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C R O N I C A

D-l Dr. V. Bologa, profesor de istoria medicinei la universi
tatea din Cluj, care ocupă *) de anul trecut catedra ilustrată până 
la D-sa de D-l Prof. I. Guiart dela Lyon, îşi inaugurează intrarea 
în Comitetul de redacţie al revistei „Mişcarea medicală română” 
la secţia „Istoria medicinei”  prin publicarea omagiului, ce l-a de
dicat d-lui Dr. V. Gomoiu, cu ocazia împlinirii vârstei de 50 ani.

D-sa consideră pe d-l Dr. V. Gomoiu, ca un Animator al 
mişcării medico-istorice româneşti: prin lucrarea sa, apărută în 
I923> „Din istoria medicinei şi a învăţământului medical în Româ
nia” ; —  prin înfiinţarea „Societăţii R. R. de Istoria medicinei”, al 
cărui secretar general este; —  prin participarea sa activă şi bo
gat contributivă pentru cunoaşterea ţării noastre la Congresele in
ternaţionale de istoria medicinei; —  prin monografiile şi comuni
cările făcute în şedinţele Societăţii române de istoria medicinei; —  
prin organizarea la Bucureşti în Septembrie 1932 a celui de al 
9-lea Congres internaţional de istoria medicinei.

Această * preţuire în viaţă a d-lui Dr. V. Gomoiu, de către 
un specialist în materie ca d-l Prof. Dr. V. Bologa, cinsteşte deo
potrivă pe unul şi pe altul; dar ea este incomplectă, pentru-că 
este unilaterală.

D-l Dr. V. Gomoiu are o activitate tot aşa de bogată, dar 
mai interesantă şi mai demnă' de relevat — ca mai originală şi 
mai plină de consecinţe fructuoase —  şi în alte domenii decât în 
aceea al speculaţiunilor istorico-medicale; spre exemplu: pe ogorul 
ştiinţific al medicinei aplicate, între altele, numele său trebue po
menit alături de cel al răpos. Prof. Toma Ionescu, în chestiunea 
simpatectomiei cervicale pentru angina de piept; pe terenul or
ganizării asistenţei medicale în capitală şi în afară, dispensariile 
propuse, înfiinţate şi conduse de D-sa cu sprijinul şi sub înaltul 
patronaj al M. S. R. Elena, sunt opere, a căror organizare şi

*) prin concurs, iar nu în baza art. 81 al legei învăţământului superior din 
trecut, cum am afirmat greşit în numărul precedent al revistei, cu ocazia prezen
tării activităţii sale ştiinţifice.
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activitate numai ele singure ar justifica omagierea cuiva chiar 
înainte de 50 ani.

Dedicarea acestui omagiu şi publicarea lui în fruntea revistei 
noastre o socotim însă venită la timpul oportun şi din alt punct 
de vedere: omagierea d-lui Dr. V. Gomoiu în preajma ţinerii celui 
de al 9-lea Congres internaţional al istoriei medicinei, al cărui or
ganizator şi preşedinte are onoarea a fi, de către un neobosit şi 
emerit cercetător pe ogorul istoriei medicinei româneşti, ca d-1 
Prof. Dr. V. Bologa, ne cinsteşte la fel pe toţi românii, pentru 
opera de reÎunoaştere între noi ce ştim a face în faţa străinătăţii.

D-1 Docent Dr. M. Goldstein endocrinologistul nostru re
putat, alături de d-1 Prof. C .. Parhon, expune Cercetările cito- 
arhitectonice şi localizările cerebrale.

După un scurt istoric ăl chestiunei, autorul insistă mai cu 
seamă asupra lucrărilor mai recente ale lui Campbell, Brodmann, 
Marinescu, O. Vogt şi Economo; descrie apoi diferitele specii de 
celule, cari formează straturile scoarţei cerebrale, precum şi celulele 
speciale anumitelor regiuni. Straturile au funcţiuni anumite, cele 
superficiale funcţiuni receptorii şi asociative, cele profunde funcţiuni 
eferente.

Scoarţa merge subţiindu-se dela centru spre poli şi de sus 
în jos.

> Insistă asupra structurii unor centri principali, cu funcţiuni 
cunoscute: circumvoluţiunile centrala anterioară, centrala posteri- 
oară, temporalele transverse, calcarina, ippocamp şi asupra existen
ţei în jurul acestora a unor zone asociative, speciale pentru fie
care funcţiune, funcţiunile cele mai superioare având sediul în lo
bul frontal.

Criteriul inteligenţei este raportul dintre creer şi corp şi bo
găţia în zone cito-arhitectonice; varietatea individuală a acestor zone 
explică viaţa psihică individuală.

Lobul insulei, după cercetările lui Marinescu, îrr colaborare cu 
autorul, n’ar avea o funcţiune specială, ci funcţiuni asociative în ra
port . cu centri vecini.

Analizează apoi la studiul fiecărui centru, dacă structura cito- 
arhitectonică este de acord cu funcţiunea acelui centru.

D-1 Docent Dr. /. Nicolau prezintă Relaţiile dintre herpes- 
zoster şi varicela.

Autorul expune documentat aceste relaţii semnalate pentru 
prima oară în 1888 de v. Bokay şi reluate cu mai mult sgomot şi 
succes în 1918 de Netter, relaţii cari se prezintă sub acest aspect:

unele cazuri de herpes-zoster dau în jurul lor varicelă şi 
invers, cazurile apar unul dupe altul la intervale de timp, care 
corespund, în general, incubaţiei acestor boale; — succesiunea her- 
pes-zoster-varicelă este cam de 7 ori mai frecventă decât varicelă- 
herpes-zoster; — există varicele cu o dispoziţie a veziculelor ca 
în herpes-zoster şi herpes-zoster cu o dispoziţie a veziculelor ca în 
varicelă; — cazuri de herpes-zoster dupe varicelă la aceiaş per-
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soană apar rar, dar totuşi apar; — cazuri de varicela dupe herpes- 
zoster sunt absolut excepţionale; — din punct de vedere practic, din 
cauza succesiunei posibile, trebuie să se ia măsurile profilactice ne
cesare.

După ce face istoricul complect al chestiunei şi expune de
taliat cele 2 doctrine, unicistă şi dualistă, precum şi pe acea a unui 
virus unic dar cu predilecţie neurotropă sau dermotropă, dupe 
boală, expunere bazată pe argumente de ordin epidemiologie, clinic, 
anatomo-patologic, serologie şi experimental, pentru fiecare doc
trină în parte, autond supune la critică severă toate aceste argu
mente, şi sfârşeşte a se ralia caşi însăşi Bokay şi mulţi alţi au
tori la ipoteza unicistă moderată, care admite că numai anumite 
forme de herpes-zoster pot fi datorite varicelei.

D-l Prof. Dr. P. Niculescu tratează despre Arsenicul organic- 
salvarsanul şi derivaţii săi.

In acest capitol, care se integrează în Tratatul său de Farmaco
logie clinică şi experimentală, automi studiază arsenicul organic, 
adică Salvarsanul şi derivaţii săi (Neo-salvarsanul, Salvarsan-sodiu, 
Salvarsan-cupru, Salvarsan-argint, Galyl-ul, Sulf-arsenolul, Eparseno, 
Mio-salvarsanul), al căror istoric face, precum şi expune detaliat 
la lumina lucrărilor originale şi de control făcute de diferiţi au
tori români şi străini compoziţia şi caracterele chimice; absorbţia, 
fixarea şi eliminarea; acţiunea parasiticidă şi mecanismul ei; indi- 
caţiunile terapeutice; accidentele, cu cauzele lor chimice şi biolo
gice, mecanism de producere şi tratament preventiv sau curativ.

D-l Dr. M. Cânciulescu aduce la cunoştinţă un Nou semn de 
insuficienţă cardiacă, care constă într’o sensaţie de Distensiune du
reroasă bruscă a pulpelor, survenită în timpul crizelor de astm car
diac, crize cari realizează tipul flexărilor subite ale miocardului.

Fenomenul are loc la nivelul venelor profunde ale pulpelor, 
pe cari le destinde subit fluxul venos oprit'pe loc un moment prin 
jena provocată în circulaţia cordului drept.

, Un proces preexistent de fleboscleroză presupune împede- 
carea tonusului normal venos, exercitat de vaso-motori, de a face 
faţă creşterii subite a presiunei interioare şi a ajuta scurgerea sân
gelui spre cord; —  iar lipsa de desvoltare a reţelei venoase super
ficiale împedecă intervenţia activă a unei circulaţii venoase cola
terale. i

Fenomenul de ordin venos, care a fost dictat instantaneu de 
o turburare la nivelul circulaţiei cordului stâng, ar părea paradoxal, 
dacă n-am presupune că este imposibil ca să se petreacă un eve
niment atât de grav, ca aceastjăl dilataţie subită a ventriculului 
stâng, fără să se exercite o cât de mică influenţă la nivelul cir
culaţiei ventricului vecin atât de apropiat; şi această repercusiune, 
reflectată mai departe la periferie, nu cere decât o jenare sau 
împedecare momentanee a fluxului venos centripet; precum şi 
anumite condiţiuni locale prielnice.
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D-nii Docent Dr. Gavrilă şi Dr. Mihăileanu relatează Asupra
unui caz de acromegalie şi diabet. . . .

Autorii cu expunerea unui caz clinic de asociaţie între acro
megalie şi diabet trec în revistă turburările glico-regulatorii (glico- 
suriile simple şi diabetul zaharat veritabil), cari se pot întâlni, şi 
nu rareori, evoluând cu o acromegalie; —  apoi expun mecanismul 
patogenic invocat pentru explicarea acestei coincidenţe şi de acord 
cu Labbe şi majoritatea autorilor socotesc diabetul zaharat aso
ciat ca fiind de origine paner ea tic ă şi deci putând fi influenţat 
favorabil prin tratamentul insulino-dietetic.

In acest sens pledează şi evoluţia cazului lor clinic.

D-l Dr. G. Constantinescu descrie Tratamentul sifilisului cu
acetylarsan. . , .

Autorul, bazat pe 62 cazuri de bolnavi cu sifilis in cele 3 
faze, dintre cari expune câteva observaţiuni clinice, bolnavi trataţi 
cu Acetylarsan, ajunge Ia concluziunile următoare: cu Acetylarsan 
se poate obţine sterilizarea caşi cu Neo-salvarsanul; tratamentul nu 
este dureros şi nici nu'provoacă accidente; costă cu 650/0 mai eftin 
ca Neo-salvarsanul; technica este mai simplificată, pentru-că soluţia 
este gata preparată.

La rubrica recensărilor se redă Viaţa şi opera răp. Dr. Gh. 
Crăiniceanu, primul mare istoriograf al medicinei romaneşti.

Apologia, ce-1 face D-l Dr. Man Adalbert, vine la timp, 
acum în preajma ţinerii celui de al 9-lea Congres Internaţional al 
Istoriei medicinei, Congres prezidat de un roman, D-l Dr. VL 
Gomoiu, ale cărui merite de activare pe acelaş teren le omagiaza 
profesorul dela Cluj, Congres, al cărui Program îl redăm in cele 
mai mici amănunte la finele acestui număr. ,

VIN BRAVAIS
(KOLA, COCA, CACAO, Tannates de 
Caféine, Cocaine & Théobromine).

Cel mai puternic tonic, nutritiv şi stimulent în 
afecţiunile cardiace, nervoase, anemie, rachitism, 

chlorosă, debilitate; convalescenţă, etc.
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In timp ce întreg învăţământul medical şi ştiinţific până în vea
cul al XlX'lea avea o orientare net istorică, marile descoperiri în do
meniul ştiinţelor fizico-chimice şi biologice şi avântul enorm pe care 
l’a luat medicina cu 150 ani în urmă, au avut ca urmare o neglijare 
completă a trecutului, atât în învăţământ cât şi în cercetările savan 
ţilor. Medicii şi naturaliştii uitaseră, fascinaţi de perspectivele strălu 
cite pe cari le oferă viitorul; uimiţi de posibilităţile tehnice nebănuite 
până atunci, că de când omenirea gândeşte, ea a căutat să-şi explice 
fenomenele 'naturii şi ale vieţii, că speculaţiunile acestea au rămas con
semnate în operile filosofilor, naturaliştilor şi medicilor din trecut şi 
că toată opera aceasta milenară constitue fundamentul solid, pe care 
s’a zidit strălucita alcătuire a ştiinţei moderne. Neoidealismul şi spiritu
alismul, care caracterizează ultimele decenii şi care a luat naştere ca 
o reacţiune la positivismul şi materialismul dominant la sfârşitul vea
cului trecut, ne-a dat şi o resuscitare a mentalităţii şi tendinţelor isto
rice în domeniul ştiinţelor naturale.

E semnificativ că Berthelot, cel mai mare chimist al veacului 
său, despre care se spune că a fost ultimul care a dominat întreaga 
chimie, a fost tot odată cel mai subtil istoriograf al specialităţii sale. 
Astăzi mişcarea pentru introducerea Istoriei Ştiinţelor în mod organic 
în învăţământ e foarte vie în ţările din Apus. Societăţi savante şi re
viste de specialitate luptă în direcţia aceasta.

Rezultatele se şi arată : afară de vechea catedră delà Collège de 
France în Paris, Germania are' azi un institut nou înfiinţat de Istoria 
Ştiinţelor în Berlin ca şi Italia, care a introdus această specialitate 
chiar şi în învăţământul secundar.

Pe când Istoria Ştiinţelor ca obiect de învăţământ şi disciplină 
ştiinţifică este încă în curs de formare, Istoria Medicinei a intrat dea- 
dreptul într’o fază de consolidare. Necesitatea ei este mult mai evi
dentă şi mult mai actuală. Medicina modernă prezintă unele semne 
de început de criză, cari nu mai pot fi neglijate: lipsa unei filosofii
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proprii, pierderea unităţii doctrinare, destrămarea în specialităţi şi 
subspecialităţi, technicizarea progresivă.

Faţă de acest aspect neliniştit şi schimbător al medicinei mo
deme, grandioasa unitate filosofică şi doctrinară a medicinei antice 
şe prezintă pentru medicul gânditor ca un punct de repaus. Tot mai 
mulţi sunt aceia cari pretind o îmbibare cu spiritul Medicinei antice 
pentru a salva caracterul intelectual al medicinei moderne.  ̂ Acest 
postulat se traduce practic prin înmulţirea literaturei medico-istorice 
şi acordarea unei importanţe tot mai mari învăţământului de Istoria 
Medicinei.

In privinţa aceasta Franţa, care ne-a dat pe clasicii Daremberg 
şi Littré, conduce; Germania organizează; Italia, Anglia, Ţările mici 
ale Apusului şi — trebue s’o accentuăm, — Polonia, secondează. Putem 
afirma că astăzi învăţământul medico-istoric în ţările din Apus e or
ganizat şi i se dă toată atenţia cuvenită.

Medicina în România (în ceeace priveşte cea naţional-românească) 
e tânără ; are o vechime de cel mult 150 de ani. In acest răstimp ea 
a trecut prin faza de asimilaţie şi organizare şi a ajuns azi în faza de 
creaţiune. Aşa cum se prezintă astăzi la noi, popor abia renăscut din 
punct de vedere cultural şi politic, ea poate constitui un titlu de glorie 
pentru noi. Istoriograful medical român care se ocupă cu trecutul 
Medicinei ştiinţifice româneşti, are marele favor faţă de colegul său 
francez, italian sau german, că poate domina întreg câmpul, bine de
limitat. Cercetările sale au un farmec deosebit El poate urmări până 
în adâncimile sale, procesul de creaţie a unei noui direcţii ştiinţifice 
naţionale. Dacă Istoria Medicinei ştiinţifice la noi e limitată, cu atât 
mai vast este domeniul Etnografiei Medicale şi al Folklorului Medical 
românesc. Aci găsim comori nepreţuite, cari aşteaptă să fie ridicate. 
Pe cât de mult s’a cules până acum la noi în direcţia aceasta, pe atât 
de puţin a fost prelucrat materialul adunat, după criterii ştiinţifice- 
Elementele de Folklor Medical românesc trebuesc urmărite până la 
naşterea lor din substratul trac; trebuesc căutate influenţe străvechi 
scitice şi sarmatice; chiar mai mult, urmează să se găsească funda
mentele ancestrale din neolitic ; în stratele superioare ar fi de urmărit 
bogata influenţă a Medicinei populare latine, precum şi elementele fo
silizate de Medicina ştiinţifică greco-romană, bizantină şi arabă ; în 
sfârşit, colateral împrumuturile delà popoarele învecinate, mai ales cele 
slave. O altă direcţie pentru cercetările medicului entnograf, este de
pistarea şi verificarea ştiinţifică a elementului real terapeutic în boz- 
o-oanele şi leacurile populare, mult mai bogat decât s’ar crede In di
recţia aceasta, -  a doua - ,  lucrările regretaţilor profesor N. Leon 
din Iaşi şi Charles Laugier din Craiova sunt fundamentale. Ca harnici 
şi dibaci culegători de medicină populară la noi amintim pe : S. FI. 
Marian, Tudor Pamfile, Lupaşcu, Grigoriu-Rigo, Iana, Crăciunescu, 
Gorovei şi alţii. Domnul Gorovei îndeosebi ne-a dat şi o sugestivă in
terpretare a descântecelor.

Cercetările în domeniul Istoriei Medicinei româneşti propriu zise 
şi un învăţământ medico-istoric la noi, pe lângă importanţa pur ştiin
ţifică mai au şi o deosebită însemnătate naţională. Am accentuat mai



289

înainte că desvoltarea medicinei ştiinţifice româneşti a fost deosebit 
de frumoasă şi că ne putem mândri cu ea. Arătând-o aşa cum este, 
Românilor din noile provincii, cari n’au ştiut nimic de ea, le dăm po
sibilitatea să cunoască potenţele culturale cári zac în poporul nostru; 
iar minoritarilor, cari, foarte critici, încetul cu încetul, încep să ia con
tact cu ştiinţa românească, le putem prezenta de-a gata un capitol 
frumos al Istoriei civilizaţiei noastre.

In privinţa aceasta nici nu suntem aşa înapoiaţi cum s’ar crede, 
încă la 1830 doctorul Costache Vârnar în «Physiographia Moldáviáé», 
teza sa de doctorat în medicină, face puţină istorie a medicinei româ
neşti. In vremurile mai noi, Ionnescu-Gion, deşi nu era medic, dădu 
vre-o câteva încercări medico-istorice; însă fundamentele sunt abia 
«Istoria Igienei în România» de Félix (1903) şi «Literatura Medicală 
Românească» a lui Gh. Crăiniceanu (1907). Preciziunea istorică şi muncă 
de amănunt migăloasă găsim în lucrările lui Gh. Z. Petrescu şi N. A . 
Bogdan (Iaşi). Prima privire generală, scurtă însă deschizătoare de 
orizonturi, ne-o dă domnul N. Iorga în «Medici şi Medicina în trecutul 
românesc» (1919) Cu această lucrare se şi deschide calea spre o operă 
fundamentală, pe care o încearcă doctorul V. Gomoiu în voluminoasa sa 
«Din istoria medicinei şi a învăţământului medical în România» 
(1923), operă de mare envergură, extensiv scrisă, cu un deosebit de 
bogat material informativ, un fel de «Hormuzaki» al Istorii Medicinei 
româneşti.

Prin înfiinţarea Institutului de Istoria Medicinei şi Farmaciei la 
Universitateaedin Cluj, întâmplată în 1921 şi câţiva ani mai târziu a 
conferinţei de Istoria Medicinei la Facultatea din Bucureşti, s’au creat 
puncte de cristalizaţiune pentru noile tendinţe în învăţământul univer
sitar. Acţiunea lor se vădeşte tot mai mult, dar în mod fatal efecte 
mai puternice se vor ivi numai cu timpul când o serie întreagă de 
studenţi în medicină, va fi părăsit băncile şcoalei şi va duce învăţă
mintele primite, în cercurile largi ale corpului medical românesc.

Până atunci rămânea o lacună. Lipsea încă interesul pentru 
Istoria medicinei a celor cari susţin şi conduc actuala mişcare medi
cală românească.

Această cezură a ştiut să o închidă Victor Gomoiu.
Azi, când privim retrospectiv ceeace a făcut el în domeniul miş

cării medico-istorice româneşti, ne dăm seama, că niminea în ţara 
noastră nu a fost mai chemat decât el, pentru a desăvârşi această operă.

Om dârz, cu acea tenacitate care a făcut din olteni cel mai pre
ţios element de acţiune şi înfăptuire in ţara românească, optimist 
creator, care nu dezarmează în faţa nici unei greutăţi, cu vederi largi 
şi o cultură vastă, atât de necesară celui care, ocupându-se cu Istoria 
Medicinei, e nevoit să facă incursiuni în atâtea domenii apropiate şi 
uneori îndepărtate de medicină, medic vestit, care se bucură de un 
deosebit ascendent la noi în ţară, organizator minunat, el avea toate 
calităţile pentru a porni şi a susţine o nouă mişcare în lumea noastră 
medicală.

La toate acestea se mai adăuga autoritatea sa netăgăduită de 
istoriograf al medicinei româneşti.

\
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Hotărât, Gomoiu a fost acela, care în marea sa lucrare din 1923 
a dat Istoriei Medicinei româneşti, opera fundamentală, baza documen
tară, care să ne permită nouă, cercetătorilor de amănunte, o orientare 
generală. Cartea aceasta, care ca ori şi ce operă de desţelenire, poate 
fi susceptibilă de perfecţionări, este şi rămâne lucrarea de basd, extra
ordinar de bogată în informaţii, fără de care nici o cercetare nouă 
în Istoria Medicinei româneşti nu se poate face-

La ea se adaugă monografiile lui Gomoiu cari luminează unele 
capitole din Istoria societăţilor şi publicaţiunilor periodice româneşti, 
în sfârşit comunicările sale făcute la congresele internaţionale de Is
toria Medicinei, asupra unor chestiuni mai speciale din trecutul nos
tru medical. . . . . . . .

Astfel, chirurgul novator, trecut el însuşi în domeniul istoriei 
artei noastre, este totodată unul din întemeetorii Istoriografiei medi
cale româneşti moderne. ' .  ̂ .,

Avea deci, pe lângă darurile dela fire, pe lângă vaza sa şi toată
autoritatea ştiinţifică de a deschide un nou capitol în mişcarea me-
dico-istorică dela noi. , ...

In urmă cu vre-o 6 ani, Victor Gomoiu, mi-a sens, desvoltan- 
du-mi un plan detailat pentru înfiinţarea unei societăţi româneşti de 
istoria medicinei. El voia prin această creaţiune, să scoată mişcarea 
medico-istorică din cadrul limitat al învăţământului universitar şi so 
transplanteze, dându-i noi aspecte, ţinte mai largi şi o vigoare mai 
mare, în lumea noastră medicală. I-am răspuns sceptic.

Credeam că afară de d-1 Prof Cantacuzino, d-1- Conferenţiar 
G. Z. Petrescu, în Bucureşti, de vre-o două persoane în Iaşi, vre-o 
trei în Cluj şi cel mult zece în provincie, nu va găsi alţi colaboratori 
în ţară. Gomoiu nu s’a lăsat impresionat de pesimismul meu. Rezul
tatele i-au dat dreptate; a înfăptuit ceeace nu credeam că se poate. 
Societatea R. R. de Istoria Medicinei- După trei ani de funcţionare a 
acestei societăţi ne dăm seama că Gomoiu a ieşit învingător pe toată 
linia! Parcă a avut o baghetă magică; a deschis suflete, a stârnit in
terese şi astăzi are în jurul său, numai în Capitala ţării, mulţi oameni 
de seamă, cari ne surprind şi ne încântă prin varietatea şi seriozitatea 
contribuţiilor lor, în specialitatea noastră. Dările de seamă ale acestei 
societăţi atât de tinere şi atât de viguroase, sunt o adevărată revelaţie 
şi prilej de mari bucurii pentru noi cei cari cultivăm istoria medicinei.

Există astăzi în Capitala fării noastre, graţie activităţii Socie- 
tăţei, un curent medico-istoric, cu care ne putem mândri. Aceasta 
este opera de iniţiator şi de inspirator a lui Victor,Gomoiu-

Vorbind despre omul de acţiune Gomoiu, nu putem să trecem 
cu vederea participarea, sa la congresele internaţionale de Istoria 
Ifî edicifi6t,

A  fost pentru întâia dată că un Român ia parte la acest fel de 
întruniri internaţionale. îmi săltă inima de bucurie şi mi se umplea 
de-o legitimă mândrie, când după ultimele congrese, primiam dela 
specialiştii străini scrisori, în cari vorbeau cu elogii şi cu simpatie de 
persoana reprezentantului României. Ţin să accentuez, că numărul 
scrisorilor, în care mi s ’a vorbit de Gomoiu, nu a fost de una sau 
două, ci de zeci.
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Cu un curaj, care la început ne-a uimit, Gomoiu a invitat spe
cialişti din toate părţile lumii, să-şi ţie al 9-lea congres în Bucureşti. 
Azi, când ştiu cari sunt pregătirile făcute, când am în mână progra
mul definitiv al congresului, nu mai am cea mai mică îndoială, că 
acest congres va fi strălucit, deşi suntem mezini în mişcarea medico- 
istorică mondială şi cu toată criza grozavă care ne chinue. A  face 
lucrul minunat, care va fi congresul dela Bucureşti, sub împrejurări 
atât de nefavorabile — aceasta o poate numai neîntrecutul organizator 
şi optimistul neînfrânt Victor Gomoiu!

Aşa îl văd eu pe animatorul mişcării medico-istorice româneşti 
şi sunt convins că oricine îl cunoaşte bine, nu mă va putea desminţi- 
Sunt fericit, că o pot spune într’o clipă solemnă pentru el, că o pot 
afirma întru lauda tânărului atât de viguros la 50 de ani şi sunt feri
cit că am ocazia să-i aduc pe această cale un foarte modest prinos de 
recunoştinţă, pentru sprijinul moral şi material neîncetat, venit totdea
una în momente grele, acordat fără precupeţire Institutului de Istoria 
Medicinei din Cluj şi celor cari lucrează în el. Niminea nu ştie până 
azi despre acest ajutor mărinimos. Poate însuşi Victor Gomoiu nu-şi 
dă seama ce preţios a fost. Astăzi ţin să i-o spun : au jost momente 
in cari vorbele şi faptele sale au fost hotărîioare pentru desvoltarea 
Institutului

Pentru toate îi mulţumim, şi egoişti cum suntem noi oamenii, 
spunem din inimă: «Doamne ţine-ni-1 încă mulţi, mulţi ani».

RÉSUMÉ: Prof. Dr. V. Bologa — L ’animateur du mouvement 
médical historique roumain: Le Docteur V. Gomoiu.

L’auteur, professeur d’histoire de la médecine à l’université de Cluj, 
considère comme animateur du mouvement médical historique roumain le Dr. V. 
Gomoiu: par son travail «De l’histoire de la médecine et de l’enseignement médical 
en Roumanie» paru en 1923; — par la fondation de la «Société R. R. d histoire de 
la médecine», dont le secrétaire général il l’est; — par sa participation active et 
richement contributive pour la connaissance de notre pays aux congrès interna
tionaux d’histoire de la médecine ; — par ses nombreuses monographies et 
communications dans les séances de la société royale roumaine d'histoire de la 
médecine ; — par l’organisation à Bucarest en Septembre 1932 du 9 ème congrès 
international de l’histoire de la médecine.

RIASSUNTO : Prof. V. Bologa—Animatore del movimento me
dico-storico rumeno.

L’autore, professore di storia della medicina all’Università di Cluj, con
sidera il Dr. V. Gomoiu come animatore del movimento storico rumeno ; lo con
sidera tale dato 11 suo lavoro „La storia e l’insegnamento della medicina in Ru- 
menia“ apparso nel 1923 ; e per aver fondato la Società R R. della storia della 
medicina, della quale egli è Secretano ; ha pure dato impulso enorme allo sviluppo 
della Società, facendo conoscere il nostro paese nei congressi intemazionali 
della „Storia della medicina“ ; poi con monografie e comunicazioni fatte nelle 
sedute della Società rumena della storia della Medicina ; per l’organizzazione a 
Bucarest nel Settembre del 1931 del nono congresso intemazionale della Storia 
della Medicina.
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ZUSAM M ENFASSUNG : Prof. Dr. V. Bologa- Der Anreger der ru
mänischen medizinisch—geschichtlichen Bewegung. .

Der Verfasser, Professor der Geschichte der Medizin an der Universität in 
Cluj (Klausenburg) betrachtet den Dr. V. Gomoiu als Anreger der rumänischen 
medizinisch - geschichtlichen Bewegung, wegen seines Verkes erschienen m 
Iahre 1923 «Über die Geschichte der Medizin und den medizinischen Unterricht 
in Rumänien»; wegen der Gründung der «R. R. Gesellschaft der Geschichte der 
Medizin», deren Generalsekretär er ist; -  wegen seiner aktiven Beteiligung und 
reichen Beisteuer zur Kenntnis unseres Landes, bei den internationalen Kongres
sen über die Geschichte der Medizin‘-w egen seiner erschienenen Monographien 
und den Berichten in den Sitzungen der rumänischen Gesellschaft der Geschichte 
der Medizin; -  wegen der Organisierung des 9-t. internationalen Kongresses für 
die Geschichte der Medizin, der im September 1932 in Bukarest stattfindet.
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Asociaţia Docenţilor Facultăţei de Medicină din Bucureşti.
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Docent Dr. M. GOLDSTEIN.

Cum studiul localizărilor cerebrale nu mai are nevoie de nici 
o explicaţie, voiu spune numai ce înţelegem prin cuvântul citoarchi- 
tectonie: modul cum sunt aranjate celulele nervoase în scoarţa cre- 
erului.

Multă vreme nu s’a distins în creer decât două părţi: sub
stanţa albă şi substanţa cenuşie; prima formată din fibre, â  doua 
din celule, fără ca să se cerceteze dacă aceste celule sunt dispuse 
într’o ordine anumită. Abia pe la a două jumătate a secolului trecut 
Vicq d’Azyr, Baillarger, Remak, Kolliker au putut observa, unii 
chiar cu ochiul liber, că în scoarţa cerebrală celulele sunt dis
puse în straturi. Psichiatrul Vienez Meynert a fost cel dintâi, care 
a dat mai multă atenţiune acestei chestiuni. E l distinge în structura 
creerului un tip comun, care ar cuprinde mai toată scoarţa cere
brală şi tipuri speciale, cum sunt acelea ale vârfului occipital, al 
şanţului sylvian, al cornului lui Ammon şi al bulbului olfactiv. 
In tipul comun Meynert descrie 5 straturi de celule. I-a scăpat 
din vedere stratul V al anatomiştilor moderni. Vin apoi lucrările 
lui Betz, care insistă mai mult asupra variaţiunilor regionale ale 
scoarţei cerebrale şi descrie celulele piramidale, care îi poartă nu
mele. Admite ca tip fundamental tot cele 5 straturi de celule des-, 
crise de Meynert.

De atunci studiul structurei microscopice a creerului a făcut 
progrese mari. Mulţi au lucrat pe acest tărâm şi astăzi, mul
ţumită lucrărilor lui Cajall, Campbell, Brodmann, Marinescu, O. 
Vogt şi Economo, ca să nu citez decât pe cei mai importanţi, scoarţa 
cerebrală este departe de a mai fi o terra incognito.

Un fapt important, observat chiar de autorii mai vechi, este 
deosebirea dintre jumătatea anterioară a creerului. şi cea posterioară.

*) Conferinţă ţinută la Spitalul Colţea în seara de 28 Martie 1932.
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Şanţul sylvian şi cel rolandic despart creerul în două mari regiuni 
cu o structură celulară deosebită, atribuindu-li-se în acelaş timp, 
funcţiuni deosebite; celei anterioare un rol motor, iar celei poste
rioare unul sensitiv. Aşa dar o dispoziţie analoagă până la un punct
cu cea din măduva spinărei. -

înainte de a intra în studiul structurei şi caracterelor stra
turilor, voiu spune câteva cuvinte asupra materialului constitutiv 
al acestor straturi. Avem 3 feluri de celule, care intră în compoziţia 
tuturor straturilor: 1. piramidele, 2. granulare şi _3- fusiforme.

Celulele piramidale se împart după mărime in: pitice, ca 
cele din stratul II, care sunt une-ori confundate cu granulele; 
mici, mijlocii şi mari, din straturile III şi V şi gigante din stra-

tUl ^Granulele sunt rotunde, se află în straturile II şi IV, iar în 
zonele sensoriale sunt răspândite şi m alte straturi.

Celulele fusiforme sunt în stratul VI. In alte straturi numai 
în anumite regiuni; în porţiunea anterioară a insulei şi a circon-
voluţiunei caloso-marginale. .

In afară de aceste 3 forme de celule, care constituesc a-
proape toată substanţa cenuşie, mai sunt câteva forme de celule 
speciale, ce se regăsesc numai în anumite părţi ale creerului. 
Aşa sunt celulele lui Betz din frontala ascendenta şi lobului para- 
central, celulele solitare ale lui Meynert şi' celulele stelate din 
zona calcarină. Von Economo a mai descris celule in forma de 
tirbuşon, bastonaş şi furculiţă printre celulele fusiforme din partea 
anterioară a lui gyrus fornicatus şi a circonyoluţiei de trecere Jntre 
insula şi lobul frontal. Aceste celule par însă a fi modificări ale
celulelor fusiforme din aceste zone.

Bogăţia în celule este mai mare în creerul posterior, ce
lulele sunt însă mai mici, pe când în creerul anterior celulele sunt 
mai puţin abundente, sunt însă mai man. Von Economo găseşte 
13.503.000.000 de celule, din care aproape 6 miliarde sunt gra
nule. ,

Dispoziţia celulelor piramidale este perpendiculara pe suprafaţa 
scoarţei, excepţie fac celulele fusiforme, care sunt obbce sau cbiar 
paralele cu suprafaţa. Celulele similare se grupează ^ stra tu ri 
paralele, rare-ori formează grupuri sau msuleţe, ca de pilda m hi 
pocamp. Uneori se observă lipsuri de celule. Atari ™ a  
lare se găsesc în stratul III din porţiunile mijlocii ale frontali 
întâia, în primele două temporale şi m polul temporal. Este im 
poV Îit de cunoscut acest lucru, pentru a nu se confunda cu 
dispariţiuni de celule din cazuri patologice.^

Celulele sunt dispuse în 6 straturi^şi anume: ^
Stratul I, zis zonal, constant în toata scoarţa cerebrala, s

în celule cele mai multe fiind neorologice. .
Stratul II zis stratul granular extern, care deşi după nume 

a, trebuTsă fie constituit din granule, es.e uneori forma, numa, cUu 
piramide pitice, ca în zona frontală, alte-on este constituit dintr un 
Pam e"ec dPe piramide şi granule. Este format numai din granule



în regiunile sensoriale, cum este peretele anterior al parietalei as
cendente, în temporalele transverse, în zona calcarină, etc.

Stratul III, sau stratul piramidelor superficiale, este format 
din celule piramidale mici, mijlocii şi mari, mergând mărindu-se 
dela suprafaţă spre profunziune, aşa că în anumite regiuni se 
distinge un strat l i la ,  IIIb  şi IIIc, după mărimea celulelor pi
ramidale.

Stratul IV, sau stratul granular intern, nu este constant. 
Lipseşte în unele zone frontale. Este mai aparent în fundul şan
ţurilor. Vant’Hoog consideră aceste granule ca neuroblaste şi crede 
că ar fi un fel de rezervă celulară. Deşi perzistă sub această formă 
până la bătrâneţe, cred că Vant’Hoog poate avea până la un 
punct dreptate, căci în studiile făcute în colaborare cu d-1 Prof. 
Marinescu, asupra desvoltărei scoarţei cerebrale, am insistat a- 
supra faptului abundenţei şi constanţei acestui strat de granule la 
nouii născuţi şi în primii ani ai copilăriei, chiar în zonele unde 
mai târziu nu se mai găsesc. Faptul că dispar în timpul creş- 
terei şi desvoltărei creerului vine în sprijinul ideei lui Vant’Hoog, 
că ar fi neuroblaste care continuă să se diferenţieze ulterior.

Stratul V, sau al piramidelor interne, poate de asemenea lipsi 
une-ori. Alte-ori se poate diviza în două: V a şi Vb. In acest strat 
se află celulele gigante ale lui Betz din zona motrice.

Stratul VI, polimorf sau fusiform, este un strat-constant, for
mat din două substraturi: V ia  şi VIb. Este lat în regiunea insulei 
a frontalelor şi temporalelor; îngust în zonele occipitale şi parietale. 
Faptul că se poate întotdeauna subdivide în două, a făcut pe O. 
Vogt să admită existenţa a 7 straturi în scoarţa cerebrală şi mulţi 
autori germani moderni să-l imiteze. Cum însă diviziunea în 6 
straturi a devenit clasică şi se găseşte în toate tratatele de ana
tomie, sunt de părere că se poate menţine împărţirea scoarţei în 
6 straturi celulare.

Faptul că straturile sunt compuse din celule de acelaş fel 
a dat naştere la ideia că* acest lucru trebuie să aibă o însemnătate 
fiziologică anumită. Astăzi, într’adevăr, se admite aproape în una
nimitate că straturile superficiale I, II şi III au funcţiuni recep
torii, asociative, pe când cele profunde, V şi VI au funcţiuni efe- 
rente, dând fibre în fascicolul piramidal, spre nucleii opto-striaţi, 
nucleul roş, nucleii protuberanţiali sau spre alte centre din scoarţa 
cerebrală. D -1 Prof. Marinescu, încă în 1902, într’o comunicare 
făcută la Soc. ştiinţelor medicale din Bucureşti, a arătat că stra
turile I— III predomină în regiunile cu funcţiuni asociative. O. 
Vogt dela Institutul de cercetări asupra creerului din Berlin, căruia 
s’a trimis de către ruşi creerul lui Lenin spre examinare, a găsit în 
scoarţa cerebrală a acestuia o mai mare abundenţă a piramidelor 
dink stratul III.

După modificările ce suferă unele din aceste şase straturi, 
fiind mai late sau mai înguste, lipsind cu totul, predominând unul 
sau altul, sau fiind compuse din celule mai mari sau mai mici, se 
poate deosebi diferite zone citoarchitectonice cu caractere anumite.



Brodmann, care cel dintâi a făcut studii sistematice în această, 
direcţie, distinge la o specie de maimuţă, cercopitecus, 15 tipuri 
citoarchitectonice net distincte. La om distinge S3> fără a descrie 
însă decât regiunea rolandică şi calcarină.

D-l Prof. Marinescu descrie cel dintâi aceste 53 tipuri ci
toarchitectonice la om, atrăgând atenţia asupra unor legi generale, 
cum este faptul că grosimea scoarţei merge descrescând delà zona 
rolandică spre poli şi de sus în jos. D-l Prof. Marinescu a făcut 
însă greşala de a publica aceste studii, atât de interesante, în Revue 
générale des sciences, o revistă foarte apreciată în lumea ştiinţifică, 
însă necitită de medici, aşa că cercetările d-sale n’au fost destul 
de cunoscute în lumea medicală. însuşi Economo n’o citează în 
marele său tratat asupra acestei chestiuni şi când i se atrage a- 
tenţia asupra existenţei ei, regretă că n’a cunoscut-o şi că n’a pu- 
tut-o utiliza. O menţionează apoi în lucrările sale ulterioare.

Economo şi Koskinas disting 107 zone .citoarchitectonice, 
pe care le grupează în 5 tipuri fundamentale:

1. Tip agranular, caracterizat prin aceia că stratul II este 
compus din piramide mici, nu din granule, iar că stratul IV lip
seşte cii totul, ca în frontala ascendentă, în insula anterioară, etc.

2. Tip frontal, caracterizat prin desvoltarea mare a straturilor 
III şi V, acestea fiind constituite din celule piramidale frumoase.

3. Tip parietal, în care sunt bine desvoltate straturile II şi 
IV, pe când stratul V este mai puţin distinct decât în lobul frontal. 
Acest tip sé regăseşte în parietala ascendentă, în lobul parietal, în 
insula posterioară, etc.

4. Tipul polar, caracterizat prin îngustimea scoarţei. Stra
turile II şi IV sunt net indicate. L’a numit astfel, fiindcă cuprinde 
polii creerului. _ 1 , ]

5. Tipul gr anular, în care straturile granulare II şi IV iau 
o mare desvoltare, iar granulele se găsesc împrăştiate chiar şi în 
alte straturi. Econome îi zice acestui tip koniocortex, delà konios, 
care înseamnă pulbere, căci la microscop, la o mărire mică, gra
nulele apar ca o pulbere. Fac parte din acest tip peretele anterior 
al parietalei ascendente, temporalele transverse, zona calcarină, 
regiunea retrosplenială, subiculul hipocampului, deci regiuni, în 
care se localizează, după cum vom vedea, simţurile.

Aceste 5 tipuri generale se subdivid la rândul lor în alte 
tipuri citoarchitectonice speciale, aşa că Economo ajunge să distingă 
107 atari zone.

O. Vogt merge şi mai departe cu diviziunea în tipuri cito
architectonice, distingând 203 zone diferite. E l consideră ca tipuri 
distincte şi pe acelea, pe care alţi autori le consideră ca zone de 
trecere delà un tip la altul. Vogt mai susţine că aceste zone au 
limite precise, Haarscharfe, cum zice el. La prima vedere acest 
număr mare de tipuri citoarchitectonice ni se pare enorm, dar dacă 
ţinem seama de multiplicitatea proceselor ce au loc în creer, nu ni 
se mai pare ceva imposibil. In favoarea modului său de a vedea 
Vogt citează experienţele sale pe maimuţe, la care excitând scoarţa
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cerebrală şi incizând cu bisturiul limitele zonelor unde se modifică 
reacţiunea la excitaţiunea electrică, găseşte la examenul microscopic 
că limitele funcţionale corespund la modificări i cit oarchi tectonice.
O. Foerster din Breslau confirmă aceste experienţe la om. Găseşte 
la acesta din urmă mai multe zone decât la maimuţă şi anume că 
un tip structural al acesteia din urmă este reprezentat prin mai 
multe zone la om.

Voiu descrie foarte pe scurt principalele tipuri citoarchitectonice 
şi întrucât structura lor confirmă funcţiunile localizate în aceste 
zone. Voiu inzista ceva mai mult asupra lobului frontal, având în 
yedere rolul important, în special la om, al acestei regiuni cerebrale.

Unele din primele zone, a căreia structură citoarchitectonică 
este de mult cunoscută este zona frontală gigantopiramidală, tipul 
4 al lui Brodmann şi Marinescu. Această zonă este caracterizată 
prin absenţa stratului granular intern, prin marea desvoltare a 
stratului piramidal intern (V) şi în special prin prezenţa în acest 
strat a celulelor piramidale gigante. In privinţa funcţiunei acestei 
zone se admite astăzi că celulele gigante constituesc origina fascicu
lului piramidal, se localizează deci aci motilitatea voluntară.

Brodmann şi Horsley au susţinut că piramidele gigante nu sunt 
absolut necesare pentru mişcările voluntare. Brodmann a ajuns la 
această concluzie având în vedere faptul că într’un caz de epilepsie 
jaksoniană, unde convulsiunile erau localizate la braţ şi la care F. 
Krause excizase porţiunea din scoarţa cerebrală corespunzătoare, 
excitaţiunile electrice ale acestei porţiuni din creer produceau încă 
contracţiuni în degete şi la mână.

La un băiat cu mişcări atetoide ale mânei stângi, Horsley de
termină mai întâi prin excitaţiuni electrice, zona corticală a ante
braţului, apoi excizează această porţiune a scoarţei. S’a produs 
la început o paralizie a braţului stâng, care apoi a diminuat mult. 
Din aceste fapte aceşti doi autori conchid că celulele lui Betz nu 
sunt absolut necesare mişcărilor voluntare.

D-l Prof. Marinescu, într’o serie de lucrări, în care studiază 
dispariţia celulelor gigante în leziuni ale fasciculului piramidal, fie 
în regiunea capsulei interne, fie în măduva spină,rei, a găsit nu numai 
leziuni ale celulelor lui Betz, ci a constatat chiar o relaţiune între 
gradul paraliziei şi numărul celulelor alterate sau dispărute, precum 
şi între regiunea mai mult sau mai puţin atinsă de paralizie şi 
între zona cerebrală ocupată de piramidele alterate. Aşa în hemi
plegiile, complecte leziunile cuprind mai toate celulele gigante ale 
frontalei ascendente şi ale lobului paracentral; la acei bolnavi, cari 
puteau să umble, dar unde membrul superior era mai atins, alte- 
raţiunile celulare sunt mai manifeste în frontala ascendentă decât 
în lobul paracentral. Cu această ocazie d-l Prof. Marinescu mai 
constată, că în urma leziunilor capsulei interne din stânga, pe când 
celulele lui Betz din partea inferioară a frontalei ascendente sunt 
alterate, piramidele circonvoluţiunei lui Broca rămân intacte. Acest 
fapt demonstrează contrar părerei lui Niessl von Mayendorf, că 
această din urmă circonvoluţiune nu este - un organ pur motor.
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D-l Prof. Marinescu mai studiază apoi şi D-sa mişcările în 
două cazuri unde profesorul Toma Ionescu excizase în scop tera
peutic (pentru epilepsie) regiuni întinse din scoarţa motrice. D-sa 
observă că, deşi în aparenţă mişcările reveniseră la membrul co
respunzător zonei cerebrale excizate, totuşi bolnavii erau incapabili 
să facă cu degetele cea mai mică mişcare izolată. D-sa explică 
acest fapt prin aceia că scoarţa cerebrală ar prezida la excitarea 
mişcărilor specializate.

Imediat înaintea zonei gigantocelulare structura scoarţei îşi 
schimbă puţin aspectul prin faptul absenţei celulelor lui Betz. .Scoarţa 
este tot agranulară, stratul II este compus tot din celule mici pi
ramidale, nu din granule, şi stratul IV este absent. Este zona fron
tală agranulară, tipul 6 al lui Brodmann şi Marinescu.

Cu cât ne apropiem de polul frontal scoarţa cerebrală devine 
mai îngustă, straturile II şi IV se desvoltă, piramidele din stratu
rile III şi V devin mai mici. Scoarţa suferă de asemenea modi
ficări de sus în jos, regiunea frontalei a treia luând un aspect diferit. 
Brodmann şi Marinescu au descris în această regiune 8 tipuri 
citoarchitectonice : 8, 9, 10, 11, 44, 45, 46 şi 47.

Pentru a înlătura cifrele care nu indică la ce zone citoarchi
tectonice pot corespunde şi încarcă deci numai memoria, în teza 
mea de docenţă am denumit aceste regiuni după locul ce ocupă 
în lobul frontal. Economo a făcut cam acelaş lucru, dându-le cam 
aceleaşi denumiri şi mai însemnându-le cu litere în loc de cifre.- 
Aşa am mai deosebit o zonă frontală intermediară, în care stratul 
IV este deja indicat, apoi o zonă frontală granulară, pentru-că stra
turile II şi IV sunt bine desvoltate.

Polul frontal constitue zona fronto-polară, unde scoarţa este 
şi mai îngustă, III şi V compuşi din piramide mici.

Pe faţa orbitară a creerului se distinge o zonă internă, cores
punzătoare la gyrus rectus, area recta; scoarţa aci este foarte în
gustă. De remarcat în această zonă este faptul că, cu cât ne a- 
propiăm de creerul olfactiv, stratul V devine mai manifest, for
mează ca un fel de bandeletă, fapt caracteristic pentru creerul ol
factiv.

Restul lobului orbitar este compus din zonele prefrontală şi 
orbitară. Caracteristic pentru aceste zone este că straturile II şi 
IV devin mai înguste, pe când V şi VI augmentează.

Astăzi numai este nici o îndoială asupra importanţei lobului 
frontal. Studiile citoarchitectonice, urmărind cu deamănuntul dis
poziţia şi modificările straturilor celulare, fac mai uşor de înţeles 
mecanismul intim al proceselor cerebrale. - Am văzut că zona gi- 
gantocelulară este în raport cu mobilitatea propriu zisă, dispoziţia 
centrilor mergând de sus în jos, corespund membrului inferior 
începând cu degetele, apoi piciorul, gamba, coapsa, vin apoi centrii 
trunchiului, a membrului superior, tot dela degete spre umăr, apoi 
cei ai capului, care sunt situaţi în partea inferioară a frontalei 
ascendente.

Datele citoarchitectonice confirmă aceste localizări experi-
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mentale. Vedem într’adevăr că celulele lui Betz sunt cu atât mai 
mari, cu cât sunt situate mai sus, adică în porţiunea corespunză
toare membrului inferior. Or cercetările d-lui Prof. Marinescu au 
dovedit că o celulă este cu atât mai voluminoasă cu cât cilin- 
draxul său este mai lung. Centrii medulari ai membrului inferior 
fiind în regiunea lombo-sacrată, cilindraxii piramidelor gigante, cari 
merg la aceşti centri, sunt cu mult mai lungi decât ai acelora din 
partea inferioară a frontalei ascendente, care se duc la nucleii 
cranieni.

Dacă funcţiunea celulelor lui Betz nu mai lasă nici-o în
doială, nu tot atât de sigure sunt localizările din restul lobului 
frontal. Dar şi aci studiile citoarchitectonice pot contribui la stabi
lirea rolului diferitelor regiuni.

Zona frontală agranulară însoţeşte ca o bandă de sus în 
jos frontala ascendentă. Aci se localizează primele asociaţiuni ne
cesare influxului motor, ce pleacă dela celulele lui Betz. Şi aci 
centri urmează o scară, analoagă ca în frontala ascendentă; sus 
sunt asociaţiunile pentru mişcările membrului inferior, apoi ale 
mânei şi jos ale muşchilor feţei, ale limbei, etc.

Imediat înaintea acesteia se află zona frontală intermediară, 
continuată în jos cu centrul lui Broca. Aci sunt localizaţiuni mai 

) superioare, aşa se localizează în această regiune mişcările de cerce
tare ale ochilor (spähen al germanilor) şi ale vorbirei articulate.

Mai anterior, până aproape de polul frontal, se află zona 
frontală granulară. Aci se localizează asociaţiuni eupractice de 
ordin superior: atenţiunea, voinţa, emoţia, etc.

In zona frontopolară se localizează asociaţiunile necesare e- 
chilibrului şi orientaţiei. Dar dela polul frontal pleacă un fascicul 
fronto-ponto-cerebelos, deci nu este absolut sigur dacă leziunea 
scoarţei produce turburările de echilibru, sau leziunea acestui fas
cicul, ar fi cauza acestor manifestaţiuni.

Am văzut că faţa orbitară a lobului frontal poate fi subdivizată 
în 3 zone citoarchitectonice: area recta, area orbitalis şi ar ea prae- 
frontalis şi că un caracter principal al acestor zone este diminuarea 
lui III şi augmentarea straturilor V şi VI. Această modificare fiind 
cu atât mai manifestă cu cât ne apropiem de spaţiul perforat an
terior şi de zona bulbulului olfactiv. In area recta stratul V ia 
aparenţa unei bandelete, caracteristică pentru creerul olfactiv, de 
unde şi deducţiunea că funcţiunile acestor zone sunt în raport cu 
asociaţiunile olfactive.

Patologia este de acord cu aceste localizări în artele frontale, 
Leziunile traumatice sau patologice ale lobilor frontali produc la 
om de cele mai adeseori, turburări psichice. In urma lucrărilor 
lui Bianki, Marinescu, Holländer, etc., mai toţi cercetătorii admit 
rolul superior al lobului frontal. Aşa Holländer spune că în acest 
lob au loc operaţiunile intelectuale cele mai înalte. Aci se află centri 
percepţiunei şi a memorielor speciale: de loc, de timp, a faptelor, a 
obiectelor şi a atributelor lor. Lobii frontali conţin centri de aso- 
ciaţiune pentru toate percepţiele şi pentru toate memoriele, cari ne



permit să comparăm, să deducem, să inducem, să raţionăm. Lobul 
frontal este baza imaginaţiunei, este sediul sentimentelor umane 
celor mai înalte, morale, estetice, religioase, etc.

Bolton examinând la microscop creerii din 200 cazuri de 
demenţă ajunge la concluziunea că suma leziunilor cerebrale este 
în raport direct cu gradul de demenţă. Leziunile cele mai grave 
se găsesc în regiunea prefrontală şi sunt mai manifeste în stratul 
piramidelor superficiale. De unde deduce şi acest autor că celulele 
acestui strat îndeplinesc funcţiuni psichice. Caracterul asociativ al 
straturilor supragranulare rezultă şi din faptul observat de Mott şi 
confirmat de Vant’Hoog, că la mamiferele superioare aceste straturi 
sunt mai desvoltate decât la animalele inferioare.

Se poate deci admite astăzi că în lobul frontal scoarţa din 
regiunea imediat anterioară zonei motrice are un rol asociativ pen
tru mişcările voluntare, dispoziţiunea acestor centri corespunzând 
şirului centrilor diferitelor segmente. Că în partea anterioară a lo
bului frontal au loc asociaţiuni mai complexe şi mai înalte, aci 
combinându-se şi elabprându-se diferitele asociaţiuni din zonele 
alipite centrilor speciali sensoriali. Aşa că chiar dacă se admite cu 
Monakov şi Hoche că întreaga scoarţă ia parte la procesele psichice, 
zona frontală le pune în concordanţă. Citoarchitectonia lobului fron
tal nu este în desacord cu rolul asociativ superior al acestei regiuni 
cerebrale. Desvoltarea stratului piramidelor superficiale şi absenţa 
unor elemente particulare sau a unei structuri speciale, cum găsim 
în zona motrice sau în cele sensoriale, pledează în mod neîndoelnic 
pentru o funcţiune asociativă.

Desvoltarea mare a lobului frontal este specific umană, însă 
criteriul inteligenţei nu este mărimea creerului, ci raportul dintre 
creer şi mărimea corpului. O balenă de exemplu are un creer de 
61/2 kgr., nu este însă deloc inteligentă, căci în raport cu corpul 
său imens, creerul este foarte mic. Totuşi la om inteligenţa este 
până la un punct oarecare în raport cu mărimea creerului, aşa 
creerul europenilor este mai mare decât cel al negrilor. Dar ade
vărata măsură a inteligenţei o dă structura fină a creerului. Cu 
cât animalele sunt mai superioare, mai inteligente, cu atât au un 
creer cu mai multe zone citoarchitectonice.

Varietatea individuală a citoarchitectoniei cerebrale este atât 
de mare, încât explică îndeajuns viaţa psichică individuală. Aşa 
Korst şi Pop of f au găsit la creerul unui intelectual o arie striată 
de o întindere pe jumătate decât de obiceiu, în schimb alte zone 
erau mai desvoltate. La acest individ zona temporalelor transverse 
era mai întinsă şi poseda o arie citoarchitectonică în plus.

Cu cât animalul este mai superior cu atât nu se poate lipsi 
de scoarţa cerebrală. Rothmann a menţinut în viaţă, timp de 3 ani, 
un câine căruia îi extirpase scoarţa cerebrală. Acest animal putea 
să umble şi dacă i se punea mâncare la bot, se hrănea. Pe când 
Edinger publica cazul unui copil de 3 ani şi 9 luni, care nu 
făcuse niciodată vre-o mişcare, nu se hrănea decât dacă i se turna 
laptele pe gât, şi la autopsia căruia a găsit scoarţa înlocuită prin- 
tr’o subţire membrană meningee.
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Să trecem la tipul parietal. Am văzut că este caracterizat iprin 
desvoltarea straturilor II şi IV, care sunt compuse numai din gra
nule şi prin diminuarea straturilor III şi V, a căror piramide sunt 
mai mici decât în zona frontală. Acest tip citoarchitectonic cuprinde 
parietala ascendentă şi lobul parietal. Brodmann şi Marinescu au 
descris în aceste regiuni ariele i, 2, 3, 5, 7, 39 şi 40.

Tipurile 1, 2, 3 şi 5 se limitează la circonvoluţiunea parie
tală ascendentă şi la porţiunea posterioară a lobulului paracentral, 
care nu este decât prelungirea precedentei pe faţa internă a hemi- 
sferului cerebral. Tipul 3, zona postcentrală, cuprinde peretele pos
terior al şanţului rolandic. Acest tip se distinge prin prezenţa unor 
piramide mari în stratul V, celule care au fost mult timp considerate 
ca piramide gigante ale lui Betz. Această structură specială indică 
o funcţiune anumită. Intr’adevăr astăzi toţi fiziologiştii sunt de 
acord în a localiza aci funcţiunile de sensibilitate tactilă, termică, 
dureroasă şi de stereognesie. Centri aceştia sunt şi ei dispuşi vertical, 
corespunzând pentru diferitele segmente din zona motrice. îndărătul 
parietalei ascendente, mergând de sus în jos, avem tipurile 7, 40 şi 
39, adică zonele parietala superioară, supramarginală şi angulară.

Nu voiu intra în descrierea amănunţită a structurei acestora. 
Se deosebesc de ariele parietale precedente prin absenţa celulelor 
mari din stratul V şi prin piramide mai mici în stratul III, ia r . 
scoarţa în totalitatea, ei este mult mai groasă. Aceste tipuri au ca
racterele zonelor asociative şi servesc de sigur la asociaţiunile per- 
cepţiunilor sensitive din parietala ascendentă.

Tipul temporal cuprinde tot lobul temporal şi ca şi cel pre
cedent are un centru principal, sensorial, localizat în temporalele 
transverse, cu o structură specială, caracterizată printr’o îngustime 
mare a stratului III, care este foarte superficial, şi prin existenţa 
unor celule mari caracteristice în acest strat. Restul lobului cuprinde 
tipurile 20, 21 şi 22, corespunzând în mare parte celor 3 cir- 
comvoluţiuni temporale: zona temporală superioară, zona temporală 
mijlocie şi zona temporală inferioară. Unul din caracterele princi
pale ale tipului temporal este mărea desvoltare a stratului V şi 
VI, care din cauza desimei celulelor lor apare ca o bandă mai 
închisă pe secţiunile colorate. Polul temporal, formează un tip 
distinct, caracterizat prin grosimea mare a scoarţei, Se mai distinge 
partea posterioară a lobului temporal, tipul 37 al lui Brodmann 
şi Marinescu, zona temporo-occipitală.

In această regiune se localizează auzul. Pentru a elucida a- 
ceastă localizare Kalischer a avut ideia originală să dreseze câini, 
ca să nu ia mâncarea decât la auzul unei anumite note muzicale. 
In general, după 14 zile, animalele sunt dresate la acest exerci
ţiu şi nu iau carnea dacă se emite un alt sunet. Câinii disting 
chiar o jumătate die iton, lucru ce nu se observă decât la oameni 
foarte muzicali. Distrucţiunea unui lob temporal nu influenţează 
această dresură şi chiar după distrucţiunea celui de al doilea lob 
animalul redobândeşte după două săptămâni facultatea obţinută .prin 
dresură. Kalischer deduce din aceste experienţe existenţa unui cen
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tru subcortical pentru auz. Insă la discuţia, la care a dat loc a- 
ceastă comunicare, Rothmann arată că dacă se ridică scoarţa pe o 
întindere mai mare dresura devine imposibilă. In experienţele lui 
Kalischer au rămas neatinse porţiuni din scoarţa şanţului sylvian.

Autorii mai vechi au localizat auzul în temporala întâia, 
ei nedând destulă atenţiune circonvoluţiunilor transverse. Mirallie, 
în 38 de cazuri de surditate verbală, a găsit lezată prima tempo
rală. In tratatul lui von Monakow găsim citate multe cazuri de 
surditate verbală şi de turburări, afazice cu leziuni în regiunea 
temporală stângă. Cazurile lui Mott, Ballet, Berger, Fortuyn, con
firmă această localizare.

Brodmann susţine că aceşti centri sunt proprii omului, nu 
ii admite nici la maimuţe superioare. Soury în tratatul său men
ţionează prezenţa temporalelor transverse la cebus. Flechsig a- 
trage atenţiunea că la gorila ar exista o temporală transversă, mai 
bine desvoltată chiar decât la om. Am avut ocaziunea să exa
minez din acest punct de vedere, împreună cu d-1 Prof. Mari-, 
nescu, creeri de urang-utang şi de cimpanzeu şi ne-am putut con
vinge că aceste animale posedă o circonvoluţiune transversă. E- 
xistenţa acestor circonvoluţiuni la animale vine în sprijinu exis
tenţei în stânga, la om, a unui centru educat. Auzul simplu este 
localizat în ambele hemisfere, iar memorizarea şi asociaţiunile per- 
cepţiunilor auditive au loc numai în stânga, de aceia leziunea .acestei 
regiuni produce surditate verbală.

Mai sunt două tipuri: parietala inferioară şi temporo-occi- 
pitală, care sunt rudimentare la maimuţe, sunt deci achiziţiuni ale 
creerului uman. Patologiştii localizează aci afazia amnezică şi dis- 
cromatopsiele, localizări posibile dacă avem în vedere relaţiunile 
acestor regiuni cu zonele asociative din lobul temporal şi cel oc
cipital.

Regiunea occipitală este una din zonele cerebrale cele mai 
bine studiate din punctul de vedere citoarchitectonic, mai cu seamă 
porţiunea ce corespunde scizurei calcarine. Anatomişti vechi ca 
Gennari şi Vicq-d’Azyr observaseră dunga albă ce poartă şi astăzi 
numele lor, şi care deosibeşte un teritoriu destul de întins al lo
bului occipital de restul scoarţei cerebrale. Această dungă este 
formată din substanţă albă, închisă între două straturi de granule, 
straturi rezultate din desdoirea stratului granular'intern, fapt carac
teristic pentru zona calcarină.

Bolton a semnalat pentru prima oară, în mod net, cele două 
straturi granulare, ce delimitează dunga lui Gennari, descriindu-le 
ca formaţiuni analoage şi ca derivând din dedublarea stratului IV, 
dedublare ce are loc acolo unde zona vizuo-psihică se continuă 
cu zona vizuo-sensorială.

Studii mai complecte şi mai amănunţite asupra acestei zone 
fac apoi Brodmann, O. Vogt şi d. Prof. Marinescu. In afară de 
desdoirea stratului granular intern, o altă particularitate caracteris
tică pentru această regiune este existenţa unor celule mari, singu
ratice, situate în stratul V. Acestea sunt cunoscute sub numele de
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celulele solitare ale lui Meynert, după numele autorului, care Ie-a 
descris cel dintâi. Unii autori le-au comparat cu piramidele gi
gante, ceia ce este eronat, după d. Prof. Marinescu, căci nu numai 
că n’ating volumul celulelor lui Betz, dar nici n’au totdeauna forma 
piramidală ci poligonală. D-sa consideră aceste celule solitare 
ca piramide mari profunde, ce au suferit modificări morfologice, 
în urma conexiunilor lor speciale.

In afară de zona calcarină, tipul 17 al lui Brodmann, care 
ocupă polul occipital, se mai distinge încă două zone citoarchitec- 
tonice în lobul occipital, situate înaintea acesteia: zona occipitală 
şi zona preoccipitală, zone net distincte din punctul de vedere al 
structurei lor. Ele corespund tipurilor 18 şi 19 ale lui Brodmann 
şi Marinescu.

In privinţa rolului fiziologic al acestei regiuni este astăzi 
toată lumea de acord în a localiza aci vederea. Din toate datele 
experimentale şi clinice, numai rămâne nici o îndoială că zona cal
carină este centrul sensorial propriu zis al vederei, iar zonele vecine, 
occipitală şi preoccipitală, sunt centri în care au loc asociaţiunile 
şi înmagazinările senzaţiunilor vizuale, primite de aria striată.

Regiunea caloso-marginalâ sau gyrus cinguli, cuprinde cir- 
ccnvoluţiunea ce înconjoară corpul calos. Partea anterioară intră 
în tipul frontal, stratul IV fiind puţin desvoltat, partea posterioară 
în cel parietal. Brodmann şi Marinescu descriu 6 tipuri citoarchi- 
tectonice ca aparţinând acestei regiuni, anume tipurile 23, 24, 25, 31, 
32 şi 33. Dintre acestea, tipul 24, area cingularis anterior ventralis, 
este caracterizat prin prezenţa unor celule fusiforme speciale situate 
în stratul V.

Funcţiunile fiziologice ale acestei regiuni sunt puţin sigure. 
Horsley şi Schafer, bazaţi pe experienţe pe animale, au admis că 
aci ar fi sediul unor terminaţiuni senzitive. O ipoteză mai nouă lo
calizează aci terminaţiuni simpatice.

Regiunea hipocampului a dat loc încă de multă vreme la 
numeroase studii anatomice. Brodmann a descris la maimuţă două 
tipuri citoarchitectonice. Tipul 27, caracterizat prin cuiburi de celule 
mici şi tipul 28, care prezintă cuiburi de celule mari multipolare. 
La om Brodmann admite 5 zone citoarchitectonice: 27, 28, 34, 
35 şi 48, în afară de cornul lui Ammon, care este format şi dânsul 
din 3 sau 4 tipuri diferite.

împreună cu d-1 Prof. Marinescu am studiat structura acestei 
regiuni la creerii de feţi, copii şi adulţi, precum şi la 2 creeri de 
maimuţe. Ar fi prea lung să insist asupra rezultatelor acestui studiu. 
Voiu aminti numai că în tipul 27, zona subiculară, stratul II este 
format din insuleţe de celule mici, piramidale şi poligonale. La prima 
vedere se pare că este o grupare în cuiburi a celulelor din stratul 
granular, extern. Suntem însă de părere că este vorba de celule spe
ciale, căci n’au nici forma granulelor, nici aceeaşi afinitate tinctorială. 
Aceşti glomeruli corticali sunt specifici archipaliumului. Ar putea 
fi formaţiuni embrionare persistente, deci o oprire în desvoltare, 
ce face să persiste o formă ancestrală.
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A doua zonă principală a acestei regiuni este tipul 28, zona 
hipocampică, care cuprinde aproape toată circonvoluţiunea cu acest 
nume. Nici în acest tip nu există stratul II, ci este înlocuit prin 
insuleţe de celule mari, cu totul caracteristice, despărţite prin sub
stanţă albă. Aceste insuleţe sunt compuse din celule polimorfe, de 
obiceiu poligonale sau stelate. Numărul acestor celule variază 
dela un cuib la altul, unele conţin numai 5 sau 6, altele peste 40. 
Aceste cuiburi de celule proemină pe scoarţa cerebrală, aşa că 
suprafaţa circonvoluţiunei hipocampice este rugoasă, prezentând ve- 
rucosităţi, ce corespund acestor insule de celule.

Stratul IV nu există nicăieri în archipalium.
In această regiune se localizează odoratul. Desvoltarea ru

dimentară a acestei regiuni este pusă de toţi autorii în raport cu 
slaba desvoltare a simţului mirosului la om. Din contră la anima
lele osmatice regiunea hipocampică constitue un întreg,lob cerebral, 
lobul piriform, pe când la om este redusă la o singură circonvo- 
luţiune. Zuckerkandl a arătat că regiunea hipocampică este cu 
totul rudimentară la delfin, animal lipsit de simţul mirosului.

Ferrier şi Gorschkoff, excitând această zonă, ajung la con
cluzia că reprezintă centrul odoratului. Faptele clinice sunt de 
acord cu această localizare. Cele mai multe cazuri de tumori ale 
zonei ipocampice, publicate, erau însoţite de o aură olfactivă.

Din punct de vedere citoarchitectonic tipul 27, zona subi- 
culară, reprezintă centrul principal sensorial, iar celelalte tipuri ser
vesc pentru memoria şi asociaţiunile cerebrale.

In lobul insulei lui Reil, Brodmann şi Marinescu disting 4 
zone citoarchitectonice: 13, 14, 15 şi 16. Unul din caractere prin
cipale şi care permite a distinge această regiune este existenţa în 
profunzime a unei făşii de substanţă cenuşie, claustrul. Brodmann 
crede că acest claustra ar rezulta din desdoirea stratului VI. Insă 
nici caracterele celulelor sale, nici desvoltarea acestei formaţiuni 
de substanţă cenuşie, nu pledează pentru această origină. In lu
crurile făcute împreună cu d-1 Profesor Marinescu asupra struc
turai insulei combatem ipoteza lui Brodmann, cu care dealtmin- 
trelea aproape nimeni nu este de acord.

Insula este despărţită printr’un şanţ vertical, continuarea 
şanţului rolandic, în două porţiuni: una anterioară, agranulară şi 
alta posterioară, granulară. In cea anterioară găsim celulele fusi
forme, pe care le am descris la gyrus cinguli.

In privinţa funcţiunei acestei regiuni s’au emis diverse ipoteze, 
avându-se în vedere că formează un lob bine delimitat. împreună 
cu d-1 Prof. Marinescu, suntem de aceiaşi părere cu Landau, că 
acest aspect caracteristic este.rezultatul marei desvoltări a creerului 
uman, care este silit să se plieze pentru a-şi mări suprafaţa, iac 
din cauza aderărei la nucleii dela bază, această porţiune a scoarţei 
cerebrale este silită să se operculizeze.

Nu-i atribuim nici o funcţiune specială, ci că este formată din 
centri de asociaţiune pentru regiunile vecine. Partea antero-supe- 
rioară ar fi în raport cu centrul lui Broca, partea antero-infe-

/



rioară cu olfacţiunea, iar cea posterioară cu auzul. Structura acestor 
zone corespunde acestui mod de a vedea.

Studiile cito-architectonice par la prima vedere aride. To
tuşi, încă acuma 20 de ani, la un congres al Societăţei de Anatomie 
din Rostok, O. Vogt încheie o comunicare asupra acestui subiect, 
cu următoarele cuvinte: „cred că prin perfecţionarea şd complectarea 
zonelor citoarchitectonice ale lui Brodmann, (nu apăruseră încă cer
cetările lui Marinescu şi von Economo), prin compararea lor cu 
cele delà maimuţe inferioare şi superioare, se va putea ajunge 
să ştim cari centri sunt proprii omului. Se va putea chiar măsura 
în milimetri pătraţi întinderea fiecărui centru, odată cu precizarea 
topografiei sale. Se vor putea compara la diferite rase umane. 
Vom păşi cea mai înaltă treaptă, când vom putea compara centri 
corticali dintre oameni cu anumite talente, pentru a ajunge pe 
această cale la fundarea unei anatomii cerebrale individuale, o soră 
a psichologiei individuale. Acest ideal pentru studiul localizărilor 
cerebrale mi-se pare la o distanţă ce poate fi atinsă” .

De atunci lucrările lui Marinescu, von - Economo, C. şi O. 
Vogt, Foerster şi a unei întregi pleiade de cercetători, au contribuit 
să micşoreze  ̂simţitor această distanţă. Şcoala neurologică română, 
creiată, inspirată şi condusă de d-1 Prof. Marinescu, se poate 
mândri cu faptul de a fi contribuit întrucâtva ca să ne apropiem 
de acest ţel.

RÉSUMÉ : Docent Dr. M. Goldstein — Les recherches cito-archi- 
tectoniques et les localisations cérébrales.

Après un court historique de la question l’auteur insiste principalement sur 
les travaux plus récents de Campbell, Brodmann, Marinesco, O. Vogt et V. Eco
nomo; puis, il décrit les différentes espèces de cellules spéciales de certaines 
régions; les couches ont des fonctions précises: les superficielles des fonctions 
de réception et d’association, les profondes des fonctions efférentes

L’ecorce cérébrale s’amincit professivement, du centre vers les pôles et de 
haut en bas.

Il insiste sur la structure de certains centres principaux, avec des fonctions 
connues: les circonvolutions la centrale antérieure et la centrale postérieure, les 
temporales transverses, la calcarine, l’hypocampe et sur l’existence autours de 
celles-ci de certaines zones associatives, spéciales pour chaque fonction, les . fonc
tions supérieures ayant leur siège dans le lobe frontal.

Le critérium de l’intelligence est le rapport d’entre le cerveau et le corps 
et la richesse en zones cito-architectoniques ; la variété individuelle de ces zones 
explique la vie psychique individuelle.

Le lobe de l’insula, d’après les recherches de Marinesco en coll. avec l’au
teur, n’aurait pas une fonction spéciale, mais des fonctions d’association en rapport 
avec les centres voisins.

L’auteur analise en dernier instant, à l’étude de chaque centre, ci la 
structure cito-architectonique est d’accord avec la fonction de ce centre-là.

RlASSUNTO: Docent Dr. M. Goldstein—Le ricerche cito-archite- 
ttoniche e le localissazioni cerebrali.

Dopo una breve storia délia questione, l’autore insiste specialmente sopra 
i lavori piu recenţi di Campbell, Brodmann, Marinescu, O. Vogt ed Economo : des-
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crive in seguito tutte le varie specie di cellule che formano gli strati della scorza 
cerebrale cosi pure le cellule speciali chiamate regioni. Gli strati hanno funzioni 
speciali, quelle superficiali hanno funzioni riceventi ed associate, quelle profonde 
funzioni eferenti.

La scorza va sottilizzandosi dal centro verso il polo e dal l’alto al basso.
Insiste sulla struttura dei centri principali con funzioni conosciute : circum- 

voluzione centrale anteriore, centrale posteriore, temporale, traversali, calca- 
lina, ippocam e sopra 1’esistenza attorno di queste ad alcune zone associate, spe
ciali per ogni funzione. Le funzioni piu alte hanno sede nel lobo frontale.

Il criterio dell’ intelligenza é il raporto fra il cervello ed il corpo, e la 
ricchezza nelle zone cito-archittetoniche, la varietà individuale di queste zone spi
ega la vita psichica individuale.

Il lobo dell’ isola dopo ricerche di Marinescu in collaborazione con l’au
tore non avrebbe una funzione speciale, ma funzioni associate in rapporto con
centri vicini. Egli analizza quindi lo studio di ogni centro e se la struttura cito- 
arhitettonica é d’accordo con la funzione di quel centro.

ZUSAMMENFASSUNG : Dozent Dr. M. Goldstein: Die c ito -a rh i-  
tekionischen Forschungen u. Hirn-lokalisierungen.

Nach einem kurzen Bericht Ober die Thema, beharrt der Verfasser haupt
sächlichst auf die neuesten Werke von Campbell, Brodmann, Marinescu, O. Vogt 
u. Economo ; daraufhin beschreibt er die verschiedenen Zellenarten, welche die 
Schichten der Stirnrinde bilden, sowie die besonderen Zellen gewisser Gegenden. 
Die Schichten haben gewisse Funktionen : die Oberflächlichen haben die empfän
glichen u. verbindenden, die Tiefen haben die ausfOhrenden Funktionen. Die Rinde 
verdünnt sich vom Zentrum zu den Polen, und von oben nach unten. Der 
Verfasser beharrt auf den Bau einiger Hauptzentren mit bekannten Funktionen : 
Hirnwindungen vordere zentrale, hintere zentrale, temporale transverse, calcarina 
ippocamp und auf das Vorhandensein verbindender Zonen' rundherum, spezifisch 
für jede Funktion, deren Höchstfünktionen ihren Sitz im Sfirnlappen haben.

Der Prüfstein der Intelligenz ist das Verhältnis des Gehirns zum Körper 
und die Reichhaltigkeit der cito-arhitektonischen Zonen; die individuelle Ver
schiedenheit dieser Zonen erklärt das individuelle Seelenleben. Nach den gemein
samen Forschungen von Marinescu und dem Verfasser hätte der Insellappen keine 
spezielle Funktion, sondern verbindende Funktionen im Zusammenhang mit Neben
zentren.

Darafhin analysiert er beim Studium jedes Zentrums, ob der cito-arhitekto- 
nische Bau im Zusammenhang mit der Funktion jenes Zentrums ist.



RELA ŢIILE DINTRE H ERPES-ZO STER  $1 VA RICELA 1)
de

Dr. I. NICOLA!!
Docent Universitar.

Introducere. Legătura dintre varicela şi herpes-zoster e 
cunoscută de multă vreme. Primele două observaţii au fost publi
cate în̂  1892, adică acum 40 ani; iar dacă luăm în considerare 
o notiţă publicată recent de Moore, din carnetul de observaţii me
dicale al tatălui său, putem afirma că primele observaţii datează 
încă din anul 1852, deci de acum 80 ani.

Chestiunea legăturii dintre herpes-zoster şi varicela a dat naş
tere în ultimul timp, şi mai ales în ultimii ani, la un enorm1 
număr de observaţiuni şi lucrări. Ea are o mare importanţă din 
multiple puncte de vedere:

din punct de vedere biologic: ea pune întrebarea dacă două 
maladii cu aspect aşa de diferit clinic şi epidemiologie sunt da
torite unui virus unic (doctrina unicistă), sau la două virusuri dife
rite (doctrina dualistă);

din punct de vedere epidemiologie: este extrem de important 
să ştim sigur dacă un caz de herpes-zoster poate da cazuri de 
varicelă şi invers,- pentru a lua măsurile necesare de profilaxie;

din punct de vedere imunologic: din anumite lucrări publicate 
pană acum, s’ar întrevede posibilitatea de a vaccina indivizi în contra 
varicelei, maladie generalizată (şi a cărei gravitate —  mult sub 
estimată — începem să o cunoaştem din ce în ce mai bine) prin 
inoculare cu herpes-zoster, maladie localizată, cu un aspect şi un 
răsunet' clinic — prezent şi viitor — asupra organismului, mult 
mai redus.

In momentul de faţă am ajuns în posesia unui material docu
mentar clinic, epidemiologie, anatomopatologic, serologie şi experi
mental, care ne permite să ne facem o idee lămurită cu privire la 
legătura dintre aceste două boale.

In cele ce vor urma vom face:

1) Conferinţă din ciclul „Actualităţilor medicale“ ţinută la Spitalul COLŢEA 
la 8 Aprilie 1932. —
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1) Un scurt istoric;
2) O expunere a doctrinei uniciste cu argumentele epide- 

miologice, clinice, anatomo-patologice, serologice şi experimentale 
pe cari se bazează;

3) O expunere a doctrinei dualiste.
Un rezumat critic al datelor va încheia expunerea noastră.

I. I S T O R I C .

In 1888 prof. v. Bokay dela Budapesta observă la un copil, 
într’o familie, un caz de herpes-zoster. La 10 zile dela apariţia 
boalei, un alt copil, din aceiaşi familie, face o varicelă. După 
câteva săptămâni v. Bokay, observă un al doilea caz: o fetiţă 
de jo  ani, cu herpes-zoster abdominal; după 10 zile, o altă 
fetiţă din aceiaşi familie, face o varicelă. Semnalează observaţia 
în 1892, într’o revistă ungară, dar nimeni nu o relevează. In 
1909) la Congresul internaţional de medicină din Budapesta, v. 
Bokay prezintă 9 cazuri noi de succesiune şi trage concluzia că 
„virusul varicelic poate, in condiţiuni pe cari nu le cunoaştem 
încă, să dea uneori, în loc de o erupţie generalizată, o zonă zoster 
tipică, care la rândul său poate da mai departe, la alţi indivizi, 
varicela” .

In 1912, Heim se sesizează de observaţiile lui v. Bokay.
In 1915 W. P. le Feuvre publică cazuri identice, cari atrag 
atenţia cercetătorilor anglo-saxoni asupra chestiunei.

In 1918 v. Bokay publică alte 14 cazuri noi de succesiune. 
In Franţa A. Netter face o comunicare la Academia de Medicină 
din Paris, în şedinţa sa dela 28 Iunie 1920, asupra a două cazuri 
foarte tipice de succesiune: herpes-zoster == varicelă şi varicelă =  
herpes-zoster=varicelă. In 1921 apare teza lui H. Netter (fiul) 
asupra aceleiaşi chestiuni, aducând un bogat material documentar. 
De la această dată încolo atenţiunea cercetătorilor din diferite
ţări este atrasă asupra acestei chestiuni şi un mare număr de ca
zuri e semnalat cam în toate colţurile pământului. Astfel Carver
(1921) strânge din literatură 51 cazuri publicate până atunci; v. 
Bokay (în 1924) 200 cazuri; Netter (1928) 199, (numai cazuri 
publicate în literatura franceză); O. Tetzner (1931) 30 cazuri. Şi 
cazurile se înmulţesc, aşa zicând, zilnic.

II. DOCTRINA UNICISTA.

Argumentele pe care le aduc uniciştii în sprijinul ipotezei 
lor sunt de ordin multiplu: succesiunea cazurilor, observaţii clinice, 
epidemiologice, anatomo-patologice şi de laborator şi în sfârşit, 
cercetări sero şi imunologice şi experimentale. Le vom expune pe 
rând. ' *

a) Argumente scoase din succesiune.

Numărul cazurilor de succesiune ale acestor două boale, publi
cate până acum, este aşa de mare, că este o imposibilitate să fie 
prezentate, ori cât de sumar am voi să o facem. De aceia urmând
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după v. Bokay, vom aşeza aceste cazuri într’o serie de grupe, de 
eventualităţi.

l-a eventualitate: apare într’o familie sau într’o colectivitate 
un caz tipic de herpes-zoster. La un interval aproape fix de 8— 20 
zile, la unul sau mai mulţi copii din familie sau colectivitate apar 
cazuri tipice de varicelă şi adică în aşa condiţiuni, că un contagiu 
cu un bolnav de varicelă pare exclus (v. Bokay).

Câteva exemple din literatură:
O femeie care îşi alăptează copilul face un herpes-zoster. 

Exact la 15 zile copilul, de 5 luni, face o varicelă, care este re
lativ rară la această vârstă (cazul J. Roteau).

Intr’o fermă din Rhodesia, izolată la zeci de kilometri şi de 
sat şi de alte ferme, apare într’o familie la tată un herpes-zoster. 
După 14 şi 20 zile, doi copii ai fermierului fac varicelă (cazul 
lui Le Feuvre). •

Cazuri identice aduc Gismondi şi Ribadeau-Dumas.
Aceasta pare Să fie eventualitatea cea mai frecvent întâlnită. 

După v. Bokay s’ar întâlni în 85.50/0 din totalitatea cazurilor de 
succesiune.

A  2-a eventualitate: varicelă =  herpes-zoster, mult mai rar 
întâlnită (după v. Bokay numai în 14.5% din cazuri, după Tetzner 
de 7 ori mai puţin frecventă de cât prima eventualitate). A fost 
semnalată pentru întâia oară în 1913 de Le Feuvre.

Câte-va exemple:

Copil de şcoală face o varicelă; după 7 zile, profesorul se 
îmbolnăveşte de herpes-zoster (cazul Aikmann).

Un copil face o varicelă; după 14 zile, medicul care îl 
îngrijea face un herpes-zoster (cazul Aviragnet, Huber şi Dayras).

Eventualităţi mai rare.

A  3-a eventualitate: Varicela, boală primitivă; după aproxi
mativ două săptămâni, apare la o altă persoană herpes-zoster; 
iar după alte două săptămâni la a 3-a şi a 4-a persoană, apare 
iarăşi varicela.

Exemple: (observaţie personală) într’o clasă dintr’o şcoală 
primară de fete (Jianu) din Capitală, apar două cazuri de varicelă, 
cam în acelaşi timp. La 10 zile, profesoara face un herpes-zoster 
■ toracic. La 14 şi 17 zile după aceia, doi copii ai profesoarei fac 
varicelă. Notez că mama profesoară, care trăia cu frica de fie
care zi de a nu aduce vre-o boală dela şcoală acasă, lua măsurile 
cele mai straşnice, cele mai exagerate de desinfectare şi izolare 
a copiilor ei.

Cazuri asemănătoare au fost publicate de Feer şi A. Netter.
A 4-a eventualitate: Herpes-zoster, boala primitivă; după două 

săptămâni varicelă; iar după alte două săptămâni, iarăşi herpes- 
zoster. (Un astfel de caz a fost publicat de Mayerhofer).

A 5~a eventualitate: Varicela, boala primitivă: după două 
săptămâni, apare la o a 2-a persoană varicelă; iar la o a 3-a
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herpes-zoster. (Cazuri publicate de Netter şi Durând, şi de A. Gara).
După cum se vede, în toate aceste eventualităţi succesiunea 

cazurilor s a făcut într’un interval de timp mai mult sau mai puţin 
fix. A. Netter stabileşte pe un număr de 122 cazuri, un tablou din 
care reiese că timpul cel mai scurt a fost de 9 zile, iar cel mai 
lung de 20 zile. Comisia medicală engleză pentru studiul varicelei 
adimte ca incubaţie medie pentru această boală 2 săptămâni, cu o 
limită inferioară de 9 zile şi cu una superioară de 19 zile (v. 
Bokay). v

b) Argumente scoase din observaţiile clinice.

Un alt grup de argumente pe cari îl aduc uniciştii, e constituit 
dm cazurile mixte, în cari se găsesc vezicule generalizate în herpes- 
zoster „vezicules aberrantes” şi dispoziţia de vezicule grupate ca 
in herpes-zoster în cazurile de varicelă: zona variceloasă şi varicela 
zostenformă.

Cazuri de acestea, cari nu par să fie prea rare, au fost sem
nalate încă de multă vreme (Henoch 1892) iar de atunci încoace 
sau publicat un număr destul de respectabil (Nash, Caspel, Heim 
Tenneson).

Iată cum se prezintă — pe scurt —  aceste forme:
Un copil face varicelă generalizată. In anume regiuni ale 

corpului însă, (de predilecţie spate, tuber ischii, etc.), veziculele 
sunt grupate ca în herpes zoster, sunt mai mici şi sunt însoţite de 
ilurere. Cazuri de acestea de varicelă zosteriformă sunt rela
tiv dese.

Cazurile de 'zoster varicelos sunt mult mai rare. Ele se 
prezintă astfel: un copil face un herpes-zoster, dar în acelaş timp 
se găsesc la el vezicule cu aspect varicelos, răspândite pe tot cor
pul, chiar şi pe pielea capului şi pe*mucoase: „vezicules aberrantes”. 
Un caẑ  de acest fel, foarte tipic şi foarte interesant, publică v. 
Bokay în 1918: „un copil face iun herpes-zoster în regiunea lom
bară dreaptă. In acelaşi timp prezintă pe tot corpul, inclusiv pielea 
capului, vesicule cât o linte ori mai mici, parte în plină eflores
cenţii, parte uscate. După 2 zile, o nouă erupţie de vezicule, cu 
conţinut clar ca apa, apare pe 1/3 inferioară a membrului inferior 
şi se întinde şi pe faţa dorsală a piciorului. Veziculele erau încon
jurate de un cerc. inflamator şi dureroase. Erupţia era însoţită de 
febră. După 14 zile, un copil dintr’un salon învecinat se îmbol
năveşte de varicelă; iar după 16 zile, un al 3-lea”.

In cazul lui Mc. Even, un medic face un herpes-zoster al tri- 
geminului superior şi mijlociu şi o erupţie variceloasă generalizată. 
La 10 zile după aceia, o fetiţă de 3 ani, a doctorului face o va
ricelă. Cazuri de acestea mixte sunt acum destul de numeroase 
în literatură. V. Bokay a putut să strângă în 1928 un număr de 
29 de astfel de cazuri. Aceste cazuri — foarte greu de explicat 
paţogenic —  devin uşor de explicat (zic uniciştii) dacă admiţi 
unicitatea virusului, căci în realitate cazurile de herpes-zoster ge
neralizat sunt cazuri de varicelă.
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c) Argumente epidemiologice.

Cazuri mai frecvente de herpes-zoster într’o regiune dată au 
fost menţionate încă de mult, printre alţii de Tilbury Fox şi I. C. 
Chew. In 1889 Kaposi vorbeşte la Societatea de dermatologie din 
Viena, despre micile epidemii de herpes-zoster şi pretinde chiar că, 
în mod normal, herpes-zoster se prezintă sub formă de mici epi
demii. Mai recent (1923) Darrier în Précis-ul său de dermatologie 
spune textual: „s’a observat că herpes-zoster, fără să fie prea 
contagios, apare de multe ori epidemic, în sensul că, în acelaşi 
loc, mai multe persoane se îmbolnăvesc cam în aceiaşi epocă 
(v. Bokay)” . Cazuri frecvente într’un moment şi într’o regiune 
dată descriu Erb, Backmeister, Trousseau, Debray, Auiry. Lan- 
douzy dealtminteri, spusese de multă vreme că herpes-zoster este 
o boală infecţioasă a sistemului nervos. Achard, Marinescu şi Dră- 
gănescu se realizează1 la această părere.

Epidemii de herpes-zoster descriu şi Geoffroy, Simon, Pfeiffer 
iar Levaditi, în cartea sa l ’Herpès et le Zona, spune textual: „con- 
tagiositatea zonei, ca şi existenţa de epidemii zosteriene, e în afară 
de îndoială; ele constituesc argumente peremptorii în favoarea na
turel infecţioase a maladiei”.

O serie de cercetători printre cari Heim şi Petzetakis observă 
o înmulţire a cazurilor de herpes-zoster în timpul epidemiilor de 
varicelă. v. Bokay studiază paralel în Budapesta, pe anii 1915— 
•1924, curbele cazurilor de herpes-zoster şi a cazurilor de va
ricelă. Constată un paralelism perfect pentru anii 1918— 1921 in
clusiv şi un paralelism aproape complect pentru rest.

Epidemiile de spital şi sanatorii sunt de asemeni foarte in
teresante. Dumoutet descrie în 1922 o astfel de epidemie extrem de 
interesantă : .

Dumoutet era medicul preventoriului Lafayette la Chavagniac 
în Auvergne. Preventoriul se găseşte în plin munte la 10 km. de 
linia ferată şi la aproape 1 km. de sătuleţul cel mai apropiat 
care numără 150 suflete. Intre personalul preventoriului şi sat 
nici o legătură. La 1 Septembrie 1920 se primeşte la preventoriu 
un convoi de 15 copii trimeşi din Paris. La 20 Septembrie unul 
din aceşti copii face un herpes-zoster toracic stâng, tipia Herpesul- 
zoster evoluiază normal, dar unele vezicule trenează totuşi până la 
15 Octombrie. La ro Octombrie, un copil, care se afla de 8 luni 
în preventoriu, face o varicelă; apoi la n-12-13 Octombrie, alţi 3 
copii fac varicelă. Ia satul vecin şi împrejurimi nici un caz de 
varicelă. Amănunt important: cele 4 cazuri de varicelăvapar numai 
în dormitorul în care dormia copilul cu herpes-zoster. Acest copil, 
urmărit multă vreme după aceia, deşi era la vârstă optimă (7 ani) 
pentru a face varicelă, nu a făcut-o. Cazuri identice au fost ob
servate de J. Gross, J. Heuberger, Harrier şi Evelyn Dunderdale, etc.

D-l Dr. Cânciulescu din Craiova a avut amabilitatea să-mi 
comunice câteva cazuri personale foarte interesante, în curs de 
publicare, delà Azilul de sugari „Alex, şi Sofia Caneciu din 
Craiova.
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Intr’un prim caz o zonă recidivantă (mai probabil după însăşi 
părerea d-lui Dr. Cânciulescu un herpes-zosteriform recidivant) la 
o doică determină într’un azil de copii, după 17 zile, un caz de 
varicelă, urmat de o epidemie de varicelă, care durează două luni. 
Interesant este că doica bolnavă era într’un salon dela etaj şi toate 
cazurile de varicelă s’au produs numai la copii dela etaj; nici un 
caz la copii din saloanele dela parter.

Al doilea caz. O epidemie de varicelă isbucneşte la începutul 
lunei Octombrie 1931, cuprinzând toţi copii din azil cu excepţia a 
3 copii, asupra cărora vom reveni. Notăm că în azil, pe 5 ani în 
urmă, nu fusese nici un caz de varicelă. In plină epidemie de va
ricelă, la începutul lui Noembrie şi la 20 Noembrie, doi sugari, 
m vârstă respectiv de 6 şi 3 luni, prezintă : unul, o zonă gangre- 
noasă intercostală stângă, iar celalt, o zonă dealungul coastei 
drepte din dreptul celei de a 3-a vertebră dorsală.

Aceste din urmă cazuri sunt extrem de interesante prin fap
tul că:

trecerea dela varicelă la herpes-zoster este mai rară;
zona este extrem de rară la sugarii, mai ales aşa de mici; 

şi, mai ales pentru-că din cei trei copii din azil, cari nu au 
făcut varicela, doi erau tocmai cei doi copii cari au făcut zona, 
iar al treilea era copilul doicei din prima observaţie, şi anume 
al doicei care făcuse herpesul zosteriform, recidivant.

O chestiune extrem de interesantă în studiul relaţiilor dintre 
herpes-zosteer şi varicelă o formează zosterul arsenical. A  fost 
semnalat încă din 1868 de Hutchinson, care face remarca că her
pesul apare destul de frecvent la bolnavii cari urmează o cură 
arsenicală oare-care. Mai apoi s’a văzut. că herpesul-zoster apare 
mai frecvent nu numai după As, ci şi după oxidul de carbon 
(Laidat) /od, Pb, morfină, alcool şi mai recent bismutul (Lehner şi 
Netter).

Ce este foarte curios aci este că şi aceste herpese toxice pot 
constitui punctul de plecare al unei contagiuni sau chiar unei
epidemii de varicelă. Cazuri de acest fel au fost citate de Parker-
Weber şi de Feer. Alterthum, la 23 cazuri de herpes arsenical, ci
tează 7 cari au dat naştere la cazuri de varicelă.

d) Argumente scoase din cercetări de laborator.
Sânge.

De către diferiţi cercetători s’a afirmat că formula leucocitară 
este aşa de diferită în cele două maladii, că ar permite —  ea sin
gură —  o diferenţiere între cele două boale. In herpes-zoster avem 
polinucleoză cu hiperleucocitoză, în varicelă leucopenie cu mono- 
nucleoză. Lucrul, cum o probează o serie întreagă de cercetări re
cente, nu-i adevărat. Nu există o formulă tipică pentru herpes-
zoster, după cum nu există una nici pentru varicelă.

Lichid cefalo-rachidian.
Examenul lichidului cefalo-rachidian părea să permită el o 

diferenţiere: Sicard, Paraf şi Harvier pretindeau că în herpes-zoster
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există o pleiocitoză cu limfocitoză în lichidul cefalo-rachidian, în 
vreme ce în varicelă lichidul cefalo-rachidian ar fi normal. Dar di
feriţi cercetători: Heining, Goldberg şi Francis, Wallgreen, etc., au 
găsit lichid cefalo-rachidian normal în cazuri sigure de herpes- 
zoster.

Wagner vrea să diferenţieze erupţia de herpes-zoster de aceia 
de varicelă, după cum reacţionează la razele ultraviolete : herpes- 
zoster foarte favorabil; varicela net defavorabil.

Reacţia de fixare a complementului.
Kolmer, Dold şi Langer arătase că serul convalescenţilor de 

varicelă dă o reacţie de fixare pozitivă cu un antigen (apos sau 
alcoolic) de cruste variceloase. Reacţia este strict specifică. Anti
corpii ar dispare cam la 6 săptămâni dela începutul boalei. Pe baza 
acestor cercetări Magda Frei, cea dintâi, face supoziţia că s’ar pu
tea recurge la această metodă pentru a vedea dacă sunt asemănări 
sau deosebiri între virusul varicelei şi acel al herpesului-zoster, 
Cornelia de Lange (1923) face reacţii de fixare, întrebuinţând ser 
de herpes-zoster luat în a 25-a zi de boală şi antigen de cruste va
riceloase. Obţine rezultate pozitive. Reacţiuni de fixare încearcă 
şi v. Bokay. Dar pe o scară întinsă şi pe un mare număr de ca
zuri, aceste reacţii sunt făcute de A. Nelter şi A. Urbain. Aceşti 
din urmă autori utilizează antigenul de cruste variceloase şi ser 
de herpes-zoster. Technica urmată a fost cea recomandată de 
Calmette şi Massol. Iată rezultatele lor, comunicate în 1926 la So
cietatea de Biologie din Paris:

100 cazuri de zoster cu 930/0 reacţii pozitive.
24 cazuri de varicelă cu 91.70/0 reacţii pozitive 

şi adică reacţia a fost intens pozitivă în 26 cazuri, pozitivă în 35, 
slab pozitivă în 38. In primele zile anticorpi puţini; maximum1 de 
anticorpi specifici în a 2-a săptămână.

e) Argumente trase din imunitate:

Un inivid care a avut varicelă poate face un herpes-zoster; 
—  rar. —  dar se poate.

Este absolut excepţional ca cineva care a avut herpes-zoster 
să facă şi varicelă. Toate încercările de a contamina aceşti indivizi 
au eşuat în aproape iooo/0.

Rundratitz a încercat, cu succes, după metoda profilactică 
Degwitz, să apere copii de varicelă, inoculându-le ser de conva
lescent de herpes-zoster.

f) Argumente scoase din cercetări anatomo-patologice.
Cercetări anatomo-patologice făcute comparativ, au arătat:
1) identitatea de structură a .vesiculelor de herpes-zoster şi 

varicelă ;
2) identitatea de leziuni în ganglionii spinali.
Baerensprung (citat de Levaditi) afirmă cel dintâi, şi de

mult, că principalele leziuni nervoase ale lui herpes-zoster îşi au 
sediul în ganglionii rachidieni. Leziunile descrise de Baerensprung
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erau: proliferare capsulară, inflamaţie cu integritate relativă a 
neuronilor. Confirmat de Lesser, care mai găseşte în ganglioni 
hemoragii, infiltraţii perivasculare şi o degenerescenţă a celulelor 
nervoase.

Lucrarea cea mai importantă în această chestie este a lui 
Head şi Campbel cari examinează cazuri şi de zona idiopatică şi de 
zona simptomatică. Ei constată hemoragii, manşoane perivasculare 
şi focare inflamatorii monocitare. Celulele nervoase cu tigroliză 
şi foarte accentuate modificări nucleare în stadiul acut. Urmează 
apoi un studiu de regresie, cu resorbţia sângelui extravazat, modi
ficări ale pigmentului hematie, neuronofagie, proliferarea elementelor 
capsulare. Mai târziu, cam în a io-a zi, apar leziuni degenerative, 
cari interesează rădăcinile şi nervii periferici fără alteraţiuni apre
ciabile ale cordoanelor medulare posterioare.

Balogh, la necropsia a 6 cazuri de varielă, şi Tyzzer găsesc 
în ganglionii rachidieni la varicelă leziuni absolut identice.

3) Lipschutz descrisese în herpes-zoster o serie de formaţiuni 
de un aspect particular, „corpusculi zosteriformi” cari sunt nişte 
formaţiuni intranucleare, rotunde sau uşor ovoide, de dimensiuni 
variind dela un micron la câte-va duzini de micra şi cari se co
lorează în roşu cu Giemsa. Aceşti corpusculi au fost găsiţi şi în 
varicelă.

g) Cercetări experimentale.
Kundratitz inoculează virus de herpes-zoster, la 12 copii. 

Şease din ei fac boala. Ia dela aceşti 6 copii şi inoculează alţi 28. 
Din aceştia 17 dau rezultate negative. La 9 însă obţine, după un 
interval de 9— 16 zile, erupţii vesiculoase localizate; iar în două 
cazuri, erupţii de varicelă netă. Dela doi copii cu erupţie locali
zată se contaminează în mod natural alţi 2 copii, cari fac va
ricelă. La copii cari avusese varicelă nu a prins niciodată inocu
larea vesiculelor de herpes-zoster.

Lipschutz a examinat histologiceşte veziculele acestea ex
perimentale şi a găsit în ele mai întâi structura netă de veziculă de 
herpes-zoster sau varicelă şi a găsit şi „corpii zosterieni”.

Lauda şi Stohr inoculează virus de herpes-zoster, luat dela 
17 cazuri, la 54 copii dela vârsta de câteva luni până la vârsta 
de 5 ani şi mai mult.

Din aceştia trei copii în vârstă respectiv de 3 şi 7 luni şi 
21/2 ani, cari se aflau de multă vreme în spital, fac după 14— 181 
zile câte o varicelă (fără reacţie locală la punctul de inoculare). 
Aceşti copii au avut sigur varicelă, căci toate încercările făcute 
după aceia pentru a-i contamina (culcaţi în acelaş pat cu variceloşi, 
pus în nas şi gură cruste variceloase, inoculaţi cu vesicule varice- 
loase) au rămas negative. Deşi concluziile lui Lauda şi Stohr nu-s 
favorabile teoriei uniciste, faptele totuşi rămân.

Cozzolino —  insist puţin asupra acestor cercetări cari mi se 
par cele mai nemerite ca să ne facă o convingere —  Cozzolino zic, 
inoculează vesicule de herpes-zoster dela un copil de 8 ani la 4
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frăţiori ai bolnavului, în vârstă de —  respectiv —  8 luni, 21/4 ani,
4 Vi ani şi 61/2 ani. In a ,14-a şi a 16-a zi dela inoculare copii de 
21/4 ani şi 61/2 ani fac varicelă. Rezultate pozitive mai obţin Mc. 
Cormick, Glaubersohn şi Wilfand. — In rezumat se pare că procentul 
cel mai mare de inoculări positive se obţine cu vesiculele de 
heipes-zoster de 4 zile cel mult şi inoculând copii sub vârsta de
5 ani.

III. TEORIA DUALISTA.

In ce priveşte succesiunea, dualiştii în frunte cu Comby, 
Park-Weber, Cozzolino, Sicard, etc., pretind că e vorba pur şi 
simplu de coincidenţe. Virusul de herpes-zoster, ca şi virusul de va
ricelă, sunt extrem de răspândite şi nu e de mirare că succesiunea 
aceasta se observă relativ des. Cu toate acestea Comby vede 84 
cazuri de herpes-zoster şi niciodată succesiunea spre varicelă.

Alte argumente aduse de dualişti:
pentru ce contagiositatea varicelei este aşa de mare şi a her- 

pesului-zoster aşa de mică dacă sunt datorite aceluiaş virus?;
varicela este o boală infecto-contagioasă specifică, care lasă 

după ea o imunitate specifică, în general, pe viaţă; în vreme ce 
herpesul-zoster este o leziune neinfecţioasă, nespecifică, a unor 
nervi, lesiune care se traduce printr’o erupţie vesiculoasă a teri
toriilor inervate de aceşti nervi;

varicela este foarte răspândită şi atinge mai ales copii şi 
foarte rar adulţii; herpesul-zoster e foarte rar, atinge mai ales adulţii 
şi excepţional copiii.

Adulţii cari au fost imunizaţi contra varicelei, sunt —  după 
unicişti —  imunizaţi şi contra herpesului-zoster. Ar trebui atunci 
ca numărul de cazuri de herpes-zoster să scadă cu vârsta, iar nu să 
crească, cum se întâmplă în realitate. Insă, varicela şi herpes-zoster, 
în raport cu. vârsta, urmează două curbe complect opuse. Iată după 
Berinsohn, procentual, frecvenţa respectivă a celor două boale,
în rapo rt cu vârs ta :

Varicela Herpes-zoster
1) 0 — 3 ani 40.8
2) 3 -  6 „ 32.0 7.0
3) 6 -  9 „ 20.4 19.7
4) 9 - 1 2  „ 4.4 18.3
5) 12 — 15 „ 1.6 18.3
6) 15 — 18 „ 0.4 12.6
7) 18 — 21 „ — 12.8
8) 21 — în sus 0.4 17.1

De către unicişti s’a pretins că în epidemiile de varicelă cazu
rile de herpes-zoster se înmulţesc. Pejares (citat de O. Tetzner), 
la Madrid, nu găseşte acest lucru. Dovadă tabloul următor:

Anul Varicela Herpes-zoster
1923 — 189 cazuri 32
1924 — 148 „ 30
1925 — 303 „ 31
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S. J. Cantor (1921) spune că în insula Christmas Island, 
în ultimii 20 ani nu a fost nici un caz de varicelă, deşi cazurile» 
de herpes-zoster sunt relativ destul de frecvente.

Cercetările de transmisiune făcute la animale par să dea drep
tate dualiştilor. Marinescu şi Drăgănescu, Lipschiitz în încercările 
de transmisiune a herpesului-zoster la animale, au obţinut rezultate 
îndoelnice. Minami şi Ehara au putut transmite herpes-zoster pe 
cornea, creerul şi testiculul de iepuri, obţinând fenomene inflama
torii, în vreme ce veziculele de varicelă, inoculate în aceleaşi con
diţii, au dat constant rezultate negative. Rivers ar fi obţinut totuşi 
fenomene inflamatorii nete pe testicolul de maimuţă cu vezicule de 
varicelă.

Serul de herpes-zoster nu neutralizează virusul de varicelă în 
experienţele lui Rivers, ceiace ar constitui un argument în favoarea 
dualiştilor, cum am spus mai sus.

După cum se vede, argumentele aduse de dualisti sunt mai 
mult de ordin teoretic.

CONCLUZII CRITICE.

Acestea sunt faptele şi nu cred să fi uitat pe cele mai prin
cipale. Să căutăm să facem acum o recapitulare critică a celor ex
puse cu privire la legătura dintre herpes-zoster şi varicelă.

a) Intr’o primă ipoteză am admite că cele două maladii sunt 
datorite unui aceluiaş virus. Este doctrina unicistă integrală. Cu 
toată massa impresionantă de argumente adusă de unicişti, nu cred 
că ne putem ralia la această ipoteză, pentru că, cum se va vedea 
numai de cât, majoritatea argumentelor aduse nu resistă la o cri
tică mai strânsă; iar excepţiile, destul de numeroase, nu ne îngă- 
duesc să luăm o atitudine netă. In adevăr să luăm pe rând ar
gumentele uniciste:

In cazurile mixte de herpes varicelos sau herpes cu vezicule 
aberante şi o varicelă zosteriformă, uniciştii afirmă că numai în 
ipoteza că virusul celor două boale este unic, s’ar găsi o explicaţie 
patogenică mulţumitoare. Argumentul este slab, căci se cunosc ca
zuri tipice şi pure de herpes-zoster varicelos —  cari nu au dat 
nici un caz de varicelă în jurul lor şi cari prezentau totuşi acest 
aspect dispersat al erupţiei. D-na Dr. Niculescu, în remarcabila 
D-sale teză, s’a ocupat de aceste cazuri şi D-sa a găsit în ganglionii 
rachidieni, (cităm textual): „lesiuni foarte difuze în înălţime, ex
plicând prin întinderea lor (în cazul D-sale dela D8 până la L2), 
întinderea remarcabilă a erupţiei zosteriforme. Ele dau astfel su- 
gestiuni asupra patogeniei veziculelor aberrante, aşa de frecvente 
în cursul zonei şi cari constituesc, probabil, urme de atingere ate
nuată a ganglionilor distanţi de lesiunea principală” .

In cazurile de varicelă zosteriformă, mai întotdeauna, ve- 
siculele grupate se : găsesc mai ales în anume regiuni, cari sunt —  
fese, trochanter, tuber ischii —  iritate din cauza frecărei hainelor sau 
aşezărei pe ele (Ziemsen, Svoboda).
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In ce priveşte frecvenţa cazurilor de herpes-zoster în cazu
rile de epidemie de varicelă, acest lucru este valabil — şi încă nu 
totdeauna (vezi Pejares şi chiar v. Bokay) — pentru o regiune dată 
şi un interval de timp limitat. Pe un interval de timp mai mare 
şi regiuni mai întinse paralelismul nu mai există.

Reacţiile de fixare încrucişată a complementului, cari au dat 
un număr aşa de mare de rezultate positive lui Netter, nu au putut 
fi confirmate aproape de nimeni, cel puţin nu în procentul găsit de 
Netter. Mommsen, Lauda şi Silberstein au obţinut numai rezul
tate negative. Aceşti din urmă autori au cerut antigen dela Netter 
şi cu acest antigen rezultatele au fost tot negative. Au trimes seruri 
lui Netter şi Netter a obţinut cu aceste seruri tot rezultate nega
tive. In faţa acestor rezultate aşa de discordante, noi credem că 
nu s’a stabilit încă precis determinismul acestor reacţiuni (cum să 
se prepare antigenul, în ce zi să se facă recolta serului, etc.). In 
orice caz trebuesc cazuri mult mai numeroase decât s’au cercetat 
până acum, pentru a aduce rezultate sigure, la adăpost de inter
pretări.

In ce priveşte identitatea lesiunilor anatomo-patologice: his- 
tologia vesiculelor şi corpusculii zosteriformi, ele nu-s în nici un 
caz specifice, nici pentru varicelă nici pentru herpes-zoster, căci 
se găsesc şi în alte maladii: variolă, vaccină, moluscum contagio- 
sum,  ̂ etc. Iar în ce priveşte lesiunile din ganglionii spinali în va
ricelă, ele au nevoie să mai fie controlate.

Cercetările pe animale vin mai curând în sprijinul doctrinei 
dualiste.

Cercetările de inoculare la om nu au reuşit în mod net până 
acum de cât lui Kundratitz, Glaubersohti şi Wielfand. Toţi ceilalţi 
cercetători au obţinut rezultate incerte, şi în afară de aceasta ca
zurile publicate sunt încă prea puţine.

încercările de imunitate încrucişate sunt de asemeni prea 
puţin numeroase.

b) Intr’o a doua ipoteză am admite că cele două boale sunt 
datorite la două virusuri diferite, iar succesiunea ar fi o simplă 
coincidenţă.

Acest argument âl coincidenţei nu poate avea însă valoare:
pentru că e prea mare numărul de cazuri de succesiune pu

blicate până acum în toate colţurile pământului; şi pentru că aceste 
cazuri, în mare majoritate, apar la date aproape fixe una de alta.

Dacă succesiunea ar fi o simplă coincidenţă, nu ar fi nici un 
motiv ca succesiunea să nu se facă în procente egale dela herpes- 
zoster la varicelă şi dela varicelă la herpes-zoster; ori, prima este 
de 7 ori mai frecventă de cât secunda. In afară de aceasta ocaziu- 
nile de contagiu din afară, în foarte multe din cazurile publicate, 
sunt aproape excluse: copii cari stau în casă de săptămâni de zile 
pentru maladii intercurente; ori epidemii în sanatorii' pierdute în 
munţi; ori cazuri, în ferme izolate, unde contactul cu lumea ex
terioară se face uneori la luni de zile.
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Apoi nu se poate trece peste faptul de observaţie clinică că 
este absolut excepţional ca un bolnav care a avut herpes-zoster să 
facă o varicelă.

c) O a treia ipoteză, foarte ingenios construită, a fost expusă 
de Vaglio şi Flandin. Vaglio, pornind dela cercetările lui Levaditi 
asupra virusurilor dermotrope şi neurotrope, admite că virusul her- 
pesului zoster şi al varicelei este unul şi acelaş; dar uneori ac
ţionează ca virus dermotrop, iar alte ori ca virus neurotrop.

Cum virusurile dermotrope dau afecţiuni care creiază o imu
nitate aproape complectă pentru piele, dar mai puţin complectă- 
pentru restul organismului, Vaglio presupune că virusul, întâlnind 
un individ imunizat dermotrop printr’o varicelă din copilărie, poate 
acţiona neurotrop asupra lui, dându-i o zonă. Dar prin aceasta vi
rusul nu şi-a pierdut calităţile sale dermotrope şi, dacă întâlneşte 
acum un individ neimunizat cutanat, el dă varicela.

Ipoteza Vaglio-Flandin nu explică herpesul-zoster la persoa
nele cari nu au avut niciodată varicelă şi autorii sunt nevoiţi să 
recurgă la explicaţia unei imunităţi oculte —  ipotetică, —  pentru 
a-şi sprijini ipoteza.

d) O a patra şi ultimă ipoteză la care se raliază o bună parte 
din cercetători, printre cari v. Bokay însuşi, care ţine seamă şi de 
dovezile aduse de unicişti integrali şi de obiecţiile dualiştilor, 
este ipoteza unicistă moderată care admite că numai anume forme 
de herpes-zoster pot fi datorite varicelei. Este ipoteza care ni se 
pare cea mai îndreptăţită, pe baza materialului documentar adunat 
până acum.

Ce rămâne din această lungă discuţie şi cu aceasta am ter
minat ?

Unele cazuri de herpes-zoster dau în jurul lor varicelă şi 
invers, cazurile apar unul după altul la intervale de timp care co
respund — în genere —  incubaţiei acestor boale.

Succesiunea herpes-zoster =  varicelă este cam de 7 ori mai 
frecventă de cât varicelă =  herpes-zoster.

Există varicele cu o dispoziţie a vesiculelor ca în herpes- 
zoster şi herpes cu o dispoziţie a vesiculelor ca în varicelă.

Cazuri de herpes-zoster după varicelă la aceiaşi persoană 
apar rar, dar apar totuşi; cazuri de varicelă după herpes-zoster sunt 
absolut excepţionale.

Din punct de vedere practic, noi trebue să ţinem seamă de 
faptul net stabilit al succesiunei posibile şi să luăm, când se prezintă 
ocazia, măsurile profilactice necesare.
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RÉSUMÉ: Docent Dr. 1. Nicolau—Les relations entre V herpes- 
zoster et la varicelle.

L’auteur expose d’une manière très documentée les relations signalées pour 
la première fois en 1888 par V. Bokay et reprises avec plus de succès et bruit 
în 1919 par Netter, relations qui se présentent sous cet aspect :

de certains cas d’herpes-zoster povoquent en leur voisinage la varicelle 
et inversement; les cas apparaissent dans un intervalle de temps, qui correspond, 
eu général, à la période d’ incubation de ces maladies ; la succession de 1’ herpes- 
zoster à la varicelle est à peu 7 fois plus fréquente que celle de la varicelle à 
1’ herpes-zoster;—il existe des varicelles avec une disposition des vésicules comme 
celle de 1’ herpes-zoster, de même que de cas d’herpes-zoster avec une disposition 
des vésicules comme dans la varicelle;—des cas d’herpes-zoster après la varicelle! 
à la même, personne apparraissent rarement, mais quand même on en rencontre 
les cas de varicelle après 1’ herpes-zoster sont absolument exceptionnels;—au 
point de vue pratique, à cause de la succession possible, il faut que les mesures 
prophylactiques de rigueur soient prises.

Après avoir fait l’historique complet de la question et exposé en détail les 
2 doctrines, l’uniciste et la dualiste, de même que celle d’un virus unique mais 
avec une prédilection neurotrope ou dermotrope, exposition fondée sur des argu
ments d’ordre épidémiologique, clinique, anatomo-pathologique, sérologique et ex
périmental, l’auteur soumet à une critique sévére tous ces arguments et finit par 
se rattacher, d’ailleurs comme Bokay lui même et plusieurs d’autres, à l’hypothèse uni- 
ciste modérée, la quelle admet que seulement de certaines formes d’herpes-zoster 
peuvent être dues à la varicelle.
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RIASSUNTO : Docente Dr. I. Nicolau — Relazioni fra U  Her
pes-zoster e la Varicella.

L’autore espone documentando queste relazioni segnalate per la prima volta 
nel 1888 da V. B okay  e riprese rumorosamente nel 1918 da N etter, relazioni che 
si presentano sotto questo aspetto:

Alcuni casi di H erpes-Zoster danno attorono la varicella e viceversa, i casi 
appaiono uno dopo l’altro ad un intervallo di tempo che corrisponde in generale 
all’incubazione di questa malattia; la successione herpes-zoster-varicella é presso a 
poco di sette volte piu frequente che la varicella-herpes-zoster : esistono varicelle 
con una disposizione delle vesciche come nell'herpes-zoster, ed herpes zoster con 
una disposizione delle vesciche come nella varicella ; casi di herpes-zoster dopo la 
varicella nella stessa persona appaiono raramente, però appaiono ; cazi di varice
lla dopo I’herpes-zoster sono assolutamente eccezionali, dal punto di vista pratico 
per le conseguenze possibili, bisogna prendere le necessarie misure profilattiche.

L' autore dopo aver fatto la storia completa della questione espone detta
gliatamente le due dottrine, unica e dualista, cosi pure quella di un virus unico 
ma con predilizione neurotropa o dermotropa, secundo la malattia, esposizione ba
sata su argomenti di ordine epidemologico, clinico, anatomo-patologico, sierologico 
ed esperimentale, esparatamente per ogni dottrina, e fa la critica severa di tutti 
questi argomenti e finisce ad unirsi come lo stesso Bokay e molti altri autori, 
all ipotesi unica moderata che ammette che solo certe forme speciali di herpes 
zoster possono essere date dalla varicella.

ZUSAMMENFASSUNG: Docent Dr I. Nicolau: Die Beziehungen 
von Gürtelrose und Windpocken zueinander.

Der Verfasser stellt an Hand von Urkunden diese Beziehungen dar, die das 
erste mal im Iahre 1888 von de Bokay verzeichnet und im fahre 1918 von Netter, 
mit Geräusch wieder aufgenommen wurden, Beziehungen welche unter folgenden 
Erscheinungen auftreten:

Einige Fälle von Gürtelrose haben als Folgeerscheinung Windpoken und 
umgekehrt diese Fälle erscheinen nacheinander im Zeitabschnitten die im allge
meinen mit der Inkubation dieser Krankheiten übereinstimen; — die Reichenfolge 
Gürtelrose—Windpoken ist ungefähr siebenmal häufiger als Windpoken—Gürtel
rose ; es gibt Windpoken mit einer Anordnung der Bläschen wie bei der Gürtel
rose und Gürtelrose mit einer Anordnung der Bläsche i wie bei den Windpocken;— 
Fälle von Gürtelrose nach Windpoken bei ein u. derselben Person erscheinen 
selten, aber dennoch kommen sie vor. Fälle von Windpocken nach Gürtelrose sind 
absolute Ausnahmsfälle; vom praktischen Standpunkt aus, muss man wegen der 
möglichen Aufeinanderfolgen, die notwendigen Vorbeugungsmassregeln ergreifen.

Nachdem der Verfasser den vollständigen Bericht über dieses Thema er
stattet und ausführlich jene zvei Doktrinen darlegt, die ein—und zweideutige, 
sowie jene eines einzelnes Giftstoffes aber mit neurotroper oder dermotroper Vor
liehe, nach der Krankheit, eine Darstellung welche auf epidemiologische, klinische, 
anatomo-pathologische, serologische und experimentelle Argumente gegründet ist, 
und zwar für jede Doktrin extra, unterzieht er all diese Beweisgründe einer stren
gen Kritik und endigt, indem er sich wie de Bokay und viele andere Autoren der 
eindeutig—mässigen Hypothese anschliesst, welche annimmt, dass nur gewisse For
men von Gürtelrose von den Windpocken abgeleitet werden können.
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ARSENICUL ORGANIC. SALVARSANUL $1 D ERIVAŢII SAI*)
de

Profesor Dr. P. NICULESCU

ISTORIC. Studiul compuşilor organici ai arsenicului, cari au 
câştigat o extindere atât de mare în ultimul deceniu, este relativ 
vechiu. Bunsen, în anul 1842, a preparat acidul cacodilic, compus 
organic netoxic al arsenicului. Medicamentul a rămas neîntrebuinţat 
mult timp, deoarece se credea că acţiunea terapeutică a arsenicului 
este în funcţiune de toxicitatea sa şi că derivatul său netoxic nu 
poate fi activ. In anul 1895 Gauthier a studiat, mai amănunţit, 
cacodilatul de sodiu şi l-a introdus în therapeutică prin Danlosr 
care l-a. administrat cu rezultate bune, în boalele de piele.

întrebuinţarea arsenicului ca medicament antiparazitar este mai 
recentă. Studiul experimental al boalelor tropice produse de tri- 
panozome (boala somnului), au desvoltat cunoştinţele asupra acţiunei 
paraziticide a arsenicului. Astfel Laveran şi Mesttil, lucrând cu 
şoareci infectaţi cu tripanozome, au constatat, în 1902, că injeC- 
ţiunea subcutanată cu o zecime miligram de acid arsenios face să 
dispară paraziţii din sânge, animalele rămânând în viaţă, în timp 
ce animalele netratate mor după 3— 4 zile. După câtva timpi apar 
din nou paraziţii în sânge cari sunt distruşi de a doua injecţie. 
Animalele sunt vindecate de infecţie, însă mor mai târziu prin in
toxicaţie arsenicală.

Pentru a putea întrebuinţa arsenicul ca medicament paraziticid 
era nevoe să se găsească o modificare chimică, care să scadă toxi
citatea preparatului păstrându-i, în acelaşi timp, însuşirea sa para- 
ziticidă. De aceea, tot în anul 1902, Blumenthal a introdus în the
rapeutică acidul arsanilic (Atoxyl) care fusese preparat încă din 
1863 de Bechamp. Atoxilul a fost întrebuinţat de Ifoch, în 1905, 
pe o scară foarte întinsă în lupta contra boalei somnului şi apoi,

*) Din tratatul de Farmacologie clinică şi experimentală.
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doi am mai târziu, în tratamentul sifilisului. Deşi acţiunea curativă 
a acestui medicament a fost destul de mulţumitoare totuşi, din 
cauza accidentelor grave, pe cari le-a produs une-ori, accidenta 
constând in atrofia nervilor optici, întrebuinţarea sa n’a putut fi 
generalizată. Uhlenhut a observat eficacitatea atoxilului într’o boală 
produsă de spirocheţi, spiriloza găinilor.

Bazat pe această acţiune spirocheticidă a compuşilor organici 
arsemcali Ehrlich şi Hata au putut prepara în 1910 medicamentul 
întrebuinţat cu atâta succes în sifilis, salvarsanul.

COM POZIŢIA ŞI CAR ACTERELE CHIMICE. Salvarsanul 
este un dioxi-diamino-arseno-benzol. Compus acid, el se prezintă 
sub forma unei pulberi galbene, foarte fină. In această formă arse- 
nicul are o toxicitate mică pentru organism, 0,08 ctgr. pe kilogram 
tn?/d,/SUp0rtate de *ePure- are capacitatea de a distruge spirocheta 
pauida în aproximativ 24 ore delà introducerea în corp. Această 
deosebire de efect asupra celulelor organismului şi paraziţi se explică 
prin faptul că arsenicul se găseşte într’o legătură complexă, astfel 
ca lon-ul arsenical nu pătrunde în celule, lăsându-le intacte. Afini
tatea salvarsanului pentru spirocheţi se explică prin asociaţia dintre 
arsenic şi nucleul benzenic conţinut în el, iar nu prin arsenicul 
netoxic cum se afirmă. Intr’adevăr, 0,03 ctgr. de salvarsan pe 
Kilogramul de animal sterilizează iepurii infectaţi cu tripanozomiază, 
iar 0.45 ctgr. provoacă dispariţia spirocheţilor din accidentele 
secundare. Deoarece salvarsanul conţine 310/0 arsenic, urmează 
ca aproximativ 0.13 ctgr. de arsenic distrug spirocheţii. Maréchal 
aAliy e,Ctat în cazuri de sifilis, doze enorme de cacodilat de sodiu, 
p na a 6 grame dintr odată, fătă ca să obţie vre-un efect curativ. 
, n  urmare dozele mari de arsenic din cacodilat nu posedă însu

şirea curativă a dozelor relativ mici de arsenic, conţinute în arseno- 
enzol. Este deci raţional să se admită, că construcţiunea chimică 

a moleculei salvarsanului condiţionează efectul său curativ.
Medicamentul injectat intramuscular produce dureri foarte 

mari şi necroze locale, cari sunt datorite acidităţei sale, ce determină 
precipitarea albuminelor celulare. Alcalinizarea, făcută imediat îna- 

de *njecj*e’ înŞădue să fie administrat pe cale intravenoasă. 
ând această alcalinizare este insuficientă, se produc aşa zisele 

accidente nitritoide asupra cărora se va reveni, iar alcalinizarea prea 
mare determină trombo-flebite la nivelul injecţiei.

Pentru înlăturarea acestor greutăţi de pregătire, înainte de 
injecţie, Ehrlich a preparat compusul numit 914 —  Neo-salvarsan, 
care este un sulfoxilat de sodiu a l salvarsanului. Preparatul, fiind 
alcalin, prezintă avantajiul de a nu mai trebui să fie neutralizat,
putând fi injectat direct în vână în soluţiuni concentrate de 2_3
cmc. Neosalvarsanul conţine 2o0/0 arsenic. Doza tolerată este de 
0,10 ctgr. de kgr. de animal. Conţine deci o treime de arsenic 
mai puţin decât salvarsanul, fiind de două ori mai puţin toxic. 
Ca şi salvarsanul, în contact cu aerul se alterează prin oxidaţie, 
luând o coloraţie brună închisă şi apoi negricioasă. După 10 mi
nute delà prepararea soluţiunii neosalvarsanul devine de două ori
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mai toxic şi peste acest timp poate provoca accidente mortale, 
alterându-se complect.

In 1915 Ehrlich a preparat un nou derivat alcalin al sal- 
varsanului, Salvar.san-sodiu, care conţine aceiaşi cantitate de arsenic 
ca şi neosalvarsanul, alterându-se ca şi el foarte uşor în contact 
cu aerul. Acest preparat este mult mai alcalin decât sângele. Din 
cauza excesivei sale alcalescenţe produce necroze la locul injec
ţiei, de aceea se administrează numai intravenos.

Combinaţia de Satvarsan-cupru şi Salvarsan-argint are me
nirea de a intensifica acţiunea paraziticidă a arsenicului, prin adăo- 
garea ultimelor două metale. Experimental, întrebuinţând acest 
medicament, asociat cu culori de anilină, în tuberculoză, Ehrlich 
şi Schiga au obţinut rezultate mulţumitoare.

Mouneyrat a preparat, sub numele de Galyl, un derivat fos- 
foric al arseno-benzolului (Tetra-oxy-diphospho-tetra-diarsenobenzol). 
Se prezintă cu o culoare galben-verzue, fiind mai puţin 'solubil 
decât iNeo-salvarsanul. Galyt-ul primitiv, cu reacţie acidă, a fost 
părăsit şi înlocuit cu derivatul alcalin. Acest preparat conţine 
35,30/0 arsenic şi 7,2 fosfor. Doza suportată pe kgr. de animal 
este de 0,13 până la 0,15 ctgr.

Jâanselme şi Pomaret au introdus în 1921, Sulfarsenolul, 
iar în 1923 Eparseno, care este un amino-arseno-fenol stabilizat, 
ce nu se transformă în derivaţi toxici. Aceste preparate injectabile 
pe cale intramusculară nu produc reacţiuni locale sau generale. 
După observaţiile lui Ghinsberg (Teză, Buc. 1923, clinica Nicolau), 
deşi efectul curativ este intens, acţiunea asupra reacţiei Wassermann, 
este relativ slabă.

Mio-salvarsanul preparat în 1925 de Kolle (formaldehidă-sulfit- 
salvarsan), prezintă aceleaşi avantagii ca şi sulfarsenolul şi eparseno, 
având însă o acţiune terapeutică ceva mai slabă decât neosalvarsanul 
(Popescu iT., Teză Buc. 1929, clinica Nicolau).

Deşi toate aceste preparaţii arseno-benzoice par că se topesc 
în apă, ele nu formează în apă o simplă soluţiune, ci o suspensiune. 
Intr’adevăr Danisz a pus în evidenţă faptul că arseno-benzolul nu 
este un produs cristaloid ci unul colloid. Cum vom arăta, în ca
pitolul respectiv, colloidele nu formează soluţiuni ci suspensiuni. 
Granulele colloidale ale arseno-benzolului sunt de mărimi diferite, 
după numărul moleculelor ce le formează. Moleculele nu sunt 
lipite între ele ci unite printr’o afinitate specială. In sânge această 
unire dispare, moleculele sunt liberate, trecând astfel în stare cris- 
taloidă.

ABSORBŢIA, FIXAREA ŞI ELIM INAREA arseno-benzo
lului din organism variază după cantitatea introdusă, modul ad- 
ministrărei şi concentrarea soluţiunii. Injecţiile intravenoase deter
mină o absorbţiune repede dar de o intensitate variabilă, cu un 
maximum ce se observă imediat după injecţie, urmat de o scădere 
bruscă. Acest mod de aplicare este cel mai uzitat în bolile parazi
tare, unde este nevoe ca paraziţii să fie puşi în contact, dintr'odată, 
cu o mare cantitate de medicament. Din contră, injecţiunile intra-
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musculare provoacă o absorbţiune înceată şi continuă. Acest ultim 
fel de acţiune explică de ce Bramvell a obţinut rezultate comparativ 
mai bune în tratamentul anemiei pernicioase prin injecţiuni intra- 
muşculare decât prin injecţii intravenoase. Injecţiile intramuşculare 
formează depozite de medicament, de unde arsenicul trece ne
întrerupt în oganism.

Absorbţiunea şi eliminarea arseno-benzolului din organism, 
se face printr’un proces complex de transformări, o adevărată di
gestie demonstrată experimental de Danysz. Studiul acestor trans
formări prezintă o importanţă deosebită, deoarece permite expli
carea accidentelor provocate de medicament, accidente al căror 
mecanism intim nu fusese limpezit până acum.

Transformările arserio-benzolului pot fi studiate mai uşor cu 
ajutorul luargolului care prezintă în solvţiune, o coloraţie puternică 
de roşu brun închis, permiţând astfel să se observe transformările 
ce le sufere în ser, de a cărei culoare se deosibeşte. Pisolvând 
luargolul în apă destilată nu se formează nici un precipitat. Din 
contră, dacă se adaugă soluţiunei clorură de sodiu sau fosfat de 
calciu, precipitarea se face imediat. Este sigur că atari precipitate se 
formează tot atât de repede şi în sânge, deoarece la autopsia ani
malelor, cari au sucombat câteva minute după injecţia unei doze 
mai mari, se găsesc precipitate în inimă şi în vasele pulmonului. 
Precipitarea se face prin mecanismul următor: în sânge există CO2 
şi alţi compuşi acizi cari se fixează asupra sodiului, transformând me
dicamentul din sare alcalină solubilă, în bază neutră insolubilă.

Transformarea medicamentului se face nu numai printr’un 
proces chimic, dar şi prin unul biologic.

S ’a arătat natura colloidală a arseno-benzolului. Granulele 
colloidale ce-1 formează, introduse în sânge, sufere o transformare 
identică cu digestia albuminoidelor în tubul digestiv. Albuminoidele 
conţinute în alimente, pentru a fi asimilate, sunt desfăcute în acizi 
aminaţi cari, absorbiţi în ţesuturi, formează prin sinteză o albumină 
proprie organismului. (Abderhalden).

Digestiunea şi asimilarea arsenobenzolului se face în condi- 
ţiuni analoage. E l este mai întâiu coagulat, prin mecanismul descris, 
la această acţiune contribuind şi substanţele precipitante cari pre
există în sânge. In acelaş timp, având însuşirea de antigen, intro
ducerea arsenobenzolului produce anticorpi solubilizanţi, cari to
pesc chiagurile. Formaţia acestor două substanţe precipitante şi 
disolvante poate fi învederată prin constatarea că serul unui animal 
injectat cu arsenobenzol, câteva minute după injecţie, precipită 
soluţiunea medicamentului pentru a o disolva mai târziu.

Prin aceste multiple transformări arsenobenzolul devine asi
milabil pentru organism. Astfel dacă se adaugă în urmă arseno
benzol, el este precipitat de săruri, pe când arsenicul eliminat 
prin urină nu este precipitat, probă vădită a asimilării sale de
săvârşite,

D-ra Michel a arătat că, în timpul acestei transformări, un 
sfert din medicament se află în stare de soluţie în sânge, iar trei
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sferturi sunt fixate, în parte de leucocite şi globule roşii, în parte 
precipitate sub formă de mase vâscoase şi granuloase. Leucocitele 
transportă arseno-benzolul spre a fi fixat în diferite organe precum 
şi în lesiunile sifilitice.

Fixarea în ţesuturile lezate a fost demonstrată de Igensheimer 
care a constatat la' iepurii injectaţi la ochi cu spirocheţi şi trataţi, 
că arsenicul se găseşte numai în şancrul corneean iar în restul o- 
chiului lipseşte. Prin această constatare nu se poate preciza dacă 
arseno-benzolul are afinitate numai pentru spirocheţi’ sau şi pentru 
ţesuturile alterate.

După dozările lui Takahaski arsenicul se depozitează mai mult 
în ficat pentru care are o afinitate specială apoi în splină şi în pul- 
mon, de unde trece în mici cantităţi în sânge până l a ‘terminarea; 
depozitului. In sistemul nervos central, în general, nu se găseşte 
arsenic. Totuşi cantităţi mici se pot fixa în substanţa cenuşie şi în 
meninge, atunci când se injectează neosalvarsan, care pare că are 
o predilecţie pentru sistemul nervos. Această predilecţie îndreptăţeşte 
tratamentul sifilisului nervos cu neosalvarsan. Este probabil însă că 
transudarea arsenicului din vase în meninge, atât în stare normală 
cât mai ales în stare patologică, când există alterări şi obstruări 
ale vaselor, se face cu oarecare greutate. Acest fapt explică con
statarea lui Sicarii, că paraliticii generali trataţi intensiv cu arseno- 
benzol prezintă o transformare negativă a serodiagnosticului în 
sânge, pe când în lichidul cefalo-rachidian reacţiunea continuă să 
fie pozitivă.

Eliminarea se face destul de repede. Ea se poate constata cu 
ajutorul reacţiei lui Abelin, care arată prezenţa salvarsanului în 
urină sau prin reacţia lui Romberg şi Sjdstrdm. Medicamentul 
diazotat prin acid clorhidric şi nitrat de sodiu dă o culoare roşia 
în contact cu rezorcina. In primele 24 ore dela injecţie Vk din 
cantitatea introdusă circulă în sânge, două sferturi sunt fixate în 
organism, iar ultimul sfert este eliminat prin urină. O parte mai 
mică din arsenicul eliminat, aproximativ de patru ori mai puţin 
decât în urină se găseşte în materiile fecale. Cantitatea cea mai 
mare se elimină în primele 60 de ore de la administrare, canti
tăţi mici putând dăinui un timp mai îndelungat. Către sfârşit 
această eliminare neregulată se face prin descărcări succesive, 
la interval de 6— 8 zile. Examinând ' modificările metabolismului 
bazai prin Liq. Fowler, Vasilescu A. (Teză, Buc., Clinica Prof. 
Teohari), a constatat o vădită acţiune inhibitoare asupra fenome
nelor de oxidare mai ales în cazurile patologice, cu metabolismul 
crescut. Această acţiune inhibitoare se obţine mai uşor prin pre
paratele de arsenic anorganic, decât prin preparatele organice 
(cacodilatul, salvarsanul, etc.). Cercetările acestea corespund ob
servaţiei clinice zilnice, care arată superioritatea tratamentului prin 
arsenic anorganic în afecţiunile datorite turburărilor de nutriţie şi 
anemie, faţă de preparatele organice a căror acţiune predominantă 
este cea paraziticidă.

Bergmann şi Engwer au observat că soluţiile mai concen-
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trate se elimină mai încet. Faptul este explicabil deoarece soluţiunile 
concentrate, sunt digerate şi asimilate mai greu decât soluţiunile 
diluate. Ca o conclusie practică a acestei constatări se poate spune 
că soluţiile concentrate având un efect mai persistent, sunt prefe
rabile soluţiilor diluate.

ACŢIUNEA PARAZITICIDA în sifilis se poate observa 
atât cliniceşte precum şi prin ajutorul mijloacelor biologice şi a- 
nume: căutarea spirocheţilor, examinarea reacţiei Wassermann, i- 
nocularea accidentelor dela animale tratate şi experimentarea pe 
animale.

Din punct de vedere clinic se observă vindecarea diferitelor 
accidente, vindecare ce am observat în unele cazuri, că se face de 
două ori mai repede decât în tratamentul mercurial. Un număr de 
bolnavi trataţi intensiv se reinfectează, probă evidentă că spirocheţii 
sunt distruşi în totalitate în momentul reinfecţiei. Mulţi autori se 
îndoiesc de autenticitatea acestor reinfecţiuni, astfel că proba cli
nică a efectului complect spirocheticid nu există.

Probele biologice sunt, însă, neîndosioase. Spirocheţii dispar 
de obiceiu 24 ore dela aplicarea tratamentului. Acest efect destruc- 
tiv se obţine după Danysz, cu următoarele cantităţi de preparate, 
cari fixează echivalentul lor biologic: 0,45 ctgr. de neosalvarsan, 
0,25— 0,30 ctgr. salvarsan, 0,10— 0,15 ctgr. luargol, 0,03— 0,05 
ctgr. 219. Eficacitatea acţiunii paraziticide poate fi scăzută prin 
fenomenul numit de Ehrlich, arsenoresistetiţă. Spirocheţii se obi- 
cinuesc cu toxicul, devenind mai rezistenţi faţă de acţiunea des- 
tructivă a arsenicului organic. Astfel prin adăugarea dozelor pro
gresive de salvarsan în culturile de spirocheţi s’a constatat că este 
necesară încincirea cantităţei pentru a se menţine acţiunea spi- 
rocheticidă (Noguchi). O altă probă biologică a acţiunei parazi
ticide este faptul observat adeseori că, după un tratament precoce, 
intens şi persistent, serodiagnosticul devine negativ. Din contră, 
diipă, cum a arătat Miliari, în sifilisul latent injecţiunea de doze 
mici (0,30 ctgr.), transformă serodiagnosticul din negativ în po
zitiv, prin iritarea paraziţilor, doza introdusă fiind insuficientă pentru 
a-i distruge. De asemenea Lesser a constatat că injecţiunea de 0,45 
ctgr. salvarsan în prima zi urmată de 0,60 ctgr. peste 2 zile şi
0,7 5 ctgr. peste 3 zile, în şancrul sifilitic, la începutul evoluţiei 
sale, când serodiagnosticul este încă negativ, nu numai că distruge 
spirocheţii din accidentul primar, dar serodiagnosticul rămâne ne
gativ pentru totdeauna. Această constatare, făcută pe 2000 de
cazuri, arată că sterilizarea rapidă a organismului în sifilis, aşa 
cum a fost concepută de Ehrlich, nu este cu putinţă decât cu
totul la începutul boalei.

Dispariţia spirocheţilor din lesiunile secundare este precedată 
de înmulţirea lor, înmulţire ce nu se poate explica decât printr’o 
acţiune excitantă trecătoare (Erei). A  treia probă este dată de
inoculările accidentelor specifice. Wechselmann, infectând animale 
cu sifilis, a extirpat accidentul primar după o cură intensivă 
cu salvarsan-sodiu. Inoculând ţesutul obţinut, la alte animale, n’a
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mai putut provoca un alt accident primar, probă neîndoioasă că 
ţesutul a fost complect sterilizat şi toţi spirocheţii au fost omorîţi.

O ultimă probă experimentală a fost făcută de Castelli. El 
a injectat la păsări cu spiriloză, salvarsan. După câtva timp a con* 
statat prin centrifugarea şi examinarea depozitului din sânge, că 
spirilii prezintă încă mişcări. Injectând la alte păsări sângele’ in
fectat şi salvarsanizat, nu a putut provoca îmbolnăvirea lor. După 
aceste constatări, salvarsanul îndepărtează patogenitatea spirililor, 
fără a-i distruge complect.

MECANISMUL ACŢIU NII PARAZITICID E a medicamen
tului nu este încă bine lămurit. S’a admis până acum că există 
o afinitate a arsenicului pentru spirocheţi, cari sunt astfel di
rect distruşi; însă această distrugere se produce „în vitro” numai 
prin concentrări ce nu se pot obţine în organism. In fine Danysz 
şi Mac-Donagh au arătat că procesul destructiv este de altă na
tură. ̂  S a văzut că introducerea medicamentului produce în organism 
reacţiuni de apărare, constând în formarea de substanţe precipitante 
şi solubilizante, cu scopul de a ^desface şi a asimila granulele colloide. 
Este posibil ca spirocheţii să fie distruşi de aceşti anticorpi, formaţi 
prin introducerea medicamentului.

Acţiunea paraziticidă este puternică în bolile exotice provocate 
de spiriil, precum Framboezia, Pian, etc. Sunt specii de tripano- 
zome cari până acum nu au putut fi distruse de preparatele obiş
nuite.  ̂ Preparatul 219 al lui Danysz, în care se găseşte asociat 
arsenicul şi cuprul, este singurul care a putut distruge tripanoso- 
mul dimorphion. Hematozoarul lui Laveran este distrus, uneori, 
tot atât de repede de arsenobenzol ca şi de chinină. Totuşi, s’a 
constatat că, in mediu, 250/0 din cazurile de febră terţă sunt 
provocate de paraziţii arseno-rezistenţi. In general sunt alteraţi numai 
merozoiţii tineri şi schizonţii. Semi-lunele şi celelalte forme nu 
prezintă nici o sensibilitate pentru salvarsan.

Butonul de Aleppo produs de leishmania tropică a fost vin
decată de Muller cu o singură injecţie de 0,50 ctgr. A[ala-Azar, 
o altă boală incurabilă până acum, a fost vindecată de Caryophytis 
prin injecţiuni de salvarsan.

Acţiunea destructivă asupra Entamoebelor a fost observată 
pentru prima dată de Milian în 1911, la un bolnav de sifilis, care 
avea şi disenterie amoebiană. Tratamentul cu arseno-benzol a făcut 
să dispară amoebele din scaune. Rezultate identice au fost obţinute 
de Wichmann şi Hill. Există, totuşi, specii de amoebe, observate 
de Noc, asupra cărora arseno-benzolul n’are nici un efect destructiv. 
Efectele paraziticide cele mai sigure, asupra amoebelor în disenterie, 
au fost obţinute prin aplicarea directă a arseno-benzolului sub formă 
de clisme. De obiceiu, sensibilitatea cea mai mare a amoebelor 
pentru medicament se observă în perioada acută a boalei. Cu toate 
acestea, în timpul convalescenţei, purtătorii de chiste amoebiene 
sunt sterilizaţi în 8oo/0 din cazuri prin administrarea de 0,10 ctgr. 
de neosalvarsan la interior zilnic.

Arsenobenzolul exercită o acţiune necrotizantă asupra echi-
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nococilor, în chistele hidatice, tratamentul îndepărtând metastazele 
şi recidivele.

In febra recurentă (Ehrlich şi Ivsrsen) se observă dispariţia 
spirililor în mod constant. După injecţie criza febrilă durează 8— 12 
ore, apoi temperatura scade la normal. Spirilii sunt deobiceiu distruşi 
între 4— 8 ore mai rar după 16 ore. Ei dispar, de obiceiu, înainte 
de scăderea febrei; excepţional persistă şi în apirexie.

In Noma, afecţiune gangrenoasă a gurei, ce este provocată 
de spirocheţi din aceiaşi familie ca spirocheta pallida, Gef'ber 
(1917) a încercat cu succes, tratamentul. neosalvarsanie ce a fost 
aplicat pe o scară întinsă, cu bune rezultate, de Marian 
în clinica Prof. Bălăcescu (Idelsohn, Teză, Buc. 1922).

In septicemiile bacteriene tratamentul este puţin eficace. Totuşi, 
o injecţie de arseno-benzol poate împiedeca desvoltarea cărbunelui, 
dacă este injectat în acelaşi timp sau imediat după inoculare. 
Asociindu-se serului anticarbonos neosalvarsanul, se obţin vinde
cări numai când cărbunele este localizat; în cazurile de septicemie 
carbonoasă însă, sfârşitul letal nu poate fi evitat. (Şt. Paraschi- 
vescu, Teză, Buc. 1927, Serviciul Mironescu). Acţiunea spiro- 
cheticidă îşi mai găseşte întrebuinţarea în Angina lui Vincent şi 
în gangrena pulmonară'. In această ultimă afecţiune, însă, ac
ţiunea emetinei, cum se va arăta la capitolul respectiv, este supe
rioară. De curând (Edel, 1919) s’a încercat cu suces în această 
afecţiune şi în supuraţiile pulmonare de natură spirilară, injecţiunea 
unei soluţiuni de neosalvarsan (0,45 ctgr. în 10 cmc. de apă, cres
când până la 0,60 ctgr. la interval de 4— 5 zile), direct în focarul 
pulmonar sau în cavitatea pleurală, după o prealabilă aspiraţie 
a puroiului.

Aplicaţiile locale de neosalvarsan, sub forma de pensulări, 
se fac în Angina lui Vincent, stomatite (în special cele mercuriale) 
şi în accidentele specifice mucoase şi cutanate.

ACCID EN TELE produse de arseno-benzol sunt datorite toxi
cităţii sale, care variază după următoarele elemente: iuţeala in
troducerii medicamentului, cantitatea, alterarea produsului şi sus
ceptibilitatea individuală.

Introducerea treptată a »medicamentului produce mai puţine 
accidente toxice, decât introducerea bruscă. Deoarece numai solu- 
ţiunile diluate pot fi introduse încet, urmează că ele sunt cele mai 
puţin toxice. (Milian). Proporţia acestei deosebiri de toxicitate, 
după iuţeala introducerii, a fost precizată cantitativ de Roger 
pentru nicotină. Aceiaşi cantitate de nicotină este de 7 ori mai 
puţin toxică în soluţiunea diluată, introdusă încet, decât în cea 
concentrată. Există şi o cauză biologică care determină toxicitatea 
soluţiilor concentrate.

O doză de salvarsan intrând brusc în circulaţie, organismul 
nu îngădue să se formeze, în cantitatea trebuincioasă, anticorpi 
solubilisanţi. ;

Cantităţile mai mari de 0,70 ctgr. aplicate dintr’o singură dată, 
sau 6 grame într’o cură mai îndelungată, produc, nu arare ori 
accidente toxice.
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Alterarea soluţiunii este datorită oxidărei, care se face în 
momentul preparărei când, prin agitare, oxigenul din aer vine în 
contact mai intim cu preparatul. Pentru evitarea acestei alterări 
se recomandă ca agitarea să nu fie prea intensă sau prelungită. 
Oxidarea preparatului se poate face în sânge şi, în anumite con- 
diţiuni, în intestin prin care s’a arătat că o parte din arsenic se 
elimină. In interiorul intestinului, oxidarea este favorizată de fer
mentaţiile provocate de turburările intestinale. Prin aceste alterări 
se formează produşi toxici noi numiţi de Millian para 606.

Susceptibilitatea individuală are o deosebită 'importanţă; astfel 
se explică cum o cantitate de 1 gram şi 20 ctgr. este bine suportată 
de mulţi, iar la alţii o, 15 ctgr. pot produce accidente grave.

CAU ZELE ACCIDEN TELOR sunt variate, putând fi chi
mice sau biologice.

Intoxicările chimice sunt provocate în primul rând de arsenicul 
conţinut în salvarsan. Deşi, până în ultimul timp s’a admis că această 
intoxicaţie arsenicală  ̂ constitue cauza cea mai deasă a accidentelor, 
s a constatat totuşi la autopsie, că rareori se poate învedera exis
tenţa arsenicului în organele cari prezintă lesiuni evidente, precum 
sunt ficatul şi creerul Există cu toate acestea accidente de origină 
arsenicală neindoioasă, cum sunt polinevritele. Unele preparate, 
fiind instabile, se alterează cu uşurinţă. Astfel neosalvarsanul după 
contactul cu aerul devine de 3— 4 ori şi jumătate mai toxic, prin 
oxidare (Ehrlich), iar prin agitarea soluţiei, mărirea toxicităţii apare 
după un minut, iar după 10 minute este de 10 ori mai mare (Rotii). 
Preparatele mai vechi, chiar impecabil conservate, suferă o sporire a 
toxicităţei. Substanţele streine din apă pot provoca şi ele acci
dente.

Cauzele biologice, cari determină accidentele, sunt în nu
măr de trei: reacţia Herzheimer, anafilaxia şi excitarea vitalităţei 
diverşilor microbi de către arsenic prin fenomenul descris de 
Milian sub numele de biotropism. Herzheimer a observat în anul 
i 9° 3> °  reacţiune importantă produsă de mercur în cantităţi mai 

mari, asupra accidentelor sifilitice. Această reacţie constă în con- 
gestionarea rozeolei sifilitice, a cărei culoare se accentuiâză, devenind 
roşie aprinsă. In acelaş timp elementele cari erau palide înainte de 
injecţie, prin congestie devin evidente.

Reacţia a fost observată mult mai intensă şi mai deasă, 
în decursul tratamentului cu arseno-bensol, de obicei după prima 
injecţie, mai rar după a doua. Durează câteva ore până la câ
teva zile, apărând aproape imediat după injecţie. Reacţia se în
tâlneşte mai des în perioada secundară, mult mai rar în cea terţiară. 
Explicaţia acestei reacţii nu este bine lămurită. Pentru majori
tatea autorilor reacţia lui Herzheimer este datorită sau atacărei 
puternice a spirocheţilor de către celulele organismului infectat, 
a cărui vitalitate (putere de reacţiune) este brusc mărită prin ac
ţiunea medicamentului sau destrucţiei şi topirei spirocheţilor, a 
căror toxine eliberate irită ţesuturile învecinate. Pentru Danysz 
reacţia lui’ Herzheimer nu este decât una din numeroasele mani-
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festări ale anafilaxiei pentru salvarsan. Oricare ar fi explicaţia 
adevărată, este sigur că însuşirea vaso-dilatatoare a arsenicului 
contribue la formarea acestei reacţiuni.

Anafilaxia, după concepţia nouă a lui Danysz, explică ma
joritatea accidentelor. Natura colloidală a arseno-benzolului, a cărui 
granule sunt precipitate în sânjge şi apoi disolvate pentru a fi asi
milate, face ca medicamentul să se comporte ca o substanţă albu- 
minoidă anafilactizantă.

In cazul când anti-corpii precipitanţi se găsesc în mare can
titate în sânge se produce o precipitare masivă a salvarsanului, pre
cipitare ce determină obstruarea vaselor. Această astupare se face 
uneori foarte repede. Astfel, într’un caz de intoxicare cu prepa
ratul japonez neo-salvarsan s’a observat, înaintea oricărui alt acci
dent, cianozarea aproape instantanee a braţului în care s’a făcut 
injecţia, adică a teritoriului sanguin unde medicamentul a pătruns 
mai întâi. Prin formarea de precipitate în sângele din braţ, circulaţia 
a fost împedecată provocând cianoză. A doua cauză, care deter
mină precipitarea este incapacitatea organismului de a fabrica o 
cantitate suficientă de substanţe solubilizante pentru a topi chiagurile. 
Numeroase fapte sprijină această concepţie: prezenţa de nume
roase chiaguri în vasele şi organele animalelor intoxicate experimen
tal (Fleig), repeziciunea cu care apar fenomenele, dispneea şi febra. 
Toate aceste simptome realizează cunoscutul tablou al şocului 
anafilactic produs de substanţe albuminoide. De altfel, încă din 
1912, Iwacschenzow, observând după injecţii oedeme ale feţei şi 
congestii trecătoare, a atras atenţia asupra identităţii dintre anafi- 
laxia provocată de substanţa albuminoidă şi salvarsan. Se va arăta 
mai departe că această concepţie nouă a condus la un tratament 
raţional şi eficace al aşa ziselor intoxicaţii cu arseno-benzol.

Ultima cauză a accidentelor a fost studiată de Miliari. E l 
crede că arseno-benzolul, pe lângă capacitatea sa de a se fixa a- 
supra spirocheţilor distrugându-i, ceeace se numeşte necro-tropism, 
posedă şi însuşirea de a exalta virulenţa unor microbi prin feno
menul de biotropism. Această exaltare a virulenţei microbilor din 
organism provoacă accidente infecţioase şi dermatozele ce se vor 
descrie. Fiecare din aceste cauze pot produce singure accidente. 
Adeseori însă, acelaşi accident recunoaşte mai multe cauze precum 
de exemplu intoxicaţia arsenicală însoţită de anafilaxie.

Cauzele complexe ale intoxicării cu salvarsan pot fi rezumate 
în următorul tablou:

Chimice
Cauzele accidentelor 

provocate de salvarsan
2) Substanţe streine în apă.

3) Reacţia Herzheimer. 
Biologice 4) Anafilaxia (Danysz.)

5) Criza hemoclasică.
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Cele mai multe accidente au ca simptom comun febra. Febra 
se observă atât în sifilis cât şi în alte boli. In sifilis prezintă 
caractere bine definite studiate de Gouveau. Febra poate fi pro
vocată direct de injecţie, apărând imediat sau în aceiaşi zi cu a- 
plicarea tratamentului; poate fi intercalară apărând mai târziu, 
între injecţii.

Febra de injecţie este mai deasă, observându-se în 420/0 din. 
cazuri. Ea apare imediat după injecţie, durează câteva ore, pentru 
a cădea la normal. Este însoţită de vaso-dilataţie accentuată mai 
ales la faţă, fior urmat de asudare, tendinţă la vărsături şi dureri 
de cap. Această febră a fost datorată impurităţilor chimice şi bacte
riene ale apei, în care se face soluţia. Yachimoff a arătat că cor
purile bacteriene distruse prin sterilizare, sunt de 5 ori mai toxice 
injectate odată cu salvarsanul, decât injectate singure. Cu toate a- 
cestea s’a observat că aceiaşi soluţie produce febră, la cei cu infec- 
ţiune sifilitică proaspătă şi nu dă nici o turburare la cei cu infecţie 
mai veche. Reacţia febrilă 'nu este condiţionată deci de medicament, 
ci de natura şi stadiul boalei în care se administrează. S’a admis, 
că febra este o formă a reacţiunei Flerzheimer, fiind datorită dis- 
trugerei repezi a spirocheţilor şi intoxicărei ce exercită asupra 
organismului toxinele derivate din spirocheţi distruşi (Dinger). 
Pentru Janselme arseno-benzolul are o acţiune specifică în sifilis, 
producând o reacţie febrilă identică cu aceia de tuberculină în 
tuberculoză. Se ştie că Friedberger a produs experimental la a- 
nimale anfilactizate febră, prin injecţiuni bine dozate de substanţe 
albuminoide. De oare-ce arseno-benzolul poate produce fenomene 
anafilactice, este foarte probabil că şi febra este de natură anafi- 
lactică. Există un paralelism accentuat între constatarea reacţiei 
lui Wassermann şi apariţia febrei. Astfel în perioada primară 
febra nu apare decât atunci când reacţia Wassermann este pozitivă. 
In această perioadă febra este constantă la prima injecţie şi se 
observă în 57%  din cazurile următoare:

In perioada secundară febra apare în 45% din cazuri şi 
este cu atât mai intensă cu cât infecţiunea este mai gravă.

In perioada terţiară febra se observă numai în 250/0 din ca
zuri. Ea este puţin intensă, atingând rar 39 de grade, şi mai 
tardivă, apărând a doua sau a treia zi dela injecţie.

In sifilisul latent febra se observă în 2 0/0 din cazuri şi se 
constată numai la bolnavii cu reacţia Wassermann pozitivă.

Există prin urmare o legătură strânsă între intensitatea si
filisului, reacţia Wassermann şi apariţia febrei. Explicarea faptului că 
fenomenele anafilactice provocate de salvarsan în sifilis sunt mai 
puternice la începutul boalei şi în formele mai grave, nu a fost 
încă lămurită. Credem că în sifilisul secundar şi formele mai grave, 
nu-i rămâne organismului, care lupta să se imunizeze contra spi
rocheţilor 'virulenţi şi numeroşi, de cât o putere de imunitate 
neîndestulătoare pentru a fabrica anti-corpii trebuincioşi asimilărei 
arseno-benzolului.

Febra de injecţie fiind o reacţie de apărare a organismului,



339

nu numai că nu contra-indică continuarea tratamentului, dar chiar 
o impune, arătând că boala se găseşte în evoluţiune.

Febra intercalară apare mai rar în 3— 40/0 din cazuri şi se 
observă câteva zile după prima injecţie. Temperatura se urcă brusc 
şi la  40 grade şi durează 1— 3 zile în platou. Ea nu este însoţită 
de fior şi nici de transpiraţie. Administrarea unei noi doze de sal- 
varsan determină prezenţa febrei. Febra intercalară este foarte 
probabil datorită intoleranţei pentru arsenic. Ea constitue, deci, 
un semn sigur că administrarea medicamentului trebue întreruptă. 
Accidentele determinate de arseno-benzol în diferite părţi ale or
ganismului, sunt următoarele în ordinea gravităţii: accidentele pro
vocate în creier, ficat. inimă, rinichi şi piele.

Accidentele asupra creierului produc în unele cazuri moartea 
prin encefalita hemoragică sau ceia ce Milian numeşte apoplexie 
seroasă. Accidentul apare 2— 3 zile dela injecţie, durează câteva 
ore până la 6 zile şi se sfârşeşte de obicei prin moarte. Simptomele 
cerebrale apar brusc în plina sănătate aparentă, fiind însoţite 
de roşeaţa feţei şi a conjunctivelor, un adevărat şoc vaso-dilatator. 
Ele constau în agitaţie foarte mare, însoţită de convulsiuni şi crize 
epileptiforme. Câteodată apar localizări nervoase cu hemiplegii sau 
paralizii. Curând după apariţia simptomelor apare coma, în care 
bolnavul sucombă uneori foarte repede mai adesea după 4 zile. 
Tabloul clinic se aseamănă cu acela al uremiei forma eclamptică. 
La autopsie se observă leziuni vasculare şi perivasculare. Există 
o congestiune puternică, hemoragii, vasele fiind astupate de trom- 
busuri, iar endoteliile vasculare prezentând degenerescenţa grăsoasă. 
In substanţa nervoasă sunt zone de ramoliţie cu celule granulo- 
grasoase. Substanţa corticală şi creierul mic nu prezintă hemo
ragii. Cauza acestor accidente hemoragice trebue căutată după 
Lissauer, în toxiciaitea arsenicului a cărui acţiune vaso-dilatatorie 
s’a arătat. Pentru Milian produsele derivate prin alterare din arseno- 
benzol (para 606) sunt acelea cari produc accidentele. Majoritatea 
autorilor admit, însă, că reacţiunea lui Herzheimer, prin distrugerea 
spirocheţilor în creier, produce congestiunea. S’a remarcat totuşi, 
că de multe ori nu s’au găsit spirocheţi în creier în cazurile de en
cefalită hemoragică şi că aceste accidente se pot observa şi la ani
malele sănătoase unde se produc leziuni identice (Marsckolha). Cea 
mai probabilă cauză a acestor accidente este anafilaxia care explică 
formarea precipitatelor în vasele cerebrale şi repeziciunea aproape 
fulgerătoare cu care apar simptomele anafilactoide. Accidentele 
nervilor cranieni apar de obicei după 20 zile, mult mai rar 
după 2— 5 luni dela terminarea tratamentului arsenical. începutul 
brusc se observă foarte rar, cele mai adesea este pozitiv. Evoluţia 
este variabilă, vindecarea apărând în 3— 6 luni. Adese-ori însă, 
accidentele sunt incurabile. Ele constau în sindrom meningeal, tur- 
burări auriculare şi vizuale cari merg până la surditate şi pierderea 
vederii, paralizarea nervilor cranieni şi mielite. Patogenia acestor 
accidente nervoase este complexă. Pentru Ehrlich accidentul con
stitue ceiace se numeşte o neuro-recidivă, adică manifestaţia clinică
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a desvoltărei spirocheţilor asupra nervilor cranieni sustraşi acţiunei 
medicamentoase, în punctele unde sunt mai puţin protejaţi, în ca
nalele osoase. Pe când spirocheţii din organism sunt distruşi, 
virulenţa spirocheţilor din ţesutul nervos este exaltată prin faptul 
că micile cantităţi de medicament ce ajung până la ei, îi irită fără 
a'i distruge. In porţiunile unde virulenţa spirocheţilor persistă, 
leziunile sifilitice se desvoltă cu repeziciune în ţesutul nervos fra- 
gilizat de arsenic şi de toxinele datorite topirei bruşte a spirocheţilor 
din organism. In sprijinul acestei explicaţii se poate. cita cazurile 
de neuro-recidivă, gome cerebrale. Proba convingătoare a originei 
sifilitice a neuro-recidivelor este dată de faptul că mai toate se 
vindecă prin continuarea unui tratament energic.

Poli-nevritele sunt de origină sifilitică sau arsenicală. Când 
ele apar in decursul unui tratament neîndestulător, au aceiaşi cauză 
ca şi neuro-recidivele şi se vindecă prin continuarea şi intensificarea 
tratamentului. Poli-nevritele datorite intoxicaţiei arsenicale se ob
servă în cazurile când se introduc cantităţi mari de medicament. 
Astfel Sicard şi Rogcr, injectând în paralizia generală câte 0,30 
ct8r- în fiecare zi, la cantitatea de 12— 30 grame, au observat 
aboliţia reflexului achilian datorită unei nevrite arsenicale a scia
ticului popliteu intern, Schotmuller a observat la bolnavii trataţi 
intensiv cu câte trei serii de injecţii conţinând fiecare câte 6 gr. 
de arseno-benzol, apariţia de paralizii radiale arsenicale în ' 2 la 
sută din cazuri. Apariţia poli-nevritelor arsenicale necesită suspen
darea tratamentului.

FICAT. Frecvenţa accidentelor din partea ficatului este da
torită naturei preparatului întrebuinţat şi leziunilor pre-existente ale 
celulei hepatice. Neo-salvarsanul şi galylul produc mult mai ade
sea accidente hepatice decât salvarsanul. Milian admite că to
talitatea icterelor este datorită unei reacţiuni iritative a arsenicului 
asupra leziunilor sifilitice preexistente, pe cari le accentuează prin- 
tr’un mecanism identic cu acela al producerii neuro-recidivelor. După 
această explicaţie ar exista deci o hepato-recidivă. Din contră 
după Lacapere accidentele sunt datorite toxicităţii arsenicului, "care 
are afinitate pentru ficat, aşa cum mercurul are pentru rinichi (He- 
pato-iropism şi nefro-tropism). Generalizarea acestor două expli
caţii nu este îndreptăţită de faptele clinice. După observaţiile lui 
Veillet există două feluri de ictere cu caractere deosebite: icterul de 
origină sifilitică în perioada primară şi secundară şi icterul arsenical 
în perioada terţiară. Icterul sifilitic este însoţit de febră, retenţia 
bilei cu decolorarea materiilor fecale (acholie) şi apare imediat 
după injecţie.

In aceste cazuri tratamentul trebue urmat şi accidentele dispar. 
Icterul prin intoxicaţia arsenicală apare în perioada terţiară pro
voacă febra şi este policholic. In această formă tratamentul trebue 
suspendat pentru ca accidentele să dispară. Excepţiona s’a observat 
şi icterul grav, în decursul tratamentului cu salvarsan. In două 
cazuri de acest fel Umber a obţinut vindecarea prin tratamentul ar
senical, fapt ce arată natura lor sifilitică. Intr’un caz identic cu
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sfârşit letal al lui Lauretit, la autopsie nu s’a găsit nici o urmă de; 
arsenic în ficat.

Un ultim accident constă în congestiunea ficatului, care se 
observă cele mai adesea în cazurile extrem de toxice. După Hoffmann. 
acest fapt arată incapacitatea celulelor ficatului ca să se depoziteze 
arsenicul şi să-l elibereze progresiv, turburare de absorbţie care ar 
explica şi formarea exantemelor. Laureat a constatat că accidentele 
hepatice apar mai cu seamă la bolnavii a căror urină conţine acizi 
biliari, fapt ce arată că fragilitatea celulelor hepatice constitue un 
element predispunător al intoxicaţiilor. Accidentele din partea tubului 
digestiv constau în vărsături şi diaree. Vărsăturile pot fi provocate 
de mirosul de usturoi, datorit salvarsanului pe care’l  exală unii bol
navi, de injecţia făcută cu stomacul încărcat şi de reacţiunea asupra 
spirocheţilor. Pentru PUren, care a observat vărsături la bolnavii 
de gripă epidemică trataţi cu arseno-benzol, ele nu sunt dato
rite, cum s’a afirmat aşa numitei furtuni toxice, provocată de dis
trugerea spirocheţilor, ci urmi efect iritativ exercitat direct asupra 
centrului vomitiv. Diareea este datorită iritaţiei directe a mucoasei 
intestinale, prin care s’a  arătat că se elimină medicamentul. Acciden
tele provocate prin acţiunea asupra aparatului cardio-vascular, con
stau în sincopă şi vaso-dilataţie paralitică. Sincopele sunt datorite 
după Gennrich, unei acţiuni depresoare exercitată direct asupra 
inimei. Din contră,, după Nicolai şi Sieskind, sincopa este dato
rită unei ipotensiuni accentuate, injecţiunile cu salvarsan scăzând 
tensiunea arterială cu 3— 4 cm. Această scădere este datorită acţiunei 
vazo-dilatorie care s’a arătat că este specifică arsenicului. Cli- 
niceşte s’a constatat neîndoios acţiunea salvarsanului asupra mio- 
carditei sifilitice, acţiune ce variază după doza întrebuinţată. Astfel, 
cu doze mai mari Lacapire a observat apariţia unei slăbiciuni 
grave a, inimii, însoţită de asistolie-. Aceste turburări au fost cau
zate de reacţiunea congestivă, provocată în miocard de medicament.

Din contră Boohs întrebuinţând doze mai mici, a obţinut 
vindecarea miocarditei sifilitice, fără să constate turburări. In afară 
de encefalita hemoragică vaso-dilataţiunea produce crizele nitritoide 
şi accidentele congestive în general.

Crizele nitritoide numite astfel de Milian din cauza analogiei 
cu vaso-dilataţia bruscă produsă de inhalaţiile de nitrit de amil, 
constituesc un accident destul' de des, caracterizat prin următoa
rele simptome: roşaţa feţei şi a părţei superioare a trunchiului, in- 
jecţiunea conjunctivelor, congestia laringelui şi senzaţia de constric- 
ţiune toracică. Aceste accidente apar, de obicei, imediat după in
jecţie, rare ori mai târziu şi durează câteva minute. După dispariţia 
crizei se observă une-ori o vazo-constricţie care determină paloarea 
şi asudarea feţei cu tendinţă la sincopă. Crizele nitritoide apar, cele 
mai adeseori la indivizii cu tendinţa accentuată la accese vaso- 
dilatatoare sau ceiace Milian a numit ectozofilie. Una din cauzele 
crizelor nitroide este alcalinizarea neîndestulătoare a soluţiei. DanysZ 
a demonstrat însă că accidentul intră tot în cazul anafilaxiei. 
Crizele nitritoide sunt produse foarte adesea de arseno-benzol, rar
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e către galyl şi luargol, excepţional de neo-salvarsan. Accidentele 
vinelor se observă atât în locul de injecţie cât şi la distanţă. 
Vinele pe care se introduce medicamentul sunt iritate de medicament, 
atunci când soluţia este supra-alcalină, excesul de alcalinitate pro
ducând trombusuri. Trombozele vasculare se formează brusc, cele 
mai adesea în timpul injecţiei sau după câtva timp. Excepţional s’a 
notat embolia pulmonară mortală. Milion a observat apariţia de 
flebite _ acute, situate la distanţă - de vena unde se face injecţia, 
determinate de congestionare prin salvarsan a leziunilor preexistente 
de flebită sifilitică. In fine Rossanoff a constatat gangrenarea intes
tinului şi Driztaki a gurei, gangrene provocate din tromboză vas
culară.

Rinichii prezintă leziuni variate, după starea în care se găsesc. 
In nefrita sifilitică albumina se măreşte imediat după injecţie, 
pentru a scădea apoi foarte mult. Din contră albuminuriile nesifi
litice sunt accentuate mult provocând uneori uremia. Accidentele sunt 
foarte grave la femeile gravide. Astfel după Tomaszewski, jumătate 
din̂  totalitatea femeilor sucombate prin intoxicaţia salvarsanică sunt 
însărcinate. In aceste cazuri, foarte probabil, moartea este datorită 
leziunilor renale. Intr adevăr după cercetările experimentale ale lui 
Morel şi Mouriquand, mai toate accidentele arsenicale cu sfârşit 
letal, sunt datorite eliminărei insuficiente renale. Se întâmplă chiar 
că un rinichi, care elimină normal substanţele organice şi colorate 
să nu elimine arsenicul. Este prudent, deci, ca în tratamentul cu 
salvarsan să se încerce permeabilitatea arsenicală a rinichilor. Tur- 
burările din partea pielei constau din oedeme cari s’a arătat că sunt 
de origine anafilactică. Eritemele în general, după Milion, sunt mai 
dese şi mai grave la femei. Cele mai dese sunt eritemele scarla
tiniforme, cari se întind atât pe piele cât şi pe mucoase, caracter* 
important ce le deosebeşte de erupţia scarlatinoasă, care nu cuprinde 
mucoasele. Ele apar deobiceiu între 2— 5 zile, rare ori până la 15 
zile şi sunt cu atât mai intense cu cât cantitatea introdusă este 
mai mare. Sunt însoţite de febră şi de mărirea ficatului, fapt ce 
s a arătat că le explică origina. Rare ori se observă eritem ,mor- 
biliform, rubeoliform şi papulos. Furonculoza şi lichenul sunt da
torite acţiunei ce posedă salvarsanul, după Milion, de a exalta 
virulenţa microbiană, acţiune descrisă sub numele de bio-tropism. 
Acţiunea asupra ţesutului celular şi a dermului consta într’o infla- 
maţie datorită acţiunei corrosive a medicamentului. Intensitatea 
este determinată de diluţiunea, cantitatea şi natura preparatului. 
Astfel soluţiunile concentrate de luargol în cantitate mare, când pă
trund în timpul unei injecţiuni intra-venoase defectuoase, în ţesutul 
sub-cutant, produc inflamaţiuni violente, cari au putut determina 
uneori gangrena întregului braţ. Durerea este provocată atât de ac
ţiunea directă a preparatului cât şi a gradului său de alcalinizare. 
Durerile cele mai suportabile sunt cele provocate de neo-salvarsan, 
apoi de salvarsa şi galyl, iar cele mai intense de luargol.

TRATAM ENTUL ACCID EN TELOR este preventiv şi cu
rativ). Tratamentul preventiv a fost imaginat de către Dalimier ş i .
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Danysz, bazaţi pe teoria naturei anafilactice a accidentelor. Prin 
analogie cu metoda lui Besredka, Dalimier injectează 3— 5 ctgr. 
de medicament, 10— 15 minute înainte de introducerea cantităţii 
curative. Injecţiunea vaccinantă provoacă în organism o reacţiune de 
imunitate, ce determină fabricarea de anti-corpi solubilizanţi. Aceşti 
anti-corpi au efectul de a topi chiagurile formate în timpul injecţiei, 
chiaguri ce determină accidente anafilactice. Cu ajutorul acestor 
metode anti-anafilactice, bolnavii cari nu pot tolera doze mici de 
salvarsan ajung să suporte fără nici o turburare doze considerabile.

Tratamentul recomandat de Miliari, administrarea de adrenalină 
este bazat pe teoria care explică majoritatea accidentelor prin vazo- 
dilataţia provocată de arsenic. Pentru prevenirea accidentelor se 
întrebuinţează 2 miligrame la cinci minute înainte de injecţie. Cu
rativ se administrează câţiva centimetri cubi pe cale bucală. Este 
preferabil să se facă câteva injecţii de câte o jumătate mili- 
gram la distanţă de o jumătate de oră până la dispariţia stărei co- 
matoase, introducându-se în totalitate o cantitate de 4— 5 miligrame 
pe cale sub-cutanată. Injecţiile intra-venoase cu adrenalină trebue 
să se facă cu multă prudenţă, din cauza acţiunei lor prea puternice. 
Medicamentul se diluează într’o cantitate mare de ser, aproximativ 
120 cm. cubi şi se injectează foarte încet. Efectul de obicei estei 
foarte grabnic. Astfel, uneori, bolnavul îşi revine din starea coma- 
tuasă după un minut dela injecţie, relaxarea muşculară dispărând 
şi ea. Acţiunea salutară a adrenalinei este datorită nu numai însuşire! 
sale vazo-constrictive, dar şi faptului că ea este un specific al muş
chilor a căror tonicitate o măreşte. In ultimul timp s’a emis ipo
teza că în intoxicaţiunile cu salvarsan, glandele supra-renale ar fi 
turburate brusc în funcţiunea lor, şi adrenalina ar lucra substituin- 
du-se secreţiei glandei. Accidentele inflamatorii locale datorite pă
trunderii medicamentului în ţesutul dimprejurul vinelor, se combat 
prin injecţiunea imediată de ser artificial, direct în ţesutul iritat. 
Prin această metodă salvarsanul se diluează scăzându-i-se acţiunea 
corosivă. *

RÉSUMÉ: Prof. Dr. P. Niculesco —L ’arsenic organique — Le Sal
varsan et ses dérivés.

Dans ce chapitre de son traité de pharmacologie clinique et expérimen
tale, 1’ auteur étudie l’arsenic organique, c’est-à-dire le salvarsan et ses dérivés 
(les neo-salvarsan, salvarsan-sodium, salvarsan-cuivre, salvarsan-argent, (galyl, sou- 
fre-arsenol, eparseno, myosalvarsan), dont 1’ historique il fait, de même qu’ il 
expose en détail, à la lumière des travaux originaux et de contrôle des diffé
rents auteurs roumains et étrangers, la composition et les caractères chimi
ques; 1’ absorbtion, la fixation et 1’ élimination; l'action parasiticide et son méca
nisme de production; les indications thérapeutiques; les accidents, avec leurs- 
causes chimiques et biologiques, mécanisme intime de production et traitements 
préventif et curatif. *
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RIASSUNTO: Prof. P . Niculescu—Arsenico organico: del Salvar- 
san e dei suoi derivati

In questo capitolo del suo trattato di Farmacologia clinica ed esperimen- 
tale, 1 autore studia l’arsenico organico cioè il Salvarsan ed i suoi derivati (Neo- 
salvarsan, Salvarsan sodio, Salvarsan-rame, Salvarsan argento, Galyl, Sulfoarsenolo, 
Eparseno, Mio Salvarsan) fa la storia, come pure espone dettagliatamente alla 
luce i lavori originali e di controllo fatti da differenti autori rumeni e stranieri, la 
composizione ed i caratteri chimici: T assorbimento, 1’ eliminazione ed il fissag
gio, l’azione parassiticida ed il suo meccanismo: le indicazioni terapeutiche, gli 
accidenti con le cause chimiche e biologiche, il meccanismo di produzione ed il 
trattamento preventivo o curativo.

Zusam m enfassung: Prof. Dr. P. Niculescu: Der organische 
Arsenik—der Salvarsan und seine Derivate.

Der Verfasser studiert in diesem Kapitel seiner Abhandlun güberdie klinische 
und experimentelle Pharmakologie, den organischen Arsenik, d. h. den Salvarsan 
und seine Derivate (Neo-Salvarsan, Salvarsan-sodiu, Salvarsan—Kupfer, Salvarsan— 
Silber, den Galyl, den Sulf-Arsenol, Eparseno, Mio - Salvarsan) deren Bericht er 
macht. Ausserdem beschreibt er ausführlich und zwar im Lichte der Original und 
Kontrollarbeiten der verschiedensten fremden und rumänischen Verfassern ihre 
Zusammensetzung und chemische Beschaffenheit; ihre Aufsaugung, Fixerung 
und Ausscheidung, ihre schmarotzertötende Tätigkeiten und Mechanismen; ihre 
hellenden Hinweise, ihre Unfälle samt den chemischen und biologischen Ursachen; 
ihre hervorbringende Wirkung, sowie ihre vorbeugende oder heilende Behandlung

E ş a n tio a n e  t r im it e  I a  c e r e r e  EGGER &  C o. S . A . F a b r ic ă  d e  p r o d o s e  fa r m a c e u t ic e  C L U J.



UN SEMN NOU DE INSUFICIENTA CARDIACA 
D lsle n s lu n aa  d u re ro a sa  a p u lp e lo r  

d a  o rig in e  ven o asa
de

Docent Dr. M. CÂNC1ULESCU.

Un confrate, D-rul C. S., a fost văzut de noi, la interavle, dela 1914 
şi pană în preziua morţei sale, în etate de 70 ani, survenite în 1931.

Pană m ultimul timp s-a comportat ca un om sănătos: tensiunea art. 
la braţe s’a menţinut în jurul cifrelor Mx. =  12—13, Mn. =  7—8; urinele 
n au prezentat albumina, nici cilindri; plimbările pe jos nu-1  oboseau; nu a 
acusat nici-un simptom anormal de ordin broncho-pulmonar şi nici digestiv.

Ortografia inimei şi aortei luate la  intervale traduceau o uşoară accen
tuare a arcului ventricular stâng şi un diametru aortic în limite încă normale.

De greutate 60 kgr., ţesuturile subcutanat şi muscular reduse, pacientul 
nu prezintă nimic, care să fixeze atenţia decât un grad oare-cum accentuat 
de paloare a tegumentelor.

O viată cumpătată, situaţie materială frumoasă, lipsa ori-cărui abus, 
un regim frugal, explicau această stare satisfăcătoare, cu euforie chiar, a 
sănătăţii până la o vârstă înaintată.

In ultimii 2 ani începuse a obosi şi a se esufla dupe un mers de 
cate-va sute de metri ; concomitent tensiunea arterială crescuse progresiv, pentru 
a se stabiliza în jurul cifrélor 17—18/10; în urine au apărut un nor slab 
de albumină şi hematii.

In ultimele luni tuşea; tuşea, obositoare, se prelungea; nu ceda decât 
cu încetul şi la pat, pentru a revetoi lai cea mai mică oboseală sau (schimbare 
de temperatură; expectorata dificilă avea uneori caracterul hemoptoic şi pre
zenta celule cardiace ; somatic : oare-care înăbuşire a respiraţiei, raluri de 
bronşită împrăştiate, mai în urmă raluri umede la baze, persistente; în acest 
timp uşoară tachicardie şi tendinţă lor la  galop.

In tr’o noapte face un mare acces de astm cardiac cu cortegiul său dra
matic, de oedem pulmonar cu expectorate abundentă sero-albuminoasă.

Din acel moment alitarea permanentă şi tonicardiacele administrate 
permanent, dar intermitent, au putut rări şi uşura accesele, cari surveneau 
totuşi la intervale, tot noaptea.

Congestia ficatului nu s-a instalat decât în ultimele zile, împreună 
cu un uşor oedem al gambelor.

Creşterea albuminei în urine la 0.50 ct„ prezenta quasi permanentă de

5
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Examen la intrare. înălţimea 1.60 cm., greutate 73 kgT., uşoară obe
zitate generalizată. Pata mărită, buzele îngroşate, nasul mare, oasele zigo- 
matice, maxilarele proeminente. Uşoară exoftalmie. Tiroida nu este mărită. 
Mâinile şi picioarele foarte desvoltate şi disproporţionat de mărite. Din partea 
organelor toraco-abdominale nimic deosebit. In urină se constată zahăr intens 
pozitiv, cu reactiuni de acidoză (Legal, Gerhard) intens pozitive. Cu un 
regim cu 1 0 0  de gr. hydrati de carbon, 80 gr. albumină, 1 2 0  gr. grăsime 
bolnava are o poliurie de un litru, glicozurie în 24 de ore 7 9  gr., acetonurie
(Legal şi Gerhardt) intens pozitive (-]— (--{--- [-), glicemia a jeun 3,70 gr. 0/o0.
Rezerva alcalină 40 O/o. Metabolism bazai —j— 510/q . Radiografia bazei cra
nului (făcută la institutul de Radiologie) arată: Şeaua turcească prezintă o 
destructiune în partea ei inferioară şi posterioară, dorsul şelar este distrus 
în bună parte, iar în rest este decalcificat; cavitatea şelară este mult lărgită 
în sens antero-posterior şi adâncită. Sinusul sfenoidal este dispărut, datorită 
înfundării şelei turceşti. Apofizele clinoide anterioare sunt păstrate. Aspectul 
radiologie confirmă diagnosticul clinic de tumoară ipofizară intraşelară”.

Examen ocular (Clinica oftalmologică. ,,Edem papilar. Acuitate vizuală 
normală, tensiunea minimă a arterei retiniene foarte urcată” .

In concluzie din examenul clinic şi din cel de laborator rezultă că ne 
găsim în fata unui sindrom de acromegalie datorit unei tumori hipofizară aso
ciat cu un diabet zaharat cu acidoza intensă.

Având în vedere starea de acidoză pronunţată în care se găsea bol
nava, acetonurie intens pozitivă, rezervă alcalină 400/0, în acelaş timp ce-
falee inapetentă, greaţă, prima chestiune care se impunea era combaterea 
acestei acidoze. In acest scop pe lângă regimul indicat mai sus am ad
ministrat bolnavei injectiuni cu insulină, am început cu de 3 ori 20 unităţi 
pe zi apoi am urcat la 3 ori 30 unităţi pe zi. Glicozuria şi acetonuria au 
scăzut progresiv, pentru ca după 16 zile de tratament cu insulină să dispară
complect atât glicozuria cât şi acidoza. Glicemia â jeun scade dela 3,70 gr.0/oq
la 1,40 gr. 0/Oo.

Se menţine acelaş regim şi se scade apoi insulina progresiv pentru ca 
cu ziua de 7 Aprilie să se suprime complect şi bolnava s’a m enţinut,continuu 
aglicozurică, şi fără acidoză. După 3 zile în 9 Aprilie, bolnava părăseşte clinica 
contra sfaturilor noastre aşa că nu ştim ce s’a mai întâmplat după această 
dată.

In orice caz din punct de vedere al diabetului zaharat se constată că 
acest caz a reacţionat foarte bine la  tratamentul insulino-dietetic, chiar surprin
zător de bine, fiindcă sub influenta acestui tratament atât acidoza, cât şi g li
cozuria dispar repede.

Concomitent cu tratamentul antidiabetic, pentru tumoară hipofizară se 
face radioterapie, la Institutul de Radiologie (bolnava refuzând intervenţia 
chirurgicală) însă numai 3 şedinţe, fiindcă apoi bolnava părăseşte clinica.

Am executat la bolnava noastră şi proba de hiperglicemie provocată cu 
glucoză deja la 4 zile după intrarea în clinică şi am obţinut următorul re
zultat :
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Timpul Glicemie
k jeun 2,61
50 gr. glucoza pe gură. 
1 oră. 3,54
2 ore 3,68
3 „ 3,97
4 „ 3,20
5 „ 2,77

Deci proba de hiperglicemie se comportă ca la un diabet zaharat obiş
nuit, reactiunea de hiperglicemie după ingerarea glucozei fiind foarte mare 
şi de lungă durată. ■

Am executat la bolnava noastră şi proba de hipoglicemie provocată cu 
insulină şi am obţinut următorul rezultat:

Timpul Glicemie gr. °/M
â jeun 2,95
injecţie cu 40 un it insulină subcutanat

1 oră 2,59
2 ore 2,44
3 „ 2,21
4 „ 2,18
5 „ 1,78

Deci se constată o reactiune de hipoglicemie după injecţiune de insu
lină destul de importantă de 0,81 gr. O/ô

Ceace mai este de remarcat din examinările făcute la  această bolnavă 
este metabolismul bazai, care este foarte urcat —|— 510/q, urcarea metabolis
mului bazai este notată în acromegalie, însă deobiceiu sunt valori mai mici, 
valori aşa de urcate sunt excepţionale.

încă mai este de observat că poliurie nu există la bolnava noastră, 
diureza variază între 1000—1500 cc. pe zi.

In ce priveşte turburările glicoregulatori în acromegalie după 
M. Labb6 există 2 posibilităţi:

i. Glicozurii simple, stările paradiabetice, cari survin în 
acromegalie. Turburările glicoregulatori, manifestate prin o glicozurie 
intermitentă, alimentară, sunt aproape constante la bolnavii acro- 
megalici. Aceste turburări glicoregulatorii se pun în evidenţă mai 
bine cu ajutorul probei de iperglicemie provocată cu 50 gr. de glu- 
coză, fiindcă prin această probă se constată în aceste cazuri o 
reacţiune de iperglicemie mai mare cu o durată mai lungă ca la 
indivizi normali şi în acelaşi timp apare şi zahăr în urină pe când 
în mod normal nu apare. Cu ajutorul acestei probe se constată 
din partea tuturor autorilor aproape în mod constant turburări 
glicoregulatorii în cursul acromegaliei ceeace pune în evidenţă în 
mod indiscutabil rolul glandei ipofizare în metabolismul hidraţilor 
de carbon. In ce priveşte, care parte de hipofiză intervine în acest 
metabolism hidrocarbonat chestiunea este încă în discuţie. Extractul 
de lob posterior, pituitrină, are un efect hiperglicemiant indiscu
tabil. In ultimul timp în lobul posterior s’au extras doi principii.
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Uniil oxitode şi altul presor, şi din acestea după cercetările noastre 
principiul  ̂ presor pare a avea influenţă asupra glicemiei.

Insă unii autori (Cushing şi Davidoff) susţin că şi lobul an
terior intervine în metabolismul hidrocarbonat, dovadă este tocmai 
frecvenţa glicozuriei spontane şi în general a turburărilor gŞdco- 
regulatorn în acromegalie, sindrom datorit unei hiperfuncţionări 
a lobului anterior ipofizar; în schimb în tumorile lobului poste
rior, care nu sunt acompaniate de iperpituitrism anterior, glicozuria 
este excepţională. Aceşti autori mai semnalează ignoranţa noastră 
din ziua dê  azi încă asupra naturei principiilor activi din lobul pos
terior, după ei nu este imposibil ca însuşi lobul anterior să joace 
un rol in producerea acestor principii activi, existând o interde
pendenţa funcţională între aceşti lobi (citat după M. Labbé).

In ce priveşte patogenia turburărilor glicoregulatorii în sin- 
droamele ipofizare mai intervine şi teoria lui Camus şi Roussy. 
Aceşti autori au pus în evidenţă sub planşeul ventricului a 3-lea, în 
tuber cinereum, un centru glicoregulator, alteraţiunea acestui centru 
prin compresiunea din partea tumorei "hipofizare, ar da turbură- 
nle glicoregulatorii.

Astfel că în privinţa patogeniei acestor turburări glicoregula- 
torn, ce sunt aproape constante în acromegalie, încă nu se poate 
da o explicaţie definitivă.

2. Diabet zaharat veritabil şi acromegalie. In afară de gli- 
cozurie simplă alimentară, adesea se observă la bolnavi cu acro
mégalie sindromul diabetului adevărat, cu toată simptomatologia 
lui caracteristică.

Diabetul se poate prezenta în diferite grade de gravitate, 
poate fi un diabet uşor, fără denutriţie, poate fi diabet grav cu de- 
nutriţie şi fenomene de acidoză. In cazul nostru sindromul dia
betului este de gravitate mijlocie, unde în lipsă de orice tratament 
antidiabetic s’a prezentat glicozurie importantă (78 gr. în 24 ore) 
şi acidoza intensă (însă după un tratament convenabil insulino- 
dietetic toate aceste fenomene dispar şi se menţin dispărute chiar 
după suprimarea insulinei, ceace în diabetul grav nu se întâmplă.

In . ce priveşte patogenia diabetului în aceste cazuri există 2 
teorii principale : una care susţine că sindromul diabetic este cu 
totul independent de pancreas, că el ţine la un desechilibru endo
crin, în care ipofiza joacă rolul principal. In sprijinul acestei teorii 
autorii invoacă, că aceste cazuri de diabet se arată refractare la 
tratamentul insulino-dietetic, pe când diabetul pancreatic reacţio
nează totdeauna la acest tratament. Insă M. Labbé face obiecţiunea, 
că probabil în aceste cazuri aşa zise refractare la insulină, să fié 
vorba de un defect de regim, bolnavii fac infracţiuni la regimul ali
mentar prescris fără să ştie medicul şi atunci natural că insulina 
nu acţionează aşa cum trebue.

Astfel M. Labbé crede că aproape toate cazurile de diabet 
hipofizar sunt tot aşa de bine influenţate cu insulină ca şi diabetul 
obişnuit, deci acest autor, ca majoritatea autorilor de altfel, susţine 
a doua teorie în ce priveşte patogenia diabetului la acromegalici.
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Adică în aceste cazuri diabetul zaharat este de origină pancreatica, 
are simptomatologia obişnuită a diabetului cu patogenie pancrea
tica, reacţionează la tratamentul insulino-dietetic ca un diabet obiş
nuit. Observaţia noastră însă vine în sprijinul acestei teorii fiindcă 
sub influenţa tratamentului insulino-dietetic toate fenomenele dia
betice au dispărut. Doar ceace se notează uneori în aceste cazuri 
ar fi că glicemia este mai puţin influenţată prin insulină ca în 
diabet obişnuit, ori în observaţia noastră nici acest fapt nu l-am 
putut constata, fiindcă proba de hipoglicemie provocată cu 40 
unităţi insulină ne-a dat aproape acelaş rezultat ca şi la un dia
betic obişnuit.

Totuşi există unele observaţiuni indubitabile de diabet la 
acromegalici unde se pare că şi hiperfuncţiunea ipofizară intervine 
in patogenia diabetului. Există observaţiuni, unde după hipofizecto- 
mie turburările glicoregulatorii s’au ameliorat mult (Cushing şi 
Davidoff), excepţional s’a produs aproape o vindecare a diabetului, 
persitând numai turburări glicoregulatorii, decelabile prin proba 
de hiperglicemie provocate. (Walton). Insă rolul factorului hipofizar 
sau perihipofizar în patogenia sindromului diabetic este foarte re
dus şi hipofiza joacă un rol cu totul secundar în turburările gli
coregulatorii. Pe primul plan este totdeauna factorul pancreatic, 
astfel că terapia diabetului va fi indicată de acest factor pancreatic,. 
adică se va face în aceste cazuri tratamentul obişnuit cu insulină şi 
regim, şi în aproape în totalitatea cazurilor sindromul diabetic se va 
reduce şi va dispărea cum a fost şi în cazul nostru. Intervenţia cu 
totul redusă a factorului hipofizar explică rezistenţa relativă a gli
cemiei la insulină în unele din aceste cazuri (M. Labbé).

RÉSUMÉ: Docent Dr. Gavrila et le Dr. Mihailesco—Sur un cas 
d'acromegalie et de diabète.

Les auteurs, avec l’exposé d’un cas clinique d’association entre l'acrome- 
galie et le diabète, passent en revue les troubles glico-régulateurs (les glicosuries 
simples et le diabète sucré) qui peuvent se rencontrer, et non pas rarement, en 
évoluant en même temps qu’une acromegalie; — puis, il exposent le mécanisme 
pathogénique invoqué pour la compréhension de cette coïncidence, et d’accord 
avec Labbé et la majorité des auteurs comptent ce diabète sucré associé comme 
étant d’origine pancréatique, donc en état d’être favorablement influencé par le 
traitement insulino-diététique.

Dans ce sens là plaide aussi l’évolution de leur cas clinique.

RIASSUNTO : Docente Dr. Gavrila e Dr. Mihăileanu — Sopra un 
caso di Acromegalia e diabete.

Gli autori con l’esposizione di un" caso clinico di l’acromegalie ed il dia
bete insieme passano in rivista i turbamenti glico-règolatori (glicosurine semplice 
e diabete zuccherato veritabile) che si possono incontrare, e non raramente, svilu
ppando si con una acromegalie : in seguito espone il meccanismo patogenico in
vocato per spiegare queste coincidenze e d’accordo con „ L a b b é "  e la maggio 
parte degli autori, considerano il diabete zuccherato associato come di origine 
pancreatica, e perciò influenzabile in modo favorevole con il trattamento insulino- 
dietetico. In questo caso difendono anche 1 evoluzione del loro caso clinico.
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ZUSAMMENFASSUNG: Dozent Dr. Gavrila und Dr. Mihäileanu : 
Ober einen Fall von Acromegalie und Diabetes.

Bei der Darstellung eines klinischen Falles, einer Verbindung ron Acro
megalie u. Diabetes, unterziehen die Verfasser alle glyco-regulatorischen Stör
ungen, (einfache Glycosurien und der echte Diabetes mellitus) welche man an
treffen kann u. welche sich nicht selten mit einer Acromegalie entwickeln, einer 
Prüfung;—hierauf legen sie den pathogenischen Mechanismus, für die Erklärung 
dieses Zusammentreffens dar und in Übereinstimmung mit Labbe und der Mehrzahl 
der Verfasser halten sie den Diabetes mellitus pankretischen Ursprungs und 
daher durch die diätetische—Insulinbehandlung günstig beeinflussbar. In diesem 
Sinne plädiert auch die Entwicklung ihres klinischen Falles.



TRATAM ENTUL SYFILISU LU I CU ACETYLARSAN
de

Dr. GOGU CONSTANTINESCU
Membra al Asociaţiei Franceze de Urologie.

Redăm mai jos rezultatele date de noul produs francez 
„Acetylarsan” fabricat de „Poulenc Frères et Uzines du Rhône”, 
în urma experienţelor făcute pe 62 de bolnavi cu sifilis în cele 
trei faze.

Numai astfel ne-am putut convinge de adevărata sa eficacitate. 
Am putut constata cum şancărul sifilitic împreună cu ganglionii dis
păreau după a treia sau a patra injecţiune cu Acetylarsan.

Injecţia se face sau subcutanat sau intramuscular. Ele sunt 
nedureroase. Făcând comparaţiunea cu neosalvarsanul, care se 
face numai intravenos, nici cel mai dibaci medic nu poate introduce 
totdeauna în venă. Când neosalvarsanul intră sub piele, consecinţele 
se cunosc ca să nu mai insistăm. In special, la persoanele grase, 
cu mare greutate se pot vedea vinele.

Cutia are 10 fiole a 70 de centigrame de fiolă, ceeace face 
şapte grame pe zece injecţiuni. Un record în arta medicală!

Pe 684 de injecţiuni n-am avut niciodată vreun accident, pe 
când neosalvarsanul dă deseori accidente şi de multe ori mortale.

Medicii chiar se feresc să mai facă mai sus de a treia doză.
Că neosalvarsanul a adus mari servicii omenirei este incon

testabil, când ne gândim că, mercurul nu poate niciodată să steri
lizeze organismul aşa, cum de ex. face neo-salvarsanul şi acety- 
larsanul.

Nu putem trece cu vederea ca să amintim că primul care 
a descoperit radicalul arseno-benzol a fost Mouneyrat din Toulouse. 
El a pus în comerţ „ Hectina”  cu care se făceau injecţiuni împrejurul 
şancărului sifilitic ca, după 4 injecţiuni să dispară atât şancărul 
cât şi ganglionii. Se obţinea şi sterilizarea organismului..

Erlich a desăvârşit această operă a lui Mouneyrat împreună 
cu chimiştii din Germania ca să ajungă la 606, ceeace n-a împiedicat 
pe conaţionalii săi să-l considere pe el şi colaboratorii săi drept'o 
bandă de escroci şi criminali.
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Când Erlich a fost invitat în 1914 la Paris de marii .slfiiigra.fi, 
ca să demonstreze marea valoare terapeutică a neosalvarsanului, 
Erlich a zis:. „Mulţumesc ştiinţei franceze că a adus preparatul meu 
la cea mai înaltă treaptă şi nimeni nu-i profet în ţara sa” .

In populaţia oraşelor mari, 90 la sută au sifilis, dintre cari 
70 la sută sunt ereditari.

Şaptezeci la sută au sifilisul moştenit delà părinţii
Franţa dă pe fiecare an 120.000 de victime, cifre luate din 

„Buletinul Oficial al Ministerului Sănătăţei Publice”.
. Sifilisul când este tratat regulat, numai prezintă nici un pe

ricol asupra individului şi a descendenţilor.
Când tratamentul nu se face regulat şi cu mercur, viaţa îi este 

expusă. Sau ajunge nebun sau paralitic.
Reacţia Wassermann poate fi negativă chiar când sifilisul 

există; numai analiza lichidului cefalo-rachidian dă rezultate ade
vărate, când este făcută la laboratoare de încredere.

In Franţa se spune „Tous sont égaux devant la Vérole” . Chiar 
cei mai mari Monarchi sau Pontifi sunt tot atât de expuşi la con
tractarea sifilisului ca şi omul din popor.

Lucrarea noastră, are numai obiectivitatea în ea.
Redăm observaţiunile ' cari ni s’au părut mai interesante.
Observaţia I. M. L... 32 ani. De meserie cofetar. Vine la 26 Au

gust 1930, prezentând un şancru sifilitic cu toate simptomele clasice aşezat 'la 
ora 9 şi trei sferturi a cadranului. Este mare cât o veche piesă de 5  lei 
de argint şi în regiunea inguinală corespondenta doi ganglioni: primul mare 
cât o nucă, iar cel de al doilea cât o alună. Perioada de incubaţie era de 
47 de zile, contractat delà una din prostituatele ce în mare număr mişuna pe 
Calea Griviţci, Atelierului, fiind adăpostite de Hotelieri. începem tratamen
tul chiar in aceeaşi zi, iau după a treia injecţie au dispărut şi şancrul şi 
ganglionii. Face zece injecţii cu Acetylarsan şi ajunge la  şapte grame împreună 
cu sterilizarea.

Observaţia II. — E. G.... de ani 21. Croitoreasă de dame. »Vine 
la 7 Octombrie 1929, prezentând un şancru sifilitic pe fata internă a buzei 
mari din dreapta. Are toate simptomele şancrului sifilitic mare cât o monedă 
de 2 lei. Nici un ganglion în partea corespondentă. începem în :aceeaş zi a-i 
face injectiuni cu Acetylarsan ca, după a doua injectiune şancrul sifilitic să 
dispară. Face 10 injectiuni producând sterilizarea.

Observaţia III. — I. M... de ani 36. Funcţionar la Prefectura Poli
tiei Capitalei. Vine la 1 1  August 1930, prezentând un şancru sifilitic, 
la ora 2  şi jumătate a cadranului cu mult mai mare decât o veche piesă 
de 5 lei de argint. Ganglionii din partea corespondentă prinşi în masă, for
mând o tumoră mai mare decât o gutue. începem chiar în aceeaş zi tra ta 
mentul^ cu Acetylarsan, ca totul să dispară după a patra injecţie. Face 15 
injectiuni, ca chestiune de precautiune, ajunge la  1 0  grame şi 50 centigrame. 
De 6 ori analiza sângelui făcută cu metoda de reactivare, a fost negativă.

Observaţia IV. M. C... de ani 19, artistă de varieteu. Vinei la  7 Martie 
1931. fiind adusă de o colegă a sa, văzând-o că de 3 săptămâni e afonă.
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Afonia se datora sifilidelor papuloase aşezate pe coardele vocale cari îi pro
duceau afonia.

Examinând-o am constatat că: întreaga vulvă era plină de plăci mu
coase, la anus o vegetaţie mare şi groasă cât degetul unui bărbat. In gură şi 
pe luetă de asemenea. Vegetaţia dela anus se explica ca un rezultat al unui 
coit anal.

In- acest timp a jucat la un variété din centrul Capitalei. Bolnavă era 
de 3 luni.

Mare parte din aceste artiste practică prostituţia pe fată. La fie
care local de petrecere există alături un hotel sau 2  camere amenajate expres, 
începe tratamentul cu Acetylarsan că, abia după a 5-a injecţie să dispară 
leziunile iar afonia după a 8 -a. Din nenorocire a făcut numiţi 8 injectiuni, ca 
apoi să dispară.

TREI CAZURI DE AORTITĂ SIFILITICA.

Aortita sifilitică netratată complect, este mai totdeauna mor
tală. De cele mai multe ori, aortita sifilitică e de origină ereditară. 
E rar ca aortita să fie o consecinţă a sifilisului câştigat. Din ii cazuri 
de aortită sifilitică redăm numai 3, cari ni s-au părut a avea un 
interes ştiinţific. Din aceste 11 cazuri, analiza sângelui a fost la 5
cazuri de 3 ori negativă, totuşi noi am început tratamentul cu Ace
tylarsan. Proba cea mai evidentă e, că simptomele au dispărut cu 
tratamentul.

Observaţia II. — Z. N... de 39 ani. Artistă lirică. Vine la  2 Febr.
1929, prezentând simptome nete de aortită, la primul timp: suflu; la al
doilea: clacment. Bolnav de S luni. Simte când sue scările o oboseală în piept 
şi deseori ameţeli. Cinci analize ale sângelui au fost negative ducând pe colegii 
noştri medici în eroare, când simptomele erau atât de concludente. Noi, am 
început tratamentul cu Acetylarsan ca, după a 3-a injecţie să dispară simp
tomele. Face 4 serii de Acetylarsan, ajunge la 28 de grame. Tatăl său a 
murit acum 9 ani de angină pectorală. Era sifilisul ereditar.

Observaţia II. — Z. N... de 39 ani. Artistă lirică. Vine la 2 Fe
bruarie 1930, cu simptome nete de aortită sifilitică. Simptomele erau din cele 
mai clasice realizăm un tablou clasic. Tatăl său mort cu 6 ani în urmă 
cu paraplegie. Este bolnavă de 14 luni. S’a tratat în Transilvania cu mercur 
fără să simtă vreo ameliorare. Aorta puţin dilatată la partea superioară de 2 * 
degete ce se prelungeşte până la jumătatea sa. Are dimineaţa ameţeli foarte 
pronunţate, că de multe ori trebue să stea mult timp în pat. Analiza sângelui 
a fost slab pozitivă. Sifliisul deci exista ereditar cu mult mai tenace la  trata
ment în unele cazuri — atunci când individul este şi alcoolic. începem 
tratamentul cu Acetylarsan recomandându-i o linişte complectă, să se ferească 
de emoţii ş i ' supărări. După a 6 -a injecţie au dispărut simptomele, iar 
aorta a revenit la dimensiunile normale după a 13-a injecţie. Face 5 serii 
de injecţii cu Acetylarsan la  4 zile şi ajunge la 35 grame.

A fost reexaminată de 8 ori, acum cântă în Bucureşti, prezentând a- 
ceeaş stare ca după prima serie.

Starea în care a venit la noi era destul de avansată ca, viata să fie 
în pericol.
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Cum artiştii lucrează foarte mult cu creerul şi cu emoţii, i-ami 
mai făcut alte 2  serii de injecţii cu Acetylarsan. Totalul injecţiilor a fost 
de 49 grame.

Observaţia III. — L. S... General de Divizie, vine la  13 Octombrie 
1931. De ani 52. Prezintă simptome nete de aortită sifilitică. Bolnav de 18 
luni. Tatăl său a m urit de angină pectorală cu 15 ani în urmă. Era sifi
lisul ereditar. Trei analize ale sângelui făcute la  Cluj şi 2 în Bucureşti, 
au fost negative. Analiza lichidului cefalo-rachidian făcută la Spitalul M ilitai 
Regina Elisabeta a fost: pozitiv eu trei eruei. Aceleaş simptome: suflu la 
primul timp şi elaement Ia timpul al doilea. Se auzeau mai clar şi cu mult 
mai puternic în partea inferioară a aortei. începe tratamentul la 2 2  Octombrie 
1931 la 2  zile cu Acetylarsan jea, dup®, a  5-a injecţie simptomele să dispară. 
Face 6  serii de Acetylarsan, ajunge la cantitatea de 30 grame.

Era de datoria noastră ca, să insistăm pe lângă fiecare bolnav în 
parte ca să înţeleagă în interesul sănătătei lor, să facă un tratament mai 
prelungit ca, in acest mod să-l punem în afară de orice pericol. Mai era şi 
faptul pe care trebue să-l mărturisim că Casa Poulenc Freres ne-a’dat gratuit 
28 de cutii de Acetylarsan. A fost şi mijlocul ca să putem ajunge la acesta 
rezultate destul de apreciabile.

DOUĂ CAZURI DE INDURAţlE PLASTICĂ A CORPILOR CAVERNOŞI.

In afară de cele 3 cazuri de hemoglobinurie paroxistică a 
frigore publicate m „Journal d’Urologie” 1915, dintre cari ultimul 
i-am făcut tratamentul abortiv cu neosalvarsan, tratament ce noi 
l-am început din Ianuarie 1921, ca şi astăzi acest funcţionar superior 
la Ministerul Muncei să nu aibă nici o criză de hemoglobinurie, 
publicăm aceste 2 cazuri:

La aceste două cazuri de induraţie plastică a corpilor caver- 
noşi am aplicat tratamentul cu Acetylarsan.

Observaţia I. E. C... de ani 21, elev în Conservatorul de muzică şi 
artă dramatică. Vine la 1  Ianuarie 1930, se plânge de dureri pe cari le are 
în timpul erecţiei în penis şi nu poate coita. Bolnav de 2 'luni: Prin examen 
găsim, o induraţie in corpii cavernoşi, mare cât o alună aderentă de corpii 
cavemoşi şi dureroasă la palpat, situată la 1  centimetru după gland.

In ereditate ta tăl său e imobilizat la pat suferind de hemiplegie. Mama 
sa moartă cu 5 ani în urmă de angină pectorală. Are 3 fra ţi şi o soră 
toţi sifilitici, mai mari ca el şi cari îşi fac tratamentul antisifilitjc. Incepent 
tratamentul cu Acetylarsan ca, după a 2 -a injecţie induraţia să dispară. După 
a 5-a injecţie a început să coiteze. Face 4 serii de 'Acetylarsan şi ajunge 
Ia 28 de grame. Revăzut de 5 ori aceeaş stare de sănătate.
’  ̂ Observaţia II. — N. S... de ani 32, poet. Vine la  15 August 1930, 
plângându-se de dureri ce le are în timpul erecţiei sau când vrea să coitcze 
Bolnav de 4 luni. In ereditate, ta tăl său a m urit de paralizie generală 
progresivă cu 7 ani în urmă. Examinându-1  găsim: o induraţie aşezată între 
corpii cavernoşi, mare şi având conturul unui sâmbure de curmală, la  o ju
mătate de centimetru de gland, imediat îndărătul şanţului balano-prepuţial. 
După ce urinează, mai ese încă 10—15 picături de urină, iar după tratament 
acest defect a dispărut. Coitul a început să fie normal. Pace *4 serii de injecţii
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cn Acetylarsan fără pauză, caşi la celelalte observaţiuni şi ajunge la 28 
grame de Acetylarsan.

CONCLUZIUNI.

1) Acetylarsanul dă aceleaş rezultate ca şi neosalVarsanul, 
aducând sterilizarea organismului.

2) Cu toate că aceste injecţiuni se fac subcutanat sau in- 
tramuşcular, ele nu sunt dureroase.

3) Cantitatea e uniformă atât la copii şi adulţi.
4) Costă cu 65 la sută mai eftin ca neosalvarsanul.
5) Technica e cu mult mai simplificată, de oarece soluţia este 

gata preparată, ca să se facă injecţia.
6) N-a dat niciodată accidente.

RÉSUMÉ: Dr. G. Constantinesco: Le traitement de la syphilis 
avec l ’acétylarsan.

L’auteur, basé sur 62 cas de syphilis dans les trois étapes d’évolution, dont 
il expose quelques observations cliniques, les malades ayant été traités par l’acé- 
tylarsan, l’on peut obtenir la stérilisation de l’organisme de même qu’avec le neo- 
salvarsan, le traitement n’est pas douloureux et non plus, il ne provoque pas des 
accidents ; il coûte 65°'o moins cher qu’avec le neosalvarsan ; la technique est plus 
simplifiée, parceque la solution est livrée déjà préparée.

RIASSUNTO : Dott. G. Constantinescu — Tratamento della S ifi
lide con VAcetylarsan.

L’autore in seguito a  62 casi di ammalati di sifilide nelle tre fasi, dei 
quali espone anche qualche osservazione clinica, ammalati trattati con 1 Acetilar- 
san, arriva alla seguente conclusione : Con 1 Acetilarsan si può ottenere la sterili- 
zazzione come con il Neosalvarsan ; il trattamento non é doloroso e non provoca 
accidenti; costa il 65% di meno che il Neosalvarsan; la tecnica é piu semplice 
perché la soluzione é già preparata.

ZUSAMMENFASSUNG: Dr. G. Constantinescu: Die Behandlung 
der Syphilis mit Acetylarsan.

Der Verfasser, stützt sich auf 62 Fälle von Syphiliskranken in drei Phasen, 
von denen er einge klinische Beobachtungen, Fälle mit Acetylarsan behandelt, 
darstellt. Er kommt zu folgenden Schlussfolgerungen: mit Acetylarsan kann mann 
Sterilisierung ebenso wie mit Neo-Salvarsan erlangen; die Behandlung ist weder 
schmerzhaft noch provoziert sie Unfälle; sie kommt um 65% billiger als der 
Neo-Salvarsan u. die Technik ist vereinfachter, da die Lösung fertig zubereitet ist.

6



SANDOZ

GYNERGÈNE

Medicaţiune Ergotinică cu efect sigur.
Gynergâne-ul este un .medicament absolut pur din punct de vedere 

chimic, stabil la infinit şi în consecinţă, având un efect constant şi sigur 
poate fi administrat In doze riguros precise.

In caz de urgenţă, gynergâne-ul injectat sub piele, în ţesutul muscular, 
sau în sânge, are o eficacitate constantă şi energică.

Gynergâne-ul nu prezintă coloarea şi mirosul respingător al prepa
ratelor ergotinice obicinuite. Soluţiile sale sunt perfect de limpezi şi injec
ţiile subcutante cu aceste soluţii sunt indolore şi nu dau naştere la nici o 
complicaţie locală.

Comprimate Picături Fiole
3—4, rare ori 6, XV—XXX, de 2 ori pe zi

pe zi. (rare ori de 3 ori). 0,50—1 cc, pe zi.

Depozitul la  Bucureşti: DROGUERIA D . NESTOR, Str. Şepcari 6 

Depozitul la Cluj: DROGUERIA „ROYAL“, Piaţa Unirii 26. 

Literatură şi probe prin:

F A B R I Q U E  DE P R O D U I T S  C H I M I Q U E S  
ci-devant SANDOZ, Bâle (Suisse).

Tartrat de Ergotamină cristalizat (Stoll)



II.

MIŞCAREA MEDICALA ROMÂNEASCA

A .  -  C Ă R Ţ I  -  M O N O G R A F I I  —  T E Z E

Dr. MAN AD ALBERT : VIAŢA ŞI ACTIVITATEA OCULISTULUI Dr. GH. 
CRAINICEANU. — Teză, Cluj, 1931:

Autorul descrie viaţa şi opera acestui „prim istoriograf al 
medicinei româneşti”  cum l-a caractérisai d-1 Prof. N. Iorga:

I.

VIAŢA OCULISTULUI Dr. GH. CRAINICEANU

Gheorghe Crăiniceanu s’a născut, în ziua de 25 Decembrie 1853, în 
comuna Ciclova Montană (Bănat).

Elev distins, terminând liceul la Timişoara, Gheorghe Crăiniceanu ajutat 
cu o mică bursă, se înscrie la Facultatea de Medicină din Budapesta.

La 18/9 laureat al Facultăţii de Medicină; cu 2 ani în urmă (1881) 
tânărul Crăiniceanu este promovat Doctor în Medicină, continuând încă câţiva 
ani a-şi completca studiile de specialitate la Clinica Profesorului Schulek, 
unde îşi însuşeşte toate cunoştinţele necesare pentru a deveni unul dintre cei 
mai buni oftalmologi, obţinând titlu l de specialist la anul 1884.

Oculistul Crăiniceanu la anul 1885 părăseşte clinica profesorului Schu
lek, şi trece la Bucureşti. In acelaşi an îşi susţine cu mult succes examenul de 
liberă practică în ţară.

Invitat de Decanatul Facultăţii de Medicină din Iaşi, pentru predarea 
unui curs liber de oftalmologie, aduce reale servicii izbutind să iniţieze stu
denţii în toate capitolele oftalmologiei.

Stabilit în ţară, are un larg câmp de activitate. II vedem pe rând 
m funcţiune de: medic oculist al dispensarelor primăriei Capitalei, medie di
rector al azilelor' de orbi „Regina Elisabeta”, medic primar de judeţ şi 
de oraş, medic primar de circumscripţie la CFR., medic la spitalul de ochi 
Câmpineanca—Focşani, desvoltând o salutară activitate în domeniul oftal
mologiei.
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La 1888 este delegat ca reprezentant oficial al României la al VH-lea 
Congres International de oftalmologie din Heidelberg.

In primăvara aceluiaşi an este însărcinat de Decanatul Facultăţii de 
Medicină din Bucureşti cu predarea unui curs liber.

Intrând în serviciul armatei înaintează până la gradul de Lt.-Colonel.
Ca medic militar depune o febrilă activitate pentru eliminarea conjuncti

vitei granuloase din armată, instruind în acest scop medicii şi personalul 
ajutător organizând servicii de oculistică pentru militari, spital special pen
tru trachomatoşi, propunând şi luând măsurile cele mai bune pentru profilaxia 
bolilor de ochi.

Astfel la anii 1891 şi 1903 instalează şi conduce prima infirmerie 
■de ochi la Târgovişte, iar la  anii 1895—1898 şi 1900—1091, pe cea din 
Roman. ,

In anul 1890 este delegat de Ministerul de Război la al X-lea Con
gres International de Medicină din Berlin.

Reprezentând tara a doua oară la Congresul de oftalmologie din Hei
delberg la 1892, a fost ales membru titu lar al Societăţii de oftalmologie din 
acest oraş.

Timp de 5 ani (1911—1916) a stat în fruntea Institutului „Vatra Lu
minoasă”, întemeiată de Regina Elisabeta.

A 'luat parte în războiul pentru unire, fiind inspector al bolilor de 
ochi la  trupele din Ardeal.

După înfăptuirea idealului naţional, doctorul Crăiniceanu se reîntoarce 
pe pământul Ardealului, stabilindu-se la Cluj. Aci a lucrat până la anul 1926, 
în calitate de Inspector general medico-pedagogic pentru Ardeal, la organiza
rea institutelor de orbi surdo-muti şi infirmi.

In plină activitate pentru elaborarea unui manual medico-pedagogic 
îl doboară o boală gravă, în ziua de 17 Noembrie 1926.

Viata oculistului Crăiniceanu a fost o viată de muncă fără repaos, 
bogată în realizări.

H.

ACTIVITATEA OCULISTULUI Dr. GH. CRĂINICEANU

Bazându-se pe caracterul fundamental ale lucrărilor, autorul 
încercă o schematizare a întregei sale activităţi divizând-o în:

1. Activitatea oftalmologică.
2. Activitatea tiflopedagogică.
3. Activitatea de igienist.
4. Activitatea de popularizator al ştiinţei medicale.
5. Activitatea din domeniul istoriei medicinei.
6. Activitatea diversă.
Menţionând activitatea oftalmologică, în care publică lucrări 

în mai toate domeniile oftalmologiei; — insistând asupra activităţii 
tiflopedagogice, în care a lucrat pentru proteguirea şi ajutarea or
bilor toată viaţa lui, In calitate de conducător al „Vetrei luminoasă”  
înfiinţată de M. S. Regina Elisabeta precum şi în acea, mai târziu, 
de Inspector medico-pedagogic al Institutelor de orbi şi surdo-muţi;
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—  citând activitatea de higienist, în care publică: „Igiena ţăra
nului român” , lucrare de 344 pag., apărută în Bucureşti, la 1895 
şi premiată de Academia română, precum şi „Igiena românului” , 
Bucureşti, 1896 şi „Igiena soldatului” , editată în 1896 de cercul 
publicaţiilor militare şi în urmă de Ministerul de Război; —  înşi- 
ruind zecile de lucrări publicate în diferite reviste şi publicaţiuni 
ale timpului în străduinţa sa de a popularisa ştiinţele medicale; — 
netrecând cu vederea nici activitatea sa diversă în domeniul medi- 
cinei generale, în domeniul literar, în domeniul ziaristicei; —  ne 
ne Vom opri cu apologistul său, d-1 Dr. Man Adalbert, în lucrarea 
sa inaugurală presidată de d-1 Prof. Dr. Mihail, asupra

Activităţii sale din domeniul istoriei medicinei:

în care D-rul Crăiniceanu a publicat:
1. Bibliografia medicali.
Această lucrare a fost prezentată Academiei Române în anul 1895 şi 

pe care Academia a decis să o folosească în bibliografia bibliotecei sale. 
(Vezi Analele Acad.).

înaintea lui Crăiniceanu, Doctorul Ionescu Gion a publicat 
primele date asupra medicinei din Bucureşti, iar profesorul Felix 
despre istoria igienei în România, dar n’au putut realiza o lucrare, 
în care să se cuprindă toată medicina românească, cu trecutul şi 
desvoltarea ei.

Continuând opera începută, ani dearândul, cu muncă stărui- 
toară izbuteşte să săvârşească opera sa principală:

2. „Literatura medicală românească”. (Lucrarea a apărut în Ediţia 
Academiei române la  anul 1907).

Ea e împărţită în mai multe capitole.
a) Introducerea schiţează un scurt istoric al medicinei din veacurile 

trecute la popoarele orientale, Grecii şi Romanii.
Trece apoi la  medicina din ţinuturile locuite de români unde cu le

giunile lui Traian a venit un serviciu sanitar organizat şi medici cari nu s’au 
sfiit a-şi îmbogăţi cunoştinţele din medicina poporală dacă; căci plantelor 
ce ei descriu le dau şi numiri daeo-getice. (Dioscuride).

Cu începutul erei creştine medicina trece în mâna clerului.
In Ardeal găsim medici la prima jumătate a secolului XVII-lea la 

Sibiu, Braşov şi Oradea.
In Moldova Ştefan cel Mare aduce mediei dela Veneţia, Nurenberg 

şi Buda, şi abia la  finele secolului al XVII-lea doctorii greci devin perma
nenţi la Curtea Domnilor din Iaşi şi Bucureşti. (Ionescu-Gion).

Cu înfiinţarea Universităţilor, medicina băbească şi călugărească este 
înlocuită prin adevărată ştiinţă şi artă medicală.

b) Partea I-a se ocupă de reprezentanţii medicinei ştiinţifice, cuprin
zând scriitorii medici în ordinea ,alfabetică pe perioade, cu lista scrierilor 
fiecăruia, dela anul 1700—1905, împărţind această epocă în 4 perioade.

1. Periodcl 1. (1700—1800).



Până, la finele secolului al XVII-lea nu dăm de medici stabili în 
ţările române. ................. ,

Lucrările ce ne. privesc sunt mai mult scrise de streini; precursorii 
medicinei ştiinţifice.

2. Periodul II. (1801—1850).
In timpul acesta se scriu primele lucrări în româneşte.
Apar medici români, iar spre sfârşitul perioadei doctorul Crătulescu, 

scrie un manuel de Anatomie şi încearcă înfiinţarea unei şcoale de medicină 
ceeace duce la bun sfârşit Doctorul Davila.

Numărul lucrărilor scrise se înmulţeşte cu sporirea medicilor români
3. Perioada a III-a. (1850—1876).
Aceasta perioadă îşi ia începutul cu înfiinţarea şcoalei de medicină de 

către Doctorul Davila, transformată mai târziu în Pac. de Med. din Bucureşti.
La 1873 se acordă primul titlu  de Doctor. Se organizează serviciul sanitar 
militar.

4) Perioada a IV-a. (1876—1905). *
A luat naştere Facultatea de Medicină din Iaşi. Se creiază laboratoare 

şi se înfiinţează docenţa la Universităţi. Avem somităţi medicale: Doctor V. 
Babeş, Doctor Asachi, Dr. Şutzu şi apar actualele personalităţi al medicinei 
româneşti.

Publicaţiunile medicale româneşti sunt aşa de numeroase încât con- 
trolul lor devine aproape imposibil.

c) Adausul conţine lucrări şi publicatiuni din domeniul medicinei vete
rinare, al chimiei, despre organizarea serviciului sanitar, etc., din perioadele 
de mai sus.

Pace un bogat studiu al medicinei poporale care o tratează în 19 ca
pitole.

d) Partea Il-a a lucrării conţine scrierile medicale în ordinea cro
nologică a aparitiunei lor.

Şi autorul termină, citând din articolul de omagiu postum 
publicat de D-l Prof. Dr. V. Bologa, docent pe atunci, în Clujul 
Medical, IN o. ii 12, 1926, cu ocazia morţei sale:

, , 0  lucrare bibliografică, chiar defectuoasă, e mai bună de cât nici 
una. Cu atât mai preţioasă e însă una cum a fost a lui Crăiniceanu, care 
reprezintă maximum de exactitate şi de bogăţie a materialului informativ po
sibil m împrejurările în cari s’a creat.

De aceia „L iteratnra” doctorului Crăiniceanu a fost din capul locului 
şi chiar numai din punct de vedere pur bibliografic o lucrare deosebit de 
valoroasă şi utilă.

„De aceia cu drept cuvânt d-l Prof. Iorga în tr’o dedicaţie a putut 
sa-1 numească pe doctorul Crăiniceanu „primul istoriograf al medicinei româ
neşti”.

Stocul de vechi cărţi medicale româneşti ale doctorului Crăiniceanu, 
cea mai complectă colecţie de felul acesta la noi, încă din 1920 a fost achizitio- 
nată de biblioteca universitară clujană.

Astfel Clujul, care are primul institut organizat pentru studiul istoriei 
medicinei româneşti şi care azi adăposteşte corpul neînsufleţit al doctorului 
Gh. Cramiceanu, e chemat să perpetueze memoria sa şi să urmeze tradiţia 
ştiinţifică creată de el.

A cinsti amintirea sa şi a duce la bun sfârşit opera sa, iată una din
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datoriile pe care institutul de istoria medicinei din Cluj, va căuta să o 
îndeplinească cu sfinţenie”.

Teza aceasta se înscrie în rândul acelora, cari ne-au pre
zentat viaţa şi opera celorlalţi 2 mari oculişti ai noştrii, profesorii 
Manolescu şi Stănculeanu. £>r. M. C.

*  *  »

G. ALEXIANU BUTTU: CONSTITUŢIUNEA UMANĂ — STUDIU MORFO
LOGIC, ENDOCRINOLOGIC ŞI CAPILAROSCOPIC — Teza No. 3498/1930, Fac. de 
Med. Bucureşti, Tipogr. „Marvan".

Este prima lucrare de „ensamble” la noi care expune complect ches
tiunea constituţiunei umane în lumina cercetărilor moderne asupra determi
nismului şi corelativităţii de cauze şi efecte pentru caracterele morfologice 
ale corpului uman.

In cap. I  şi I I  se face morfologia tipurilor umane, a bio-tipului uman, 
după diferiţi autori şi aceste capitole sunt foarte bine venite pentru a iniţia 
,pe necunoscâtorii chestiunei; numeroase figuri caracterizează caracterele di
feritelor tipuri.

In cap. I I I  autorul tratează corelaţia între glandele endocrine şi 
constituţie în sensul vederilor lui Pende şi cercetează personal pe 60 cada
vre dela Instit. de medicină legală din Bucureşti, greutăţile diferitelor glande.

In cap. IV autorul expune chestiunea capilarelor în legătură cu con- 
stituţiunea şi prin cercetări personale de capilaroscopie făcute împreună cu 
D-rul Brugh asupra matricei unghiei la numeroşi indivizi trage concluziuni de 
cel mai înalt interes.

Pe 4 planşe în culori acoperite cu numeroase figuri autorul, care are 
deci meritul de a in iţia publicul medical românesc în această chestiune, mai arată 
că între dcsvoltarea somatică şi diferenţierea capilarelor există o corelaţie 
strânsă.

Lucrarea patronată de Prof. S. Marinescu merită a fi cohsultată pentru 
noţiunile de actualitate ce cuprinde şi pentru partea contributivă personală.

M. C.



B . -  S O C I E T Ă Ţ I  Ş T IIN Ţ IF I C E

SOCIETATEA ŞTIINŢELOR MEDICALE

d in  Or»de»

Ş e d in ţa  d e la  17 D ecem brie  1931

Dr. MUNTEANU LEONTE: Acidoza, rezerva alcalini şi pHul sanguin.

Conferenţiarul reamintind relaţiile între glicozurie, glicemie şi diabet 
se ocupă cu prima consecinţă a vicierei metabolismului zaharat în diabet, 
adică cu perturbările cauzate de nearderea corpilor acetonici. Arată că simp
tomatologia clinică m aceste stadii ale diabetului este tardivă şi se poate 
preveni prin urmărirea riguroasă a simptomatologiei chimice, care poate 
avertiza din vreme pe cel initiat. La capitolul cetoză insistă asupra u tili
tă ţii practice a dozării corpilor acetonici totali, după Van Slyke şi Pfitz. 
La capitolul acidoză explică noţiunea echilibrului acid-bazic şi mijloacele 
cu ajutorul cărora se menţine acesta în organism, adică chimismul substan
ţelor tampon din sânge, şi rolul pe care-1  joacă aparatul respirator, urinar 
şi digestiv in apărarea stabilităţii pH-ului sanguin. Amintindu-se analizele 
ce se pot face în legătură cu acestea insistă asupra u tilită ţii clinice a do
zării rezervei alcaline şi demonstrează practic o asemenea dozare cu apa
ratul \  an Slyke. Arată avantagiile ce oferă această examinare, care dă 
posibilitatea de a lua din vreme măsuri preventive în contra comei diabetice.

După expunerea deducţiilor prognostice ce pot rezulta din dozarea 
rezervei alcaline şi a corpilor acetonici totali şi a pH-ului sanguin, amin
teşte denutritia, ce se produce în diabet prin vicierea metabolismului proteic, 
aceasta ca introducere la viitoarea conferinţă.

Ş e d in ţa  d e la  21 Ia n u a r ie  1932

Conferinţa D-lui Medie Maior Dr. MATEI ELORIAN: „Etiologia 
cancerului stomacal, diagnosticul precoce şi generalităţi asupra tratamentului; 
raporturile între hipofiză şi tumorile maligne.

Hurst, Lasque, partizani ai gastritei cronice, susţin că cancerul sto
macului nu invadează niciodată un tesut normal ci este secundar unei afec
ţiuni cronice de lungă durată în urma căreia celula gastrică se atrofiază, îşi 
perde compoziţia chimică, biologică, va fi uşor digerată şi transformată în 
celulă canceroasă.
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Wilson, Mac Cârti, cred că este secundar ulcerului stomacul (ul- 
cero-cancer in 7 5 0 /q) mai ales in adenomul gastric serveşte ca punct de 
plecare a unei cancerificări.

Sampson, Handleg, staza limfatică precursoară cancerului limfangite 
obliterantă cauzează proliferarea epitelială, papilom, cancer, Menetrie „can
cerul este un proces morbid ce rezultă din iritatiuni multiple şi nespecifice” .

Glogner, crede că tumorile benigne şi mase celulare (adenocarcino-fibro- 
miom, peretele vizicei) servesc ca punct de plecare pentru transformări maligne 
pe cale filogenetică.

Moiniham, Jacobovici, alimentaţia neregulată şi de calitate inferioară 
favorizează formarea cancerului.

Einer confirmă acestea prin cercetări, expreimentare pe iepuri.
Lebat, ereditatea în 70/q fapt demonstrat în mod magistral şi indubi

tabil prin culturi (Gavrel, Erdmann, Fischer, Kirmura).
Rosenow crede că ciuperca oidium albicans şi streptococul au un rol 

important: reuşeşte prin culturi pure de streptococi să producă schimbări pre- 
canceroasc la  nivelul stomacului.

II. Raportai între hipofiza şi tumorile maligne: hormonii lobului pos
terior; oxitocina (excitant al contractiunilor uterului) şi vasopresina: anti- 
diuretic, ipotensiv, tonic al peristaltismului intestinal. Hormonii lobului an
terior (Prof. Aron) celulele acidofile secretează hormonii ce controlează 
creşterea în general şi anumite organe în special (Botch Kare). Celulele bazo- 
file, hormonice, controlează funcţiunea glandelor sexuale (Zondek, Evans). 
Celulele neutrofile stimulează glandele cu secreţie internă în special tiroida.

Hiperfunctiunea lobului anterior produce: gigantism, acromegalie, ma
turita te sexuală precoce (hipertiroidism). Hipofunctiunea: infantelism remar
cabil. amenoree, sterilitate (ipotireoidism). După cercetări îndelungate Haffbauer 
reuşeşte să obţină prin implantaţii de hipofiză „hiperplazie endometropi- 
tu itară” la  cobăiti. Prin implantatie şi administrare de hormoni hipofizari 
obţine: schimbări precanceroase. Hoffbauer, conclude, că între hipofiză şi tumo
rile maligne, există legătură strânsă.

Krascheninicow: „Cancerul rezultă din un complex de tulburări en- 
docrime, asociate de hiperfunctiunea lobului hipofizar anterior şi hipofunc
tiunea glandelor sexuale” .

Engel, Robertson, obţin creşterea rapidă a tumorilor maligne prin 
administrarea de emulsie de tesut canceros, glande ca secreţie internă, în 
special hipofiza.

Conclnzinni: Din cele expuse se vede, că factori multipli pregătesc 
terenul şi transformă celula epitelială a mucoasei gastrice in celula cance
roasă; este vorba de o maladie celulară caracterizată prin intensă prolife
rare. Nu celula normală se transformă şi în grup de celule cari au suferit 
transformări regresive, apropiindu-se de tipul protozoarei, sau anumite grupe 
ce au un caracter congenital. Procesul de proliferare va fi cu atât mai 
rapid, cu cât vor fi prezenţi şi următorii factori: desechilibrul sistemului 
nervos vegetativ, a sistemului umoral şi endocrin.

Tratamentul: Profesorul Gosta Forssel, Stocholne: singurele metode 
terapeutice eficace şi sigure sunt: Chirurgia, Rontgen şi curele terapeutice. 
Prof. Linham, Londra, este pentru tratamentul pre şi postoperatoriu în prac
tica actuală. Preoperatoriu: iradieri superficiale. Intervenţia când reacţia
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a trecut maximum sau a dispărut complect. Postoperatoriu: pe întindere mare 
şi aplicat de mâini pricepute dă rezultate-bune; .Nu există technică uniformă 
şi schematică (doze masive, interval scurt, doze fractionate, intermitente şi 
metoda de saturaţie a lui Paler). Prof. Maier este contra tratamentului pre- 
operatonu. Tratamentul postoperatoriu este cel mai bun. Dacă diagnosticul 
este pus la timp şi se aplică tratamentul combinat obţinem vindecări perma
nente 80O/o . Ideal ar fi un tratament specific pe cale de imuno-therapie.

Ş e d in ţa  d e la  4  F ebruarie  1932

Dr. FENYVE3 ARMIN: Asnpra nnui caz de pancreatită aentă.
E vorba de un bolnav din serviciul chirurgical al Spitalului Judeţean, 

intrat în serviciu cu dureri difuze în abdomen, crampe stomacale violente şi 
puls frequent.

Examenul urinei n ’a arătat nimic important; cantitatea de zahăr mă
rită în sânge. Reacţia Wolgenmund în urină: pozitivă.

După toată simptomatologia şi examenele de laborator s’a făcut diag
nosticul de pancreatită acută.

La operaţie sa u  constatat mici necroze la pancreas şi epiplon. S’a 
decolat pancreasul şi s’a drenat. .

Bolnavul s’a restabilit în timpul normal, în cât la prezentare era 
complect vindecat.

Dr. COSTA ROMULUS: Un caz de uter dnblu eu vagin dublu.
E vorba de o bolnavă de 23 ani, care a fost o singură dată gravidă, 

cu 2  ani mai înainte (un avort în luna Il-a).
Suferind de mai mulţi ani de dureri abdominale se prezintă la Spi

talul Judeţean, unde se internează la serviciul ginecologic.
La examenul extern s a constatat un vagin dublu, cel stâng mai su3 , 

cel drept ceva mai jos.
La laparotomie s’a găsit un uter dublu, cu vagin dublu.
Fundul uterului era fixat prin aderente de rect şi Douglas, fiind în 

retroflexie. ’
I  s a făcut amputatia supravaginală a ambelor utere.
La examenul macroscopic se vede fata posterioară a uterului ca şi 

când ar fi fost unul singur; secţiunea însă arată 2  canaluri uterine, unite 
printr'un mic orificiu în regiunea cervicală.

Dr. BRATU VALER: Un caz de eclampsie gravidică(?) în luna Vil-a.

Bolnava Pop Silvia de 17 ani, necăsătorită, servitoare, intră în ser
viciul dermato-veneric dela Spitalul Judeţean Oradea, la 29 Noemvrie 1931, 
cu metrită gonococică. Reacţia "Wassermann şi Sachs-Georgi se găsesc pozitive. 
Se instituie, pc lângă tratamentul antigonococio şi cel antisifilitic, cu neosal- 
varsan şi linguinal.

La 1 2  Dec. este adusă cu salvarea la Maternitatea din Oradea, în tr’o 
criză convulsivă şi. în comă.

Dr B. susţine că n a fost o criză eclamptică, din cauza absentei pe
rioadei de invazie şi de convulsiuni tonice; urina în cantitate obişnuită 
(500 gr.) cu albumină pozitivă, dar 'nu în raport cu starea gravă a bolnavei. 
Pe corp avea o erupţie cutanată morbiliformă.

Toate fenomenele acestea l ’au făcut pe conferenţiar să se gândească la
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•  intoxicaţie cu neosalvarsan, (primise o injecţie de 0 ,4 5  ctgr. neosalvarsan 
cu 48 de ore mai înainte). Această, intoxicaţie a putut să se producă cu atât 
mai uşor cu c â t . e vorba de o bolnavă gravidă în luna V il-a ; (după cele 
constatate anterior clinic şi la autopsie) la care organismul este încărcat cu 
autotoxine.

DISCU ŢII:

La cazul D-lui Dr. BRATU: Dr. Cosla spune că a văzut, în 
trecere bolnava, fără s’o poată studia mai de aproape, dar a avut 
impresia, că nu era vorba de o eclampsie. Crede că e vorba 
de o intoxicaţie cu neosalvarsan, cu atât mai mult cu cât, din 
antecedente, rezultă, că bolnava a- mai avut uşoare tulburări şi 
la prima injecţie cu neosalvarsan (0.30 ctgr.).

Dr. German este de părere că trebuia să se facă tratamentul 
cu neosalvarsan cu mai multă atenţie, fiind vorba de o gravidă. 
Cere să fie invitaţi medicii cari i-au făcut tratamentul andsifîlitic, 
pentru o şedinţă viitoare şi să se discute cazul încă odată, după 
ce se vor auzi şi părerile lor.

Dr. lonescu Mircea: crede că a putut să fie vorba de o 
formă gravă de eclampsie deslănţuită la o bolnavă intoxicată 
suficient de graviditate, prin. adăugarea unui nou toxic: neosal- 
varsanul.

Ş e d in ţa  d e la  3  M a r tie  1932

Dr. GLAVAN ION: a) Divcrticnlită chiulită lacrimală, b) Necroză 
întinsă a pleoapei superioare OD şi colobom consecutive unei vezicaţii şi in
fecţii secundare prin leacuri băbeşti.

a) Diverticulita chistică lacrimală este una dintre afecţiunile întâlnite 
rar în practică şi care are totuşi o importanţă destul de mare.

Această maladie constă în prezenţa unor formaţiuni chiste în apro
pierea imediată a sacului lacrimal, având structura istologică identică cu a 
sacului, după cum a arătat Profesorul Michail şi confundându-se de multe 
ori cu sacul, fără să comunice însă cu el. Sediul acestor formaţiuni este de 
regulă prelacrimal, într un caz Prof. Michail a găsit un diverticul latero- 
lacrimal, iar in cazul nostru era post lacrimal. Originea acestor diverticulite 
este după părerea celor mai mulţi autori, congenitală, cazul nostru este încă 
un argument mai mult în susţinerea acestei opiniuni.

Importanţa cazului nostru constă în aşezarea post lacrimală a diverti- 
culului, poziţie pe care n ’am găsit-o descrisă' până acum.

Observaţie: Demian Ana, de 10 ani, elevă, este adusă de părinţi în 
serviciul nostru pentru că îi lăcrămează m ult ochiul drept, iar de vreo 2  ani 
i-a apărut o tumoretă la nivelul sacului lacrimal drept, care are tendinţa de 
a creşte necontenit.

După spusele părinţilor i-a lăcrămat ochiul drept din mica copilărie.
La intrarea în Spital prezintă următoarea stare la  ochiul drept: 

Conjunctivele hiperemice, mai accentuat cea bulbară. Marginile ciliare erau a- 
coperite de multe cruste mici, dispuse în mod neregulat la baza cililor, cari 
sunt răriţi. In regiunea prelacrimală se observă o tumoretă de mărimea unei 
nuci, destul de dură la pipăit, care se goleşte parţial, când este presată 
tare, lăsând să se scurgă o secreţie muco-purulentă în sacul conjunctival. După
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evacuarea unei cantităţi destul de mare de puroi din sacul lacrimal, tumora, 
scade in volum, dar rămâne încă destul de mare (cât o alună), are o consis
tentă puţin ̂  dură şi dacă continuăm s’o presăm nu se mai evacuează nimic
dm ea, rămânând deci defintiiv la această mărime. Lichidul injectat cu seringa 
prin punctul inferior se înapoiază în sacul conjunctival prin cel superior, ne- 
trecând în nas nici o picătură.

La 9 Decemvrie 1931 se practică extirparea sacului lacrimal drept. 
In cursul operaţiei s’a găsit sacul lacrimal mic, cu lumenul curat (fiind spălat 
înainte de operaţie), iar pe fata  lui posterioară, aşezat prin extremitatea su

perioară în partea inferioară a lojei lacrimale, un a lt sac de dimensiunile
unei nuci mici, plin de puroi, neavând nici-o legătură cu primul şi deschi- 
zându-se amândouă în canalul lacrimo-nazal. Sacul lacrimal era mic, în partea 
inferioară, fiind chiar foarte subţire, iar chistul avea o formă rotundă şi a- 
coperită pe fata anterioară de jumătate inferioară a sacului.

Evoluţia post operatorie a fost normală, bolnava părăsind serviciul 
vindecată.

b) In cazul al doilea e vorba de un bărbat de 42 de ani, meseriaş, 
care s a prezentat serviciului oftalmologie cu un edem considerabil al pleoapei 
superioare OD„ consecutiv unei leziuni necrotice în l/ 2  temporală a marginei 
pleoapei. Bolnavul declară că afecţiunea a debutat cu 1 0  zile mai înaipte, 
prin tumefierea marginei pleoapei în 1/4 externă şi dureri locale. La 2 zile 
după debut a aplicat pe tegumentele pleoapei un fel de emplastru, pregătit 
cu leacuri băbeşti, pe care l ’a tinut 2  zile şi când l ’a scos pleoapa era de 
culoare negricioasă, culoare care s’a intensificat în urmă; s’a înroşit toată 
pleoapa şi a avut dureri mari.

La prezentarea în Spital necroza era bine delimitată pe tegumentele 
pleoapei, cam la o distantă de 1 cm. de marginea ei liberă. Pe fata poste
rioară nu prezenta nimic deosebit. Edemul se întindea la întreaga pleoapă. 
La polul anterior nimic patologic.

S a aplicat atunci un pansament şi s’a recomandat bolnavului să vină 
la tratament în fiecare zi. După 3 zile delimitarea era complectă interesând 
şi conjunctiva, în cat cu 2  zile mai târziu s’a excizat porţiunea necrotică, 
bine delimitată pe toată întinderea pleoapei, până la  comisură. A .rămas 
astfel o margine curatei a plăgii, cu un aspect roşiatic, edemul a început să 
dispară, ganglionii tumefiaţi de asemenea. După 10 zile de tratament, bol
navul prezenta un colobom întins în toată jumătatea externă a ploapeei, prin 
care se vede sclerotica după ce se închideau pleoapele.

Al'assermanul în sânge a fost negativ; spirocheti nu s’au găsit în
plagă.

E vorba deci în acest caz, de un chalazion ulcerat foarte probabil, 
sau de un orgelet, i nfectat secundar prin aplicarea unui leac băbesc, sub formă 
de emplastru, care a produs necroza şi consecutiv’ ei colobonul.

Dr. BART17 VALER: Considcraţiuni asupra câtorva cazuri de bipe- 
remesis gravidarum.

Eace consideraţii generale asupra acestei complicaţii, destul de rară în 
practică şi expune observaţiile a 3 bolnave din Institutul Obstetric din 
Oradea.

Dr. IONESCU ARISTIDE: Lumini noui în etiologia cancerului.
Conferenţiarul expune organizaţia panergetică a materiei, începând
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cu organizaţia atomului de hidrogen, scoţând în evidentă enorma masă elec
tromagnetică solenoidală a protonului pozitiv, (pe care- 1  numeşte mai pe 
scurt E. P.), fată de electronul negativ. Viata şi transformările materiei vii 
şi inerte cât şi organizaţia lor trebue să fie cauzată de o energie din spectrul 
cosmic, care are o puternică masă electromagnetică solenoidală, masă pe care 
n’o are decât E. P

Un punct de trecere spre organizarea substanţei vii, cu ajutorul forţelor 
din natură, il formează experienţele lui R. Dubois, care a obţinut vacuolidul 
experimental cu ajutorul energiilor din spectrul cosmic. Vacuolidul este com
parabil cu organitele (leucitele), cărora li se atribuie o structură mai bogată 
şi un baraj. In celula vie coloidul substanţei protoplasmatice nedifercntiate în
deplineşte şi funcţiunea unui baraj electric, de densitate enormă, fată de barajele 
obişnuite în afară de biocosmos.

Leucitul este elementul de bază al substanţei vii diferenţiată, depo
zitarul caracterelor hereditare, aparatul de vitalizare al nucleilor chimici ce;
servesc desvoltării celulei. Caracterul vitalizării de dedublare proprietate h<̂ - 
reditară ne face să credem că procesul de vitalizare este un proces de or
ganizare fizică a unei substanţe în tr’un mediu spiecific, o adaptare a substanţei
la acest mediu specific.

Dacă vitalizarea vreunui nucleu chimic, diferit de cei pentru care 
este format aparatul de vitalizare, s’a întâmplat, s’a introdus în ecuaţiile 
noastre o masă electro-magnetică în plus, sau în minus. Atunci spaţiul şi 
timpul de evoluţie şi revoluţie al întregului sistem planetar-celular al leucitului 
se va schimba, se va transmuta în alte dimensiuni, se va naşte deci un nou 
univers celular.

Provenienţa acestor nuclee chimice poate fi datorită la  împrejurări mul
tiple, chiar acelea învinuite de a provooai un cancer. Mai poate proveni şi dela 
un virus filtra t sau mirob, dar se ştie| că o simbioză virus celulă nu se poate. 
Vitalitatea celulei canceroase, individualitatea hereditară exclud o simbioză; 
viruşii şi microbii nu pot creia acelaşi mediu intern în mod continuu pentru a 
determina un caracter hereditar permanent şi încă o hereditate cuplată.

Razele X  în doză mare, pot organiza celule canceroase, prin faptul, 
că spărgând barajul vreunui atom, din electronii lui liberează E. P. care 
sub puterea câmpului vibrant, aproape selectiv al razelor X, se poate capta 
de alte aparate de vitalizare ale celulelor din jur.

Ş e d in ţa  de la  14 A p r il ie  1932

In lipsa preşedintelui, adunarea este prezidată de vicc-preşedintele so
cietăţii D-l Dr. Găldău Dumitru, care constată că adunarea generală, fiind 
convocată pentru a doua oară pe ziua de azi (prima dată fusese convocată 
la  7 Aprilie a. c.), se poate tine conform statutelor, cu numărul de membrii 
prezenţi.

Citeşte o scrisoare a d-lui Medic Lt.-Col. Dr. Ionescu Mirtea, pre
şedintele societăţii, care n’a putut lua parte din motive temeinice, prin care. 
aduce cuvinte de laudă pentru activitatea societăţii în anul trecut şi roagă 
pe membrii ei să continue să depună acelaş zel şi în viitor, pentru ridicarea 
nivelului societăţii alături de cele mai de seamă societăţi ştiinţifice din tară. 
Propune în acelaş timp ca societatea să insiste pe lângă fostul ei secretar 
general D-l Dr. I .  Glăvan, să rămână şi în noul comitet, pentru a continua şi
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desăvârşi organizarea şedinţelor ştiinţifice începute în anul acesta şi cari au
o - u -  de frumoase roade sub forma în care le-a condus. Apoi D-l Dr 
traldau propune ca Societatea să aducă mulţumiri D -lu i'D r. Glăvan, pentru 
devotamentul cu care s’a ocupat de mersul ei, consemnându-se acest lucru în 
procesul-verbal al şedinţei.

Dr. I. GLĂVAN: Raport asupra activităţii Societăţii pe an ii 1931,
La 25 Aprilie 1932, împlinindu-se un an dela data când a fost ales 

actualul comitet al societăţii, datoria ne aduce în fata Dvs. pe de o parte 
pentru a vă face o recapitulare a muncii depuse şi a rezultatelor obţinute, 
iar pe de alta parte pentru ca să studiem eu to t»  măsurile pe cari trebuie 
sa le luăm pentru bunul mers al societăţii în viitor.

jACtmtatea “  aDUl 1931 a f°st dintre cele mai rodnice. S’au tinut 
şedinţe, cu un total de 59 comunicări şi prezentări de bolnavi şi 4 

conferinţe. A tât numărul cât şi valoarea comunicărilor şi conferinţelor au 
fost satisfăcătoare, lucru confirmat de medici distinşi din diferte părţi ale 
tării. r

Pentru a da un nou imbold la muncă membrilor societăţii vom face 
următorul tablou comparativ al activităţii societăţii noastre şi al celei mai de 
seamă societăţi ştiinţifice din Ardeal, în cadrul căruia ne-am format şi ne-am 
complectat educaţia medicală cei mai mulţi dintre noi, e vorba de societatea 
ştiinţelor medicale din Cluj.

„ In cursul anului 1931, noi am tinut 18 şedinţe fată de 15 la  Cluj; 
numărul comunicărilor şi al prezentărilor de bolnavi a fost la noi 59, iar 
la Cluj 60. Am mai avut 4 conferinţe, fată de 3 la Cluj.

împărţind comunicările pe specialităţi, după frequenta lor, au fost în 
anul acesta:

Ginecologie şi Obstetrică 10. Interne 9. Chirurgie 8. Radiologie 8. 
Oftalmologie 7. Dermatoveneriee 3. Medicină legală 1.

In afară de acestea am mai avut 5 comunicări şi conferinţe 'de bac
tériologie şi laborator, 3 de higienă şi higiena socială, 3 de otorinolaringologie 
şi 2 cari tratau chestiune de ordin general medical.

. DuPă cum vedem activitatea societăţii noastre s’a păstrat în cursul 
anului trecut la un nivel care face cinstea membrilor ei şi care ne dă cele 
mai frumoase speranţe pentru viitor.

Rezumatele tuturor şedinţelor au fost publicate în revistele „Clujul 
Medical” şi „Mişcarea Medicală” din Craiova şi adunate în tr’un buletin care 
va fi împărţit tuturor membrilor societăţii. ' Astfel vor avea ocazia să ia cu
noştinţă de toată activitatea societăţii şi acei membrii cari, din diferie mo
tive, n ’au putut lua parte la toate şedinţele.

Un eveniment important din viata societăţii noastre este apropierea 
ei de a societăţii medicilor minoritari din localitate, în unire cu care a or
ganizat anul acesta o şedinţă ştiinţifică şi două ceaiuri, la care au luat parte 
atât medicii români cât şi medicii minoritari. Credem că această apropiere 
va fi utilă ambelor societăţi.

In cursul acestui an comitetul a invitat un număr restrâns de medici 
de seamă din restul tării să tină conferinţe la Oradea. Până acum au răspuns 
apelului nostru D-nii Prof. Dr. Inliu Haţieganu din Cluj şi Dr. Victor 
Gomoiu din Bucureşti, iar pentru lunile: Aprilie şi Mai şi-au anunţat so
sirea D-nii Prof. Dr. Titu Gane din Cluj şi Dr. Ştefan Irimcscn din
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Bucureşti. Comitetul le aduce şi pe aceasta cale cele mai călduroase mulţu
miri pentru delicata atenţiune cu care s’au grăbit să răspundă la apelul acestei 
mici insule de medici români din Bihor.

In cciace priveşte activitatea pentru viitor, comitetul actual recomandă 
cu toată căldura să se continue conferinţele începute, la cari să fie invitaţi 
maeştrii medicinci româneşti. Totodată recomandă să se găsească modalitatea 
de a strânge în jurul societăţii, luând parte activă, pe toti medicii spitalelor 
şi institutiunilor sanitare, civile şi militare din Oradea şi judeţul Bihor. Numai 
astfel bunul mers al societăţii va fi asigurat, spre cinstea putinilor medici 
români, cari luptă în această regiune cu atâtea dificultăţi.

Comitetul anului 1931 retrăgându-se, urează celui ce îi va lua locul 
să fie mai fericit întru înlăturarea greutăţilor şi aducerea la bun sfârşit a 
multor deziderate pe care el n’a reuşit să le îndeplinească.

După cetirea raportului secretarului general se face verificarea situaţiei 
financiare, după care comitetul se retrage şi sub prezidenţia de vârstă a d-lui 
Dr. Al. Pop, se alege noul comitet, întocmit astfel:

Preşedinte: Medic Lt.-Col. Dr. Mircea Ionescu; Vice-preşedinte: Dr. 
D. Găldău; Secretar general: Dr. I. Glăvan; Secretar de şedinţe: Dr. C. 
Ioachimescu; Casier: Dr. Bratu Vaier; Secretar: Dr. I. Ilu tia ; Membrii 
în comitet D -rii: Al. Pop, A. Nemeş, I. Munteanu, D. Tănăsescu I. Matei, 
Z. Dumitreanu, V. German, R. Costa, Florian Matei.

Se aprobă apoi cererea de înscriere a 25 membrii noui, toti medici din 
Oradea şi din judeţul Bihor.

Şedinţa se închide după ce D-l Dr. Găldău face un nou apel la membrii 
societăţii să continue să frequenteze şedinţele ştiinţifice care se tin în tr’o ad
mirabilă atmosferă ştiinţifică şi constată totodată că, prin manifestarea în 
demersul ştiinţific, medicii din Oradea au format în acest oraş al 5-lea centru 
ştiinţific din t ară (după Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Craiova).

D r. I. Glăvan.
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CLUJUL MEDICAL

No. to ,  11, 12 11931 şl 1, 2, 3, 4 | 1932.

Dr. ELENA NEGRU: Reacţia Meinicke în sifilisul ereditar, No
10/1931.

Drd. CONST. C. BANU: Blefarită acută neerozantă bilaterală de ori
gină strepto-stafiloeocică.

Dr. STELIAN G. GAVRILESCU: Osificare paracondiliană internă a 
fcmnrnlni metatranmatică. Boala Ini Pellcgrini-Stieda.

Dr. EMIL SAPTA: Despre spina bifida oculta şi asoeiaţia ga cn 
câteva malformaţinni osoase şi osteo-artienlare.

Docent Dr. LEONIDA POPP: Un caz de arsură gastrică prin sodă 
caustică, fără lezinni remarcabile la oesofag.

Prof. Dr. C. TĂTARU: Rezumatul răspunsurilor anchetei asnpra pro- 
filaxeii şi tratamentului sifilisului.

Prof. Dr. D. MIHAIL: Diverticnlitiea chistică lacrimală, No. 11/1931.
Doc. Dr. DAN TLEODORESCU: Desarticnlaţinnea inter-tibio-calca- 

neană sau operaţinnea lui Ricard.
Doc. Dr. I. VOICU şi Dr. A. VITALIOS: Consideraţiuni asnpra unui 

caz de hcmofilic congenitală gravă la un non născut.
Doc. Dr. L. POPP: Despre radiadiagnosticul arteriosclerosei periferice 

în legătură cu un caz de dysbasia intermittens angio-sclerotică Erb, vindecat 
snbieetiv prin diathermie.

Dr. PHILIPP LEITNER: Examene hematologice sistematice în tusa 
convulsivă.

Dr. EMIL SAETA: Consideraţiuni asupra unui caz clinic de chist 
cervical congenital.

Prof. Dr. D. MICHAIL şi Doc. Dr. P. YANCEA: Există o seereţie 
internă a glandei lacrimale?, No. 12/1931.

Dr. L. GHIDRAI şi Dr. A. VITALYOS: Consideraţiuni anatomo- 
elinicc asupra cpulisulni.

Dr. G. PREDDA: Raporturile dintre Psihologie, Neurologie şi Psihiatrie.
Dr. MODEST SIRETEANU: Observaţiuni din ultima epidemie de gripă.
Dr. ILIE IANA: Un caz de intoxicaţie cu mac la sugaci.
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Doc. Dr. M. KERNBACH şi Pr. TR. RAŢIU : Noni consideratimi! 
medico-legale asnpra avortnlni septie, No. 1/1932.

Doc. Dr. LEONIDA POPP-GALAŢI: Despre anomalia mesenterinm 
eommune, în legătură en nn atare ca* complicat cu apendicită.

Dr. MIHAI ALEXANDROV: Torsiunea marelui epiplon.
Dr. V. SĂBĂDEANU : Cercetări asupra lichidului eefalo-raehidian 

în cheratita parenchimatoasă.
Doc. Dr. V. CIMOCA şi Drd. V. TĂTARU: Erorile diagnostice grave 

în dermato-sifiligrafie.
Doc. Dr. PETRE VANCEA: Literatura oftalmologica clujană din 

cursul anului 1931.
Doc. Dr. M. KERNBACH: Uniunea medicală latină „Umfia”.
Prof. agr. Dr. MARIUS STURZA: Istoricul scurt al Balneologiei 

şi Fizioterapie! - şi importanta studiului lor în România, No. 2/1932.
Prof. Dr. D. MICHAIL: Epitelializarea post-operatorie a camerei an

terioare a ochiului.
Prof. Dr. I. HAŢIEGANU şi Dr. M, HĂNGANUŢ : Stază duodenală în 

icterul eataral.
Doc. Dr. TRAIAN POPOVICIU: Tratamentul chirurgical al prolap

sului uterin prin procedeul Prof. Grigorin.
Doc J)r. V. CIMOCA: Gangrena organelor genitale.
Doc. Dr. CONST. STANCA: Notă preliminară Ia unele procedee 

experimentale în tratamentul amenorheelor.
Doc. Dr. PETRE VANCEA: Rolul pancreasului în rezorbtia spontană 

a cataractei.
Prof. Dr. D. MICHAIL: Semilunită iperplastică bilaterală rinogenă,

No. 3/1932..
Dr. M. HĂNGANUŢ şi Dr. M. HALIŢA: Acţiunea apei minerale 

de Sângeorgiul-Băi, izvornl principal,- asupra secreţiei gastrice.
D-rii AXENTE IANCU, d-na MALEVANAIA-SORESCU şi L. P. 

DARIU : Tratamentul dietetie al turburărilor digestive la' sugari, după metoda 
prof. Moli, pe lângă controlnl p H-lni în scaun.

Dr. ODISEU APOSTOL: O nonă reacţie coloidală pentru depistarea 
sifilisului: Reacţia Urechia-Retezcanu (R. U. R.).

Dr. POPA RUBIN : Histodiagnosticul în practica medicală.
Dr. TRAIAN BONA: Un rar caz de pneumâtoză chistieă intestinală.
Prof. Dr. D. MICHAIL: Cisticercoza oculară în România, No. 4*1932,.
Dr. I. GAVRILĂ: întrebuinţarea insulinei în afară de diabet.
Doc. Dr. PETRE VANCEA: Tnberenloză conjunctivală primitivă post- 

traumatică.
Dr. FILIP LEITNER: Contribnţiuni Ia tratamentul perieardiei pu

rulente.
Dr. MAREŞ CAHANE: Asupra variaţiunilor colesterolului şi apei din 

Cristalin în raport cn vârsta şi în unele stări patologice (cataractă şi tetanie).
Dr. DORIN DUMITRESCU şi Dr. ACHIL DIMITRIU: Consideraţinnî 

asupra 400 rachianestezii eu „Syncaine Clin”.
Doc. Dr. VALER CIMOCA: Contribnţiuni la studiul seroreacţiunilor 

Wassermann ireductibile.
*



ROMÂNIA MEDICALA

No. 21, 22, 23, 24 | 1931 şl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 11932.

Profesor C. DANIEL: Impresiuni delà Congresele franceze din Oc
tombrie 1931, Ginecologie-Chirurgie, No. 21*1931.

Dr. AL. SIvILERU : Este eficace vaceinul antiscarlatinos?
Conf. Dr. P. TOMESCU: Necesitatea nnei legi de organizare a cor- 

pnlni medical.
Dr. I. BORDEIANU: Medicii fără titlnl de doctor.
Dr. L. NISSEMM: Protecţia mamii şi a copilnlni Ia conferinţa inter

parlamentară.
Docent Dr. I. ŢEŢU : Impresii delà Congresul interbaleanie de Oto- 

rbino-Iaringologie din Sofia.
Profesor Dr. E. JUVARA şi Docent Dr. V. DUMITRIU: Tratamentul 

chirurgical al afecţiunilor Basedowiene, No. 22*1931.
Dr. BĂLTĂCEANU : Tratamentul nefritelor supraacute.
Conf. Dr. ION T. NICULESCU; Dr. MARIA NICULESCD şi Dr. 

T» HORNEŢ: Problema tonusului muscular iu lumina cercetărilor contem
porane.

Conf. Dr. P. TOMESCU: Două zile la Cluj (Impresii de călătorie).
Conf. Dr. P. TOMESCU: Orientarea actuală a psihiatriei din punet de 

vedere ştiinţific, terapeutie şi didactic, No. 23/1931.
Conf. Dr. ION T. NICULESCU şi Dr. HORNEŢ: Tumorile sistemului 

nervos, constatări şi tendinţe.
Conf. Dr. BĂLTĂCEANU : Tratamentul uremiei acute.
Dr. M. RANTZER: Sarcina eetopică iterativă.
Docent Dr. PLĂCINŢEANU: Controlul specialitate! în medicină şi 

egalitatea specialiştilor înaintea legei sanitare.
Profesor I. IACOBOVICI şi Dr. HANGANUT: Cardiomiotomia în 

tratamentul dilataţiei idiopatiee a esofagului, No. 24/1931.
Conf. Dr. P. TOMESCU : Orientarea actuală a Psihiatriei din punet 

de vedere ştiinţific.
Dr. ION BORDEIANU : Toracoplastia.
Prof. C. ANGELESCU, Docent G. BUZ0I4NU şi D. CARAMZULESCU: 

Raehianestezia eu tropaeoeaină, No. 1/1932.
Dr. GR. GRAUR: Prognosticurile medicilor în propriile lor boale.
Dr. OCTAV PAŞCANU: Cum trebuesc interpretate imaginele radiologiee 

în supuraţiilc cronice Broneo-pleuro-pulmonare.
Dr. ALMA MOHORA-POPOVICI : Gewacthylul un nou anestezie în 

stomatologie.
Prof. Dr. G. MARINESCU, Docent Dr. E. EAÇON şi Intern N. 

VASILÈSCU: Câteva date asupra tratamentului miasteniei, No. 2/1932.
Doctor T. SARAGEA: Nutriţia şi metabolismul în general la hiper

tensivi.
Dr. G. BAGDASAR: Neuro-chirurgia în Statele-Unite.
Conf. Dr. A. STROE şi Dr. P. KRINGER: Acţiunea glueosizilor sci- 

litiei în nefritele searlatinoase aeute.
Dr. P. TOMESCU : Necesitatea criticei în medicina românească.
Dr. S. IRIMESCU : Bugetele şi sănătatea publică.
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Profesor Dr. N. HORTOLOMEI: Leeţiune inaugurală, No. 3/1932.
Dr. P. TOMESCU: Importanţa reflexelor condiţionale pentru stndinl 

psihiatriei.
Profesor Dr. C. ANGELESCU, Docent Dr. GH. BUZOIANU şi D. 

CARAMZULESCU: Raehianestezia en tutoeaină, No. 4/1932.
Conf. Dr. M. NASTA: Procesul dela L&beck.
Dr. G. D. BUTTU: Un non indice morfologie al eonstitnţiunei.
Dr. L. VAIAN: Activitatea ştiinţifică a doetornlni Inlin Baraş in 

cadrul mişcării culturale a epocii.
Dr. AL. PILESCU: Vizita d-lui Ministru profesor dr. Cantaeuzino 

Ia Âthena.
Dr. P. TOMESCU: Medicina rurală.
Profesor Dr. N. GHEORGHIU: Chestiunea controlului uterin la con

gresul din Bordeaux, No. 5/1932.
Dr. P . TOMESCU: Orientarea actuală a Psihiatriei (Problema emo- 

tivităţei in lumina cercetărilor clinice şi experimentale).
Dr. BĂLTĂCEANU: Tratamentul nefrozei.
Dr. N. STOICHIŢA: Hemoptiziile în pneumotoraxul artificial,
Dr. S. FLORIAN: O privire generală asupra uleernlui gastric şi 

duodenal.
Dr. BOCA: Spitalul Eppendorf-Hambnrg.
Dr. C. GHEORGHIU: Problema selecţionare! cadrelor în serviciul 

sanitar.
Prof. Dr. C. DANIEL: Chestiunea controlului uterin la congresul din 

Bordeaux, No. 6/1932.
Conf. Dr. ION T. NICULESCU şi Dr. T. HORNEŢ: Dedueţiuni re

zultate dintr’o vedere de ansamblu a infeeţiunilor nevraxiale nesupurative.
Dr. IO AN DICHTER: Rcctoscopia în practica medicală (Şancru moale

anal).
Dr. IOAN S. RADIAN : Hemostaza preventivă in chirurgia oto-rino- 

laringologică.
Conf. Dr. M. NASA: Asigurările sociale şi tuberculoza.
Dr. P. TOMESCU: Legea de organizare a învăţământului universitar.
Profesor C. ANGELESCU şi Docent S. ŢOVARU: Pericolul venos după 

operaţiuni, No. 7/1932.
Dr. C. DOLJ AN: Un nou agent hipotensor: opoterapia prost atică.
Dr. OVIDIU ALFANDARY, Dr. S. BEKER şi Dr. B. BOLBO- 

CEANU: Infeeţinnea pneumoeocică genitali la femee.
Dr. P. TOMESCU: Medieii rurali.

1 Dr. ŞTEFAN N. IORGA: Instituţii şi aspecte medicale din Egiptul 
de astăzi (Cairo).

Dr. G. MARINESCU: Limfogrannlomatosa benignă (Maladia lui Ni- 
colas şi Pavre), No. 8/1932.

Dr. M. NASTA: Curabilitatea tuberculozei.
Dr. GH. N. CĂRBUNESCU: Cercetări clinice asupTa diurezei cu apa 

minerală de Brădet. *

** *
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SPITALUL

Mo. 11 | 1931 ţ i  1, 2, 8, 4 , 11932.

Dr. ROMULUS COSTA: Consideraţinni asupra gravidităţii intra şi 
extra-nterină in arelaştim p? (Un eaz de ruptnră en emoragie gravă internă şi 
f i t  intrauterin pnrtat până la termen), No. 11/1931.

Docent D. GRIGORESCU şi Intern N. VASILESCU: Formă rară de 
scleroză în plăci. (Abolire de reflexe osteo-tendinoase).

Docent Dr. M. POPESCU BUZEU: Consideraţinni asupra legăturei te- 
rapentiea hidromincrali, p H urinar şi flora mierobiană a infecţinnilor apara- 
tnlni nrinar.

Dr. SEBASTIAN CONSTANT1NESCU, Dr. TRAIAN DEMETRESCU 
şi FLORIN BECESCU: Contribnţinni la gtndinl formelor mintale de sifilis 
cerebral.

Dr. I. PETCU şi Dr. I. SCHMITZER: Artrită poliarticulară gonoeo- 
eică en uretrită gonoeocieă tardivă.

Prof. Dr. C. BACALOGLU: Sindrome hematologice în legătură cn In- 
feeţinnile, No. 1/1932.

Cftnf. Dr. DEM. EM. PAULIAN : Mielită reeidivantă post vaccin 
antirabie.

• Dr. GH. PREDA şi Dr. I. POPESCU-SIBIU: Asnpra diagnosticului 
în Psihonevrose.

Conf. Dr. E. CHRISTIDE şi Dr. I. FĂGĂRAŞANU: Enorm chist al 
epididimnlni torsionat într’nn sac de hernie vagino-peritoneală, simulând o 
hernie stangnlată.

Dr. M. BOTEZ, Dr. ŞTEFAN NOICA şi Dr. PAULA ROIBAŞ: Tra
tamentul artritelor gonocoeice en vaccin antigonoeocie pe cale intravenoasă.

Dr. ROMULUS COSTA: încă două caznri de graviditate tnbară re
petată.

Dr. GH. BOLINTINEANU şi Dr. G. BĂJEU: Lymfangiomnl kistie 
al gâtnlni.

Prof. Dr. H. KLEINSCHMIDT: Diagnosticul tuberculozei pulmonare 
la copii, No. 2/1932.

Conf. Dr. POENARU CĂPLESCU şi Dr, S. ŢOVARU: Căile de abor- , 
dare a peritonitelor apendicnlare pelviene.

Conf. Dr. V. TEMPEA: Paralizie facială de origină otică vindecată 
imediat dnpă evidare petromastoidiană.

Conf. Dr. TR. NASTA, Dr. ALEX. C. BORCESCU şi Dr. COR- 
NEANU : Asupra valoare! de diagnostic a probei Meltzer-Lyon.

Dr. I. DUMITRESCU POPOVICI: Radiografia fieatulni şi splinei.
Conf. Dr. DEM. EM. PAULIAN şi Docent Dr. I. DlSTRICEANU: 

Vărsăturile în patologia nervoasă, No. 3/1932.
Docent Dr. G. BUZOIANU şi Dr. D. CARAMZULESCU: Observaţinni 

clinice şi operatorii asnpra herniilor inghino-crnrale strangulate.
Dr. C. EFTIMIE şi Dr. ST. MARIN: Corpi străini în coee.
Dr. ION I. GRIGOERSCU: Rezultatele operatorii îndepărtate în ope

raţiile pe căile biliare. (Indicaţii schematice de technieă sistematizată de 
Prof. Dr. Juvara).

Dr. î. RADVAN: Tensiunea superficială urinară în ieternl cataral.
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(Rapoartele sale eu bilirubinemia, eholuria pigmentară şi semnele cardio- 
arteriale 6 fig.).

Prof. Dr. I. lACOBOVÎCI şi Dr. ŞT. JIA N U : Consideraţii asupra 
două cazuri de abeese Brodie, No. 4/1932.

Conf. Dr. JIANU şi Conf. Dr. DORIN DUMITRESCU: Contribuţiuni 
la studiul esophagoplastiilor derivative antitoracice, în stenozele eieatrieiale ale 
esophagului.

Dr. ION I. SIMIONESCU: Colapsoterapia tuberculozei pulmonare.
Dr. ENĂCHESCU S. D. : Şoc caloidoclasie la un melancolie în stare 

de inaniţie sitiofobieă.
Dr. GH. OLARIU şi Dr. ION I. GRIGORESCU: Ocluzie intestinală 

prin diverticulul lui Meckel.
** *

REVISTA SANITARA MILITARĂ

No. 1, 2 - 3 ,  4, 5 -6 ,  7 - 8 ,  9, lo ,  11, 18 | 1931 şl 1 - 2 ,  3 1 193*.

Dr. I. DOBRINESCU şi Dr. POPESCU I. CONSTANTIN:, Un caz 
de contuzie forle abdominală eu ruptura intestinului subţire şi hemoragie in
ternă prin leziunea arterei mezenteriec superioare complicat tardiv cu flegmon 
perinefritic şi ocluzie intestinală — operat, vindecat, No. 1/1931.

Dr. MA VRU: Tratamentul tuberculozei chirurgicale la Berck-Plage
— Centru ortopedie principal al Franţei.

Dr. DIACICOV : Conjunctivitele de retenţie sau rinologice.
Dr. SAIDAC: Carateristiques générales des voitures sanitaires pour Io 

transport des malades et des blessés.
General Dr. PAPIU ALEXANDRU : Noua organizare a S. S. al Eta* 

pelor în armata franceză.
Dr. PARVULESCU N.: Moş Răţoi.
Dr. N. PARVULESCU şi Dr. I. LUPULESCU: Consideraţiuni asupra 

nnui caz de gigantism acromégalie şi sindrom parkinsonian post-eneefalitic,
No. 2 şi 3/1931.

Dr. MAVRU: Tratamentul tuberculozei chirurgicale la Berck-Plage — 
Centrul ortopedie principal al Franţei.

Dr. APOSTOL OD. : Higiena aviatorului.
Dr. BĂDIU AL.: Un caz de rinichi în potcoavă cu concavitatea 

in sus.
Dr. MIHĂESCU PĂUNEL: Pseudo-mastoidită-Mastoidism-Constipativă.
Dr. OPRESCU şi Dr. C. N. ILIESCU : Un eaz de anevrism al aortei 

ascendente în porţiunea ei iniţială, No. 4/1931.
Dr. P. SICARU şi Dr. N. STROESCU : Un caz de inflamaţie cronică 

a parotidei cu dilatarea canalului lui Stenon şi complicaţiile de pneumotocel.
Dr. MAVRU : Tratamentul tuberculozei chirurgicale la Berck-Plage

— Centrul ortopedic [principal al Franţei (urmare, sfârşit).
Dr. CRISTESCU M.: Indieaţiuni terapeutice în bronşectazii.
Dr. G. BOGDAN : Consideraţiuni asupra nnui caz de epilepsie pleurală 

şi aritmie extrasistolică, No. 5—6/1931.
Dr. DUMITRESCU POPOVICI: Aerofagia şi aerogastria.
Dr. ŞERBĂNESCU VIRGIL: Un caz de vaccin generalizat Ia mem

brul superior.
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Dr. DUMITRU IOAN: Arma chimiei.
Dr. CIOFU şi Dr. ABRAMOVICI D. : Dare de seamă asupra activi- 

ţiţe i Spitalului militar de ochi Dnmbrăveni Ardeal, pe anii 1929 şi 1930'.
Dr. VIRGIL BRATESCU, N. GIUREA, VIRGIL RACOVEANU şi V. 

IONESCU : Considérations sur la strnctnre de l’apophyse mastoide pendant 
les affections de l’oreille moyenne, No. 7—8/1931.

Dr. M. POPESCU-B., Dr. STAN şi Dr. GĂLĂŞANU: Reacţia elo- 
roformică a Ini Lissbonne fn lichidele de hidrocel.

Dr. STĂNCULESCU STAN: C&teva noţiuni noi asnpra diabetului in
sipid. — Prognostic şi tratament.

Dr. VASILESCU MIRCEA: Lcncemia cronică limfoidă. — Radio
terapie.

Conf. Dr. D. NOICA şi Dr. PÂRVULESCU: Neidentitatea simetriei 
atrofiei mnsenlare miopatice, No. 9/1931.

Dr. OPRESCU D. şi Dr. SONEA: Importanţa diagnosticului clinic 
şl bactériologie al primului caz de tifos exantematic din garnizoana Braşov.

Dr. DUMITRESCU POPOVICI: pH  In sueul gastric.
Dr. D. TĂNĂSESCU şi Medic Dr. V. BOGDAN : Consideraţiuni a- 

supra inloxieaţiunilor cantaridiene.
General Profesor Dr. BUTOIANU M. şi Lt.-Colonel ŞTEFFU: Manevrele

regale.
General Dr. PAPIU: Diagnoza tubcrculozii latente.
Colonel Dr. I. SAIDAC şi Dr. NICHITA V.: Raport ştiinţific 

asupra mersului serviciilor din Sanatoriul pentru ofiţeri „Elena Eraclide” pe 
anii 1929—1930.

Dr. C. STOIAN, Dr. GILORTEANU şi ARAMĂ: Două cazuri de 
chirurgie medulară, No. 10/1931.

Dr. SĂRDĂRESCU I. şi Dr. DRAGOM1RESCU C.: Abces pulmonar 
tratat medical prin metoda drenajului postural.

Dr. CONSTANTINESCU I.: Ultravirusul tuberenlos.
Conf. Dr. NOICA D., Dr. ARAMA O. şi Dr. LUPULESCU I. IOAN: 

Hemispasm facial stâng consecutiv unei răniri prin armă albă a obrazului 
stâng, No. 11/1931.

Dr. DINULESCU şi Dr. NEŞTIANU: Eetopie cristaliniană congenitală 
bilaterală asociată cu corectopie.

Docent Dr. I. ANGHEL: Un caz de embolie arterială bismutică.
Dr. ŞERBĂNESCU I. VIRGIL: Paralizie radiată In cursul gripei.
Dr. DUMITRESCU POPOVICI: Chestiunea elimismnlui gastric in 

practica curentă.
Dr. SAIDAC I. şi Dr. TEODOSIU TR. : Tratamentul adenitelor ve

nerice prin injecţii modificatoare cu sol. Calot, No. 12/1931.
Dr. POPESCU TR.: Consideraţiuni asupra identităţii istologice a 

tumorilor cu mieloplaxe.
Dr. LUPULESCU: Abolirea reflexelor cutanate numai de acciaş parte cu 

emiplegia infantilă în timpnl accesului de epilepsie jacksoniană.
Dr. DIACICOV : Un caz de chist hidatic orbitar fertil.
Dr. NOICA I. şi Dr. PÂRVULESCU N. : Consideraţiuni asupra pato- 

geniei maladiei lui Dupuytren, No. 1—2/1932.
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Dr. CRISTIAN şi Dr. VINTICI: FJegmonnl paranefretie anterior, en 
oliservaţiune elinică.

Dr. GIUREA, Dr. IONESCU V. şi Dr. BÂRSAN: Un eaz de hernie 
diafragmatiră congenitală en răsturnarea gtomaculni, torsiunea pilorului şi eva 
cuarea gastrică întârziată consecutiv.

Dr. SIOIAN C. şi Dr. RÄDULESCU D.: Un procedeu simplu şi 
rapid de fixare în marsupializări şi stomii.

Dr. I. BIBESCU şi Dr. GROZEANU D.: Nefrita pneumoniei.
Dr. VAS1LESCU, Dr. DOBR1NESCU şi Dr. CAPRUC1U: Un caz ' 

de abces sub-frenie, No. 3/1932.
^ConE Dr. NOICA D. şi Dr. PÂRVULESCU N .: Asupra etiologiei 

maladiei lui Dupuytren congenitale.
Dr. SIMICI DIMITR1E: Un eaz de infecţiune duodeno*vezicuIară prin 

Giardia intestinalis.
Dr. I. DUMITHESCU POPOVICI: Diverticulele duodenului.
Dr. POPESCU MARIN: Cereetări asupra activităţii fiziologice a 

adrenalinéi din depozitul sanitar militar.

M. M. R.

G âd il W a sse rm a n n
CU BAZA DE OLEU DE FICAT 
DE MORUN, Lecitină, Iod, Gaiacol, 
Eucalipt, Mentol

CU B A Z A  DE
Clorhldrofosfolactat de calciu 

Snliogaiacolat de calciu 
Principii balsamice şi calmante

059 ° ril>OOOOOQQQo o o o o o n o o o o o cxxy )O n fw w w w w w w .
E ste  in d ic a t  in  to a te  a fe c ţ iu n i le  că ilo r

N U M A I  P R I N  I N J E C Ţ I U N I ;
Cutii de câte 10 fiole de 1 c. c., 
2 c. c. — 5 c. c.

resp ira to r ii.
059

ÎNTREBUINŢARE: 2—5 linguri pe zi,
diluate In apă sau simplu.

PENTRU COPII dela 3—7 ani, V, lingu
riţă de cafea de 2 ori pe zi, ca mai sus.
PENTRU COPII dela 7—12 ani, o lingu
riţă de cafea de 2 ori pe zi, ca mai sus.

Î N T R E B U I N Ţ A R E :

ooooooooooocxxxMocxaoooooorînnnofiorifyMKxwooooo

1 injecţiune pe zi, întrebuinţând, j 
după cazuri, fiole de 1, sau 2 sau j 
5 c. c., şi întrebuinţând acul obi- î 
şnuit al seringei Pravaz. G

COMPOZIŢIUNEA.—O lingură conţine: 
Clorhldrofosfolactat de Calciu . . gr. 0,50

I N D I C  A Ţ I U N I :

m Extracte Balsamice şi Aqua Laurocerasi Q.s. (g nerale.
§  Eşantiloane la cerere D-lor Medici, adresând:

Sulfogaiacolat de Calciu 
Extract fluid de Aconit

• 0,30 
» 0,0 1

Forme tuberculoase, Limfatism, 
Rachitism, Serofula, etc. Cel mai 
bun în tuberculosa osoasă. Cel mai 
puternic auxiliar al nutriţiunii ge
nerale.

jg Reprezentanţa Depozitului pentru România : G. CENT0NZE. —  Bucureşti, 6.
H Strada Dr. Clunel, No. 3 . — Telefon 360/95.
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PREZENTATE ŞI SUSŢINUTE IN ANUL ŞCOLAR 1929-1930 
LA FACULTATEA DE MEDICINĂ DIN BUCUREŞTI

No. 3461, 3485, 3499-3539

ALEXANDRU N. POPOVICI: Contribuţiuni la studiai topografiei 
eranio-eerebrale, No. 3461/1930.

BENED1KT MENKÉS: Despre inervaţia arcadei palmare superficiale,
No. 3485/1930.

FITZIG HEINRICH: Valoarea elinică a punetulni frenie cervical,
No. 3499/1930.

OCTAVIAN VASILESCU: Flcbitele membrelor inferioare consecutive 
apendiceetomiei, No. 3500/1930.

ŞTEFAN ALEVRA: Contribuţiuni asnpra patogeniei deslipirilor idio- 
patiee de retină, No. 3501/1930.

COHEN I. EMANOIL: Contribuţiuni Ia studiul farmaeodinamiei şi acci
dentelor pheniletbylmalonilnreei (luminai san gardenal), No. 3502/1930.

Medic Lt. ADAMEŞTEANU I. CORNELIU: Tnrburările gastro-intes- 
tinale în cnrsnl apendicitei cronice, No. 3504/1930.

TITORIAN T. TRIBONIU: Formele clinice ale scarlatinci, No. 
3505/1930.

DUMITRU ROŞCA: Studiul permeabilitate! meningee (bariera he- 
mato-nevraxială) prin probă de glueoză: în paralizia generală progresivă; snb 
influenţa chininei şi adrenalinéi, No. 3506/1930.

RUNCAN GH. GHEORGHE: Seroterapia Dick-Dochez în scarlatină,
No. 3507/1930.

TALLE C. CONSTANTIN: Searlatina şi tuberculoza, No. 3508/1930. 
IOAN N. OPRAN: Contribuţiuni la studinl leuco-encefalo-mielitelor 

relaţiuni între (oftalmo-neuro-mielita, scleroza în plăei, maladia Ini Sebilder 
şi encefalo-mielitele difuze), No. 3509/1930.

VASILE MUNTEANU: Contribuţiuni la studiul accidentelor renale în 
saturism, No. 3510/1930.

DUMITRU O. VASILIU: Contribuţiuni la studiul transplantaţiunilor 
trunghiurilor nervoase (grefe). (Studiu histo-ehirurgical). No. 3511/1930.
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MATEI G. BALŞ: Timpul de resorbţie a bulei de edem produsă de 
injecţii eu soluţiuni saline în searlatină, No. 3512/1930.

IOAN ŞT. MĂLĂCESCU: Consideraţiuni asupra geminomului ovarian.
No. 3513/1930.

EHRENKRANZ JOSEP: Transfaziunea sanguină direcţi în peritonitele 
generalizate, No. 3514/1930.

I. IHILOVICI: Contribuţiuni Ia tratamentul chirurgical al maladiei 
lui Recklinghausen, No. 3515/1930.

ISPAS O. FLORESCU: Âctinotherapia în zona Zostcr, No. 3516/930.
MARIETA P. GAVAT: Contribuţiuni Ia studiul constituţiei umane,

No. 3517/1930.
GRIGORIE I. POPESCU: Contribuţiuni la studiul abceselor pulmonare

No. 3518/1930.
VALERIAN I. DUMITRESCU: Un caz de degenerescenţi combinată 

snbaeută a mădnvii însoţită de eaneer al stomacului, No. 3519/1930.
ŞTEFAN GHEORGHE NOICA: Atrofia optică în tabesul juvenil, No

3520/1930.
CONSTANTIN C. PARHON: Cercetări asupra acţiunii vasculare a 

insulinei, No. 3521/1930.
U. ŞTERNBERG: Carbonuria desoxydativă în pelagră şi modificările 

ei prin tratamentul ea insulina, No. 3522/1930.
ANGEL T. POPESCU: Contribuţiuni la terapeutica icterelor prelun* 

gite şi grave controlată prin aminoaeidurie, No.’ 3523/1930.
TEODORESCU A. IONEL: Contribuţiuni la studiul sedinlui uleernlni 

duodenal, No. 3524/1930.
CONSTANTIN ENESCU: Contribuţiuni la studiul vindecării tctanosnlui 

declarat prin seroterapia masivă, No. 3525/1930.
BĂRBULESCU N. FILIP: Contribuţiuni la studiul sindromului lui 

Volkmann, No. 3526/1930.
BORŞ D. DUMITRU: Coastele cervicale din punct de vedere chirurgical

No. 3527/1930.
ELENA DARABAN: Carzele scoborîrei fundului uterin, No. 3528/930.
PAUL ROIBAŞI: Tratamentul medico-chirurgical al abceselor pul

monare, No. 3529/1930.
IONESOU MIHAIL-CRAIOVA: Contribuţiuni Ia studiul ieterilor di

sociate, No. 3530/1930.
IOAN GH. THEODOR: Contribuţiuni la studiul kistului hidatic al 

ficatului, No. 3531/1930.
HANA VAISMAN: Valoarea laptelui uscat în alimentaţiunea sugarului 

normal, No. 3532/1930.
MIHAIL GH. ENĂCIIESCU: Stadiu experimental despre nocivitatea 

renală a clorurului de sodiu, No. 3533/1930.
CONSTANTIN VOICULESCU: Contribuţiuni la studiul cchinococcosei 

secundare a peritonealei, No. 3534/1930.
TEODORESCU N. TEODOR: Considcraţiuni asupra tetaniei şi al 

tratamentului prin raze ultra-violete, No. 3535/1930.
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ILIE I. IONESCU: Tratamentul chirurgical al supura|iiIor pulmo
nare netubereuloase, No. 3536/1930.

CONSTANŢA POTERAŞ: Ce devine apendicele rămas, după eva
cuarea abcesului apendieular, No. 3537/1930.

KOLUMBAN MOISE: Noi contributiuni la studiul tratamentul pre
ventiv al accidentelor post-raehianesteziee prin injccţiuni intravenoase de 
lichid eefalo-raehidian. (Metoda d-lui Profesor Dr. C. Daniel), No. 3538/1930.

VALERIU STANESCU: Contrlbuţiuni la studiul pneumotoraxulni ar
tificial ambnlatoriu, No. 3539/1930.

i i .  M. R .

S I R O P U L

N E U R O  T O N I C
G H E O R G H IU

T O N IC U L  N E R V IL O R  
Ş I  A L  M U Ş C H I L O R
APROBAT DE

M I N I S T E R U L  S Ă N Ă T Ă Ţ E I  
ca No.  16.091:1929 conform Jurnalului Consiliului Sanitar Superior 

din 23 Martie 1929

I N D I C A J I U N I  T ERAPEUTI CE:  
Surmenaj intelectual, fiz ic  şi moral, Anemie, 
Melancolie, Timiditate, Neurastenie, Impotentă, etc-

T O N I C  şi A P E R I T I V
CONŢINUTUL 200 C. M. C.

D E P O Z I T

FARMACIA ŞTEFAN OHEOROHIU
CRAIOVA — JUSTIŢIEI, 32 telefon' 8|4
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D I V E R S E  — I N F O R M A Ţ I U N I

NEUVIÈME
CONGRÈS INTERNATIONAL D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

10-18,SEPTEMBRE 1932 
BUCUREŞTI

PROGRAMME

SOUS LA HAUTE PRÉSIDENCE D’HONNEUR
DE

SA MAJESTÉ CAROL II
ROI DE ROUMANIE

VICE-PRÉSIDENTS D’HONNEUR:
Nationaux:

M-r le  Prof. Dr. I. Cantacuzino. — Ancien Ministre du Travail 
de la Santé et des Prévoyances Sociales. Président de la Société’ 
Roumaine d’Histoire de la Médecine.

S. E. M-r le  Prof. D. R. Ioanitescu.— Ministre du Travail, de 
la Sianté et des Prévoyances sociales.

M-r le  Prof. Nicolae Iorga. -  Ancien Président du Conseil des 
Ministres et Ministre de l’Instruction Publique.

S. E. M-r le  Prof. G. Mironesco. -  Ministre des Finances, an
cien Président du Conseil des Ministres et Ministre dès Affaires 
Etrangères.

S. E. M-r le  Dr. Al. Vaida-Voevod. — Président du Conseil 
des Ministres et Ministre des Affaires Etrangères.

Etrangers:

i i f ? 1, Dr* D* Giordano* ~  Président de la Société Internatio
nale d Histoire de la Médecine etc., etc.

Prof. Dr. J. Tricot-Royer. — Président-fondateur de la Société 
Internationale d’Histoire de la Médecine etc., etc.
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MEMBRES D’HONNEUR:

S. S. D. D. Dr. Miron. — Patriarche de Roumanie.
M. M, Prof. Dr. C. Angelesco (Bucureşti). — Ancien Ministre de 

l’Instruction Publique, Président de l’Athénée Roumain.
Dr, C. Argctoianu (Bucureşti). — Ancien Ministre des Finances 

et Ministre de l’Interieur, ancien Ministre des Affaires Etangères.
Pr.- C. Basarab-Prôncovan (Bucureşti). — Épitrope des „Aşeză- 

mintele Brâneoveneşti”, Vice-Président de la Société R. Roumaine de 
l’Histoire de la Médecine.

Prof. Dr. P. Capparoni (Roma). — Ancien Président du VIII-e 
Congrès International d’Histoire de la Médecine, Membre d’honneur de 
la Société R. Roumaine d’Histoire de la Médecine.

Dr. D. Ciugureanu (Chişinău). — Ancien Ministre (Basarabia).
Dr. I. Costinesco (Bucureşti). — Ancien Maire de Bucarest.
Général Henri Cihoski (Bucureşti). — Sénateur, Ancien Ministre 

de l’Armée, Membre de la Soc. R. R. d’Histoire de la "Médecine.
M-r D. Dobresco, Maire général de Bucureşti.
Prof. Dr. D. Gerota (Bucureşti). — Directeur de l’Institut d’Ana- 

tomie et de Chirurgie, ancien Vice-Président de la Société R. Rou
maine d’Histoire de la Médiçine.

Prof. Dr. N. Gheorghiu (Bucureşti). — Recteur de l’Université, 
Président des Collèges des Médecins de Roumanie.

Profl Dr- Jules Guiart (Lyon). — Ancien Professeur d’Histoire 
de la Médecine à l’Université de Cluj, Membre d’honneur de la So
ciété R. Roumaine d’Histoire de la Médecine.

Prof. Dr. I. Haţiegan (Cluj). — Ancien Ministre, Directeur de 
la Clinique médicale.

Prof. Dr. I. lacobovici (Cluj). — Ancien Recteur de l’Université, 
Directeur de la clinique chirurgicale.

Prof. Dr. E. Jeanselme (Paris). — Ancien président du Il-e Con
grès international, Membre d’honneur de la Soc. R. R. d’Histoire de 
la Médecine.

Al. Lahovary (Bucureşti). — Doyen du Corps diplomatique 
roumain.

Prof. Dr. M. Laignel-Lavastine (Paris). — Secrétaire général de 
la Société Internationale d’Histoire de la Médecine, Membre d’honneur 
de la Société R. Roumaine d’Histoire de la Médecine.

Dr. Nie. Lupu (Bucureşti). — Ancien Ministre du Travail.
Général I. Manolesco. — Président des „Casele Naţionale”.
Prof. Dr. D. Mezincesco (Bucureşti). — Ephore des Hôpitaux 

Civils, Directeur de l’Institut d’Hygiène.
Prof Dr. M. Minovici (Bucureşti). — Directeur de l’Institut Mé

dico-Légal, ancien doyen de la Faculté de Médecine, ancien Vice- 
Président de la Société R. Roumaine d’Histoire de la Médecine.

Prof. Dr. St. Minouici (Bucureşti). — Ancien Président du V-e 
Congrès International de chimie.

Prof. Dr. I. Moldouan (Cluj). — Ancien Sous-Secrétaire d’Etat 
au Ministère de la Santé, Directeur de l’Institut d’Hygiène.
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Prof.. L. Mrazec (Bucureşti). — Président de l’Académie Rou
maine.

Prof. Dr. Nabuco de Goiwêa (Rio de Janeiro). — Ministre plé
nipotentiaire du Brésil à Bucureşti.

M. St. Popesco (Bucureşti). — Ancien Ministre, ancien Président 
du Congrès international de la Presse.

Prof. Dr. E. Racovitza (Cluj). — Ancien Président de l’Aca
démie Roumaine, ancien Recteur de l’Université, Directeur de l’Insti
tut de Spéologie.

Prof. I. Răducanu (Bucureşti). — Recteur de l’Académie des 
Hautes Etudes Économiques, ancien Ministre du Travail, de la Santé 
et des Prévoyances Sociales.

Prof. Dr. Al. Slâtineanu (Iaşi). — Ancien secrétaire général du 
Ministère de la Santé. Ancien Recteur de l’Université.

Prof. Dr. A. Theohari (Bucureşti). — Ancien Président du V-è 
Congrès International de Talassothérapie, Directeur de la clinique 
thérapeutique.

Prof. Gr. L. ' Trancu-Iaşi (Bucureşti). — Ancien Ministre du 
Travail.

Général Dr. N. Vicol (Bucureşti). — Ancien .Inspecteur général 
sanitaire, Vice-Président de la Soc. R. Roumaine d’Histoire de la 
Médecine.

Comité organisateur e t  ex é cu tif  cen tra l

Mr. Al. Babeanu. — Directeur général de l’Ephorie des Hôpi
taux Civils.

Prof. Dr. C. Bacaloglu. — Directeur de la clinique médicale III, 
Médecin en chef de l’Hôpital Filantropia.

Mr. Al. Badautza. — Directeur de la propagande auprès du Mi
nistère des Affaires Etrangères.

Prof. Al. Barcacila. — Directeur du lycée de T. Severin.
Prof. Dr. V. Bologa. — Professeur d’Histoire de la Médecine 

à la Faculté de Cluj.
Dr. M. Bmteanu. — Médecin en chef de l’Hôpital Central.
Dr. N. Cadere. — Inspecteur générale sanitaire, Directeur gé

néral des Prévoyances sociales.
Général Dr. C. Constantinesco. — Médecin en chef de l’Hôpital 

Militaire „Regina Elisabeta”.
Général Dr. I. Constantinesco. — Président du coll.ge des mé

decins de ,,Sf. Elena”.
Prof. Dr. N. Deleano. — Ancien doyen, de la Faculté de Phar

macie, Vice-Président de la Société R. R. d’Histoire de la Médecine.
Prof. Al. Dobresco. — Directeur de la bibliotèque et de l’Athenée 

populaire ,,Sf. Elena”.
Prof. Dr. A. Dobrouici. — Professeur à la Faculté de Medecine 

de Bucarest.
Al. Gâlâsesco. — Ancien chef Mu service des Hôpitaux de 

l’Ephorie.
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Dr. 1. Glăvan. — Médecin en chef de l’hôpilal d’Oradea.
Général Dr. C. lliesco. — Directeur du service sanitaire mi

litaire.
Prof. Dr. C. Ionesco-Mihăeşti. — Sous-directeur de l’Institut 

des sérums et des vaccins „Dr. I. Cantacuzino”.
Dr. N. Isvoranu. — Médecin en chef des Dispensaires, ancien 

sénateur.
Mr. G. Lungulesco. — Membre de la Soc. d’Histoire de la Mé

decine, rédacteur au journal „Universul”.
Prof. Dr. N. G. Lupu. — Professeur à la Faculté de Médecine 

de Bucarest.
Prof. tDr. M. Manicatide. — Directeur de la clinique médicale 

infantile, Vice-Président de la Société R. Roumaine d’Histoire de la 
Médecine.

Prof. Dr. N. Minovici. — Directeur-Fondateur de la „Salvarea”.
Proţ. 'C. Moisil. — Directeur général des Archives dé l’Etat.
Prof. Drr. 1. Nanu-Muscel. — Directeur de la clinique médi

cale I. Médecin en chef de l’Hôpital Colţea.
Dr. D. Naumesco. — Président du Comité de Braila.
Général Dr. C. Negoesco. — Directeur de l ’Hôpital central „Re

gina Elisabeta”
Dr. I. Ncgrutzi. — Inspecteur général sanitaire, Médecin direc

teur de l’Hôpital de l’Etat, Président du Comité de Ploesti.
Dr. I. Oreviceanu. — Médecin-Directeur du „Leagănul Sf. Eca- 

terina”.
Général Al. Paltineano. — Membre de la Soc. d’Histoire de la 

Médecine.
Prof% Dr. V. Papilian. — Directeur de l’Institut d’Anatomie 

de Cluj.
Prof. Dr. D. Paulian. — Médecin en chef de l’Hôpital Central.
Proff. Dr. G. Z. Petresco. — Professeur d’Histoire de la Méde

cine à la Faculté de Bucureşti, Vice-Président de la Société R. Rou
maine d’Histoirc de la Médecine.

Dr. F. Plătăreanu. — Chirurgien de l’Hôpital Brancovan.
Ing. Al Podhorskg. — Administrateur général des Hôpitaux de 

Sf. Spiridon.
Dr. pth. Cornel Pop. — Sous directeur de l’Institut Pharmaco

thérapeutique.
Prof. Dr. P. Riegler. — Ancien doyen de la Faculté de Méde

cine Vétérinaire, Vice-Président 'de la Soc. R. R. d’Histoire de la 
Médecine.

Dr. N. Roşu. — Membre de la Société d’Histoire de la Médecine.
Général N. Rujinschi. — Membre de la Société R. R. d’Histoire 

de la Médecine.
Dr.. H. Serafidi. — Président du Comité de Constantza.
Prof. Dr. G. Severeano. — Médecin en chef de l’Hôpital Coltza, 

Directeur du Musée Municipal.
Dr. L. Stanculesco. — Aide-maire de Bucureşti.
Docent Dr. I. Stoïa. — Médecin en chef des „Aşezămintele A. 

S. R. Principesa Elena”.
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M. Pamfil Şeicaru. — Directeur du journal „Curentul”.
Dr{. C. Tănăsesco. — Inspecteur général sanitaire, Médecin en 

chef de la Capitale, ancien directeur général de la Santé Publique.
Prof. Dr. G. Udrisky. — Doyen de la Faculté de médecine vé

térinaire, ancien sénateur.
Dr, L. Vaian. — Membre de la Société d’Histoire de la Médecine.
Prof. Dr. I. Vintilesco. — Doyen de la Faculté de Pharmacie, 

directeur des pharmacies et des laboratories des „Aşezămintele Brân- 
coveneşti”.

Dr. P. Vişoianu. — Inspecteur général sanitaire, ancien Secré
taire général du Ministère de la Santé.

Dr. P. Vrânceanu. — Médecin en chef du district Cernăuţi.
Dr- Yffrec (Glycsman). — Ancien directeur général de la Sta

tistique et de la propagande sanitaire.
Prof. Dr. Zaharesco-Karaman. — Professeur à la Faculté de 

Médecine.
Profi, Dr. G. Zotta. — Professeur à la Faculté de Médecine.
Trésorier: I. Karmitz.
Secrétaire général. — Dr. M-me Viorica Gomoiu.
Adjoint. — Marius Constantinesco.

M emorandum

Dès le 10 Septembre 1932, et pendant les jours de 11, 12, 13, 
14 Sept, crt., le secrétariat du Congrès sera transféré de 86, rue 
Ştirbei Vodă et installé dans une salle, spécialement aménagée au 
Palais de l’Université. Le secrétariat sera à la disposition, de M. M. 
les congressistes en ces jourş-ci, de 7 h. à 19 h.

Dans cet intervalle, M. M. les congressistes sont priés de se 
présenter au secrétariat afin de viser le certificat de voyage sur les 
chemins de fer roumains, car on ne pourra autrement bénéficier de 
la réduction de 50 o/0 au voyage de retour.

M. M. les congressistes sont priés de communiquer à ce se
crétariat, par écrit, tout mécontentement et ennui éprouvés, aussi les 
désirs éventuels, à la satisfaction desquels on leur pourra aider.

Un' bureau d’informations, attaché au secrétariat, sera pour 
tout ce temps à la disposition de M. M. les ctongressistes.

Pendant toutes les séances, M. M. les congressistes ont à leur 
disposition une salle de correspondance avec tout ce qu’il en est né
cessaire.

De même, un bureau postal pourvoira aux besoins d’expédition 
de M. M. les congressistes.

Il faut savoir qu’une carte postale illustrée doit être affranchie 
d’un timbre-poste de 4 lei pour l’intérieur (Roumanie) et de 6 lei 
pour l ’Etranger.

Il faut encore appliquer pour la Roumanie ainsi que pour l’E
tranger un timbre-poste „cultural” de 2 lei spécial pour les cartes 
illustrées.
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Un lettre à expédition simple doit être affranchie d’un timbre- 
ppste dq 6 lei pour la Roumanie, de 7.50 lei pour la Tcheehoslovaquie 
et de 10 lei pour les autres pays étrangers.

Les lettres reccommandées sont taxées au guichet, d’après leur
poids.

Le Préildent
Dr. VICTOR GOMOIU

In sign e du Congrès

L’insigne représente le symbole antique de la médecine (le ser
pent entortillé autour d’un trépied), tel qu’on le trouve figuré sliê 
les monnaies pontiques' battues au temps de la colonisation romaine 
et découvertes dans les fouilles de Dobrogea.

L’insigne est en métal émaillé, le fond bleu entouré de blanc 
pour les congressistes, le fond blanc encerclé de bleu pour les mem
bres du comité.

P rélim inaires
Samedi, 10 Septembre 1932

(La veille du Congrès)

A  9 h. du matin:
M. M. les congressistes présénts à cette date à Bucarest 

sie réuniront dans le hall de l ’Hôtel A thénée P alace, d’où ils ' 
partiront, en  groupe, pour visiter les institutions suivantes: 

L ’H ôpital m ilitaire „Regina E lisabeta”.
Allocution de Mr. le Médecin-directeur Général Dr. M. Negoesco. 
Mr. le Général Dr. C. Constantinesco, Evolution du service sa

nitaire militaire en Roumanie.
> L ’H ôpital de la M aison Autonome C. F. R. (Rue W itting). 

L a R égie des tabacs (B elvedere).
A midi, les congressistes déjeuneront à leurs frais, aux restau

rants recommandés, ou a tout autre.

Après midi:

A  15 i/o h.: Réunion à l ’hôtel Athénée Palace.
Séanoe de présentation, 
à 1 6 i/2 h .: Thé
Offert par la Société R. R. d’Histoire de la Médecine,
à 4 8  h. : A  la Fondation Universitaire Carol l.
Séanoe extraordinaire de la Société Roumaine d’H istoire  

de la  M édecine.
Allocution de Mr. le Prof. Dr. I. Cantacuzino, et de Mr. le Dr. 

V. Gomoiu. Les diplômes seront décernés aux membres d’honneur.
A  20 i/2 h. : A la v illa  Paradou (Chaussée K isselef, 45) : 

D îner offert aux membres d’honneur de la Société, e t aux  
invités.

8
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L’ouverture du Congrès 
Dimanche 11 Septembre 1932V

A  8 1/2 h- : Assemblée des délégués officiels dans la  hall 
de l ’Hôtel Athénée Palace.

Procession au tombeau du „Soldat inconnu”, où l’on déposera 
une couronne.

A  10 h.: à VAthénée Roumain:
La solennité de l ’ouverture aura lieu  en  présence de 

Sa Majesté le  Roi.
Discours du Président et des M. M. les délégués officiels.
Les délégués étrangers auront la parole suivant l’ordre alpha

bétique des pays respectifs.
A  12 1/2 h. : Déjeuner à l ’Athénée Palace.
Offert par le Ministère du Travail, de la Santé et des Prévo

yances sociales.

Après midi:

A  1 5 1 / 2  h .: A l’Université (7, B-rd Academ iei).
Ouverture de l ’Exposition sanitaire.
Organisée par les bons soins de Mr. le Prof. Dr. Deleanu, Dr. 

p\h. C. Popp et M-selle ph. Tita Sândulesco.
Allocution de Mr. le Prof. Dr. I. Vintilesco, doyen de la Fa

culté de Pharmacie.
Prof. Dr. N. Deleano (ancien doyen). — Evolution de l’enseig

nement pharmacetique en Roumanie.
A  17 h.: Audience chez 8. 8. le  Patriarche de Roumanie.
Visite du Palais de l ’A ssem blée des Députés.
Visite du M usée m ilitaire.
A  2 0 1 / 2  h .: D îner en commun, au Parc Carol I-er.
M'. M. les congressistes invités des Légation? respective? ou 

par des confrères de Bucarest, déjeuneront chez leurs hôtes.

M émorandum

En considération du grand nombre des rapports et des commu
nications, les débats commenceront — quel que soit le nombre des 
participais — aux heures annoncées dans le programme.

L’ordre chronologique des communications sera subordonné à 
l’ordre alphabétique des auteurs. Pourtant, peur des raisons bien ap
préciées, le bureau se réserve le droit d’intervertir l’ordre du jour.

En cas d’absence de celui qui suit à la parole, on le considère 
comme ayant renoncé à la lecture de la communication. Toutefois, 
à cause de force majeure, le bureau peut charger quelqù’ùn de la lec
ture du rapport ou de la communication de celui qui s’absente.

Les communications non annoncées dans le programme sont 
admises à la lecture après épuisement de l ’ordre du jour; elles ne 
pourront pourtant être inscrites pour un autre jour. Le bureau peùt 
toutefois en décider l’insertion dans le bulletin — sans qu’elles aient 
été lues — de même que toutes les autres, pour la lecture desquelles 
il n’y aura pas de temps.
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Les rapports, communications et discussions pourront çe faire 
en les six langues admises par nos congrès antérieure?: le françaiç, 
l ’anglais, l’allemand, l ’italien, l’espagnol et le latin.

En considération du fait qu’il ne se tiennent que des séances 
en commun et considérant aussi le grand nombre des travaux, il est 
désirable que la lecture de chaque rapport ne dépasse pas 25—30 
minutes et que cello de cihaque communication n’excède pas 10 
minutes.

Les auteurs, qui [présentent des -travaux plus amples, sont 
priés d’en exposer seulement le résumé (les conclusions), afin qu’il? 
puissent rester dans le cadre de temps indiqué.

C’est pour le même raison qu’il est désirable que les discus- 
sions soient les plus concises possible et qu’on évite les digressions 
et répétitions inutiles.

Il est encore désirable que chaque orateur se limite à un in
tervalle de temps d’environ 5 minutes et que la discussion totale 
d’une question de dépasse pas une demi-heure.

Pour les cas d’importance, dont le sujet réclame une discussion 
plus ample et pour ceux où il y aura plus de 3 participants ins- 
scrits, on a destiné une salle spéciale, où les intéressés à la question 
peuvent tenir séance supplémentaire.

D’ailleurs, dès qu’il s’agit d’une question plus importante et 
spécialement dont l’étude saurait profiter de la coopération interna
tionale, il serait désirable que les participants les plus experts en 
matière, profitassent de leur recontre pour se constituer en comité 
d’études séparé. Les conclusions de leurs débats seraient commu
niquées dans la séance suivante, avant d’entrer dans l ’ordre du jour, 
par un des membres ou par le scrétaire de ce comité.

Les membres de droit et adhérents seuls peuvent participer 
à la discussion.

Pour pouvoir respecter l’ordre le plus parfait dans les deman
des et prises de parole et aussi pour faciliter au bureau la rédaction 
des débats, est il préférable que celui qui demande la parole, envoie 
au président de la séance sa carte de visite.

Il est d’ailleurs dans l’intérêt même des orateurs que, la séance 
finie, chacun rédige ce qu’il a dit, ainsi que les notes secrétaires 
servent plutôt pour remémorer.

Pour faire possible que le compte-rendu du congrès (liber 
memorialis) soit imprimé à temps, M. M. les conférenciers sont priés 
de déposer au bureau le texte de la communication respective' 
aussitôt qu’on en a terminé la lecture.

Pour qu’on puisse considérer les propositions et désideratums 
concernant les travaux d’une séance, il faudra les adresser, par écrit', 
au bureau (au secrétariat adjoint à l’amphithéâtre des séances) a- 
vant l’ouverture de la séance même.

Toute autre proposition ou désideratum concernant ce con
grès ou les futurs, ou ayant rapport à la Société Internationale d’His- 
toire de la Médecine, seront à s’adresser personnéllémént à M. lé 
Dr. V. Gomoiu (Président du congrès) ou à M. le Dr. D. Giordano
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(Président de la Société) ou encore à M. le Dr. Laignel-Lavastine 
(Secrétaire général de la Société Internationale d’Histoire de la 
Médecine).

Le Président
Dr. VICTOR GOMOIU

L es travaux da Congrès 

Lundi 12 Septembre 1932

Le matin (de 7 %  à 12 1/2 h.) à l ’Université (B oul Carol). 
Mr. le  Dr, V. Gomoiu (Bucureşti): Evolution de la m é

decine dans les P a y s Balcaniques.

Rapporteurs:
Dr. Galip Ma (Istanbul). — Evolution de la médecine en Turquie.
Prof. Dr. A. Kousis (Athènes). — Evolution de la médecine 

en Grèce.
Dr. Ali Mihali (Valona). — Evolution de la médecine en Albanie.
Prof. Dr. P. Stoyanoff (Sofia). — Evolution de la médecine 

en Bulgarie.
Prof. Dr. Lujo Thaller (Zagreb). — Entwicklung der Medizin 

in Jugo slavien.
Dr. Victor Gomoiu (Bucureşti). — Evolution de la Médecine 

en Roumanie.

Pause.
Communications:
Prof. Dr. E. Jeanselme (Paris). — De la politique frumentaire ■ 

des basileis.
DP. J. E. Kroon (Leiden). — Les étudiants roumains en méde

cine à ^Université de Leyde (Hollande) pendant les années 1575—1857.
Prof. Dr. M. Laignel-Lavastine (Paris). — Les rélatious franco- 

roumaines dans l’histoire de la médecine.
Dr. Rifat Osman Bey (Adrianopole). — Sur l’application de la 

vaccination antivariolique au XVIII-e siècle.
Dr. M-me Angélique Panayolalou (Alexandrie). — Evolution de 

la „Femme médecin grecque”.
Dr. Gustave Poissonnier (Montluçon). — La médecine aux ar

mées de la Grèce antique.
Dr. Jeremic Risto (Subotica). — a) Zur Geschichte der Kran

kenhäuser in Jugoslavien seit dem XIII Jahrhunderte, b) Ueber die 
Volksseuchen in Jugoslavien seit dem XII Jahrhunderte.

Docent Dr. O. S. Rougichitch (Belgrad). — La médecine dans 
la peinture serbe du Moyen-Age.

Prof. Dr. P. Stoyanoff (Sofia). — Sur l’histoire et l’évolution 
de l’heliothérapie.

Prof. Dr. A. Siiheyl (Istanbul). — Sur l’histoire des hôpitaux 
de Turquie du moyen âge jusqu’au XVII siècle.

Dr. V. Torkomian (Paris). — Les anciens Professeur Armé
niens de la Faculté de Médecine de Constantinople.
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Pause.
Communications:

Profi Al Bărcacilă (T. Severin). — Les eaux thermales de Băile 
Herculane (ad. Mediám) à l’époque romaine et les croyances popu
laires d’aujourd’hui (avec projections).

Prof. Dr. V. Bologa (Cluj). — Évolution des sciences naturelles 
chez les Roumains.

Dr. M. Bruteanu (Bucureşti). — Evolution de l’assistence des 
aliénés en Roumaine.

Prof. Dr. D. Gerpta (Bucureşti). — Evolution de l’Asépsie en 
Roumanie.

Dr. I. Glăvan (Oradea Mare). — L’histoire de l’ophtalmologie 
et de l’enseignement ophtalmologique en Roumanie.

D-r M-me Viorica Gomoiu (Bucureşti). — Les femmes dans 
l’histoire de la médecine en Roumanie.

Dr. Ath. Ianăşi (Carmen Silva). — L’histoire de l’héliothérapie 
en Roumanie.

Dr. N. Isvoranu (Bucureşti). — L’histoire de la radiologie en 
Roumanie.

Dr. Gr. Lăzâresco (Bucureşti). — L’assistence obstétricale dans 
l’histoire de la médecine roumaine.

Prof. Dr. M. Manicatide (Bucureşti). — Sujet réservé.
Dr.. L. Mayersohn et Dr. M. A. Halevy (Bucureşti). — Médecins 

juifs dans les pays roumains du XlV-e au XVIII-e siècle.
Dr. D. Naumesco (Brăila). — La question des lacs 'salés en 

Roumanie, au point de vue médical.
Dr. I. Oreviceanu (Bucureşti). — L’histoire de la puériculture 

en Roumanie.
Général Dr. V. Panaitescu (Sulina). — Histoire et évolution du 

service sanitaire des ports des embouchures du Danube.
Prof. Dr. G. Z. Petrescu (Bucureşti). — Skizze einer Geschichte 

der medizinischer Presse in Rumänien.
Dr. V. Plătâreanu (Bucureşti). — La contribution roumaine 

dans l’évolution de la chirurgie.
Ing. Al. Podhorsky (Iaşi). — Evolution de l’esprit de l’assis

tance médico-sociale en Roumanie.
Dr.. M-me Alma Mohora-Popovici (Cluj). — Funde römischer 

ärztlicher Instrumente aus der Zeit 110—275 n. Chr. in Alba Iulia 
(Apulum). — Mit Lichtbilder.

Dr. Pompei-Samarian (Călăraşi). — Les hôpitaux de Roumanie 
(et socialement l’histoire de l’hôpital de Calaraşi et du service sa
nitaire du district Ialomiţa).

Dr. H. Sarafidi (Constanţa). — L’histoire et l’évolution de la 
médecine en Dobrogea.

Prof. Dr. Th. Solacolu (Bucureşti). — Evolution de la Phar
macie en Roumanie.

Dr. E. Spirt (Bucureşti). — L’accouchement a-t-il été pratiqué 
en Roumanie rien que par des femmes ou aussi par des hommes?
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Docent Dr. I. Stoia (Bucureşti). — Considérations sur le fol
klore macéde-roumain.

Dr. P. Topa (Bucureşti). — Sur le folklore macédo-roumain.
Général Dr. N. Vicol (Bucureşti). — Evolution de la médecine 

balnéaire aux pays roumains.
Docent Dr. A. Voina (Braşov). — La cosmétologie empirique 

chez le peuple roumain.
A  midi, déjeuner en ville, aux frais des congressistes.
Après midi:

A  15 h.: A la Faculté de Médecine Vétérinaire (Splaiul 
General' M agheru, s. 6).

Allocution de Mr. le doyen Prof. Dr. G. Udrisky.
Mr. te Prof. Dr. P. Rieyler (ancien doyen ). Evolution de la 

Médecine vétérinaire en Boumanie (à l’ocasion de son 75-ème ani- 
versaire).

V isite des Laboratoires et de l’Institut Zootechnique.
(Sous la diréction de M-r le Prof. Dp. G. lions tari Unesco ).
A  17 b. : R éception à l ’Institut „Prof« Dr. I. Cantacuzino” .
Alocution de Mr. le Prof. Dr. I. Cantacuzino, directeur-fonda

teur de l’Institut, et ancien Ministre de la Santé Publique.
Mr. le Prof. Dr. C. loncsco-Mihăeşti: Histoire des sérums et 

des vaccins en Boumanie.
V isite -de l ’Institut de sérum s et vaccins.
V isite de la Faculté de Médecine. (Boul. Carol II).
V isite du musée d’antiquités e t  d’art réligieux.
A  2 0 1/2 h- '• D îner au P arc Cişmigiu.

Mardi 13 Septembre 1932.

L e m atin (de 7 1/2 h- à  12.1/2 h.) à VUniversité:
Présidence de Mr. le Prof< Dr. J . Cantacuzino (Bucureşti). 

La protection dq l’Europe contre la  peste.

Rapporteurs:
Prof. Dr. Ricardo Jorge (Lisboa). — Les anciennes épidémies 

de Peste en Europe comparées aux épidémies modernes, (avec pro
jections).

Prof, Dr. Jules Guiart (Lyon). — La production de l’Europe 
contre la peste. Histoirre de la peste en France; les moyens de dé
fense qu’on lui opposa.

Pause.
Communications :
Dr. Fernandez de Alcalde (Madrid). — Las leproserias en És- 

■ pana, en las pasadas épocas.
Prof. Doit. P. Capparoni (DomaJ. —  La difesa di Roma con

tro l’epidemia di peste del 1656—58 come risulta dall’ opera del 
Card. Gastaldi „de avertenda et profliganda peste” (con proiezioni).
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Dot. Gaetano Cuonzo (Bari). — Storia ragionata dei mali osser
vati în Napoli nell’intero corso dell’ anno 1764 scritta da Michele 
Sarcone.

Prof. Doti P. Fornara (Novara). — Le peste da 1630 è Novaro.
Prof. Dr. D. Giordano (Venezia). — Défense de Venise contre 

la peste.
Dr. Lorenzo Guliano (Alessandria). — Le difese igieniche negli 

Statuti medievali dei comuni italiani.
Prof. Dr. Haberling (Düsseldorf). — Die Bekämpfung der Pest 

im Rheinland.
Dr. Jacques Hérissay (Paris). — Les pestiférés de l’Expédition 

d’Egypte (1798—1799) et leur peintre, A. J. Gros.
Docent Dr. O. T. Huit- (Stockholm). — Uber die Geschichte 

der Pest in Schweden.
Dr. Jurai Körbier (Zagreb). — La peste en Dalmatie.

Pause.
Dr. Colin Matheson (Cardiff). — Occurence of Xenopsylla 

cheopis and the distribution of Rattus and Rattus norvegicus in ţhe 
port of Cardiff.

Dri B'.t IV. Th. Nuyens (Amsterdam). — La peste à Amster-S 
dam en 1664.

Prof. Doit. Biccardo Simonini (Modena). — Concetti di Ezio
logia e di patogenia della Peste nel medio Evo.

Prof. Dr. Georg. Sticker (Würzburg). — Die Ursprung und die 
Entwickelung der Beulenpest.

Doit Gustano Tànfani (Padova). — Sulla legislazione sanitaria 
della Repubblica di Venezia contro la peste del 600.

Mr. Henri Tricot-Royer (Anvers). — Un document iconogra
phique de l’histoire de la peste ä Gand au XVII-e siècle.

Prof: Dr. J. Tricot-Royer (Anvers). — Un épisode de l’histoire 
de la peste à Anvers, au XVI siècle. (Les Capucins belges soigneurs 
de la peste).

Prof. Dr. Louis Zembrzuski (Varsovie). — La peste dans l’an
cienne Pologne et les moyens de lutte avec cette épidémie.

Pause.
Communications :
Prof. Dr. C. Bacaloglu (Bucureşti). — La défense de la Rou

manie contre la peste (XVIII-e et XlX-e siècle).
Dr\. M. Berza. — L’état sanitaire dans les Principautés Rou

mains d’après les documents étrangers.
Dr. A. Lenghel (Cluj). — La peste de Cluj (1737—38).
Dr. L, Münster (Bologna). — Un manoscritto inedito del ge

nerale Luigi Ferdinando Marsil sulla pest ed i provvedimenti da lui 
presi in occasione dell’epidemia di Ternessar nel inverno del 1700.

Général Dr. V. Panaitescu (Sulina). — La première vaccination 
antipesteuse en Roumanie.

Prof Dr. G. Z. Petrescu (Bucureşti). — Les dernières épidé
mies de peste en Roumanie au XVIII-e et XlX-e siècle.
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Dr. P. Samarian (Călăraşi). — L’histoire de la peste en Rou
manie.

Docent Dr. H. Sloboziami. (Bucureşti). — Contributions à l’his
toire de la peste en Roumanie.

A: midi, déjeuner en  ville, aux frais des congressistes.
Après midi:

A  15 h. : Visite du P alais de la  Soc. des Étudiants en 
Médecine.

à 16 h. : V isite des A rchives de l ’État.
Allocution de Mr. le Prof. Const. Moisil, directeur.
à 17 h.: Réception à l’Institut „Salvarea”.
Allocution du directeur fondateur — Mr. le Prof. Dr. Nicolae 

Minovici.
Visite de l ’Institut de Statistique e t  de l’U niversul”.
Visite du M usée M unicipal, de la Bibliothèque de l ’A ca

dém ie Roumaine.
Dîner au P arc Kisseleff.

Mercredi 14 Septembre 1932

L e matin (de 7 1 / 2  h- à 12 1/2 h .) à i’ IJniversfîtê:
Présidence de Mr.. le Prof. Nicolae lorga (Bucureşti).
Prof. N. lorga. — La continualion des hôpitaux byzantins par 

les hôpitaux roumains.

Communications :

Dr. Fernandez Alcalde (Madrid). — El Dr. Loper (El médico 
del Agua) verdadero precursor de la dieta hidrica.

Prof. Dr. T. Bilikiewicz (Krakow). — Sur quelques problèmes 
futurs de l’histoire de la médecine.

Col. Dr. Blanchard (Dakar). — Historique de l’Ecole de Mé
decine de l’Afrique occidentale Française.

Prof. Doit A. Castigiloni (Padova). — Thema de destinarsi.
Prof. Dr. Paul Diepgen (Berlin). — Goethe und die Medizin
Prof. Dr. G. Favaro (Modena). — De latini sermonis usu in 

rebus medicis, ac praesertim in earum historia scribenda, revocando.
Dozeiit Dr. 1. Fischer (Wien). — Die Entwicklung der opera

tiven Gynäkologie.
Prof. Doit. Piero Fornaro (Novarà). — L’Histoire de l’assis- 

tence des enfants illegitimes en Italie.
Prof. Dr. Col. I. Froilamo da Mello. — Escola Medico-cirur- 

gica de Nova Goa.
Prof. Df. John F. Fullon (New-Haven). — a) Robert Bovle ’s 

Contribution to the Kinetic Theory of Gases, b) Polydore Vergii ■— the 
first medical historian of modern limes.

Dr. Wilhelm Gabel (Lwow). — L’évolution des moyens de lutte 
avec le trachome en Pologne.

Prof. Dr. Edgar Goldschmid (Frankfurt a M.). — Cruveilhier 
et la médecine d’aujourd ’hui.
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Dr. Pharm. E. lì. Guitard (Paris). — Quelques noies sur l’his
toire de l’hydrologie dans l’Europe Centrale.

Prof. Dr. Richard Koch (Frankfurt a M.). — Der Hippokratis- 
mus in der Dauer der Zeit.

Pause.
Communications :
Dr. Juraj Kôrbler (Zagreb), — Collegium illyricum à Bologna.
Prof. Dr. E. B. Krumbhaar (Philadelphia). — Medical Journa- 

lism in America.
Miss J. L. M. Lang (Monaco). — The Utilisation of Primates 

in thè Study of Medicine Throughout the Centuries.
Prof. Dr. Fritz Lejeune (Köln), — a) Andrés a Laguna als 

Politiker, b) Berühmte Arzte Miteiamerikas des 17 Jahrhunderts. 
c) Medizinische Bücher aus der Frühzeit der spanischen Herrschaft 
in Mittelamerika, d) Geschichtlicher Überblick über die Entwicklung 
zahnärztlicher Therapie im Laufe der Zeiten.

Prof. Dr. J. Lévy-Valensi (Paris). — Présentation d’un livre 
inédit: La médecine française au XVIII siècle.

Dr. O. M. Mistal (Montana). — Les précurseurs de Forlanini 
dans la thérapie du pneumothorrax.

Prof. Dr. Francisco Oliuer (Zaragoza). — a) Los Médicos ju- 
dios en Zaragoza en los siglos XV y XVI; b) Historia de la lepra en 
Espana; c) Fundacion e Historia del Real y General Hospital de 
Nuestra Sienora de Gracia en Zaragoza (Espana).

Prof. Dott. Pr. Piccinini (Milano). — La storia delle Università 
italiane nei rapportii con la storia della medicina.

Prof. Dr. Wiktor Reis (Lwow). — Ein beitrag zur Geschichte 
der Brille.

Dr. Jeremic Risto (Subotica). — a) Aerzte als Sachverständi
gen von dem Gerichte in Dubrovnik (Raguza) im XVII Jahrhunderte; 
b) Einige ärztliche Verträge aus Dubrovnik (Ragusa) und Sarajevo 
(XIV, XVI, und XVII Jahrhunderte).

Da  7. D. Rolleston (London). — Chaucer and mediaeval me
dicine.

Prof. Doti Riccardo Simonini (Modena). — a) Sopra un co
dice del secolo VIII-o contenente cure mediche (con dimostrazioni 
fotografiche), b) Servizio medico-chirurgico negli eserciti durante 
il medio-Evo.

Prof. Dr. A. Süheyl (Istanbul). — Sur un livore médicale, ma
nuscrit et ilustré (Traité de chirurgie) du XV-e siècle.

Prof, Dr. Wl. Szumowskt (Krakow). — Sur l’importance de la 
logique de la médecine pour les cours d’histoire de la médecine.

Dr. Henry R. Viets (Boston). — The history of medicine in 
Massachusetts.

Dr. Jean Vinchon (Paris). — La médecine en Perse feous 
Louis XIV. ■

Dr. Ch. Weisgerber (Ribeauville ). — La bibliothèque d’un étu
diant en médecine, Strasbourg 1750.
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Pause.
Communications:

Prof. Dr. V. Bologa (Cluj). — Un médecin luxembourgeois en 
Transylvanie André Etienne.

Docent Dr. M. Cânciulescu (Craiova). — L’état actuel de la 
pharmaco-thérapie en Roumanie. — Les spécialités pharmaceutiques.

Dr. F, Gomoiu (Bucureşti). — Histoire médicale ancienne et 
Histoire médicale nouvelle.

Dr. Mi A. Halévy (Bucureşti). — La pratique de la médecine 
des rabbins thaumaturges au XVIII-e siècle.

Dr. Sti Irimesco (Bucureşti). — La doctrine et la pratique dans- 
l’évolution de la médecine.

Dr. C. Kollo und D-rd Florica Polychroniade (Bucureşti). — Die 
Entwicklung der Untersuchungen zur Wertbestimmung der Chinarinde.

Dr. D. A. Olaru (Cluj). — Un pharmacien de Transylvanie mé
decin des rois de Lahore, aux Indes.

Prof. Dr. J. Orient (Cluj). — Entwicklung der Mönchsorden 
und geistlichen Arzte-!Spitäler und Aphoteken in Siebenbürgen.

Prof. Dr. D. Paulian (Bucureşti). — Le filme médical roumain 
(avec démonstrations).

Prof. Dr. G. Z. Petrescu (Bucureşti). — Quelques médecins 
français dans les pays roumains d’autrefois.

ln$. A. Podhorsky (Iaşi). — Entwicklung und Vorbereitung 
der medizinischen Pflegepersonal in Rumänien. 1

Dr. M. Schächter (Bucureşti). — Quelques précisions concernant 
l ’histoire de l’hemophilie.

Dr. L. Vßian (Bucureşti). — a) Le premier historiographie 
médical roumain, b) Un médecin philosophe■ dans la première moitié 
du XlX-e siècle. !

A  m idi, déjeuner en ville, chacun à  ses frais.
Après midi:
à 15 h. : A  l ’Hôpital Coltza (Strada Colţei).
Allocution de Mr. le Prof. Dr. I. Nanu-Muscel, directeur de 

la clinique médicale I.
{Mr. le Prof. Dr. Giuseppe Favaro (Modena). Ab Antonii Scar- 

pae obitu saeculare sollemne (MDCCCXXXI — MCMXXXII).
Prof. Dr. Al. Ţupa (Iaşi). — Le centenaire de la Société dés 

médecins et naturalistes de Jassy.
Autres centenaires „non étés”.
Visite de l ’Hôpital.
A  17 h. R éception chez Mr. le Prof. Dr. D. Angeleseo, 

ancien M inistre de l ’Instruction Publique. (11 bis, rue C. A. 
R oselti). .

A  18 f/2 h. : A l ’Académ ie des H autes Etudes Economiques.
Allocution de Mr. le Prof. I. Ràducanu, Recteur de l’Académie.
Mr. Al. Badautza. — Démonstration cinématographique (Rou

manie pitoresque). Audition musicale (Musique roumaine).
A  21 h.: R éception au Palatul Sturza  (P iaţa Victoriei) 

donnée par le M inistère des Affaires Etrangères.
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I/éxcu rsion  Commune 
Jeudi 15 Sept. — Dimanche 18 Sept. 1932.

L es excursions spéciales
Lundi 15 Sept.—Jeudi 22 Sept. 1932 

La m édaille Com m ém orative :

Le recto de la médaille représente Esculape et Hygie, tels 
qu’ils sont figurés sur une pierre trouvée dans des fouilles à Constantza.

Le verso représente aussi l’idée de la médecine aux confins de 
inos contrées. Le dessin est reproduit d’après les monnaies frappés' 
dans les cités pontiques. Il représente la région du Danube, telle 
qu’on la trouve sur une monnaie de la cité d’Istria, frappée sous 
l’empire de Al. Scverus.

A droite, Danuvius tient dans sa main droite un poisson ('sym
bole de la richesse de ses eaux) et son bras gauche est appuyé con-, 
tre l’amphore istrienne renversée, dont coule le fleuve.

A l’horizon, apparaît le phare istrien, qui éclaire la voie de 
la culture et du commerce dans l’ancienne Dàcie.

A gauche, au fond, apparaît le pont d’Apollodor qui réunit les 
rives du Danube, prés Drubeta, comme il est figuré sur une monnaie 
de Trajan.

Au milieu, il y a la barque votive dans laquelle Esculape et 
Hygie naviguent sur le Danube en se dirigeant vers l’île des Serpents 
(sanctuaire des dieux), comme il est figuré sur u!n médallion frappé 
sous l ’empire de Commodus et trouvé aux fouilles d’Iglitza.

Secrétariat du Congrès.

TRATAMENTUL FITOTERAPIC 

AL STĂRILOR NEVROPATICE

Insom nii n e rv o a se , an xietate, an go asă , vertig ii, turbu- 
rări n e rv o a s e  a le  v ie ţii gen ita le , turburări funcţionale 
a le  cordului, v o r  fi în  to td eau n a  am eliorate  prinPASSIFLOKINE

m ed icam en t regu la to r a l sim paticului şi se d a tiv  cen tral, 
com pus n um ai din ex tra cte  v e g e ta le  atoxice: Passi
flora incarnata, Salix alba, Crataegus oxyacantha.

Reprezentantul Laboratoarelor: G. REAUBOURG, Paris.

L iteratu ră  şi eşan tio an e:

G E O R G E S  V E R G L A S
1. Str. Precupeţii Vechi—Bucureşti, Sectorul 3

n n u m n i u n n  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Afilierea rev. „Mişcarea Mtdlcalâ românâ“ la Institutul Internaţional 
de Cooperaţlunt Inteltctualâ de pe lângâ Soc. Naţiunilor

Pentru redactarea resumatelor, ce vor trebui să însoţească 
articolele publicate în revistă, „ Mişcarea Medicală Română”  a accep- 
tat redutele stabilite de Institutul International de Cooperatiune In
telectuală de pe lângă Soc. Naţiunilor, care îşi are sediul la Paris.

Corespondenta, redată mai jos, prezintă aceste regule:

SOCIÉTÉ DES NATIONS league of nations

INSTITUT INTERNATIONAL 
DE COOPÉRATION IN TELLECTU ELLE

INTERNATIONAL INSTITUTE 
OF IN TELLECTU AL COOPERATION

PARIS (1w), 2. RUE DE MONTPENSIER
(PAL AIS-ROY A L)

A. E./N.N. 25  JUIN 1932

Monsieur le Directeur,

M. le Prof. Racovitza a eu l ’amabilité de nous signaler les 
travaux de votre Institut comme parmi les plus importants dans le 
domaine scientifique, en Roumanie.

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

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

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

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

En vous remerciant d’avance, je vous prie d’agréer, Monsieur 
le Directeur, l ’assurance de mes meilleurs sentiments.

A. Establier
Service de R ela tion s scientifiques:

M. le Directeur de „Mişcarea Medicală“ '

C R A IO V A
*

* #
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D. 1Ö. 1932.
S O C I E T E  D E S  N A T I O N S

Inst it a t International de Coopération Intellectuelle

Règles pour la rédaction des résumés 
concernant les travanx scientifiques.

Un Comité de Conseillers scientifiques s’est réuni à  Genève les 17 et 
18 Ju illet 1931. Il était ainsi composé:

Mme CURIE-SKLODOWSKA, membre de la Commission internationale 
de Coopération intellectuelle, Professeur à l ’Université de Paris, Présidente. 

MM. Plas CABRERA, Professeur à l ’Université de Madrid.
Dr. Henry HALLET DALE, C. B. E., Secretary of the Royal Society. 

Directeur de la Section de Chimie biologique et pharmacologie du „National 
Institute for Medical Research”, Londres.

MM. F ritz HABER, Professeur à la Friedrich-Wilhelms Universität,
Berlin.

Paul LANGEVIN, Professeur au Collège de France, Paris. 
Francesco SEVERI, Professeur à l ’Université de Rome.
Ce Comité a rédigé la résolution suivante visant les règles concernant 

la rédaction des résumés.

Résol ntion

Coordination des bibliographies scientifiques.

• Le Comité considère comme d’une importance capitale qu’aucun travail 
scientifique ne soit publié s’il ne répond pas aux règles suivantes:

Tous les travaux publiés par les journaux scientifiques doivent être 
précédés ou suivis de résumés analytiques, rédigés par les auteurs eux-mêmes, 
et destinés à faciliter la lecture des travaux et mémoires. Ces résumés doivent 
se conformer à des précises sans lesquelles il perdent la plus grande partie de 
leur utilité. Le Comité recommande particulièrement les règles citées en annexe.

Le Comité estime aussi que la règle des résumés devrait être étendue 
aux comptes rendus des Académies lorsqu’il ne s’agit pas de travaux déjà très 
brefs (2 ou 3 pages) ou qui ont, par eux-mêmes, le caractère d’un résumé.

Le Comité demande que des démarches soient faites, en premier lieu 
auprès des périodiques scientifiques et des Académies pour leur signaler l ’in
térêt qui s’attache à l ’application des principes indiqués et pour recueillir 
leurs observations éventuelles à ce sujet.

Annexe
i *

Règles concernant la rédaction des résumés:
a) Le résumé doit donner un index et un bref aperçu du contenu de 

travail rédigés en vue de faciliter le compte rendu dans un organe de biblio
graphie analytique.

L’index doit être complet: les méthodes et les résultats nouveaux, même 
ceux qui ne se rattachent pas au sujet général de l ’article, doivent être in-
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r e v i s t a

«MIŞCAREA MEDICALĂ“ Craiova, Juin 1932:
ROMANĂ

Sip. S ft Arhangheli, 5— 9 
CRAIOVA

Monsieur,

nous t ™ " ' , . , ! ' ' " 6 d“  P  Juin crt' et aux propositions, que vous
S h é «  e, L u T “ '' " ° “ S adr“ S" -  n0US «"Pressonsa aanerer et nous vous en remercions vivement.

très Ho°nn *Ppl*Uf SS0™ et souscrivons volontiers à l ’initiative du

ou communiqué1 i T p S ï ï *

S  enm?meett ^  “ "a*“» ^ Ies «  ^  ^  £ -
T e “ r ; 7 S ?  Unf  °U Plusieures autres langues.

mêmes offre r • l  T  ’ faits Par les auteurs eux-mes, offre vraiment plusieurs avantages: il fait prendre rani
dement connarssance du contenu d’un travail, le quel cache d ha-

îtude sous une épaisse couche de connaissances secondaires ou de

™ „ T - ° â  r  ™ince, î <r originai- in“ s“ - S s  “ „ S

la^valeur “  ï w ï  f T * "  4 ^valeur et 1 utilité de beaucoup de revues de petit tiratre les
quelles publient pourtant des travaux avec traits et aperças’ ori
gnaux, de meme qu’il fera inutil l ’effort de certains savants 
ou institutions scientifiques nationales de publier leurs Archives.
l H t f a  «  U * ™ * *  -tan. „ne langue L r e  “«île de le„r pays.

Agreez, Mr... Dr* M. Canciulesco
„ D ire cte u r  de la  revue

, M işcarea M edicală R o m â n ă “

Monsieur A. Establier
Institut I. de Coop. Intellect. Service des relations scientifiques

P A R I S  I
2  R u e  de M ontpensier

*
*  *
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B" mATOLYSAN
(GRANULAT EFERVESCENT)

DIURETIC — ANTISEPTIC URINAR — URICOLITIC.
C O M P O Z I Ţ I E .

Acest complex cuprinde DIFERIŢI URICOLITICI 
asociaţi în mod raţional. Acţiunea lor este favori
zată prin adăogirea de THEOBROMINA ceea ce 
măreşte cuantumul diurezei şi în mod indirect 
puterea de eliminare a urinei. Prezenţa HEXA- 
METILENTETRAMINEI asigură de altfel antisepsia 
căilor urinare. Constitue un medicament foarte 

activ al manifestărilor artritismuluL
P R E V E N T I V  Ş I  C U R A T I V .

I N D I C A Ţ I U N 1 .
Gută — Reumatism — Artritism.

D O Z E .
Preventiv: 3 linguriţe pe zi într’un pahar cu apă 
Curativ: 3 linguri pe zi într’un pahar cu apă.

E ş a n tio a n e  ş i  lite r a tu r ă  D r o g n e r ia  „ S ta n d a r d *  2 S tr . Z o r ilo r , B u c u r e ş t i .

IS

_S’a pus sub tipar, ediţiunea 2-a din „Terapeutica infantilăn 
de M. Manicatide, Profesor de clinică, medicală infantilă la Facul
tatea de medicină din Bucureşti, şi M. Cajal, Docent de teraipeutică 
infantilă.

Revizuită, modificată şi complectată.
• Ediţiunea apărând în tr’un număr restrâns de exemplare, D-nii medici • 

sunt rugaţi de a o cere pe adresa: Dr. M. Cajal, Anton-Pan 38.
*

* *

ni }(-lea Congres român de Oto-Rino-Laringologle

Al X-lea Congres român de oto-rino-laringologie se va tine în Bu
cureşti în zilele de 29 şi 30 Octombrie 1932, între orele 9—13 şi 6—19, în 
marele Amfiteatru al Spitalului CoRea.

■Următoarea chestiune a fost pusă la  ordinea de zi a Congresului:
Grefele osteo-eartilaginoasc în thirnrgia réparatrice a foselor nasale.
Raportori: D-nii D-ri Virgil Brătescu, Virgil Racoveanu şi Coriolan 

Andreescu.
Domnii medici cari să facă comunicări sau să citească memorii la 

acest Congres, sunt rugaţi să binevoiască a  trimite titlu l, urmat de un scurt 
rezumat pe adresa d-lui Dr. M a y e r s o h n ,  Calea Moşilor, 81, Bucureşti, I. 
Secretarul general al Congresului, chiar de acum şi până cel mai târziu 
la 1 Octombrie 1932.

** *
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fll doilea Congres International de Oto-RIno-Laringologle

AI doilea Congres International de oto-rino-UringoIogie se va tino 
la Madrid dela 27—30 Septembrie 1932, sub preşedinţia d-lui Prof. T a p i a.

Următoarele chestiuni sunt la ordinea zilei:
1) Otoseleroză: raportor Dr. Duel (Newydrk).
2) Ozena: raportor Dr. Costiniu-Senior (Bucarest).
3) Skleromnl: raportor Profesor Dr. Belinoff (Sofia).
4) Broncho şi Esofagoseopie: raportori Chevalier Jacksohn (Phila- 

delfia) şi van Eicker (Berlin).
5) Tratamentul tumorilor maligne în oto-rino-laringologie prin radia- 

tiuni penetrante (Rayons X-Radinm). Raportori: Houtant. Profesor Lemaitre 
(Paris), Ledoux şi Sluys (Bruxelles).

D-nii Colegi care vor să facă comunicări se vor adresa D-lui Dr. A. 
F u m a g a l l o ,  Secretarul General, Str. Hermosilla No. 2, Madrid, până 
la 15 Junie a. c., de unde pot obţine orice alte informatiuni.

*
* *

Uniunea Internaţională contra Tuberculozei.

A 8-a Conferinţă a Uninnei Internaţională contra Tuberculozei se va
întruni la Haga dela 6 la 9 Septembrie 1932, sub înaltul patronaj al M. S. 
Regina Maria a Olandei şi sub preşidentia profesorului Nalen, viitor pre
şedinte al Uniunei. Şedinţa de închidere va avea loc la Amsterdam. Discu- 
tiunea se va limita la 3 subifecte principale: Chestiunea biologică: „Rclaţiuni 
între alergic şi imunitate”, raportor Prof. Jules Bordet (Bruxelles). Chestiunea 
clinică: „Chrysoterapie”, raportor Prof. Luis Saye (Barcelona). Chestiunea 
socială: „Asistenţa post-sanatorială”, raportor Dr. B. H. Vas (Olanda). 
Zece coraportori, desemnaţi mai dinainte după lista prezentată de cele 40 
de tari membre ale Uniunei, au fost alăturaţi pe lângă raportorul principal 
pentru a deschide discutiunea asupra fiecăruia din chestiunile înscrise la  or
dinea zilei.

Comitetul de organizare al Conferinţei a pregătit un program foarte 
atrăgător de receptiuni şi excursiuni; aceste din urmă vor dura până la 14 
Septembrie se vor face cunoscut congresiştilor institutiunii antitubcrculoase 
din Olanda, precum şi localităţile cele mai recunoscute din această frumoasă 
ţară.

Membrii Uniunei Internaţionale sunt invitaţi la Conferinţă şi feunt 
scutiţi de orice taxă de înscriere. Sunt rugaţi de a  trimite adesiunile lor, 
fie prin intermediul Guvernului lor sau Asociaţia Naţională, fie direct Comi
tetului de organizare al Conferinţei la adresa următoare:

International Tubereulose Congres 1932, Riouwstraat, 7; — La flayc 
(Pays Bas).

Persoanele care nu sunt membre a Uniunei şi cari doresc să se înscrie 
ca membrii ai Conferinţei, trebue să trimită cererile lor, însoţite da o co-, 
tizaţie de 15 florini olandezi, nunţai prin intermediul Societăţii Profilaxia 
Tuberculozei, 29 str. Biserica Amzei, Bucureşti.

Congresiştii beneficiază de reduceri la preţuri la hoteluri.


