dificultate, unei activităţi mai mari fără cu mio
cardul să fie atins — stări h ip o card iace. .
Coeficientul de oboseală este variabil în viaţa indivizilor.
Raportul între presiunea diferenţială şi presiunea minimă ne dă noţi
unea de hypercardie şi hipocardie.
In hipocardie avem o lipsă de tonicitate a fibrei cardiace. Sistemul
nervos vegetativ şi glandele cu secreţie internă fac echilibrul mobil, care
limitează funcţiunea normală a organismului.
Hipercardiacul are un aspect viguros, florid, puls regulat, tensiunea
maximă rădicată, minima uşor rădicată, conduce final la hipocardie.
Hipocardiacul e astenic, are dispnee, dureri anginoase, tensiunea mi
nimă dacă maxima este rădicată, diferenţiala importantă în raport cu minima.
Dacă la un hipertensiv avem o scădere a maximei cu persistenţa presiunei minime la nivelul anterior ? avem o hipocardie acu tă; dacă nu facem
’ să intervină tonicele cardiace ca să restabilească echilibrul cordului.

Dr. C.
Dr. Fotiade. Ingestia d e s o d ă caustică p o a te ca s ă a rd ă ş i larin g e le ? Se p o t g ă s i a tsu ri larin gien e în intoxicaţiunile cu so d ă ca u stică?
(Arch. Intern, de Laring-Ianv. 1928). — Pe baza cazurilor personale autorul
răspunde prin afirmativă, arătând că până aci acest lucru n’a fost pus de
nimeni în evidenţă, şi că nici în monografia Iui G uisez nici în memoriul Iui
J l l asupra arsurilor esofagului nu se găseşte nimic notat.
Fără îndoială că există arsuri laringiene concomitente cu ale esofa
gului şi sunt mai frequente la femei şi în intoxicaţiunile voluntare. Cantitatea
ingerată în aceste cazuri este mai mare şi se produce la gura esofagului un
spasm care face ca soda să stagneze câtva timp în hipofaringe şi provoacă
astfel lesiuni grave ale mucoasei laringee şi perilaringiene cu repercusiuni
grave asupra cartilagiului subjacent.
Lesiunile cartilagiului evoluând tăcut *şi foarte lent, lesiunile laringee
pot dura multă vreme. Simptomatologia se rezumă Ia tuse continuă, răguşală, numai când coardele vocale sunt şi ele lezate, Intensitatea variază după
gradul leziunei.
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Turburări respiratorii cari sunt tardive şi disfagie.
Examenul iaringoscopic autorul nu l’â putut practica decât târziu şi
a găsit epiglota distrusă, coardele vocale aderente şi ulceraţii în diverse puncte.

Dr. Laurian Segali
I.
Gavrilă. L ’em p loi d e la Synthaline dan s le traitem ent du diabete.
(Arch. des mal. de l’appareil dig. et des mal. de la nutr. No. 3, Mars 1928). —
Cercetări făcute pé 12 bolnavi din clinice prof. Haţieganu, la diabetici de
intensităţi variate. Syntalina a fost administrată pe os după ce s’a încercat
limita de toleranţă bolnavilor.
Crede că syntalina este utilă în diabetul de gravitate mijlocie în care
este capabilă să utilizeze 3-60 gr. de hidraţi de cărbune peste toleranţa
bolnavului. In aceste cazuri sintalina reduce glicozuria, face să dispară acidoza,
scade glicemia pe nemâncate la normal. Acţiunea syntalinei asupra glice
miei se manifestă chiar după o oră, 1 oră V, după administrarea medica
mentului.
Se începe cu 30 mlgr. în 3 doze pe zi şi se măreşte cantitatea până
ce bolnavul prezintă fenomene de intoleranţă.
După 3 zile de administrare se lasă 1-2 zile pauză.

Dr. I. Rosenstein
K a u fm an -C osla şi R. Zörk en d ö rfe r. E xperim en telle Untersuchimgen
ilb er aen E in flu ss d es K a rlsb a d er M inerali w a ssers (Miihlbrunn) a u f den
D iabetes mellitus. (Miinchener Medizinische Wochenschrift No. 9, Mârz
1928). — Cercetări făcute pe loc, la bolnavi cu o alimentaţie liberă de hidraţi
de cărbune, cu un adaos de 100 gr. pâine albă pe zi cărora li s’a prescris
cura de apă de Karlsbad. Rezultatele cercetărilor sunt următoarele:
1. In diabetul uşor sau mijlociu ca gravitate, zahărul şi substanţele
carbonoase dysoxidabile scad până la dispariţia complectă.
2. Corpii acetonici existenţi la unii bolnavi dispar după prima zi de
cură hidrominerală.
3. Quotientul urinar C : N scade la normal.
4. In cazurile de diabet mijlociu se observă odată cu scăderea zahă
rului in urină o urcare a aldehidéi acetice care în zilele următoare scade
chiar sub cantitatea normală. In diabetul uşor acetaldehida scade chiar dela
începutul curei până la normal.
5. Toleranţa pentru hidrocarbonate creşte.
6- DuPă dispariţia zahărului şi a carbonului dysoxidat din urină scade
şi glicemia la normal.
7. Se observă o evidentă retenţie de fosfor.
Apa de Karlsbad măreşte deci puterile de oxidare ale organismului.
Autorii mai atrag atenţia asupra turburărilor de metabolism cari nu
sunt evidente prin reacţiunile obişnuite în urină. A se practica Ia diabetici
şi insistă asupra necesităţii determinărei quotientului C :N care indică aceste
turburări de matabolism.
-

I. Rosenstein
Levaditi. Action preven tive de Vor contre la sijphilis. (Acad. de
Médecine de Paris-Févr. 1928). — Autorul aduce rezultatele studiilor făcute
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pe iepuri cu thio sulfat de aur şi de sodiu (Crisalbina). Protecţia nu trece
de 10 zile delà injecţie. Tellurii şi bismutul sunt cu mult mai puţin activi.
C. Levaditi. Au sujet d e certaines p r o to z o o s e s h éréd ita ires hum aines
à localisation ocu laire et nerveuse. (C. R. Soc. de biologie No. 4, pag.
297). — Autorul comunică 2 observaţii ce privesc copii atinşi de leziuni in
flamatorii cronice ale encephalului, a ochilor, a ţesutului celular sub-cutanat
a muşchilor, determinate de paraziţi din grupul protozoarelor ce se apropie
de en cep h alitozoon cuniculi şi de toxoplasm a. Infecţia ar fi transmisibilă pe
cale placentară. Leziunile histologice se asamănă cu cele datorite toxoplazmei
cuniculi ce dă encephalită la epuri. Autorul propune a se examina nevraxul
copiilor ce au hidrocephalie congenitală.
Levaditi (C) e t Alberca-Lorente (R). R echerch es su r la n eu ro p rob a sie d es ultravirus n eu rotropes. (C. R. Soc. de biologie No. 3 pag.
186. — E o continuare a cercetărilor asupra felului cum se propagă ultra-virus
de alungul firelor nervoase, propagare numită de Levaditi: neuroprobasie.
Autorii ajung Ia concluzia: leziunile constatate în zona nervului
sciatic corespunzând la injecţii şi privitoare la cilindrax, myelină şi tecile
Schwann nu au nimic specific. Sunt leziuni traumatice ce se observă la ani
malele inoculate cu creer normal, şi la cele ce contractă encephalo-mielita
herpetică. Specific sunt modificările histologice ale ganglionilor rachidieni, a
rădăcinelor posterioare, a segmentului medular corespunzător punctului de
emergenţă a sciaticului. Numai prezenţa germenului virulent în protoneuro'n
periferic, supresiunea neuroprobasiei după nevrectomie şi localizările leziu
nilor nevraxice la punctul de emergenţă a nervului infectat constitue probele
existenţei reale a n eu rop rob asiei.
.Levaditi şi Anderson. N eu rotropism e du S p iroch eta Duttoni. (Acad.
des Sciences 5 Mars 1928). — Autorii confirmă experienţele recente ale lui
B u scke, K roo ş i K ritschew sky arătând că virusul neurotrop al infecţiei
recurente trăeşte în nevrax alături de elemente figurate de care pare intim
prins, fără a-1 fi putut prinde în secţiuni sau frotti-uri. Nici în encefal, a
cărui virulenţă a fost experimental dovedită n’au găsit nici o spirochetă’ ti
pică. Pare că virusul recurent ca şi al sifilisului comportă un ciclu evolutiv,
din care o fază (formă de rezistenţă) este invizibilă, deşi nefiltrabilă.
C. Levaditi et V. Sanchis-Bayarri. E ssa i de vaccin ation au m oyen
du neurovaccin traité p a r l’ether. l’acid e phen iqu e et le form o l. (Comptes
Rend, des séances de la Soc. de Biologie-Paris—17 Mars 1928). — Autorii
au cercetat dacă este posibil să realizeze la iepure o imunitate antivaccinală
manifestă cu ajutorul neurovaccinului tratat cu eter, acid îenic sau formol
şi administrat pe cale subcutanată. Din cercetările făcute reese că neurovaccinul administrat pe cale subcutanată nu creiază o imunitate activă numai
dacă îşi conservă în totalitate sau în parte virulenţa sa. Când şi-a pierdut
vitalitatea sub influenţa anumiţilor agenţi chimici ca formolul de ex. : devine
incapabil să producă o stare refractară cu toate că conservă puterea de
antigen manifestă in serul sanguin. Este un exemplu de asociaţie între pro
prietăţile imunogene şi antigene ale virusurilor cari concordă cu cercetări
făcute în acelaşi sens în herpes de Nicolau şi Levaditi.
C. Levaditi, R. Schoen e t V. Sanchis?Bayarri. R ech erch es su r l’en c ep h a lo -m y élite to x o p lasm iq u e du Lapin. (C. 2 de la Soc. de Biologie No.
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4 pag. 292). — Continuă cercetările asupra encephalo-myelitei spontane pro
vocate de toxoplazm a cuniculi şi ajung la concluzia : că toxoplazma cunicuii provoacă la iepure o encephalo-myelită mortală, transmisibilă în serie.
Infecţiunea atinge de preferinţă celulele ependimare, microglia, elementele
advenţiale peri-vasculare şi plexurile coroide. Are tendinţă de a crea o hidrocephalie analoagă cu cea descrisă de Ianku şi Vorres la copii.
C. Levaditi, V. Sanchis Bayarri-J. Maniu. M écanism e d e l’action
préven tive du bismuth dan s la syphilis ex p érim en tale. (C. R. de la Soc.
de Biologie No. 36 pag. 1687). — Continuă cercetările asupra eîicacităţei şi
a duratei preventive exersată de bismut asupra infecţiei treponemice expe
rimentale a iepurelui şi ajung la concluzia : derivaţii bismutici solubili sau
solubilizat, administraţi pe cale intra-musculară, au asupra infecţiei trepone
mice experimentale o acţiune preventivă, a cărei eficacitate este mai infe
rioară, ca protecţia realizată de compuşii bismutici insolubili. Din cauza că
cantitatea de metal administrată este mai mică în seria compuşilor solubili
iar resorbţia şi eliminarea bismutului se face mai repede.
Cantitatea de Bismut la nivelul rinichiului trebue să aibe un potenţial
determinat ca să aibe o protecţie efectivă în infecţia treponemică. In cazuri
de produse solubile potenţialul metalic renal devine inferior potenţialului
metalic preventiv şi eficace. Nu poate avea loc nici o manifestare preventivă.
C. Levaditi, R. Schoen şl V. Sanchis-Bayarrl. E n céphalite sp on tan ée du
lapin p ro v oq u ée p a r le tox op lasm a cuniculi. (C. R. de Biologie No. 36,
pag. 1692. Autorii au observat o formă de meningo-encephalită spontană
a iepurelui provocată de toxoplazma cuniculi. Creerul acestor animale a servit
de a practica pasagii regulate, citează 4 pasagii pentru o serie. Iepurii ino
culaţi pe cale intra-cerebrală mor a 8-a zi cu fenomene de slăbiciune ge
nerală şi parezii multiple.
Encephalopathia toxoplasmicâ, este caracterizată prin alteraţii a neu
ronilor localizaţi Ia nivelul planşeului celui de al IV-lea ventricul.
Infecţia are ca punct de plecare spaţiile sub-arachnoidiene, celulele
ependimare fiind locul preferat unde aceşti paraziţi se aşază. Iepurele poate
avea 2 feluri de encéphalite spontane : una provocată de E n cephalitozoon
cuniculi şi alta de tox o p laz m a cuniculi.
C. Levaditi et M. Delorme. M écanism e p ath o g en iq u e d es acciden ts
n erveux tardifs d es trypan osom iazes. (C. R. de la Soc. de Biologie No.
36, pag. 1693). — Comunică studiul mecanizmului pathogenic al accidentelor
nervoase tardive a tripan osom iaze. In memoriul făcut arată rezultatele pri
vitoare la nagana experimental.
Rezultă: când tripanosoma contaminează sistemul nervos fie direct
(inoculare intra-rachidiană), fie indirect nevracsul, animalul începe a avea o
stare de imunitate antiparazitarâ.
Această stare dispare pe măsură ce ne apropiem de perioada termi
nală a boalei şi avem' o localizare nevraxică a leziunilor.
Flagelii izolaţi din sistemul nervos devin rezistenţi anticorpilor.
Concluzie. — Accidentele şi leziunile nevraxice a perioadei finale a
tripanosomiazei umane şi animale este datorită : 1) pierderei stărei refractare
a neovraxului şi anexelor sale, 2) apariţiei de rase de tripanosome resistente
anticorpilor şi dotaţi de un neurotropism electiv.
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Levaditi, Sanchis Bayarri, Schoen. N eu ro-in fecţiu ni au tosterilisa b ile (en cefalită, herpes, turbare) C. R. Soc. biologie No. 12, 1928 pag.
— Autorii numesc neuroinfecţiuni mortale autosterilisabile (în opozite
cu infecţiunile importante ale lui Nicolle) acele procese de reacţiuni de apă
rare (în infecţiile cu virus neurotrop) şi cari reuşesc uneori a stérilisa nevraxul dar prin localisaţia şi intensitatea lor ocazionează moartea animalului.

Dr. C.
C. Levaditi, S. Nicolau e t P. Poincloux\ R echerch es su r l’étiolog ie
d e l’érythèm e p oly m orp h e a ig u ; son agen t étio lo g iq u e. S treptobacillus
m oniliform is. — Cercetări asupra etioiogiei eritemului polimorf acut ; agentul
său etiologic : Strepto bacillus moniliformis (Presse Médicale 17 Mars 1926 si
18 Ianvier 1928).
A propos de un caz de eritem polimorf acut survenit la unul din
autori fac un studiu complect clinic dar mai ales bacteriologic şi biologic
reuşind să pue în evidenţa un microb, pe care îl socotesc agentul acestei’
afecţiuni.
■
. Din punct de vedere clinic acest caz a evoluat ca o septicemie cu
debut brusc, cu trei puseuri în douăspre zece zile; la defervescenţa fiecăreia
dintre aceste puseuri apărând un eritem maculo-papulos situat pe feţele de
extensiune ale membrelor inferioare şi două nodosităţi la faţa anterioară a
antebraţului drept. Această infecţiune se însoţea de artralgie, angină şi slepomegalie. Două hémoculturi şi raclajul unei papule au fost pozitive.
Autorii gândesc că eritemul polimforf trebue socotit nu ca un sindrom,
ci ca entitate patologică, maladie infecţioasă, eruptiva contagioasă şi epidemică,
care se poate prezenta sub trei forme : acută, subacută şi frustă, caracteri
zată prin distribuţia specială a elementelor cutante şi cu o etiologie univocă.
Cercetările bacteriologice au dat următoarele rezultate : hemocultura
în bulion simplu a dat naştere, după 3 zile la colonii mici alburii, cons
tituite de către microbul numit de autori Streptobacillus moniliformis. Microbi
imobili, în formă de coci alungiţi isolaţi sau în lanţ, neincapsulaţi, fără spori,
măsurând 2-3 microni pe 7 , m. Pe mediuri speciale (bulion ser de cal în
călzit sau bulion-ascită) apar forme mai voluminoase, filamentoase, fusiforme
şi coci izolaţi. Se colorează cu culori de anilină nu sunt acido-rezistenţe,
Gram negativ, Giemsa pozitiv. Fragil, microbul moare după 2-4 zile la o T.'
de 37°. Este omorât prin încălzire la 60° timp de o oră sau prin desicaţie. Este
virulent pentru epure, cobai, şoarece şi maimuţă. Prin injecţiune intravenoase
la epure se poate reproduce un sindrom infecţios însoţit de eritem papulos,
care în 5-6 zile se transformă în pseudo pustule, în seriozitatea cărora au
torii au găsit streptobacilus.
Injecţia peritoneală, intracerebrală conjonctivală produc în majoritatea
cazurilor moartea. Inoculaţie dermică, intradermică şi subcutanată produc s’au
un element papulos s’au o nodositate care se vindecă, dând imunitate. Imu
nitatea artificială a fost practicată cu succes la epuri, cobai prin inocularea
subcutantă sau intrapertioneală cu culturi de streptobacili inactivaţi prin
căldură.
Ipotezele şi cercetările autorilor au fost confirmate de E. H. Place,
C. E. Sutton şi O Willner (Boston medical and surgical journal t. CXCIV Fe-
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uarie) cari au observat Ia Haverill o epidemie de eritem polimorf acut
cazuri) cu o evoluţie clinică aproape identică cu cea descrisă de C. N. şi
P. cu 10 luni mai înainte ;
F.
Parker şi P. Hudson au izolat prin hemocultură în 62 % cazuri un
agent etiologic pe care Ja numit, ignorând descoperirea lui L. M, şi P. Haverhillia multiformis posedând caractere culturale şi biologice identice cu
Streptobacilus moniliformis.

Dr. Samitca.
P rofesseu r G. M arinesco e t O sca r S a g e r e t Henry Façon. R e
cherches su r la P athogénie et le traitam ent de la crise gastriqu e tabétique.
Presse Med. No. 10 pag. 150).— Pentru a lămuri mecanismul phiziniogic a'
crizei tabetice autorii au examinat formula neuro-vegetativă în °
r.-vpa
metoda lui Czepai: injecţia intra-venoasă de adren-’
In toate cazurile formula vegetativă arăta o s i ^ s»-. .
sau
o hiperexcitabilitate a sistemului vegetativ în afara Vize; '
. o va
g oton ie în timpul crizei gastrice. La examenul sâng.
.^t;.iu'ar**â în ioni
H, ph. era normal sau spre acidoză în intervalul crizele.
i ph. rădicat, o
a lca lo z ă în timpul crizei gastrice.
Au ajuns la concluzia că o perturbare a echilibrului acido-bazic de
termină o stare de alcaloză-vagotonie. Consecinţa acesteia va fi o rădicare
a tonusului gastric, o accentuare a mişcărilor peristaltice ce va produce
dureri şi vărsături. Vagotonia determinată prin perturbarea echilibrului acidobazic, va produce o exagerare a vagotoniei locale existente, datorită excitărei continue a fibrelor para-simpatice destinate vaselor stomacului.
Ca tratament recomandă injecţie intra-rachidiene de sulfat de magnezie 1-2 c. mc. a unei soluţiuni de 2 5 % , soluţia trebue să fie proaspătă şi
perfect sterilizată. La toţi bolnavii au dispărut durerile şi vărsăturile în urma
injecţiilor după 33-50’.
Existenţa unei stări vagotonice cu alcaloză de aci o mieşurare a ionilor
calciu în timpul crizei tabetice, explică acţiunea sulfatului de magneziu în
mică cantitate în această afecţiune. Antagonismul care există între ionii Mg
şi Ca a fost stabilit de autorii americani. In cât Prof. Marinescu în urma
consideraţiunilor pathogenice, recomandă acest tratament ca electiv în
criza gastrică tabetică.
Prof. G. Marinescu, 0. Kaufman et St. Drăgănescu. L e d ia bète in sipide
s e s ra p p orts av ec le d ia b ète sucré et la carb on u rie d eso x id ativ e. (Soc
med. des hôpitaux - Paris No. 8-1928). - Prezintă observaţiunile a 4 bolnavi
cu diabet insipid, cu polidipsie şi poliurie (2500-2500 c. mc. de urină în 24
ore). Reacţiunile practicate în urină (glucoză, albumina, acetonă, acid oxibutiric, diacetic) au fost negative. Au constatat însă o carbonurie desoxydativă
tradusă printr’o augmentare a quotientului, C : N urinar, o eliminare de carbon
urinar neoxidat provenind din metabolismul zaharurilor şi o augmentare
patologică a produselor intermediare a metabolismului zaharurilor eliminate
în urină.
După administrarea zilnică a insulinei au constatat :
1. O regresie pasageră sau definitivă a poliuriei şi polidipsiei.
2. Dispariţia carbonului neoxidat.

3. Dispariţia carbonuriei desoxydative (C. N 0,76).
4. O retenţie netă a azotului în organism.
Conclusia cazurilor examinate sunt:
a) In diabetul insipid există o turburare a metabolismului general
tradus printr’o carbonurie desoxidativă.
b) Prezenta patologic ridicată a aldehidéi în urină arată că această lesiune de oxidaţie celulară este manifestată pentru zaharuri.
c) Insulina transformă metabolismul general patologic în fiziologic, în
aceste cazuri.
d) Turburările oxidaţiei celulare ca şi diabetul zaharat privesc zaharurile, proteidele. şi grăsimile, separat sau pentru toate. Retenţia de azot
sub acţiunea insulinei pledează în acest sens.
Prof. Marinescu — Prof. Manicatide, Drăgănescu et Roşianu. L e trăitem ent d e la p oliom y elite aigue. (Acad de Médecine 17 Ianv. 1928).— Aduc
rezultatele pe cari le-au observat în cursul epidemiei din 1927. Serul de Con
valescent (Netter), serul anti-poliomyelitic (Petit), nu le-au dat rezultate atât
de încurajatoare ca cele ce au fost publicate; tot aşa s’a întâmplat cu roentgenterapia precoce (Bordier). In perioada de localizare a paraliziei, au avut
rezultate bune cu diatermia şi galvanizarea.
Prof. G. Marinesco, Prof. Manicatide et S. Drăgănescu. H isto-p ath olog ie
de Ia m a la a ie d e H eine-M edin. (Acad. de Médecine Fév. 1928). — Studiu
făcut pe 25 de morţi de maladia lui Heine-Medin. Conchid că lesiunile nu
se cantonează exclusiv în măduva spinărei, dar că în multe cazuri se gă
seşte în bulb, în protuberanţă, în creeruş, în nucleii dantelaţi, în pedoncul,
în care sunt atinse mai ales substanţa grisă din Iocus niger şi din tuberculii
quadrigemeni, rar thalamusul. Autorii au văzut şi o meningită în regiunea,
infundibulară a hipocampului şi a scoarţei; în aceasta din urmă discretă şi
nepătrunzând în profunzime. Aberaţiile substanţei negre, cari sunt uneor;
foarte grave sunt destul de frequente şi mult mai intense ca cele ale ence
falitei epidemice. Această constatare autoriză pe autorii să vorbească de o
formă a maladiei lui Heine-Medin cu predominenţă mesencefalică. Din punct
de vedere histologic, nodulii pe cari i-au desemnat cu numele de poliomyeloencefalitici se găsesc nu numai în coamele anterioare, dar chiar în coarnele
posterioare, în nucleii bulbari, mai ales în cei faciali şi în substanţa neagră.
Ei reprezintă prinderea celulelor nervoase parţial sau complect necrosate. de leucocitele, polinucleare sau chiar macrofagele cari derivă din
microglie. In celulele alterate se vede adesea prezenţa de lipoide.
Topografia leziunilor este guvernată de repartiţia vaselor şi probabil
a veziculelor şi se constată chiar în măduvă, la nivelul şanţului anterior, că
peretele venei este infiltrat arterele fiind aproape intacte. Existenţa alteraţiunilor mucoasei faringelui şi a intestinului fac să se creadă că aceste re
giuni sunt porţile de intrare ale virusului. De aci se propagă dealungul
limfaticelor şi ajunge în cavitatea arachnoidiană unde dă loc la o meningită
mai mult sau mai puţin discretă.
Virusul prinde peretele venulelor cari însoţesc artera şanţului anterior
şi de aci pătrunde în coarnele anterioare a căror circulaţie este mai activă.
Fără îndoială că permeabilitatea membranelor la copii favorizează pătrun
derea virusului în rievrax.

Dr. R. Hirsch.
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S. Nicolau et Mme. 0. Dimancescu-Nicolau. Sur les septin éurites p r o 
v oq u ées p a r le virus hérp etiqu e dan s l’organ ism e du lapin. (C. R. de la
Soc. de Biologie No. 3 pag. 206). — Ca o continuare a cercetărilor făcute
asupra septinevritelor datorite virusului herpetic.
Ajung la concluzia că : împrăştiarea virusului herpetic pe cale nervoasă
poate să se efectueze în organismul iepurelui, pe cale centrală şi periferică.
Germenele atinge nu numai regiunile vecine dar şi nervii îndepărtaţi
de leziune. Cu herpes faptele pozitive sunt mai puţin numeroase, cercetări
noi vor explica aceasta.
Nicolau S. et Poincloux (P). Résultats d ’une g r e ffe d e p e a u sa in e fa ite
en 1994 su r un d oigt atteint d ’h erp ès récidivan t p en d an t les cinq an n ées
p récéd en tes. (C. R. Biologie No. 5 pag. 360). — Autorii au urmărit în 1922
1923 şi 1924 studiul clinic şi experimental al unui caz de herpes récidivant
sezonier al falangetei indexului drept. In 1924 au.înlocuit printr’o grefă cu
tanată locul unde au avut loc recidivele şi atunci bolnava numai are erupţii,
nici nevralgii. Ajung la concluzia c ă : ablaţiunea chirurgicală a distrus firişoarele nervoase atinse de septinevrită herpetică şi astfel bolnava s’a vindecat
de herpes récidivant.

Dr. R. Hirsch
D.

Paulian. L a m a larioth era p ie dans les a ffe c tions du sy stèm e n er

veux. (Marseille Médicale No. 5—Février 1928). — Este expunerea unei con
ferinţe pe care autorul a ţinut-o la Marsilia şi în care aduce rezultatele
cercetărilor sale din ultimii doi ani. In afară de afecţiunile sifilitice şi parasifilitice la care metoda a dat rezultate foarte bune, în celelalte afecţiuni cronice
ale sist. nervos rezultatele au fost' aproape nule,
D.
Paulian. Tratam entul tabesu lu i p rin m a lariotera p ie. Paris Médical
No. 10, Martie 1928). — Expune rezultatul observaţiunilor sale din ultimii doi
ani. A observat că toate fenomenele afară de atrofia optică tabetică — se
influenţează în bine prin acest tratament — se produc uneori remisiuni re 
marcabile şi trebue repetat în serie după intervale de circa 6 luni.

Dr. Băcescu
M. M. Chiray et I. Pavel. Com m ent la vésicule b ilia re s e rem p lit et
com m ent elle s e vide. Presse méd No. 19 pag. 289). - Arată moţiunile noi
în studiul physio-pathologic şi patogenic al boalelor veziculare, mai ales cele
privitoare la umplerea şi la golirea rezervoriului biliar.
Chestiunea umplerei veziculei biliare, este complexă, probabil intervine
şi canaliculele biliare şi limfatice hepato-cistice,' în această umplere a vezi
culei biliare.
Vezicula biliară se goleşte graţie capacităţei sale contractile, tunica mus
culară a vezicei în o parte activă la această evacuare. Lucrări consacrate g olirei alimentare şi golirei pharmacodinamide a vezicei, au confirmat rolul
contracţiei parietale în vidajul vezicular. Un reflex de origină simpatică in
tervine în această golire a vezicei după Boyden; Peptona, laptele, extractele
de carne, zahărul, oleul de olive şi săpunurile au o acţiune cholecistokinetică.
Golirea pharmaco-dinamică a vezicei pot fi obţinută în urma adminisţrărei sulfatului de magnesiu, acid clorhidric, soluţie concetrată de glycoză
injecţiile de extract hypofizar. Probabil că intervine în golirea fiziologică a
vezicei unele secreţii interne, alături de excitările alimentare a duodenului.
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Firişoarele parasimpatice şi ganglioni automotori cari se găsesc in pe
retele vezicelei iau parte la contractilitatea muschiu.ui vezicular.
Cercetările din ultimul timp asupra sfincterului lui Oddi au arătat im
portanţa acestui sfincter şi activitatea sa independentă de tonusul şi peristaltismul duodenal.
De asemenea cercetări experimentale asupra studiului raportului sfinc
terului lui Oddi şi a veziculei au arătat : independenţa reacţională a sfincterulut şi a vezicei la diferiţi agenţi pharmacodinamici.
In cât dacă sfincterul lui Oddi are un rol în regularea scurgerei bilei
nn are nici un rol în evacuarea vez'culei biliare.

Emile Pocrean. L e choc p ro téiqu e dan s l’ictère infectieux de type
ca tarrh al. (Presse méd. No. 7 1928) — Prezintă două puncte de observaţid
clinică în icterul catarhal : A) injecţiile de mici cantităţi de proteine care
normal produc reacţii minime, produc în icterul cataral un choc caracteristic
prin : a) O ridicare febrilă (38-39°). b ) Un grad de poliurie (1200-2200 grame).
B) Proteinotherapia atenuată este susceptibilă de a ameliora starea
generală a bolnavilor, fără a influenţa durata,boalei.
Poenaru-Căplescu. L es hépatiqu es apen dicu laires. (Académia de Mé
decine Paris 3 Janvier 1928). — Arata frequenţa manifestaţiilor hepatice de
origine apendiculară lentă.
Dri. Radovici şi Petrescu. Sur certain es lésion s d e la p oliom y élite èp iclemyque. (Acad, de Médecine Séance du 28 II I1928). — Autorii au studiat ca
zurile de polimielita din recenta epidemie din ţară. Găsesc o apropiere
între nevraxita epidemică şi poliomyelitâ epidemică prin faptul că prin
technica lui Doinikow au găsit în ambele afecţiuni granulaţii de desintegrare
bazofilă metachromatică.

Dr. Paulon.
Dr. M Samitca. Contributions ă l’étude de la cu ti-réaction à la tuber
culine chez l’en fa n t; s a valeu r diagn ostiqu e et p rog n ostiqu e. Thèse de
Paris 1927, (Contribuţiune la studiul cuti-reacţii cu tuberculinâ la copil ; va
loarea ei diagnostică şi prognostica). - In această contribuţie autorul reia stu
diul clinic al cuti-reacţii cu tuberculină şi insistă asupra foloaselor practice,
cari se pot trage din practicarea acestei probe. Lucrarea este împărţită în 3
capitole. In primul capitol se reaminteşte technica atât de simplă a probei
lui Pirquet : scarificarea epidermei şi a păturii superficiale a dermii şi apli
carea unei tuberculine cât se poate de concentrată. Partea doua este con
sacrată valorii diagnostice a reacţiii ; se expun probele de specificitate : când
un individ prezintă o cuti-reacţie pozitivă se poate afirma că el este purtătorul
unei leziuni tuberculoase, fără însă să se poată preciza dacă este vorba de o
leziune activă sau din contră de un focar inactiv, latent. Corolarul acestei
axiome suferă însă câteva excepţii, excepţii pe care examenul şi logica cli
nică le poate elimina ; astfel în timpul „perioadei antialergice" sau perioadă
de incubaţie sugarul deşi tuberculizat nu reacţionează de cât 2-6 săptămâni
după infectare. Tot astfel în timpul erupţiei pojarului această reacţie devine
negativă. In cursul celorlalte afecţiuni acute precum: tuse convulsivă, scarlatină, rubeola, varicela, difterie, afecţiuni pneumonice, gripă, febră tifoidă şi
paratifoidă, reumatism articular acut, corèe, meningoccemie şi altele contrar
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de ceea ce se întâmpla la adult, reacţiunea rămâne în majoritatea cazurilor,
pozitivă şi poate servi pentru diagnosticul diferenţial cu tuberculoza. Autorul
arată deasemenea în statistice şi observaţii că, contrar celor ce se credea,
reacţia rămâne pozitivă la copil chiar până în perioadă agonică a bacilozii;
proba lui Pirquet poate deci servi la descoperirea etiologiei unor afecţiuni,
cari simulează tuberculoza.
In capitolul II se analizează valoarea pronostică a C. R. pe care au
torul o consideră de puţin folos.
Insfârşit se priveşte chestiunea şi din punct de vedere social şi se
descrie modul cum această reaţie foloseşte în spitalele de copii din Paris
pentru depistarea copiiilor tuberculoşi şi a surselor infectante.

Saidmann. Sur les rayon s de Bucky. (Soc. franc. d’Electrotherapie et
Radiologie Fév. 1928) — Aceste raze designate de germani sub numele de
Grenzstrahceen, sunt raze ultraviolete produse de un tub Colidge cu fereastră
Lindeman funcţionând cu o tensiune de 8-10 kilovolţi. Reacţiile pe cari le
produc nu prezintă gravitatea radio dermitelor şi sunt mai durabile ca cele
ale razelor ultraviolete. In dermatologie rezultatele cele mai interesante au
fost obţinute de autor în anumite cazuri de exzemă şi de ulcere varicoase.
Se pare însă că cele mai multe indicaţii date de Bucky nu trebuesc men
ţinute. Rezultatele terapeutice mai rapide se obţin cu raze de 8 Angstrom
(Saidman-Dauvillier) decât cu razele lui Bucky.
Jean Saldman. Sur les p ro p riétés b iolog iq u es d es ray on s X d e 8
Augstrom. (Academie des Sciences Ianv. 1928). — Cercetând experimental a
observat că razele X de 8 AngstrOm obţinuţi prin tubii Dauvillier sunt ab
sorbite de straturile superficiale ale pielei şi nu pot ajunge,în mod practic
în zona vasculară a cărei alteraţie provoacă radiodermite şi neatingând decât
.în mică cantitate rădăcina părului nu dau efecte epilatorii — rezultate con
trarii celor obţinute cu tubii Bucky, cari dau raze penetrante.
In aceste condiţii Saidman a putut să realizeze cu succes între
buinţarea în terapeutică a razelor de 8 Angstrom pentru tratamentul unei
afecţiuni foarte rebele la medicaţia obişnuită, a eczemei cronice a mâinilor.

Dr. Eschenasy.
C. Loewy et Dan Theodorescu. Péritonite purulente d ’origin e c o e c o coliqne. (Presse Méd. No. 9 pag. 131). — Comunică observaţia unei bolnave
cu un trecut apendicular ce intră în spital cu un syndrom apendicular acut.
La operaţie se scurge un lichid tulbure prin incizie, coecul este roşu
violaceu asemenea porţiunea iniţială a colonului ascendent. I se face apendicectomie şi bolnava ese din spital vindecată.
Aşa dar e vorba de un caz de peritonită coecală, fără apendicită cu
punct de plecare coeco-colic. Inflamaţia acută sau cronică a coecului rar
primitivă este observată la indivizi cu constipaţie cronică cu coecul ptozat
şi destins, prezentând leziuni parietale ale peretului coecal, gata de a primi
localizarea unei infecţii locale de origină vasculară.
In observaţia de faţă nu s’a găsit nici o leziune a apendicelui, pro
babil că leziunea coecului era primitivă, de oarece bolnava s’a vindecat fără
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drenaj al cavităţei peritoneale. Peritoneul se poate apăra singur când nu este
vre-un focar de reinfecţie. Numai ţesutul celular la operaţii de mai srS a
fost drenat, de oarece e mai vulnerabil.

Dr. Paulon.

III.
M IŞ C A R E A M E D IC A L Ă IN C R A IO V A
A. — CERCUL M ED IC O -FA RM A CEU TIC

Şedinfa din 16 Ianuarie 1927
Prezidează d-I D r. V ern escu

,

.Dr'„ Ba^ulescu- Un caz d e colibacilem ie cu localizare pielo hem aturicâ. — Prezintă cazul unei femei fn
varsta de 32 ani, care este în Sanatoriul Olteniei, cu o hematurie
abundenta datand de 3 zile, fără tendinţă de oprire, puls mic şi
febra 38 . După un tratament intensiv hemoragia se opreşte după
5 - 6 zile. rebra persista. Se face cateterismul ureteral culegând urinele separat din fiecare rinichiu şi se constată că rinichiul drept
da urma mai multa şi mai turbure ca cel stâng. Koch în urină
absent. Injecţia nu tuberculiseasă cobaiul. Colibacilul prezent în
culturi - după cateva zile - în ambele părţi. Radiografia nu arată
nimic deosebit. Se fac spalături basinetale şi injecţiuni cu vaccin
Uremy, uroformine. Urina se limpezeşte. Temperatura 372-38° După
o luna aproape de tratament o nouă hematurie cu febră 40° care'
încetează în 3 zile. O hemocultură găseşte colibacil, cu care se
prepara un autovaccin. Starea generală se îmbunătăţeşte. Când
survine o noua hematurie <după două luni dela intrarea în sana
toriu). In aceasta stare familia o ridică şi după un drum lung cu
maşina sucomba după 3 zile.
5
Dr. Baculescu insistă asupra caracterului hematuriilor acestora
survenind în pusseuri şi le atribue unor ulceraţii ale arterelor bazinetale sau rinichiului. Crede apoi că starea de anemie a bolnavei
descrise se datora nu hemoragiilor ci stărei ei de infecţie sanguină
Vorbeşte de sindromul entero-renal descris de Heitz-Boyer. Se în
treabă dacă aci era vorba de o adevărată septicemie sau numai de
o trecere a colibacilului prin sânge pentru a-şi găsi o localizare
viscerala şi conchide că în cazul prezentat se poate vorbi de o sep
ticemie ,
H
nefrelica , fo rm a

D iscutarea c a z u lu i:
ni' 5“L H
i rf.Ch ~ reJ 3tea2ă pe scurt un caz asemănător.
u r. ve rn e sc u
arata importanţa laboratorului în diagnosti
carea şi tratamentul acestor cazuri,
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D r. Cănciulescu reamintind teoria lui Sanarelli în privinţa eli
minării microbiene prin intestin spune că lesiunile cronice intesti
nale, cari au putut cândva înlesni trecerea colibacilului în sânge,
Ia rându-le sunt întreţinute şi înrăutăţite de aceiaşi microbi desortie
prin mucoasa parietală ,• şi astfel deversările succesive în sânge nu
pot fi impedecate. Acest ciclu vicios n-ar putea fi combătut eficace
decât prin vaccinarea bucală, care dupe concepţia lui Besredka ar
conduce la o imunisare locală.
De asemenea colibacilul care din sânge a putut fi eliminat şi
pe cale renală, unde â la longue a determinat lesiuni creându-şi drept
de domiciliu, în eliminările sale continui sau intermitente poate irita
lesiunile precreate şi hemoragiile, ce a prezentat bolnava să fie ex
plicate prin fenomene de congestie datorite unei anergii locale.
Pentru aceste considerente tratamentul local renal prin auto»
lisate purtate pe cale ureterală în contactul lesiunilor pielitice nu-şi
poate atinge scopul.
D ri. Cănciulescu, Col. Diam andescu, Te o d o ru . Confribufiuni la .
studiul stenozei pulmonare infundibulare. Comunicarea apare în
extenso în buletinul soc. medicale a spitalelor din Bucureşti.
D r. Cănciulescu. Un caz de endocarditâ ualuularâ sub-acută
generalisată cu lesiune dublă mitrală, insuficientă pulmonară şi
insuficientă tricuspidă. Bolnava în vârstă de 20 ani oboseşte rapid
şi acusă dureri precordiale, se cianosează, subfebricitează, prezintă
ritm mitral la vărf, timpul II la pulmonară accentuat şi alterat ca
timbru urmat de un suflu protodiastolic pe marginea stângă a
sternului (tensiunea Va<ţuez-Laubry fiind 12-9), suflu intens sis
tolic la tricuspidă. Orto în frontală arată o ştergere a conturului ventri
cular stâng, o accentuare a arcului pulmonar/ o bombare a con
turului drept mai ales în partea sa superioară, cea ce accentuează
pe D, în transversă stângă sub un unghiu de 85° conturul drept pe
ecran face o eşitură mare în partea sa superioară în spre coloana
vertebrală (oreieta stângă), conturul stâng o mare bombare spre
stern (ventriculul drept).
Flebograma prezintă încă pe a, iar o fuzionează cu v prin
dispariţia depresiunei X.
Globule albe 18900, polinucleare neutrofile 78%, mononucleare
endoteliforme 7%.
D r. M eţulescu. Tratamentul tetanosului prin doze masive de ser
aniitetanic şi acid fenic intravenos. Date statistice. Comunicarea
publicată în Revista Ştiinţelor Medicale din Februarie 1928,

Şedinţa din 1 Februarie 1928

Alegerea comitetului nou. Modificarea statutelor şi regula
mentului cercului. Citirea raportului cercului pe anul 1927/28.
Comitetul de direcţie pe anul 1928-29 s'a constituit astfel:
Preşedinte Gl. Dr. A. Vasilescu, Vice-Preşedinte, Dri. S.
Hirsch, M. Baculescu şi farm. Crăsnaru P. (din partea D-lor
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farmacişti), Secretar General Doc. Dr. M.
Col : P k P iamandescu, Bibliotecar Dr. R.
şedinţă Dri. Rosenstein şi Câp. Săceanu.
Comisia de deontologie a fost alcătuită
Sanitar Ch. Laugier, Doc. Dr. Poenoru A.

Cănciulescu Casier
Hirsch, Secretari de

din : D«nii Ins. Gen.
şi Farm. Ioanouici.

Şedinţa din 10 Februarie 1928

Complectarea noului comitet. Modificarea statutelor.
Şedinţa din 18 Februarie 1928
Prezidează d-1 General Dr. August Vasilescu

*

Dri. Drăgoescu şi Băcescu. Un caz de sifilide acnei/orme g e 
neralizate. Bolnavul în vârstă de 45 ani care prezintă o erupţie

papulo-pustuloasă (lesiuni specifice acneiforme) Wasserman pozitiv.
Bolnavul interesează^ prin caracterul florid, abundent şi generalizat
dacă al erupţiei specifice şi prin negarea lesiunei primare. Se întreabă
nu poate fi^ vorba de un sifilis decapitat şi bazaţi pe cercetări si
observaţiuni făcute în serviciul dermato-sifilitic conchid că ar fi
cazul unui sifilis decapitat.
Discuţia c a zu lu i:

Săceanu bazat pe adenopatia mai desvoltată în-regiunea
inguinală crede că infecţia primară a existat dar poarta de intrare a
putut trece neobservată. In privinţa erupţiei aminteşte că Milian a
atras atenţia asupra acestor forme de simbioză sifilitică-tubercuJoasă şi că în cazul de faţă prezenţa morbului lui Pott ar putea să
Ie explice.
Dr. Drăgoescu răspunzând, crede că bazaţi pe lucrările lui
Gougerot, pe observaţii personale şi pe absenţa oricărei lesiuni primare Ia bolnavul prezentat, pot să afirme prezenţa unui sifilis de
capitat,
Dr. Baculescu. Câteua cazuri de fibrom uterin sub-mucos.
n comunicare aduce rezultatele a 4 cazuri de fibrom uterin operate
de d-sa, două prin histerectomie aldominală subtotală, unul prin raclaj
uterului, şi unul prin secţiune şi extirpare pe cale vaginouterina. Relatează observaţia clinică a celor 4 bolnave insistând
asupra fenomenelor obiective deosebite. Deşi din practica d-sale
a observat o degenerare kistică a unui ovar păstrat la o operaţie
anterioară, crede că ovarele trebuesc pe cât posibil păstrate în chi
rurgia genitală femenină.
In conclusiuni, socoteşte că diagnosticul fibromului uterin sub
mucos este delicat. Raclajul uterin în asemenea cazuri nu poate fi
decât un mijloc intempestiv, ineficace şi periculos prin declanşarea
unei hemoragii şi mai mari.
Metroragia nu este în raport cu mărimea tumorei, ci mai mult
în raport cu sediul ei şi cu starea funcţională a ovarelor.
Temporizarea agravează prognosticul. Secţiunea şi extirparea
pe cale vaginală a fibromului pediculat, prolabat, este singură indicată
şi nu produce hemoragii.
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D iscuţia cazurilor.
D r. Diam andescu întreabă dacă’în fibroamele mici nu ar fi mai
recomandabilă electrocoagularea.
Dr. S o l. H irsch la chestiunea pusă de Dr. Diamandescu spune
că s'a renunţat la acest tratament deoarece produce adevărate
gangrene ale tumorei şi mucoasei uterine. In cazurile însoţite de
metroragii s'ar putea întrebuinţa cu succes radioterapia ovarelor.
D r Baculescu crede că nu ar fi indicat tratamentul prin electrocoagulare, deoarece trebue dilatat întâiu uterul, ceace constitue
pentru aceste bolnave o adevărată operaţie. In plus electrocoagularea este un traumatism nou al uterului. Cât priveşte radioterapia
s ar putea întrebuinţa direct asupra tumorei şi indirect asupra ova
relor. Cea directă poate produce necroze sau chiar degenerări
canceroase şi în cazurile, în care ulterior s'a necesitat, extirparea
aceasta a fost imposibilă din cauza aderenţelor multiple.
Cea indirectă se poate întrèbuinfa în cazurile cu metroragii
abundente, pe cari le opreşte. Prezintă desavantajul că produce
castrarea ovarelor.
D r. Cănciulescu întreabă cum se explică acele debacle leucoreice de cari se vorbeşte într'una din observaţiile D-rului Baculescu.
D r. Baculescu răspunde că unele fibroame sunt în interiorul
uterului şi prin masa lor opresc scurgerea normală a uterului, care
scurgere adunată în dosul tumorei găsind la un moment dat loc de
ieşire dau aceste debacle.
Dr, Cănciulescu se uneşte cu aceste explicaţii. Acelaş meca
nism de producere îl aplică la un bolnav, care prezentase cu o lună
înainte un atac apendicular, şi care în urma unei recidive a făcut un
abces în abdomenul inferior ,- acest abces retrovezical se constatase
prin tuşeul rectal, rectul era strangulat la 8-10 cm. deasupra anu
sului ,- strangularea prin fenomene de retenţie explica nişte debacle
diareice, când gelatinoase, când ca albuşul de ou, şi cari au încetat
odată cu deschiderea spontană a abcesului.
D ri. C ănciulescu, E sch in a sy, R, H irsch, Prezintă un ca z d e
leaco-sarcom atosă, pe care datele ulterioare ale biopsiei alături de
cele alé tabloului sanguin îl vor clasifica definitiv.
Dr. Să cea n u .
B. -

DIN T R E C U T U L CERC. MED. FA R M .

DIN CRAIOVA
In Decembrie 1927 Societatea medico-farmaceutică din Craiova a
serbat 25 ani de viaţă ; la aniversarea, ce a fost onorată de prezenţa D-lor
Miniştrii C. Angelescu şi C. Argetoianu, doi dintre cei mai distinşi fii ai Craiovei
şi preşedinţi de onoare ai Cercului, s’au ţinut mai multe cuvântări. Ele oglin
desc cu adevărat trecutul acestui Cerc : scopul în care a fost constituit ; ac
tivitatea, c e a desfăşurat; resultatele,la care a ajuns;- şi mai cu seamă năzu
inţele, spre care continuu a ţintit.

142
Cu această ocazie s’a comemorat prin desvelirea unui bust şi viata şi
opera unui om de bine, d-rul I. Augustin; el a fost preşedinte continuu al
cercului dela reînfintarea acestuia în 1919 şi până la moartea lu i; viata şi
opera lor s au împletit necontenit în lungul anilor şi discursurile ocazionale,
cari au comemorat viaţa unuia, aruncă o lumină tot atât de vie asupra tre
cutului celuilalt.
In numărul de fată se publică:

Cuvântarea rostită de d-l Dr. Vernescu, preşedinte al cercului:
In numele C. M. F. am distinsa onoare a saluta de bună
venire pe d-l Ministru al Instructiunei publice, Dr. C. Angelescu
şi a-i exprima sentimentele noastre de profundă recunoştinţă
pentru buna voinţă, ce a avut, abandonând pentru un moment
importantele d-sale îndeletniciri de stat, pentru a asista la serbarea
jubiliară de 25 ani a cercului nostru. Prezenta D-voastre, Dom
nule Ministru, în dubla calitate de Ministru al culturei naţionale
şi de Profesoral Facultăţei de Medicină, precum şi de acea, foarte
scumpă nouă, a originei Dvs. de Craiovean, dă o deosebită stră
lucire şi o mare însemnătate serbărei noastre, arătând interesul
mare, ce Dv. purtaţi acestui Cerc, cea mai veche societate me
dicală a Olteniei. In numele Cercului Medico-Farmaceutic permiteti-mi a vă exprima profunda noastră gratitudine.
Membrii C. M. F., sunt de asemenea foarte fericiţi de a avea
în această zi solemnă în mijlocul lor pe d-nul Ministru Dr. Argetoianu, membru de onoare al societătei noastre.
încă de acum 7 ani, în 1920, în calitate de Ministru delnterne, aţi vizitat acest cerc şi aţi fost proclamat în unanimitatea
membrilor săi ca membru de onoare al Societăţei.
Cercul Medico-Farmaceutic vă este recunoscător, căci numai
D-voastre îi datoreşte recunoaşterea sa ca persoană juridică.
Aţi acordat, D-Ie mininstru, tot sprijinul D-vs. pentru com
plecta refacere a spitatului Filantropia şi pentru formarea la
Craiova a unui centru spitalicesc pe specialităţi, după toate ce
rinţele ştiinţifice moderne, şi atât de folositor îngrijirei bolnavilor.
Nu putem uita de asemenea cât de mult aţi ajutat socie
tatea pentru Profilaxia Tuberculozei locale, pentru desăvârşirea
sanatoriului Leamna, atât de necesar în lupta, ce ducem contra
acestui mare flagel, care e tuberculoza.
In numele întregului corp Medico-Farmaceutic din Craiova,
să mi fie permis a vă exprima, cu ocaziunea acestei festivităţi,
sentimentele profundei noastre recunoştiinţe. Domnule Secretar
General, asistând din partea Ministerului Sănătăţei Publice şi a
Ocrotirilor Sociale la această festivitate, arătaţi cât de mult D-l
Ministru al Sănătăţei Publice şi Dvs. vă interesaţi de societatea
noastră medicală, întru nimic legată de oficialitate şi care are
un caracter pur ştiinţific şi profesional.
In numele Cercului Medico-Farmaceutic permiteţi-mi a vă
adresa* atât d-lui Ministru al Sănătăţei Publice cât şi Dvs. toată
recunoştinţa noastră.
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»/i j - D° am nelor§i Domnilor, iubiţi confraţi şi stimaţi colegi, Cercul
Medico-Farmaceutic sărbătoreşte astăzi jubileul de 25 de ani al
existenţei sale. Acest cerc s’a înfiinţat în anul 1902 din iniţiativa
şi prin entuziasmul a doi medici, tineri pe vremea aceea, Dr.
Ch. Laugier şi Dr. Vernescu.
.
Cercul Medico-Farmaceutic a fost cea dintâi reunire în so
cietate a medicilor, a farmaciştilor şi a veterinarilor din Craiova.
Este adevărat că înaintaşii noştri au încercat până atunci în mai
multe rânduri a se constitui într’o societate medicală, dar din
diferite împrejurări nu au putut-o realiza.
•
*osî Pr'mid purtător de cuvânt la alcătuirea acestei societăţ1 şi sunt foarte mulţumit, că soarta m’a hărăzit tot pe mine,
c i m i ; fi!vă t 2 5 «de am’,*a P.re? ida aseâstă serbare jubilară, şi sunt
HinTrs h!
’ Că* am a ătV/! .,de mine
cu aceiaşi putere extraorK
t Î ~
alt-ă d a tă ’ PG Vechiul meu Prieten Şi cola
b o ra to r pe Dr‘ P 1' LauSier> a uărui rodnică şi mare activitate
vă ®ste. cunoscută Dvs. tuturor nu numai pe tărâmul medical al
profilaxiei boalelor contagioase în general dar şi pe tărâmul cultural.
. In^ziua de 15 Septembrie 1902 facem convocarea de constituire in sala de Consiliu a vechei Primării a oraşului. Sala este
archiplină. Cel puţin la această primă şedinţă a ţinut a nu lipsi
nici unul din confraţi. Se aprobă statutele, se formează comitetul
iar ca preşedinte alegem nu numai pe cel mai în vârstă dintre
noi, dar şi pe cel mai indicat prin lunga şi meritoasa lui prac
tică medicală in localitate, pe Dr. I. Vercescu, care era în apogeul carierei sale medico-militare, ca medic Inspector General
şef al serviciului sanitar al armatei.
Cercul nostru a avut la înfiinţarea sa două mari principale
scopuri: scop cultural prin întruniri ştiinţifice a membrilor săi si
scop profesional.
v
încă din capul locului, trebue să recunoaştem că scopul cuitura] a fost pe deplin şi cu prisosinţă îndeplinit. înfiinţarea cercului
produce o adevărată emulaţiune între toţi confraţii din localitate
şi nu numai medici din serviciile publice şi cei de spitale
cari aveau un material medical la îndemână, dar şi cei mai m o’
deşti profesionişti căutau să aducă la cerc contribuţa lor ştiinţifiică. îmi aduc aminte cu câtă nerăbdare erau aşteptate anuntarea şedinţelor cercului. Lu câtă înfrigurare răsfoiam tratatele şi
jurnalele medicale pentru a ne pune la punct asupra chestiunilor,
ce erau in discuţie şi cât de bucuroşi eram d ea găsi vre-o lipsă
s?a1.vre’ ° 8 reŞaIă în comunicările colegilor, pentru a Ie releva
şi discuta. Nu pot uita nici acum un caz foarte important şi care
arată toarte bine starea spiritelor de pe vremuri. Era vorba de
observaţmnea unui caz de morbul Iui Addisson, formă frustă
adusă de mine înaintea cercului în 1904 şi la care am obţinut
nu numai vindecarea, dar şi confimarea diagnosticului prin tra
tarea bolnavului timp îndelungat cu capsule supra-renale de
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vitei proaspete. Opotherapia era atunci la începutul ei. Diag
nosticul meu este contestat la cerc. încrederea în justeţea observaţiunei mă face să trimet observaţiunea complectă, însoţită
de fotografii profesorului Dieulafoy din Paris, care publicase pe
atunci o lecţie de clinică magistrală asupra acestor cazuri şi de
la care am avut satisfacţiunea de a primi confirmarea diagnosti
cului. (Vezi revista spitalul No. 5 pag. 427/904).
Acest exemplu este o dovadă de seriozitatea, cu care se lucra
la cercul nostru şi şedinţele noastre au fost fără îndoială de un
vădit stimul ştiinţific pentru toţi membrii cercului.
In adevăr lucrările, ce s’au făcut de medicii din Craiova
în această primă perioadă din existenţa cercului, a fost de aşa
mare importanţă, încât ar fi putut face cinste oricărui centru cul
tural. Cele mai importante din aceste lucrări au fost publicate
unele în extenso, altele în scurte dări de seamă în revistele Spi
talul şi Revista Ştiinţelor Medicale dela 1902— 1909. Ar fi prea
lung să mă încerc a Ie enumăra aici. Ele vor face obiectul unei
dări de seamă a activităţei cercului, ce veţi auzi îndată, a har
nicului nostru Secretar General, Dr. V. Drăgoescu.
Până la înfinţarea cercului nostru Craiova a avut me
dici de o înaltă probitate profesională şi de o reală valoare
ştiinţifică. Este destul a vă aminti pe Dr. Vlasto fost medic
Primar al spitalului Filantropia până la anul 1859, pe Dr. Caiigaris, pe Dr. Demetriadis, un distins reputat acuşor din şcoala
vieneză şi care a făcut epocă pe atunci prin practica sa, pe Dr.
Fabricius cel mai învăţat medic şi cel mai distins practician, ce,
Craiova a avut în trecut. Dr. Fabricius funcţionează ca medic
primar al spitalului Filantropia de Ia anul 1859 şi până lal867,
când este chemat de autoritatea superioară medicală la Bucu
reşti, ca oculist Ia spitalul Colţea şi ca profesor de boale de ochi
la Şcoala Naţională de Medicină. Ocupă această demnitate, timp
2 ani de zile, până la 1869, când Primăria Oraşului Craiova înfinţează spitalul „Preda“
Consiliul Comunal opiniază atunci c ă : pentru deschiderea
spitalului Preda cel dintâi demers este numirea unui medic
experimentat, de ale cărui cunştiinţe să se povăţuiască comuna la
organizarea lui şi spre acest scop se rosteşte că Dr. Fabricius,
ale cărui mari servicii sunt în mintea tutulor cetăţenilor, să se
numească de îndată şi să i se facă cunoscut la Bucureşti, pentru
a nu se angaja în altă parte. (Şedinţa consiliului comunal al
oraşului Craiova, 23 August 1869).
In urma unui apel plin de curtuazie al consiliului comunal
şi al tutulor cetăţenilor mai de seamă ai oraşului, Dr. Fabricius
revine în Craiova ca Medic Primar al spitalului Preda, pe care îl
conduce 18 ani până la moartea sa Ia 18 August 1888.
Dr. Fabricius a fost nu numai un distins oculist dar şi un
mare chirurg. El a adus faima practicei sale şi a spita'ului Preda ;
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au venit suferinzi de cataractă, pentru a fi operaţi, din Turcia şi
Asia Minoră şi în îndelungata sa carieră a dat vedere Ia peste
3000 de bolnavi. E l a fost practicianul excepţional, de care şi
acum se vorbeşte în oraşul nostru cu multă recunoştiintă şi
admiratiune!
Ca mai apropiaţi de noi, citez pe Dr. Vercescu, care a func
ţionat ca Medic Primar al spitalului Filantropia până la anul 1891
dirijând în acelaş timp şi spitalul militar local. Pe Dr. Roscousky,
de o inteligentă vie, de o fire aventuroasă şi originală. A debutat
m tinereţea sa prin studii militare în şcoala nobilă de cădeţi din
Petersburg, apoi în Şcoala Superioară de Răsboi, de unde a eşit
ofiţer de stat major în armata rusă. In anul 1861 simpatizând cu
mişcarea poloneză, Dr. Roscovşky este exiliat în Siberia, de unde
scapă după un an, vine la Wiirtzberg în Germania, unde face
medicina. Dr. Roscousky, a fost un învăţat mare, pentru vremurue lui un encicloped. A practicat mai întâi ingineria în ţară, apoi
medicina. A funcţionat ca medic primar al spitalului Preda, post
definitiv prin concurs, de la 1891 până Ia Noembrie 1897.
Dintre medici cari la sfârşitul carierilor medicale au prac
ticat alături de uni din noi, citez pe Dr. Nicolaidis, tipul me
dicului muncitor devotat cu trup şi suflet bolnavilor săi ; pe Dr.
Gh. Miletici medic priceput, muncitor şi de o corectitudine profesională la înălţimea marei sale culturi literare şi ştiinţifice. Dr.
MMetici a organizat Ospiciul Madona Dudu ridicându-1 la nivelul
ospiciilor similare din străinătate. Din nenorocire puţin timp după
încetarea sa din viată, Epitropia Madona-Dudu a desfintat acest
ospiciu, lipsind o întreagă regiune a ţărei de un spital de specia
litate, construit anume şi bine organizat.
Dr. Friedländer practician modest, de o consciinţă şi un
devotament fără margini, fată de bolnavi săi, a funcjionat mult
timp ca medic comunal. A avut marea şansă de a sărbători 50
ani de practică medicală în acest oraş, eveniment foarte rar în
viata unui medic. In sfârşit Dr. Dima Geongescu veneratul nostru
decan, singurul care ne-a mai rămas din această veche falangă
medicală, practician distins, medic militar de carieră, ajuns la cel
mai înalt grad al erarhiei militare ca general şi încă mulţi alb
Toţi aceşti distinşi practicieni, cari mult înaintea înfintărei
cercului Medico Farmaceutic au făcut onoare profesiunei medicale
m Craiova, prin ştiinţa şi conştiinţa lor, au rămas în timpul lor
razlep, nu s’au putut aduna la un loc pentru a înjgheba o so
cietate medicală, nu au putut crea ceea ce noi numim astăzi:
un mediu ştiinţific. Mediul acesta nu s’a putut forma, decât
odată cu înfiinţarea cercului nostru. Numai de atunci începe stimulatiunea între medici, numai de atunci pe lângă practica de
toate zilele medicii încep să se gândească a mai face şi ştiinţă,
in spitale munca, devine mai raţională şi mai ştiinţifică. Studenţii
m medicină devin interni în aceste spitale şi sub inspiraţia şi di
recţia şefilor lor respectivi ei fac lucrări, care le servă la unii de
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teze de doctorat susţinute înaintea Facultăţei de Medicină din
Bucureşti.
Iată dar marele meritai înfiinţărei.cercului nostru, adică for
marea în Craiova a unui centru cultural medical, care n’a existat
până atunci.
*

*

*

Pe lângă scopul pur ştiinţific cercul Medico-Farmaceutic a
fost înfiinţat şi în vederea formărei unui sindicat medical în lo
calitate.
Acest sindicat menit ca să reprezinte şi să apere corpul me
dical în chestiuni generale precum şi în chestiuni individuale,
fie fată de colegi, fie fată de organele publice, cerat de medici
iacă de acum 30 de ani, din anul 1897, când s’a înfiinţat „Aso
ciaţia Generală a Medicilor din Bucureşti“ nu s’a putut înfăptui
încă nici până acum. Cercul nostru încă dela înfiinţarea sa a
căutat să statueze raporturile, ce trebue să existe între medici şi
între’ aceştia şi clienţii lor. A înscris în statut regulamentarea
chestiunilor profesionale, fixarea onorariului,; iar în a doua parte a
existenţei cercului, după răsboi, a înfiinţat o Comisie de Deonto
logie, aleasă din sânul cercului şi funcţionând alături de comitet,
care să judece diferendele, ce s’ar ivi între medici, sau între aceştia
şi marele public.
Nu avem pretenţiunea să credem că această comisiune a
fost providenţială, dar putem spune cu siguranţă că ea a
aplanat multe conflicte şi că a făcut să domnească în corpul me
dical din Craiova acea urbanitate şi stimă reciprocă între colegi,
de care cu drept cuvânt sântem mândri.
La înfiinţarea sa cercul număra 60 de membrii fondatori
dintre cari 38 medici, 13 farmacişti şi 9 medici veterinari. Din
totalul de 60 de membrii au murit 33 şi sunt astăzi în viaţă 27.
In prezent cercul are 87 membrii ordinari, 7 membrii ex
traordinari şi 3 membrii de onoare. In totalul de 87 membri or
dinari 15 sunt farmacişti.
4 dintre membrii ordinari ne fac cinstea de a fi docenţi
universitari.
încă dela înfinţarea cercului, cam a cincea parte din totalul
membrilor săi au format-o farmaciştii din localitate. După
cum în practica medicală de toate zilele există o strânsă legă
tură între medici şi farmacişti, unul complectând pe celălalt, tot
astfel la cercul nostru, trebue să o spunem pentru onoarea corporaţiunei farmaciştilor, în tot cursul acestui sfert de veac a existat
cea mai prietenească şi mai strânsă colaborare între noi, farma
ciştii contribuind cu ştiinţa; munca şi devotamentul lor la pros
peritatea societăţei noastre comune.
Comunicările, ce s’au făcut la cercul medico-farmaceutic în a
doua parte a activitătei sale după război au fost de o importanţă
ştiinţiifică remarcabilă, unele din ele constituind chiar lucrări ori-
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moderne, ce i-a pus la îndemână pentru stabilirea ştiinţifică a dia»
gonisticului şi tratarea raţională a boalelor.
De odată cu aceste îmbunătăţiri faimoasa formulă „Umversae medicináé“ care stăpânea până atunci în practica lor pe
medici, este înlocuită prin diviziunea raţională a muncei medicale
pe specialităţi, singura în stare a da maximul de rendement şi
folos medical.
Cercul Medico-Farmaceutic a avut partea sa la îndeplinirea
acestor îmbunătăţiri profesionale prin discutarea şi lămurirea în în
trunirile membrilor săi a tuturor chestiunilor mari de interes ge
neral, ce a agitat corpul nostru medical şi prin silinţele, ce şi-a
pus pentru ridicarea nivelului cultural al acestui corp.
Mulţumesc tutulor colegilor din Bucureşti şi din celelalte
oraşe ale Olteniei, cari nu au cruţat oboseala şi au venit la această
mare sărbătoare a C. M. F. dându-i astfel o deosebită strălucire.

