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RECTIFICARE
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La articolul: Noi coniribuţiuni la tratamentul amenoreei şi
complicaţiunUor ei de -Docent D-r C. S t a n c a , a se ceti la .pag.
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...şi-aplicat de mine încă In
De asemenea la Cronică, în pag, 3 0 8 , rândul al 1 3 -lea, a se
ceti anul 1 9 2 9 drept anul 1 9 2 4 .

C RO N I C A
de SpeaaIltate’ pe cari revista „Mişcarea Medicală
c id n Î ^ n
“ faUgUr^ anul acesta> p™ a practică la noi in
adrul unei reviste medicale, prezintă o importanţă care desigur,
nu va scăpa nimănui: pnn- cuprinsul lor proectat într’o anumită diTecpe fixând mai de grabă atenţia, deşi la un moment dat a unui
mai mic număr de cetitori, ele vor interesa şi folosi mai mult
mai curând chiar decât numerile revistelor ,de. specialitatea respectivă
can ocupate mereu cu .detaliul nu se ocupă de general.
.. ^ ®.bl!nia Parte din revistele medicale străine au luat în ultimul
timp obiceiul acestor pumere, cărora :le-a servit ca îndemn şi exemplu
^
* * * * "’
apariţie, . t o t 9.0,

m dic amimue „umere unei specialişti; sau Journal Médical FrL .

ita

■

“ uniar comţi,“e

°•"“««“%#p**m

Spre deosebire de aceste reviste şi de celèlalte, noi am căutat
sa dam o extindere cât mai mare acestor numere, în cari pentru
dam o extindere cât mai mare acestor numere, în cari pentru
moment pe specialităţi (de sisteme, aparate sau organe), maUârziu
în .diferitele domenii ale medicinei sau cu restrângerea vizei micros
copice pentru scrutarea in adâncime a unor chestiuni speciale, să
putem pune in evidenţă în cadrul universal al medicinei şi în ritmul
prezent al mişcării medicale de pretutindeni contribuţia medicală
romanească.
’ "
•
■
*. r
, , Penttru realizarea acestui .scop am socotit necesară publicarea
laojalta în aceste numere a unui număr mai mare de articole
pentru-că ppn participarea la desbateri a 'cât' mai mulţi 'autori
f . le reprezenţate toate diferitele şcoale, doctrine, personalităţi şi
chiar facultăţi şi localităţi, cari cu toate determină mişcarea medicală
romaneasca.
■ Articolele trebue să fie scurte,*) cetirea întregului. devenind
graba c e l Ş “

tratate, sunt .nai de
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altfel obositoare şi chiar imposibilă; iar c r e d i t u l necesar pe lângă
cetitori urmează să li-1 asigure reputaţia autorilor lor. .
O atare colaborare nu ştiu şi nu reuşesc sa obţină decât per
sonalităţile medicale proeminente, sub îngrijirea cărora vor apare aceste numere, personalităţi cari prin compebnţa şi autoritatea lor re
cunoscută în materie, le vor asigura şi prestigiul necesar.
Cu primele 2 numere apărute până in prezent, speram a h
realizat aceste condiţiuni.
. . ,
Dovada o fac atât numărul rezervat aparatului circulator, nu
măr apărut prin îngrijirea eminentului cardiolog român, d-1 Agregat
B. Teodorescu, căruia i-am prestat ajutorul nostru personal, numa
pentru a fixa caracterele generale ale acestui fel de numere; cât şi
numărul acesta, care prin competinţa în deobşte recunoscuta a spe
cialiştilor în boalele tubului digestiv, D-nu Agregat D. Smuci ş
cent S. Pavel, realizează remarcabile puneri la punct a multor ches
tiuni la ordinea zilei şi aduce valoroase contribuţium pnn lucrări
personale.
,
. „
In cadrul acestei „Cronici”, pe care nu o socotim de prisos
nici la aceste numere, ne propunem a atrage atenţia asupra unora
din lucrările medicale româneşti, semnalate în chiar cadrul revistelor
generale ale autorilor sau al celorlalte articole, cari aduc o rea a
contribuţiune la aprofundarea chestiunilor tratate; unele din aceste
lucrări fiind mai vechi au putut fi pe drept omise, iar al ele sa
scape din vedere; cea mai mare parte din aceste lucrări fund
recensate la timp în cadrul revistei şi spaţiul restrâns al Cronicei
nu ne permit decât semnalarea lor; astfel menţionam ca.
Simici, Vlădescu şi M. Popescu au studiat o nouă funcţiune a stoma
cului, funcţiune în virtutea căreia mucoasa stomacului transformă ureea luata
din sânge în amoniac; fenomenul a fost controlat pe cale experimentala la came
şi constatat la om mai ales la uremicii prezentând vărsături.
Aceiaşi autori au mai studiat modul de eliminare la nivelul mucoasei
gastrice a creatininei, stabilind după gradul creatimnogastnei şi

al cifrei

ei în sânge, elemente de prognostic.
Brănişteanu, C. Strat şi Fainita practicând tubajul prelungit al stoma' cului prin sondă duodenală au constatat o excitaţie mecanică a secreţiei c orhidrice

a sucului gastric, de care urmează a se ţine seama.
Dnmitrcscu Popovici şi Felix Remond, studiând la animale modul de

eliminare la nivelul tubului gastric a diverse substanţe şi microbi, au constatat
că

elementele exogene se elimină

rapid,

pe când cele endogene trebue sa

sufere un anumit grad de concentraţie înainte de a învinge pragul de eliminare.
I. Pavel şi Milen, pe fragmente de intestin de cobay in vitro constatând
că insulina influenţează contractilitatea intestinului, au aplicat tratamentul msulinic în entero-colita muco-membranoasa.
■ E. Coeiaşu studiând pe câini cu fistula Pawlow şi pe gastropaţi di
verşi acţiunea ciupercii japoneze numită „Kombucha” , a cărei legenda de a-toţ
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făcătoare de minuni a pătruns până şi la sate şi asigură unor cultivatori
ai ciupercii un câştig apreciabil, a constatat că apa ei constând dintr’o infusie
slabă de ceai, îndulcită cu zahăr, înţepătoare la limbă după timpul preschim
bării, măreşte aciditatea gastrică restrângându-i astfel indicaţia numai la stările
de hypodorhidrie.
Daniclopolu şi colaboratorii săi au întreprins studiul grafic al contraeţiunilor stomacului şi colonului în diferite stări normale, patologice şi sub
influenţa diferitelor substanţe cu acţiune amfotropă. •
I. Grossmann şi Moscoviţi în syndromul lui Schlesinger, studiat prelung
radio]ogiceşte la un bolnav ce prezintă vărsături bilioase persistente, au înlocuit
noţiunea de gastropareză cu aceea de miastenie piloro-duodenală intermitentă,
mai conformă cu patogenia lui.
M. Coliţă, care a degajat syndromul denumit „colet” , 0 manifestare de
ordin tetanie la nivelul stomacului şi intestinului, a întreprins un studiu anatomo-clinic remarcabil asupra diverticulilor duodenului.
Poenaru-Căplescu,

care .a degajat mai

de

mult sindromul

icterului

apendicular a fixat recent caracterul colopatiilor de natura apendiculară.
Asupa parazitozelor intestinale s-au făcut numeroase lucrări; semnalăm
în deosebi studiul întreprins de Prof. I. Goia şi T . SpSrehez şi, publicat în
corpul acestui număr; precum şi teza fostului nostru intern, D -r I. Bosenştein
asupra infestaţiei cu ascarizi în mediul rural şcolar.
Gh. Niculesen şi N. Banu susţin că o injecţie de 1 mgr. de sulfat de
stricnină resolvă spasmele gastro-esofagiene.
G. Băltăceanu, în experienţe pe animale şi pe diverşi gastropaţi a stu 
diat acţiunea atropinéi şi a bromurilor de Ka. şi Na., isolat sau asociat.
I. Pavel şi I. Flórian admit existenţa unui factor constituţional de
ordin familial în patogenia ulcerului gastro-duodenal şi propun un tratament
parenteral.
Ylădescn şi Dimitrin tratează cu succes diareele tuberculoşilor cu injecţiuni intravenoase de clorur de sodiu în soluţie hypertonică.
Este de văzut din dările de seamă ale congreselor române de hidrologie,
activitatea intensă a Instit. de balneologie dela Bucureşti, Iaşi şi Cluj, în
cari se studiază acţiunea diferitelor ape minerale româneşti asupra tubului
digestiv; acţiunea acestor ape asupra boalelor stomacului şi asupra celor ale
intestinului o şi fixează în prezentul număr D -nii Docent Gh. Niculesen şi
Prof. I. Tudoranu.
I. Vasiliu înlătură stenoza oesofagiană consecutivă oesofagitelor toxice
(la noi în ţară datorite în primul rând sodei' caustice lăsate la îndemâna
copiilor) prin lăsarea pe loc în primele zile a unéi sonde oesofagiene, care per
mite şi alimentarea pacientului.

Nu ne putem opri asupra cazuisticei rare şi interesante,*) ce
*) Ne îngăduim a semnala că posedăm o observaţie personală inedită de p o l i p o x i
la care lărgirea şelei turceşti era datorată unei hypofise
în greutate aproape dublă ca în stare normală, ş i c u h i p o c r a t i s m d ig it a l , pentrucă sindromul
acesta nou de asociaţie a fost îndelung desbâtut în ultimul timp în Soc. med. a spit. din
Paris, în faţa căreia s’au prezentat mai multe cazuri, încercându-se deducţiuni de ordin
patogenic.
i n t e s t i n a lă c u i n f a n t i l i s m g i g a n t i c ,
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Vederii semnalată îri révisfà générais a àuforilor, Sari pe care re
vista noastră a rècènsat-d în coloanele ei în decursul anilor; caşi
asupra datelor ultime,' ce prezintă în àrticolé aparté D*nii D . Sirnici,cu privire la diagnosticul precoce- âl caricérului gastric; I : Pavefşi I . Florian asupra recto-signoiditelor cronice; /. Ţ eţtl şi I. lovin
asupra cancerului esofagian; A : G eorg escu asupra reliefului mu
coasei gastrice; A . B orcescu àstrpra tratamentului medical al ul
cerelor gastro-duodenale; G. B ăltăceanu asupra atoniei cecale^ care
începe a disputa tereii apendicitei cronice; /. G rossm ann asupra
dispepsiilor colitice; precum nici asupra următoarelor remarcabile
monografii, dintre care Unele constituesc adevărate tratate medicale:
Chirurgia ulcerului gastric şi duodenal de VI. Butureanu,
Iaşi, 1928.
A pendicita, Studiu anatomo-clinic de Prof. D, Gerotă,
Bucureşti, 1929.
L ’aérophagie par le Prof. A. Dobrovici, Doin, Paris, 193°L es reçû tes infiltratives par V. Di mi tri u şi I. Stoia,
Masson, Paris, 1933.
Tratam entul chirurgical a l ulcerului gastro-duodenal de Agregat
T. N a s t a, Bucureşti, 1933, şi mai ales
Terapeutica boalelor stom acului şi intestinului din Tratatul ele
mentar de terapeutică al Prof. A. Theohari, care apărută delà
1922, reimprimată în franţuzeşte şi complectată în 1934 cu restul
terapeuticei celorlalte afecţiuni ale tubului digestiv şi glandelor sale
anexe, prin îngrijirea pioasă şi atât dé lăudabilă â fostului său şef
de lucrări la Clinica terapeutica, D-l D-r Gheorghian-Popescu
— constitue până îri prezënt opéra monumentală a patologiei
digestive româneşti.
D-r M. Cânciulescu.

R E V IS T A g e n e r a l a d e p a t o l o g i e
P E U L T IM I! AN|

d ig e s t iv a

de

Agregai D-r D. SIMIÇI

şi

Docent D-r PA VEL

Boalele tubului digestiv sunt extrem de frequente îu prac
tica medicală., ţie aceea, ele au incitat ţn toaţe timpurile şi fa
ţările civilizate interesul şi curiozitatea cercetătorilor. Aceştia,
în fiecare an, prip ipvestig§ţiimi minuţioase ş’au străduit pe dep’
parte, şă înzestreze cu fapte noi fiziologia şi patologia acestor or
gane, iar pe dealta, _să lămurească cât mai deplin diferitele necu:
noscute care, încă şi azi, domină etiologia şi patogenia unora din
boalele gastro-intestinale. In dorinţa de a-şi servi cât mai mult
antoni, direcţiunea revistei „Mişcarea Medicală’’, pe-a însărcinat pe
noi, onorandu-ne cu obligaţiunea de a reaminti sau de a pune la
punct câteva din rezultatele străduinţelor spş amintite, pare, în
cei din urmă doi-trei ani, au contribuit să aducă în aceste domenii,
oarecare lămuriri sau unele fapte bine precizat^.
FIZIO LOG IE FIZIO -PATO LOG IEs a) Stomac: Una din interesantele
descoperiri făcute în ultimii ani în domeniul gastrologiei şi al endocrinologiei,
este fără îndoială acea care, atribue stomacului un rol endocrin important’'
îndreptat spre bunul mers al Hematopoezei.
- Funcţiunea internă a stomacului a fost evidenţiată mai întâi de
..
) iar după dânsul, un mare număr de cercetători mai ales în
tarile Anglo-Saxone, s’au ocupat să precizeze şi să consolideze această des
coperire care, după puţină vreme, n ’a întârziat să fie aplicată terapeutic
anemiei pernicioase, dând rezultate dintre cele mai încurajatoare.
Rolul endocrin al stomacului s’ar exercita în felul următor: 1) In
cursul digestiei gastrice la indivizi normali, sub acţiunea unui hormon ela1920 Tt.Vt „ ‘J ? ’ F astle■'ai Aehlorhydm and pernicions anémia. (Roy. Soc. ot. Med. 11 Juin
w ith n e ïn i.S ^ - J°Ur“ '-2 JS ': 1929- P- ! 12,°); b) The effecl of the administration to patients
n permcious anaemia of the normal humnn etnmnph
af#a>
__.» <
»
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boxat de mucoasa stomacului, se constitue pe comptul proteinelor şi mai ales
acelora componente ale cărnei, o substanţa antianemica, care, trecută în in
testin şi absorbită în sânge va produce pe această cale o stimulare energică
a organelor hematopoetice cu scopul unei cât mai normale şi mai intense
Hematopoeze. 2) Dovada prezentei acestui hormon gastric o constitue fap
tele următoare: a) Cantităţi mari de suc gastric, concentrat sub temperatura
de 60°, injectate intramuscular, produc o intensă excitare a măduvei, care, se
traduce prin semne de reînnoire sanguină intensă. Micile cantităţi de suc gastrie injectate tot intramuscular, nu dau aceleaşi rezultate. Deasemenea, pro
dusul unei digestii artificiale; acid clorhidric —{— pepsină —[— carne, injectat
intramuscular, nu posedă nici o acţiune stimulantă asupra măduvei; b)
Extractele de stomac preparate mai ales din segmentul antropiloric (unde
probabil că se elaborează hormonul) ingerate sau injectate intramuscular,
sunt dotate şi ele de o intensă acţiune stimulantă Hematopoetică.
Hormonul antianemic a fost numit Addesina, dela numele lui Âdison,
care în ţările Anglo-Saxone este considerat drept autorul care, a descris pri
mul anemia pernicioasă; c) M O R AVITZ ^), a descris do curând un sindrom
anemic denumit „Anemia agastrică” care apare uneori după rezectiil® largi
antropilorice, efectuate pentru tratamentul chirurgical al ulcerului piloric.
Faptele constatate pendinte de acest fel de anemie, ar confirma şi
dânsele existenta acestui hormon gastric în acest segment al stomacului. Des
coperirea făcută de Castle, a fost repede aplicată la terapeutica anemiei
pernicioase. Numeroşi bolnavi suferind de această boală au fost trataţi cu di
ferite preparaţiuni de stomac, provenite dela animale şi mai ales dela porc,
iar rezultatele obţinute par să fie foarte încurajatoare egalând aproape pe
acelea care, se obţin în această boală cu ingestia sau injecţia diferitelor prepaxatiuni de ficat. STURGIS şi IS SA C S2
3), recomandă în acest scop in
gestia zilnică de 30 gr. stomac de porc uscat şi pulverizat = 190 gr. organ
proaspăt. M EULENGRACH T4) preconizează ingestia de 30 gr. extract de
stomac, debarasat de grăsime =
130—200 gr. organ proaspăt. Doza aceasta
ar corespunde din punct de vedeTe al activităţii la aceea a unei cantităţi
de extract hepatic preparat din

400 gr. ficat proaspăt.

ONODERA, NISH1NA, Y U K A W A , K A TO şi EMURÂ, &) constatând că,
injecţia intraduodenală de 40— 60 cc. soluţie sulfat de magneziu, nu produce
decât excepţional diaree, pe câtă vreme o cantitate asemănătoare din această
soluţie administrată pe cale bucală cauzează constant o evacuaţie intestinală
abondentă, emit ipoteza că, mucoasa gastrică în contact cu sulfatul de mag
neziu ar elabora o substanţă dotată de o intensă acţiune peristaltică asupra
tractului digestiv. Ipoteza s’ a verificat exact căci, autorii au reuşit să pro-»
beze că, substanţa astfel elaborată este de nuanţă acid-aminică. In adevăr,
un amestec de 0,05 alamină - f - 0,01 acid glutamic - f - 5 ce. S. O.4 Mg.2
lăsat câtva timp în contact la o bac mariană constituesc un produs din oare
apoi, se injectează intravenos la iepuri 2 ce. Acesta, produce animalelor
2)
B-d 51.

K a r l E im e r

und

H e r m in :

Agastriche Anämie. Archiv f. Verd Krank März 1932.

3) S t u r g i s end I s a a c s : Desiccated Stomach in the treatement of perniciosus anemia.
Jour. Amer. Medic Assoc. 93 747, 1929. Amer. Assoc. 94.388, 1930.
i ) M e u te n g r a c h t und H e c h t - J e h a n s o n (Kopenhagen): Behandlung der Perniziösen Anämien mit Magen und Magen extrakt. Kliniche Woch. 21 Jnin 1930.
.
5) N . SO n o d e r a , N is h t n a , Y u h a u ia , K a t a und E m u r a
4le
Peristaltik anregende Substanz in der Magenschleimhaut. Arch. f. Verd. Krank Marz 1932 B. 51,
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un intens peristaltism gastric. Faptul este înregistrat prin metoda grafică,
introducandu-se în stomacul animalelor un balon inscriptor pus în legătură
cu un Kimograf.
Traseurile care însoţesc lucrarea autorilor, sunt extrem de reuşite şi
cu totul convingătoare.
VLADESCU, SIMICI şi M. POPESCU, ®) în câteva lucrări anterioare
au precizat modul de eliminare al ureei şi al amoniacului prin stomac, după
cum şi cantităţile acestor substanţe aflate în diferite iicbide gastrice în
stare normală şi în vărsăturile din insuficienta renală însoţită de uremie
gastrică. In cursul acestor cercetări autorii observând că, după injecţiile
intravenoase de uree, amoniacul, augmentă mult în conţinutul gastric pre
supun că, mucoasa stomacului transformă ureea luată din sânge în amoniac.
Fenomenul a fost verificat pe câine, dovedindu-se că, la acest animal, o
injecţie intravenoasă de 15 gr. uree, face să crească azotul amoniacal din
conţinutul gastric al animalului, în timp de 45 minute, d e la , 3,64 mgr.
la 9,84 mgr. Aceleaşi fapte au fost constatate şi prin experienţe efectuate
în vitro. Astfel, lăsându-se într’un vas, în contact timp de 24 ore, bucăţi
de mucoasă gastrică de câine, cu o soluţie de uree 3 0/o s a putut dovedi că,
după o oră, azotul amoniacal era de 0,0605 gr., după opt ore el ajunsese la
0,094 gr., iar după 20 ore cantitatea augmenta la 0,136 gr. Toate aceste
constatatiuni dovedesc că, mucoasa stomacului transforma o parte din ureea
luată din sânge în amoniac. Fenomenul acesta este foarte intens în leziunile
renale însoţite de uremie, depăşind normalul de cinci şi chiar de zece ori.
In legătură cu eliminarea produselor uremice prin stomac, SIMICI,
VLADESCU şi M. PO PESCU 6
78
) au mai studiat în stare normală şi pe
diferiţi nefretici modul de eliminare gastrică a creatininei. In lichidele gas
trice normale creatinina a fost găsită în cantităţi de 5— 22 mgr. 0/00.
In vărsăturile uremice din nefritele acute creatinogastria, poate merge
la 81 91 mgr. 0/ 00. Dozarea acestei substanţe în lichidele gastrice făcută
comparativ cu aceea din sânge, posedă o valoare prognostică în nefrite
întrucât, dovedirea unor mici cantităţi de creatinină în vărsături sau într alt lichid gastric provenite dela astfel de bolnavi aceasta, indică de obicei
o evoluţie favorabilă. In nefritele cronice însoţite de uremie, cantităţile mari de
creatinină aflate în vărsături nu pot indica o evoluţie favorabilă, decât în
cazurile la care, proporţia acestei substanţe aflată în sângele bolnavului nu
sunt prea mari. O creatino-gastrie intensă, denotă o funcţiune eliminatorie
vicariantă ce se exercită mulţumitor, fenomen care, este atât de necesar în
astfel de cazuri, pentru dezintoxicarea organismului. Autorii au mai obser
vat că, cantităţile mari de creatinină aflate în conţinutul gastric şi în sânge.,
se constată în special în uremiile comatoase.
HENNING şi NORPOTH, 8) servindu-se de tubajul gastric prelun
git efectuat cu sonda duodenală, introdusă totdeauna pe narine, stabilesc că,
6) V là d e s c u . S i m t c i et P o p e s c u M . : a) Une nouvelle fonction de l’estomac (Comp. R
des Séances de l’Acad des Sciences, t. 192 p. 30 j. 2 Févr. 1931); - S tm ic i, V là d e s c u et P o Recherches sur l’urée et l'ammoniac des liquides gastriques à l’ét
état noimal et sur
1élimination de l’urée par l’estomac (Soc. Biol. 101. 1929. p. 199.); — Id e m : Recherches sur
1 urée et l’ammoniac des liquides gastriques à l’état Dathoiogique (C. R. Soc. I

p e scu M .:

l’estomac
T. XXIII).
8)
H e n n i n g und N o r p o t h : Untersuchung über die secretorische Fonction des Magens
wärend des nächtliches Schlafes. (Arch. f. Verd Krank Januar 1933) B. 53.
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la indivizii normali, în tot timpul somnului din cursul nopţei,. secreţia, gas
trică este cu totul oprită, Constatatiunea. aceasta mai dovedeşte că, în astfel
de cazuri iritatia mecanică produsă de situaţiunea îndelungată a sondei în
stomac nu este capabilă să provoace nici cea mai mică secreţie de suc gastric.
Din contră, la bolnavii care sufăr de diferite sindrome gastrice (ulcer duo
denal, gastrite cronice, nevroze) se poate constata că, stomacul posedă în
acest timp o importantă activitate seeretorie. Faptul prezintă o importantă^
deosebită căci, poate lămuri patogenia unora din fenomenele pe care aceşţi
bolnavi le prezintă dimineaţa la sculare.
L A S H ,9) explorând secreţia şi chimismul gastric l a un mare număr
da bătrâni care nu prezentau nici o suferinţă gastrică, a putuţ constata că»
370/o dintre aceştia erau anacizi. Faptul prezintă o reală însemnătate în
ceeace priveşte tratamentul turburărilor dispepţice caro eventual s’a.r iv i la
aceşti indivizi.
UlCĂ N IC ,101
) a publicat şi dânsul o lucrare foarte documentată asupra
2
chimismului gastric în stare normală. Ea conţine fapte precise şi de un
preţios interes pentru fiziologia secreţiei gastrice.
E. B R E N C K M A N ,1]-) a studiat amănunţit acţiunea legăturei şi a sec
ţiunilor tutulor arterelor principale ale stomacului asupra diferitelor sale func
ţiuni. Nu s’a putut obţine în felul acesta ischemia peretelui gastrio. Deasemenea,
autorul a putut constata că, după câteva zile, adaptarea la noua situaţie
devenea normală întrucât, secreţia clorhidro peptică şi motilitatea îşi reluau
cursul -obişnuit. Exameţe istologice efectuate concomitent, n’au putut dovedi
decât existenţa câtorva focare da degenerescentă hialină în mucoasa antrală
şi fundică. Deşi prin această intervenţiune nu s’a putut obţine anaclorhidria
sau cel puţin ipoclorhidria, totuşi, ,s’ar putea admite că, dacă ea ar fi aplicată
tratamentului ulcerului gastro-duodenal, aceasta ar împedeca poate ivirea fa 
zelor congestive, care, în cursul ulcerului favorizează ipersecreţia. Efectele
favorabile obţinute prin acest fel de intervenţie în caz de ulcer hemoragie,
îi îndreptăţesc recomandarea în astfel de cazuri.
PETROV1C, *2) având ocazia să îngrijească două bolnave care pre
zentau stenoze esofagiene foarte strânse, pentru care motiv ele fuseseră gastrostomizate, a igăsit prilejul să studieze po aceste bolnave vacuitatea gastrică
à jeun. In felul acesta, s’a putut constata că, la una dintre bolnave sto
macul era dimineaţa totdeauna gol, la cealaltă existau oarecare resturi ali
mentare. Mucusul era abondent la una din bolnave şi lipsea la cealaltă.
Deasemenea, la una dintre ele, nu s’a putut observa refluxul sucului duo
denal în stomac tim p de 16 zile. Lucrarea lui Petrovic, este mai ales im 
portantă căci, discută chestiunea atât de controversată a secreţiei gastrice
produsă prin intermediul excitaţiei mecanice cauzată de situaţiunea îndelungată
a sondei lui Einhorn în interiorul stomacului, necesară efectuărei tubajului
prelungit al stomacului.
Constataţiunile lui Petroviei, pledează în mod afirmativ, consunând cu
9) L a s c h • Vergleichende Unlersuchungen übe- den Wert dér Magensecretionsprüfung
im böheren Lebensalter und ihre differential diagnostische Bedeutung (Klinische Med. S. 1031).
10) U le i N ie . : Contribuţiuni la studiul chimismului gastric in stare normală (Teza Şuc.
25 Febr. 1931. No. 3699).
„ .
,,
„
. . .
11) E . B r e n e k m a n n : Etudes physiologiques sur l’estomac dépourvu de ses principales
artères (Arch. des Mal. de l’App. Dig. No. 6. 1932).
12) P e t r o v ic : Beobachtungen an zweigastrostomirten Kranken (Arch. f. Verd Krank.
Sept. 1932).
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părerile

altor

cercetători

ca:

D iel, Swarz,

Seldin, Sarnizky, Voline,

H oi-

î

, dorfi’ LediS> Krshysch Kowsky, care şi dânşii contrar opiniunilor
ui
aw ow, Henning şi Norpoth, Simici şi Voiculescu, susţin că, simpla
intatie mecanică produsă de situaţia sondei duodenale în stomac este capabilă
să dea naştere la o secreţie gastrică chiar foarte ridicată. Mai de curând
BRANIŞTEAN U, ST R A T şi E A IN IT A (Iaşi), 13) au obţinut cu ajutorul
sondei duodenale, cu care au efectuat numeroase tubaje prelungite ale sto
macului, sucuri gastrice având valori acide uneori tot aşa de mari ca gi
când s ar fi dat bolnavilor prânzuri de probă alimentare.
LE W IN , GORINSTEIN şi R U D Y I, U ) au explorat secreţia gastrică
servmdu-se de diferite prânzuri de probă, în dorinţa de a vedea care sub
stanţă posedă o mai intensă acţiune stimulantă din acest punct de vedere.
Au luat ca etalon de comparaţie prânzul de probă compus din bulion de
came pe care autorii îl consideră ca având o putere excitosecretorie de o sută
In felul acesta au constatat că: Alcoolul posedă fată de bulion numai o
putere excitosecretorie de 640/ o , Cafeina 690/0 , Laptele 82<>/0, Histamina
2
’ Zr! ama de cartofi " % - Extractul de sfeclă 1030/0, cel de varză
105 O/o. Toate aceste constatatiuni au importanta 1er pentru explorarea secreţiei îpoclorhidricilor, anacizilor.
BRUNO TH O M .15) a cercetat prin radioscopie mecanismul jocului
pilorio ce se petrece în cursul evacuatiei gastrice după cum şi acţiunea aci
dităţii conţinutului gastric din timpul digestiunei, la efectuarea reflexului.
Zis al lui Pawlow-Mermg-Hirsch, care, după cum se ştie, joacă un aşa de
,
I r° 1 la] .1
p r° duCerea motilitătii acestui sfincter. Amestecând prânzului opac
o soluţie diluata de acid clorhidric, nu S’a putut observa că aceasta, ar
avea vre-o influentă mai energică asupra închiderii şi deschiderii pilorului
Deasemenea, nici administrarea unor solutiuni alcaline n'au produs vre-o
edificare vădită din acelaşi punct de vedere. Din aceste motive, Thom se
arata sceptic m Ceeace priveşte rolul acidului clorhidric asupra mobilităţii
pilonce. Cele constatate aplicate la patologie ar explica mai bine de ce sunt
cazuri de Achilie însoţite de spasm piloric după cum şi cazuri de H yperc orhidne la care se observă o evacuare gastrică precipitată. Cu aceLtă
ocazie autorul, insistă asupra rolului sistemului nervos vegetativ asupra seretiei gastrice dovedind că, secreţia şi mobilitatea deşi sunt foarte des
coordonate m funcţiunea lor, totuşi nu trebuesc considerate ca. subordonate
unei alteia. De unde şi explicaţia celor ce vedem des la gastropati, aceia
ca, un iperpenstaltism gastric nu este însoţit totdeauna de ipersecretie şi dé
iperclorhidrie.

,

. . KA/ ^ 1TZ>16) a studiat cantitatea şi modul de secreţie al acidului sulocianic (Rodanhidnc) aflat în sucul gastric normal. Acidul acesta posedă o
acţiune bactericidă intensă. Câtimea sa aflată în sucul gastric este cu atât
mai însemnată cu cât şi secreţia de suc gastric este mai abondentă. El este
excretat de celulele glandulare principale care, îl sustrag din sânge, unde
se află ca produs rezultat din metabolismul proteinelor. Producţia sa canti(Arch. dis M Ä ^ X Ä f s t i f N o

2

m ï) “* '

Sécrétion gas‘ ri1“ « provoqué par la sonde.

P rob ere| | Â ^

Magen x16) K a n lt z .

fl)
Rhodanwasserstoff säure in Magensaft (Arch. f. Verd Krank. Juli 1933 B. 51).

460
tativă fiu este paralelă cu aceea a acidului clorhidric, mai degrabă cu aceea
a fermenţilor.
OKUNE'W, SSO LN ZE W A -R Y A SN O V ,17) au studiat prin analize m i
nuţioase făcute comparativ asupra sângelui arterial şi venos, variatiunile pe
care le suferă diferitele componente ale sângelui sub influenta secreţiei gas
trice la normali după cum şi la gastropati iper şi anacizi. S’a studiat mai
ales cantităţile de CI. 0 2 şi de zahăr. P rivitor , la CI. autorii dovedesc că,
sângele extras din artera brahială este mai bogat in clor decât cel pro
venit din vena cubitală cu aproximativ 5,5 mgr. °/o. La anacizi, această
diferenţă este de 3,4 mgr. 0/0 , pe câtă vreme la iperacizi, ea este de
7,1 mgr. 0/0. Cantităţile de glucoză sunt mai mari în sângele arterial cu
aproximativ 11 mgr. O/o. Secreţia mare de suc gastric măreşte această di
ferenţă.
Utilizarea lu i 0 2, consecutivă secreţiei gastrice este mai intensă în sindromele ipersecretorii unde şi arderile tisulare sunt mai active.
BIE K E L şi K A N A I,18) au cercetat acţiunea diferitelor extracte ali
mentare (extractul Maggi, Liebig, extract de spanac) după cum şi pe aceea
a Histaminei asupra secreţiei gastrice.
Toate extractele preparate din came sunt bogate în acidamine şi au
o acţiune excito secretorie intensă. Mecanismul de acţiune este complex,
pe de o parte, aceasta se înfăptueşte printr’o acţiune chimică locală asupra
celulelor glandulare, iar pe de altă parte, printr’un mecanism umoral după
cum şi printr’o acţiune vegetativă excito-parasimpatică. Injecţia de atropină
stânjeneşte vădit acţiunea excito-secretorie a Histaminei după cum şi a unei
injecţii

de extract M aggi sau Liebig.
Paptul este interesant pentru Histamină, dacă ţinem cont de faptul că,
acţiunea excito-secretorie a acestei substanţe este atribuită mai mult unei ac
ţiuni vasculare (vazo-dilatatia capilarelor mucoasei gastrice).
B A Y L IN E şi T IM O F L E IW ,19) au studiat reflexul de închidere al pilorului la achilici, sub acţiunea unor injecţii intra-duodenale de unt de lemn.
La aceşti bolnavi, reflexul este mai prelungit, dar se modifică fa 
vorabil sub acţiunea ingestiei de acid clorhidric. Faptul ar dovedi coexistent^
unor turburări în funcţiunea pancreasului.
MERKLEN, ARON şi IS R A E L ,20) au ; cercetat clorul din sânge la
bolnavi ahilici care, prezentau vărsături. Cum în aceste cazuri mucoasa gas
trică nu poate întrebuinţa clorul din sânge pentru elaborarea acidului clor
hidric, din această cauză, doremia rămâne nemodificată, ba chiar poate fi
găsită prezentând o oarecare majorare şi aceasta, cu toată frecventa vărsă
turilor. Faptul se explică şi prin concentrarea sanguină produsă de deshi
dratare. La iperclorhidrici, din contră, .vărsăturile iperacide spoliind orga
nismul de sare, aceasta cauzează bolnavilor o ipocloremie uneori accentuată.
K O V A R O V lC ,21) a efectuat un mare număr de gastrotonografi, şi a
17)

O k u n e m - S s o ln z e w a - R y a s n o w :

Über den Einfluss des Magensekreiion auf die Blut-

geswindgkeU^fArchet ^ ^ a^.raûîcer^
Angriffspunct des Histamins und der in einigen
Nahrungsmittel vorkommenden Secretionartig wirkendes Substantze am Sekretions apparat
des
réflexe d V fermeture du pylore et sa modification sous
l'influence du Uaitement avec des grandes doses d’acide chlorhidrique (Arch. des Mal. de
l’App. D^ )es^ ’ ^ ° ; ^ n19|?)'j4, on et Is r a e l : Vomissements chez les anachlorhydriques. Chlorures gastriques et sanguins (Arch. des Mal. de 1Af? PTa^ ’
1934>
21) K o v a r o v i c : Arch. f. Verd Krank, (référât) Jannuar 1933.
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stabilit că, presiunea intragastrică la indivizi normali, este de 5— 12 cm. de
apă. Ea poate augmenta la 24 dar şi să descindă sub minima normală.
In stările patologice se pot înregistra modificări foarte importante ale acestei
presiuni.
,
ROGER KORBASCH, 22) a publicat o excelentă şi extrem de docu
mentată lucrare asupra gastroscopiei şi a importantei acestei metode de exploratiune pentru diagnosticul gastropatiilor.
In cuprinsul lucrărei, autorul expune gastroscopul imaginat de dânsul,
instrument care, pare să fie foarte practic şi mai la îndemână exploratorului.
Fotografiile care ilustrează lucrarea sunt foarte reuşite şi extrem de con
vingătoare pentru ori şi cine.
TOMESCU V IR G IL , 23) a dat şi dânsul la iveală o lucrare foarte
documentată, privitoare la utilitatea radiografiilor în serie pentru diagnoza
ulcerelor gastro-duodenale.
b) INTESTIN. — BIK E L şi W AGNER,24) având posibilitatea să observe
timp îndelungat o bolnavă, posedând o fistulă ileală tip Thyri, au studiat cu această ocazie toate chestiunile pendinte de fiziologia secreţiei intestinale.
Lucrarea este O' punere la punct admirabilă a diferiţilor factori cari, in
tervin în cursul digestiei la producerea acestei secretiuni. Sunt analizate amănuntit din acest punct de vedere, factori principali, de ordin umoral şi
nervos, apoi cei secundari, de nuanţă mecanică şi chimică locală, după cum
şi felurite reflexe ce se produc cu această ocazie zise adiţionate, condiţio
nate, etc.
Autorii au studiat în acelaşi timp acţiunea excito-secretorie a diferitelor
substanţe asupra acestei secretiuni, dovedind că: alcoolul, acidaminele, ex
tractele Maggi, albuminele şi grăsimele ext. pancreatic sunt dotate de o ac
ţiune intensă.
Pe câtă vreme, hidrocarbonatele şi vegetale au o acţiune mai slabă.
A . C R AIFALE AN U şi âl. POPESCU,25) au executat experienţe pe
animale şi au dovedit că, prin secreţia glandelor duodenale şi prin aceea a
secreţiei glandelor anexe tub digestiv se elimină o mare cantitate de uree.
Cantitatea egalează aproape pe aceea de sânge. Fenomenul s’ar petrece
ca şi când aceste glande ar avea şi proprietatea să concentreze această substanţă înainte de a o elimina.
In stările de insuficienţa renală însoţite! de azotemie, pe această cale
de eliminare vicariantă organismul se debarasează de o bună parte din ureea
aflată în retenţiune.
F E L IX RA.MON şi DUMITRESCU PO POVlCI, ^6) au întreprins o
serie de cercetări pie animale asupra funcţiunei de eliminare a tractului diges
tiv şi au stabilit modul de eliminare al albastrului de metil, al ureei, aci
dului uric, oxalic, al bilei. Ulterior ei se ocupă şi de modul de eliminare al
cuprului, al mercurului, după cum şi diferiţilor microbi, dovedind că, în
22) R o g e r K o r b a s c h : Gastroskopische diagnostic. Arch. f. Verd Krank, Juli 1932 B. 54.
..
23) T o m e s c u V i r g il : Contribuţiuni la studiul radiologie în serie în diagnoza ulcerelor
piloro-duodenale. Teză Buc. 18 Dec. 1929, No 3388.
24) A d o l f B ic k e l und H . I. W a g n e r : Der Mechanismus der Dünndarm-sekretion beim
Menschen und seine Verknüpfung mit der psycho-physiologischen Sphäre an dem Wee über
»Addierte Reflexe“, (Arch. 1 Verd. Krank. Jannuar 1934. B. 55).
*
25) A . C r a ifa le a n u şi M . P o p e s c u : Comunicare făcută Cangres. pentru înaintarea Ştiin
ţelor Buc. April 1934.
26) F e l i x R a m o n şi D u m . P o p o v ic i: (Revista Ştiinţelor Medic. 1932, p. 1512).
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•cursul eliminărei, unele din aceste substanţe cauzează leziuni. Substanţele
,de provenienţă exogene se elimină imediat, pe câtă .vreme cele de proveni
enţă endogenă au nevoe să atingă o anumită .concentraţie şi să depăşească
un aşa zis prag de eliminare.
ANDRE BOIYINj27) într’un studiu documentat asupra Hormonilor se
ocupă printre altele şi deHormoni digestivi,
arătându-le cu această ocazie
mecanismul de acţiune, în toate fenomenele pendinte de actele digestiei in
testinale.
VICTOR DIM ITRIU, 28) incitat de faptul că, a avut ocazia să opereze
două bolnave suferind de
rectită stenozantă, cărora de-a executat operaţia
exoiziei colţului solar stg. sau a plexului mezenteric, studiază într’o l u 
crare documentată anatomia ;şi fiziopatologia simpaticului intestinului gros,
dovedind cu această ocazie că, spasmul .dureros în colite îşi are origina în
plexurile nervoase intramurale ale colonului fiind independente de restul sim
paticului.
P rin rezecţia căilor simpatice intermediare se produce o întrerupere
temporară a conductibilităţii dar fără ca, aceasta să modifice favorabil mer
sul leziunilor de colită.
P A V E L ş i M lL C D ,29) au observat în timpul curei de îngrăşare prin
insulină, o oarecare acţiune a acestei substanţe asupra tractului intestinal.
Plecând delà această observaţiune, au întreprins cercetări minuţioase pe cobai
şi au dovedit că, insulina măreşte în majoritatea cazurilor contractibilitatea
intestinală cum şi tonusul şi frecvenţa contracţiunilor. Experienţele au fost
făcute pe fragmente de intestin cercetate în vitro. Pentru acest motiv se poate
susţine că, ipoteza lu i Quiglei şi Solomon, după care, acţiunea ipercontractilă
a insulinei ar fi condiţionată de integritatea pneumogastricilor, nu pare să
corespundă realităţii. Insulina pare că, lucrează asupra terminaţiunilor paraşimpatice periferice, fapt verificat prin adminsitrarea atropinei înainte şi după
injecţie. Cele constatate pot avea aplicaţiuni practice în tratamentul colitei
muco membranoase unde, substanţa ar putea regulariza tonusul şi contractilitatea.
FARM ACOLOGIE— FARM AÇO DIN AM IF. — M i j l o a c e d e d i a g 
n o s t i c : a) Stomac: CARNOT şi LIBERT, 303
) au stabilit că, injecţiile sub1
cutane de 0,001 gr. histamină produc în mod constant la omul normal o
secreţie copioasă de suc gastric, posedând valori acide ridicate şi o putere
peptică crescută. Numai fermentul lab s’ar afla în această secreţie într’o
cantitate mai mică. Introducând în clinică metoda acestor injecţiuni, cu sco
pul cercetării secreţiei gastrice, Camot şi Libert au .dotat semiologia cu o
metodă preţioasă care, pentru Câţiva cercetători, este investigaţiunea cea mai
bună de aplicat, pentru cercetarea secreţiei gastrice în stare normală şi pa
tologică.
GEORG

SZEM ZO,81)

însă,

voind

să

controleze

afirmatiunile

unor

27) A n d r é B o i v t n : Progresele recente în cunoştinţele „noastre asupra hormonilor. (Re
vista Ştiinţelor'Medic. 1930, p. 1126).
28) V ic t o r D i m i t r i u : Contributiunî la„ studiul .simpaticului intestinului { gros ş ijn spe
cial al simpaticului în colite. (Rev. Spitalul, 1930, p. ’8).
" ) P a n e l şi M i l c u : L’action de l'insuline sur l’intestin.'(Arch. des mal. de rApp. dig.
No. 3 1933, p; 310».
. . . .
t ,
4Î
/
,30) C a r n o t et L ib e r t : L’epreuve clinique *de Thistamme en pathologie gastrique et ses
bases expérimentales (Paris* Médical 16Janv.l9S2).
'
......
31) G e o i g S z e m z o : Sollen wir die Histaminprobe in derf Diagnostik diè, Anaziditâten
anwenden (Arch. f. Verd. Krank. Juli 1933.’ B.'54).
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•autori 'americani ba: DobsOn, Oompertz, etc. care, pretindeau că, prin proba
histaminei, se poate diferenţia in clinică patogenia ahiliilor gastrice, a întreprms cercetări minuţioase, 'care, l ’au convins însă că, prin această -met ă fiu se poate obţine în cazuri de ahilie, fenomene secretarii de aşa Tel,
încât, acestea, să permită a se face această diferenţiere. In consecinţă’
‘Szeinzo, fiu se poate alătura la 'Concluziile autorilor Sus amintiţi şi, chiar este
de părere că, proba histaminei trebue exclusă din arsenalul mijloacelor de in
vestigaţie a bolnavilor gastropati, aceasta, din cauza unor fenomene supără
toare, şi chiar alarmante pe care injectiunile de histamină le poate cauza
‘<frora din aceste persoane.
F A E O Y şi D EEO N, 32) au dovedit că, acetilcolina administrată în inlectiuni subcutane de 0,30— 0,40 gr. produce o ipersecretie gastrică acidă,
apropiată de aceea a histaminei. In consecinţă această substanţă s’ar putea
intrebuinfa în clinică şi dâfisa pentru diferenţierea ahiliilor gastrice.
IV A N .LO IlIE>33) a cercetat viteza de sedimentare a hematiilor la
150 gastropati (54 ulcere gastrice, 24 ulcere duodenale, 26 .gastrite şi duodenite şi cancere).
Fenomenul a fost găsit accelerat în ulcerul .gastric complicat, în ul
cerul duodenal chiar şi necomplicat, în gastritele ulceroase şi mai .ales în
cancer. In această ultimă boală o sedimentare prea accelerată constitue o
contra indicaţie operatorie.
,
C4° JA ÎÎ . N iC U LAE. 34) a adus, cu ocaziunea tezei sale de doctorat,
■contributiuni lămuritoare şi foarte documentate, privitor la vaxiatiunile ch im is
mului gastric în ulcerul gastroduodenal.
FLECKEL,35*) a .încercat să stabilească tipurile secreţiei gastrice normale
şi patologice servmdu-se de o metodă proprie care constă în administrarea a 2
'prânzuri de proba Ewald. El a putut distinge .în felul acesta 4 tipuri distincte:
1) lip u l normal izosecretor = valorile :acide ale ambelor .prânzuri de probă
un aproape ega e. 2) Tipul astenic — valorile acide ale sucului primului
■prânz sunt superioare celor de al doilea. Tipul susţinut, tonic = .valorile .acide
e ambelor sucuri se comportă tocmai contrariu. 3) Tipul torporic, ambele
sucuri sunt lipsite de acid clorhidric liber.
fruhstufk)t0da 1Ui FleCke1’ derivă din aceea a lui Simnitzki, (Doppeltenpxobe^ Acest dm urma autor, ajunge cam la aceleaşi concluzii, întrebuinţând
-doua prânzuri de probă compuse din .bulion, administrate la . acelaşi interval,
dar cu excepţia că, extracţia sucului gastric se f ace prelungit şi fractionat
cu sonda Einhorn.
*
SOHEMENSKY

şi GELING, S6> s’au ocupat cu cercetarea valorii se-

Dig. No37Î m î ) f elI,eron ; Ao« tyIch°line et sdcretion gastrique. Archiv des Mal de l'App.
Verd Kr3anki“ eft£°193LBie53)TthrOZyten Senknngsrei,ktion bel Magenkrankheiten ,<Arch..f.
gastro d n Ä l Ä ' M

Ă ? .*

Chimiam* ai « - W » - '« - ulcerul

März 1932*B? 61).e,‘ Beitrag zur Kenntnia der Typen der Magensecretion (Arch. f. Verd dCrank.
in Ihrer ^ e S n t M ^ M ^ di,,^” 5 5 s n « (®5,inflri . Das '"G“ trltisproblem. Die Fermentbestimmnng
(Arch.-f.'V erd .S rM k ^ O T fiM V B ?5 2 ).eS Migens’ ' ^ » « “ “ dere.für die komplette Achill*
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miologice a dozărei fermenţilor în sucul gastric. Şi n’au putut confirma întru
totul constatările .anterioare ale lui Rutimeyer, Delhange care, susţin că,
prin cercetarea comparativă a fermenţilor peptic şi lab. se poate obţine în
elinică date interesante pentru diferenţierea patogeniei ahiliilor nervoase,
de cele canceroase. Ex. : Intr’un caz de ahilie, cu valori foarte joase de
ferment lab, aceasta pledează mai mult pentru o patogenie nervoasă şi nu
pentru una canceroasă a boalei.
EHRENFELD şi STURTEVAND,37) au cerceatt la 55 bolnavi suferind
de ulcer peptic sensibilitatea la tutun. S’a făcut bolnavilor injecţii intra
dermice de extract de tutun Mariland, Virginia, etc. In felul acesta nu
s’a putut dovedi că, aceşti bolnavi nu au o sensibilitate specială fată de
această subsţantă.
NEGRE V A Z Q U E Z ,38) a dovedit că, extractul post Hipofizar, posedă
o acţiune depresivă asupra secreţiei gastrice mai ales la hiperacizi. La ipoclorhidrici, valorile acidului HC1. liber rămân nemodificate, dar se scad cele
ale acidului clorhidric combinat şi ale acidităţii totale.
I. H O FSTE IN ,394
) dovedeşte şi dânsul că,
2
1
0
netă asupra secreţiei gastrice, mărind debitul şi
secretiuni. Constatatiunile lu i I. Hofstein consună
de SIMICI, POPESCU şi DICULESCU,
cu cinci

insulina posedă o acţiune
valorile acide ale acestei
de altfel cu acelea făcute
ani anteriori.

R. ENGER, 41) a studiat ingenios provenienţa acidului lactic din
conţinutul gastric al gastricilor canceroşi. Astfel, unui bolnav suferind de
cancer gastric dacă i se injectează intravenos 500 cc. dintr’o soluţie de glucoză 20 Oy'o şi apoi i se provoacă o secreţie gastrică printr’o injecţie de
histamină sau cu ajutorul administrărei unui prânz de probă cafeinat, se
constată după câtva timp, o creştere vădită a acidului lactic în secreţia
gastrică astfel provocată.
Este probabil că, în acest caz însăşi tumoarea neoplazică prin fermenţii
ce-i conţine a putut elabora ea singură acidul lactic din glucoza aflată în
mai mare cantitate în sânge. In felul acesta se dovedeşte odată mai mult că,
părerea clasică care, atribuia bacililor Boas-Oppler, rolul elaborărei acestui
acid, aflaţi în mare cantitate în lichidele gastrice de stază a acestor bolnavi,
nu mai corespunde realitătei.
.
EMMERLICH W L ID L IN G E N ,^2) preconizează o ingenioasă metodă
de diagnostic etiologic al gastropatiilor (depistarea etiologiei luetice) constând,
în a se apTecia reacţia locală făcută bolnavilor aflaţi în cercetare de o injecţie
intradermică de 1/10 cc. conţinut gastric, extras à jeun din stomacul bol
navilor.
O reacţie intens pozitivă, caracterizată printr’o papulă largă de 3
cm. în diametru, infiltrând tegumentele, ce apar după 1— 2 minute şi
atinge maximum de intensitate la 24 ore şi care dispare după 48, s’a
37) E h r e n f e ld end S t u r t e v a n d : Tabacco sensitivity in peptic ulcer (the review of gastro
enterology No. 1, 1934).
38) N e g r e V a z q u e z : Etude sur l’hypophyaine et l’acidité gastrique (Arch. des Mal. de
t’App. Digestif No. 933).
39) I. H o f s t e in (Strasbourg): Action de l'insuline sur la sécrétion gastrique, (Arch.
des Mal. de l’App. Dig. No. 8, 1933).
40) S tm ic l, M . P o p e s c u et D i c u l e s c u : Action de l’insuline sur la sécrétion de l’estomac
à l’état normal et pathologique (Arch. des Mal. de l’App. Digestif No. 1. Janv. 1927).
41) R . E n g e r : Milchsäure Bestimungen in Magensaft (Arh. f. Verd. Krank Nov. 1933).
42) E m m e r i c h W i l d l i n g e n : Über Spätreaktion und Heilerfolge nach intrakutaner Verimfung von Magen secret (Arch. f. Verd. Krank. Nov. 1933, B. 54).
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putut observa mai ales la iadivizi ou trecut luetic. La aceştia, procentul de
pozitivitate a reacţiunei a fost de 750/0 . Constatatiunile autorului, chiar
aca nu l-au permis să tragă concluziuni prea precise, nu este mai puţin
adevărat că, dânsele deşteaptă cercetătorilor un deosebit interes.
D U V A L J., CH. RO UX, BfiCLfiRE şi F. MOUTIER.43) luâad în
discuţie chestiunea valorii diagnostice a radiografiilor plicaturilor mucoasei
gastrice, scot în evidentă foloasele acestei metode de cercetare, dar şi di
ficultăţile interpretărilor juste a im aginilor' astfel obţinute. A utorii se arată
mai ales sceptici atunci când este vorba de diagnosticul precoce al cancerului
gastric, dat fiindcă, în aceste cazuri leziunea neoplazică în loc să ipertrofieze
aceste plicatun ea le şterge de cele mai dese ori. In legătură cu această
chestiune atâta de interesantă, A N A P A P A ZO L
a făcut la noi un studiu
radiologie foarte documentat, asupra reliefului gastric şi a importantei sale
pentru diagnostic.
rrp| M ERKLEN, ARON şi ISRAEL, 45) au cercetat r a ţiu n e a între acidul
HL1. şi cloruri gastrici. Autorii au dovedit că, la indivizii cu clorhidria
normala, cantitatea de Na. Ol: gastric se găseşte peste normal, în 750/0
din cazuri; la anaclorhidrici, ea este sub normal, în 850/0 din cazuri La
ipoclorhidrici numai 58O/0 dintre bolnavi, au Na. CI. ridicat, iar în cazur e e îperclorhidrie cantitatea a fost găsită peste normal în 85,71 0/0 din
cazuri. Numai constatatiunile făcute în stările de ana şi hiperclorhidrie pledeaza m favoarea existentei unei interdependente secretorii referitoare la productia de HC1. şi la cea Na. CI. gastric.
F
fnitrit ^ m v l Şi. Bf R L O W >46) au 6tudiat P« animale, acţiunea nitritilor
• • + *• i * ’ A1*” 4 de S° dlU’ nitroglloerinâ) asupra motilitătii stomacului
şi intestinului Autorii s’au servit de explorata radiologică, apoi de exaenui direct al motilitătn acestor organe, animalul fiind laparotomizat după
W

s T +CU r \ na Şl “ 0616 din Urmă de metoda Srafică, cu care s’a
egistrat contractnie unor fragmente de stomac şi intestin introduse într'o

d l . '“ / “

'/™

.» ' *

Prin aceste cercetări autorii au dovedit că, nitritii posed o acţiune antispasmodica şi antiperistaltică intensă.
T, E , ^ 0 ^ IA ? U’ 47^ a studiat amănunjit acţiunea ciupercei Japoneze
,, ombucha (o simbioza delevure şi bacterii), administrată în infuzie câi
nilor cu stomac a la Pawlow, şi la 12 bolnavi cu gastropatii diferite. La

ZT a

r
I
C°nStaU Că’ aeeast‘!i infuzie diminuă secreţia dar măreşte
;V a
'. PeD rU a°este motlve autorul cred« ca, această infuzie poate fi
utilizata in stările ipoclorhidrice şi iposecretorii gastrice.

PATOLOGIE, CLIN ICA : a) Stomac şi duoden.
Uicerul gastric şi duodenal. Etiologia şi patogenia acestei boale atâta
— - raSpandlta a fost foarte mult discutată în ultimii ani, fără însă ca, a(Arch.
S

M a ifîa p a î o l:

LRS P‘ iS de ’ a Muqueuse Sastrique
Rel'?tul 8®sWc. Studiu In Radiologie (Teză Buc 27 Iunie 1920 Nn nsam

et vomissenmnU^ChezTes Anîch.oÎhvd^ju0^ ? ‘’aCide
^
HyperchIorhydries)1(Arch. d e s ^ M ^ d P A p p 8'D^eaUf^Ma^WSl)1163 *
IntestinaMrac^E^erim^nta^sîtid^r*(Ârch. &
sicretion gastrique^Comp! R?

»

»

T

<»“

lh°
*Kambuche*

>*
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ceasta să fi putut lămuri pe deplin această chestiune atât de obscură a patologiei
medicale. Ca o consecinţă a numărului mare de lucrări care s’au publicat
din acest punct de vedere, se poate conchide că, teoria patogenieă cea mai
plauzibilă de admis, pentru majoritatea acestor ulcere este teoria eclectică.
Adoptând acest mod de a vedea s’ar putea susţine că, factorii cari intervin
la înfăptuirea şi perpetuarea cronică a leziunei ulceroase se înlăntuesc în
felul următor: 1) La început se produce în peretele şi pe o zonă limitată
a mucoasei gastrice o infecţiune prin intermediul unei emboli septice sanguine,
plecată cu mai multă probabilitate dintr’ un focar de infecţiune latentă (fo
cal infection). înfăptuirea perorală a acestei infectiuni care duce la forma
ţiunea unei gastrite premonitoare este şi dânsa posibilă şi este foarte mult
admisă mai ales în ultimii ani, datorită lucrărilor lui Moskowicz, Konjetzny, Puhl, Kalin, Orator (entzundliche-teorie). 2) Focarul embolie odată
constituit va produce o leziune necrotică şi hemoragică în teritoriul gastric
atins. Aceasta va cauza la rândul ei procese de lim fagită înconjurătoare care
vor împiedeca vindecarea. 3) Mucoasa astfel devitalizată se va lăsa să fie
autodigerată producând ulcerul cu toate caracterele sale anatomo-patologice.
4) Constituirea ulcerului va f i cu atâta mai rapidă şi leziunea va perzista
şi va deveni cronică cu cât va preexista la bolnav, un anumit dezechilibru
vegetativ, care, va comanda şi va tme sub dependinţa sa în tot cursul boalei
simptomele cardinale ale ulcerului, care sunt: ipersecretia, iperaciditatea,
ipertonia şi durerea aşa de caracteristică a boalei. Cercetările efectuate de
DANIELOPOLU, SIMICI şi C. D1M ITR1U,4S) au dovedit însă că, ipervagotonia generală aşa cum a conceput-o Von Bergmann, nu se întâlneşte
decât rare ori în ulcer, mai degrabă se constată la aceşti bolnavi existenta
numai a unui proces de ipervagotonie cu localizatiune exclusiv gastrică,
care, poate merge împreună cu o formulă vegetativă cu totul diferită în
domeniul celorlalte organe. 5) La perpetuarea leziunei şi a dezechilibrului ve
getativ sus amintit, mai intervin probabil şi alţi factori cum sunt: deze
chilibrul umoral ionic, constituind acidoza sanguină a lui Balint, dezechilibru
acido-bazic tisu'ar local, stare ipoparatiroidică, stare ipovitaminozică, etc.
LEO N O R PO TH ,49) a adus argumente serioase de ordin gastroscopio
teoriei inflamatorii gastritice a ulcerului arătând că, prin gastroscopii repe
tate,dânsul a putut urmări în timp, modul cum
se transformă în ulcer
cronic, o ulcerajiune superficială constituită în mijlocul unei zone mai mult
sau mai puţin întinse de gastrită cronică.
BERNER, 60) a cercetat şi dânsul tonusul vegetativ la 20 ulceroşi
operaţi servindu-se de proba atropinei, adrenalinei şi pilocarpinei. In felul
acesta a dovedit că, 17 dintre bolnavii studiaţi de dânsul, prezentau o dezarmonie vegetativă
în sensul Heterotoniei
lui Hans Curshmann. Heterotonia
exprimă în aceste cazuri o ridicare vădită a tonusului.
BOUCHUT şi FR O M E N T ,4
51) au izolat din complexul formelor cli
0
5
9
4
8
nice
ale ulcerului două mai deosebite şi mai rare pe care au avut ocazia
48) D a n ie lo p o lu , S i m l c i und C . D im lt r lu : Die Atropin orthostatismus Probe zum Stu
dium des vegetativen Nervensystems im Fällen von Magen und Duodenal geschwttren (Arch.
f. Verd. Krank. 1929, B. XXV Hefz 3 )4 ).
u . i r j o, , „
49) L e o N o r o o t h : Ulcusgenese an dem Boden von gastntis (Arch. f. Verd. Krank. Juli
1932. B. 52).
50) B e r n e i : Untersuchungen an Magen operierten Ulcuskranken insbesondere an La
bilität ihres autonomen Nervensystems (Arch. f. Verd Krank. Nov. 1933 B. 52).
51) B o n c h u t et F r o m e n t : Quelques formes douloureuses atypiques de 1ulcère gastroduodénal (Arch. des Mal. de l'App. Dig. No. 4, 1932).
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Să le observe şi să le studieze amănunţit: 1) Forma tip Angor, 2) Forma
tip pseudo-apendiculară.
FLICHET şi BOURSAT, 52) au descria observatia

bolnav car0j

su erea e un ulcer cronic al mioei curburi dar care, în acelaşi timp, poseda
inversiunea tutulor organelor abdominale. Durerea obiectivă la presiune era
localizata în ipohondrul drept în zona veziculară. Mica curbură gastrică având
vezicuUră °

tlP1Că’

Spre slân^a ^

învecina zona obişnuită

AD O LF GRUNSTEIN, 53) a pubiicat o lucrare inaugurală complectă
asupra stenozei pilonce.
F
, JE A N CHf RlER 5i) “ publicat observajia unui bolnav care, prezenta
u cer peptic format pe marginele orificiului unei guri de gastroenteroanastomoza anterioară însoţită de pilorectomie,- operaţie care, fusese executată
cu patru ani anterior pentru un ulcer duodenal perforat.
m

ILiESCU G.,55) a publicat şi dânsul o lucrare foarte documentată asupra
diagnosticului ulcerului peptic post-operator.
LED O U X-LEBARD , H ILLEM AN D şi G A R C IA .56) au publicat cazul
unui bolnav care prezenta un ulcer gigantic duodenal. Autorii insistă cu aceasU ocazie, asupra dificultăţilor de diagnostic radiologie al leziunii, dat
Rindea, nişa ulceroasă prin dimensiunile sale poate f i luată drept umbră
însăşi a bulbului duodenal. Ulcerul acesta posedă de obicei o evoluţie ma
ligna cu tendinţa la perforaţie şi se însoţeşte adesea de procese de periviscerită
intensa care, cauzeaza bolnavului dureri accentuate.
dnod “ U V A L ’ AM ELIN E » BEDON, 57) au publicat un caz rar de nloer
uodenal asociat unei stenoze duodenale juxta mezenterice. In astfel de cazuri
este necesara o operaţie combinată (duodenojejunostomie).
h e m o r a ^ ' , ^ 1^ ’ ^
taTt™ t
ga^tro entero
î care
post-operatom

"

IU“ are doCumentată asupra deselor

“
! Caie’- SUrVm
UlC6rUl dU° deaal ° hiar * d“ Pă operaţia
anastomoze!. Din 51 bolnavi care, au suferit de ulcer duoau os astfel operaţi, autorul a observat survenind hemoragii
la doisprezece dintre ei (procent 23O/0).

D U V A L ’ G lR A U L T şi BECLERE, 59) au publicat observaţia unui bolin l
re; - S- -Ca
“
Ul° er Siga“ tiC al micei
dar care a evoluat
s dios fara sa prezinte simptomatologia caracteristică boalei. Bolnavul avea
*
* slmPto™ de hipoclorhidrie caracterizate prin slăbire, inapetenta
pentru carne, greutate post-prandială. Leziunea a fost confirmată la operaţie.
Bolnavul s a vindecat după gastrectomie.

des viscères sou^dlaphragmatiques^Soc 'dépens? curbure gastrique dans un cas d'inversion
de mal. de l’App Digf No 3 1934)? (S
d® gas‘ ro-enterologie Paris 13 Nov. 1933 et Arch.
541 J e f y Â ' f r ^ e-iT i i BteD0Za. p n ° ty J a i (Tezâ Buc- 8 Mai 1031 N»- 3739).
pylorectomle^étrolte^ pow ^lcere? (SoaUdedgastro0en t^ a risaiS2rMarseir934).m*e an^ r*enre aPr5s
1930 No. 3664).
’ U C®ru pePtlc Post operator. Diagnostic. Traiament. (Tezâ Buc. Dec.
Séance 12 Jul?

“^

?

Hil l emand

et

=

Ulcère dnodénal géant (Soc. de Gastro-ent.

«ne sténnsADrt,?fHa^iilfl/ ne. et R f ,lo n : Une observation nouvelle d’ulcère dnodénal associée à
é E8? CA ^oéu.? ül?n?ao?ÎnH?n é.rl?ile (Ar<:h' deS MaL de |,APP- Die®stir No. 3,1932, p. 241)?
entérostcnnie*(^cÎSé ?de ^asfro^Enférolo^i^ïiianv. *1934)? éCh6CS fre<1“ ®nt®S d® * W Soc. de Gastro-aent“

? i f l f j u t n e Ì9^,?ère gean‘ d®

petite CDrbure à evolnlion Iatente
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COTTENOT, CHERIGIÉ şi B D S Y ,60) au insistat mult asupra fap
tului că, pentru diagnosticul ulcerului duodenal, este foarte necesar ca,
radiografiile în serie să fie făcute succesiv în poziţia ortostatică şi in aceea
a decubitusului ventral (procubitus).
Examenul în procubitus serveşte mult pentru diagnosticul ulcerelor
fetelor duodenului; cel făcut în cealaltă poziţie, mai ales pentru evidenţierea
deformatiilor curburilor şi a diverticulelor.
I. TEODORESCU, 61) a publicat o lucrare inaugurală foarte documen
tată asupra sediului ulcerului duodenal.
IL1ESCU O .,62) a publicat o teză de doctorat foarte documnetată,
privitoare la diagnosticul şi tratamentul ulcerului peptic post-operator.
SIFILIS GASTRIC.
C. BARTH , (Ia şi),63)

publicat două cazuri interesante de

sifilis

gasi rie care, s’au caracterizat mai întâi, prin gastralgii fără orariu fix,
accentuate noaptea, apoi prin o bună tolerare a probei iodului, deşi unul
din bolnavi avea o imagină gastrică lacunară suspicioasă de neoplasm, şi prin
lipsa unui paralelism logic între simptomele locale şi cele generale.
TEODOR DUMITRESCU şi AL. Ş T E F A N I,64) au publicat şi dânşii
un caz foarte demonstrativ de sifilis gastric caracterizat prin fenomene stenozante pilorice care, au dispărut după un tratament antisifilitic.
P. STOENESCU şi V. TOMESCU, 65) au comunicat societăţii Spitalelor
din Bucureşti, trei cazuri demonstrative de ulcere multiple gastro-duodenale,
de origină sifilitică.
NEOPLASME,

CANCER.

—

Cercetările

şi publicatfunile

privitoare

la această boală sunt rezumate în articolul privitor la diagnosticul precoce al
cancerului gastric, pe care unul din noi îl publică in cuprinsul chiar al
acestui număr din ,,Mişcarea Medicală” .
SARCOM. — ANDRÉ CAIN, H ILLEM AN D şi M E Z A R D ,66), au
publicat o lucrare documentată asupra sarcomului gastric, cu ocaziunea stu
diului amănunţit a unui cap excepţional de Iimfangită limfosarcomatoasă gene
ralizată a stomacului. Autorii insistă cu această ocazie asupra faptului că,
observaţia aceasta este unică în literatura medicală.
POLIADENOMUL G ASTRIC. — ALD O CALO, 67) a publicat un caz
interesant de poliadinom gastric, tumoare benignă care, reproduce structura)
glandelor gastrice, după cum uneori şi pe aceea a glandelor lui Brunner
ori aceea a pancreasului (adenom hetero tipic). Acestea din urmă, observându-se de obicei în regiunea pilorică. Simptomatologia este imprecisă, iar
diagnosticul se face numai prin examenul radioloic. Tumorile acestea pot da
60) C a lte n o l, Chêrtgte et B u s y : L’exploration radiographique du duodénum en position
debout et en décubitus ventral. Comparaison des moyens obterus. (Société de Gastro-Ent.
Paris 43gj^°J’ Teo(i 0rescu : Contributiuni la sediul ulcerului duodenal (Teză Buc. 30 Mai 1930
No. 3624*‘ ju escu q . Ulcerul peptic post operator (Teză Buc. 1930, No. 3664).
63) C. B a r t h (Iaşi): Apropos de deux cas de syphilis gastrique (B. et M. des Hôpitaux
de Bue. Q / ^ ^ ^ d o r ^ D u m i l r e s c u şi A l. Ş t e f a n i: Considérations sur un cas de sténose pylorique
Svnhilitiaue (B et M. des Hôpitaux de Bucarest 1929 p. 172).
, ’
yP
65) P . S t o e n e s c u şi V. T o n ie s c u : (Comp. rend. Soc. méd. des Hôpitaux de Bue. Sec.
4—18 D<^ . ij % £ e C a i n H t lle m a n d et M e z a r d : La lymphangite lymphosarcomatense Généralisée
de l’estomac. (Contribution à l’étude du Sarcome gastrique). Arch. des Mal. de l’App. Dig.
No. 4, 1931. Aldg
glo; Contributions
à l’étude des Polyadenomes gastriques (Arch. des Malad.
do çCalo:
Coni
de l’App. Digest. No. 3, 1934).
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Şi complicaţii ca: stenoză pilorică (tumoare supapă), ulcerarea tumorilor,
degenerare neoplazică. Tratamentul este numai chirurgical.
. P A V E L ?i M lLCU ST- . 68) au descris un caz rar de adenomatoză m ihara a duodenu!"1. Cazul a fost pentru autori o surpriză de autopsie căci
nu exista nici un simptom oare, să exteriorizeze vre-o suferinţă duodenală.
a spus ca, proliferarea adenomatoasă a glandelor lui Briinner ar constitui
o circumstanţa favonzantă pentru formarea ulcerului duodenal. In cazul de
iaţa nu există nici o urmă de vre-o astfel de leziune.
irast ' Gt SToIî ^ R
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EDUARD K AD EN >®9) » studiat secreţia şi evacuatia
SUferind de g a 5 trite acute- S ’a « r v i t P en tru aceasta de

albastru de P" n
V ’/
?i Kalk Care>
PrealabR colorat eu
tru de metil Viteza de evacuare gastrică, se judecă cu acest prânz de
proba dupa rapiditatea dispariţiei culoarei albastre, a eşantioanelor de suc
gastric pe care exploratorul le extrage în cursul tubajului prelungit cu aju
torul sondei lui Einhora. In felul acesta, autorul a stabilit că, în gastritele
acute exista des o evacuare gastrică precipitată, după cum şi o tendinţă la
supra aciditate. Numai la 4 dintre cei 24 bolnavi astfel cercetaţi, s’a dovedit e s e n ţ a unei subacidităti: Deasemenea, s ’a putut constata des, în
" T ,1\e «
f
extraae’ Preze“ ta U d u lu i lactic care, în două cazuri a atins
cantitatea de 33 şi 30,8 mgr. 0Jq ,
UDAONDO

E LIZA D E şi M ARTIN EZ, 70) au pubIicat un caz foarte

interesant de gastntă flegmonoasă circumscrisă a stomacului. Lucrarea cu
prinde şi un studiu istopatologic foarte complect al acestei redutabile afec
ţiuni care, merita să fie citită în întregime, după cum şi fotografia istopatologica e extrem de edificatoare.
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BARD ET, 71) au publicat
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fi în realitate cauza fenomenelor dispeptice în 220/0 din cazuri.
.Sediul acestor duodenite este de obicei bulbar,
găsi situate pe cel de al treilea segment duodenal.

mai
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ch iru rg iriPl0mat0l0êia Mte aSemănâtoare u,ccrului> iar tratamentul este pur
prim itivcSPsI :r f +ILE' 72i, ~ CerCCtările din ultimul tim? ^ dovedit că Cele
s u r v o le «n f
+-reSC T
t? te Pr0babilităt« e unor turburări primordiale
raie T
f
T *“
Sistemului nervos vegetativ, a compoziţiei ionice „m o
rale şi a functiunei endocrine. In cele din urmă, la toate acestea se mai pot
asocia ş! oarecare leziuni organice care, vor complica turburarea funcţională
perpetuând şi agravand sindromul. Concesiunea aceasta patogenică poate
duce la inovatium utile din punct de vedere terapeutic.
_______Oele^secondare, pot şi ele să se înfăptuiască printr’un mecanism asemă1933, p.

1812 )aiW 61

MilCU: Adénomat°ee miliaire du duodénum (Le Presse Médicale No. 92.

(Arch. ff V e f^ K r a n k ^ o v /ll^ Bg)M ^ °tilitai UDd Sekretion des Magens bei akuter gastritis
Malad. d?e Y a ^ p. ' m f e s t ^

Phlegmon circonscrit de l’estomac (Arch. des

de )’App71l)£efut*Noet i \ m ) . LCS périduoddniles d’origine appendiculaire (Arch. des Malad.
Clinica No. f ' i m ™ ' Pal0genla dispepsiilor primitive In lumina cunoştinţelor actuale (Revista
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nător, dovada o găsim lămuritor într’o lucrare recentă a lui CONSTANTIN
TROCMAER, 73) inspirată de Dumitrescu Mante.
Acest autor, cercetând chimismul gastric la 40 bolnavi suferind de
emfizem pulmonar care, prezentau concomitent turburări dispeptice, găseşte
că, 29 din aceşti bolnavi, erau iperclorhidrici (procent 880/o), iar 5 ipoclorhidrici (procent 120/0). Bolnavii iperclorhidrici aveau turburări vegetative
tn sensul unei amphotonii eu predominenţă parasimpatică. Deductiunile tera
peutice care se pot trage din aceste constataţiuni pot fi şi ele foarte utile
din acelaşi punct de vedere terapeutic.
PAU LI A N şi B ISTR IC IA N U ,74) au publicat un foarte interesant studiu
fiziopatologic al vărsăturilor, care se observă în patologia nervoasă, aducând
prin aceasta contributiuni preţioase privitoare la terapeutica acestor fenomene.
GASTRO PAREZA (Sindromul lui Schlesinger). — MOSCOVICI,75) inspi
rat de D -r Grossmann a studiat amănunţit cazul unui bolnav care prezenta
vărsături bilioase abondente, foarte frecvente şi rezistente la orice tratament.
Examenul radiologie al acestui bolnav a putut dovedi că, se producea în
acest caz, în mod intermitent, o bcantă pilorică îndelungată după cum şi o
viciată chinetică duodenală care, expulza la diferite intervale conţinutul acestui organ, în interiorul stomacului. Cum însă, un studiu grafic al motilitătii gastrice arătase că, stomacul bolnavului nu era nici decum paretic ci,
avea contractiuni ample, Moscovici, incitat de Grossmann, au schimbat eti
cheta dată de Schlesinger, unor astfel de cazuri, din gastropireză în miastenie piloro-duodenală intermitentă. Termenul nu pare nicidecum nelogic aplicat fiind, fenomenelor observate căci, şi W . Rahmann, a descris în ulcerul
stomacului spre ex. o stare chinetică pilorică tocmai contrarie, etichetată cu
numele de Pilorotonie simplă sau Astolică (astolie gastrică). Toate acestea
dovedesc că, o incitatiune anormală comandată de o leziune organica gastrica
or duodenală, poate imprima chiniticei pilorice, aspecte diferite, caracterizate
fie prin fenomene astenice, paretice, fie din contră, tonice mai mult sau mai
puţin perzistente.
Prof. DOBROVICI şi A M ILC A R GEORGESCU, 76) au publicat un caz
rar şi extrem de interesant de aérogastrie cu Dextrocardie. Aerogastria în acest
caz, era considerabilă diafragmul de partea stângă atingea al 3-lea spaţiu
intercostal. Imaginea diafragmatică avea dublu contur semn patognomonic de
penetraţie.
PTO ZA GASTRICĂ. — V A N D O R F I,77) a cercetat chimismul gastric
la 1100 gastropaţi care, prezentau ptoza gastrică, dovedind că, 34,18 0/o din
aceşti bolnavi erau normoacizi; 33,36 0/o supraacizi; 20,46% subacizi şi
numai

12<>/o anacizi.
.
Urmărirea în timp a acestor bolnavi a permis autorului observaţi uni

interesante. Astfel, 44 din cei normacizi au devenit iperacizi; 33 din cei
supra acizi, au rămas după ani de zile tot în aceiaşi stare; 17 dintre cei
sub acizi, au devenit anacizi.
73) Trocmaer C.: Hyperclorhidria în emfizemul pulmonar. Studiu clinic şi de laborator
(Teză Buc 12 Martie 1934. Na 40691
patologia nervoasă (Spitalul No. P. 105.1932).
?S Molcootct: GasUo pareza (Miastenia Ppiloro5lUodeuala intermitentă, (Teză Buc.
Mai 19347^ Prof Dobrooici et Amtlcar Georgescu: Aerogastrie avec Dextrocardie (B. et M. des
Höpitaux de Bnc 1931>tjPe 15Le AziditäUTerhäUnisse des Magens bei der einfachen Magenptose (Arch. f. Verd Krank. Nov. 1932. B. 52).
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Constatatiunile acestea au fără îndoială o mare importantă pentru
prognosticul şi tratamentul turburărilor secretorii care se observă în aceasta
atat de răspândite alteratiune statistică a stomacului.
CO RPII STRĂIN I IN STOMAC. — FAG AR AŞAN U şi C O V A L I ,™ )
au expus asociaţiei internilor un studiu complect al acestei chestiuni, cu ocazia
obscrvatiunei unui individ care, înghiţise o furculiţă, ce i-a fost extrasă prin
gastrectomie.
A C H IL IA ALC ALIN Ă . — W ESTPH AL 79) tratând timp îndelungat
200 iperclorhidrici cu doze mari de alcaline, a constatat că, 100/0 din aceştiti
căpătase un suo gastric care, prezenta caracterele achiliei. In unele cazuri,
anaciditatea era aşa de gravă încât rezista şi la proba histaminei.
Bazat pe aceste constatatiuni Westphal se crede îndreptăţit să intro
ducă în nozografia patologiei gastrice un nou sindrom anacid „achilia al
calină” .
D IL A T A Ţ IA ACUTĂ (Gastroplegia). — SEIMEANU, 80) studiind
amănunţit un astfel de caz, a făcut câteva reflexii judicioase asupra patogeniei
acestui sindrom atâta de interesant din punct do vedere medico chirurgical.
Autorul se alătură teoriei patogenice care susţine că, gastroplegia spontană,
se daţoreşte unei paralizii reflexe a pereţilor stomacului, produsă fie de o
retentie duodenală, fie de rezorbtia unor substanţe toxice cu acţiune directă
asupra plexului coeliac.
Autorul insistă, din punct de vedere terapeutic, asupra poziţiei genupectorale a lui Schmitzler, poziţie care, adăogată celorlalte interventiuni tera
peutice, ajută mult la dispariţia procesului gastroplegic.
b) INTESTIN (Entero-eolita mneo-membranoasă). — UM FRAGE,81)
(Colitis membranacea). Boala aceasta, altădată atât de frecventă a devenit azi
foarte rară. Fenomenul acesta, observat din diferite părţi, a obligat direcţia
arhivelor germane de tub digestiv, să întreprindă o anchetă pe lângă cei
mai reputaţi specialişti enterologi, cu scopul cunoaşterei cât mai depline
a adevărului. A u răspuns anchetei H . Starck (ICarlsruhe), Strassburger (Frankfurt am Main), W olf (Berlin), Van der Reiss, etc., care, cu totii au confirmat
realitatea acestui fapt.
Starck, care practică la Baden, pretinde că, de şase ani n’a mai în
tâlnit în practica sa nici un astfel de caz; Strassburger, dela 1925— 1932, pe
13.500 bolnavi spitalizaţi şi mult mai mulţi ambulanţi, n’a mai observat
decât 4 cazuri între 1 9 2 5 -1 9 2 8 şi numai unul în 1931. Acelaş fapt l ’a
confirmat şi W olf. Constatatiunile acestea sunt fără îndoială preţioase şi me
n ta a fi luate în consideraţie, ele consunând de altfel şi cu cele ce vedem' cu
toti petrecându-se şi la noi în tară.
D IVERTICU LI IN TESTIN ALI. M. COLIŢĂ, 82) cu ocaziunea alcatuirei tezei sale inaugurale, a dat la iveală un studiu foarte documentat,
privitor la diverticuli duodenali. Lucrarea rezumă lămuritor cunoştinţele ac
tuale asupra tuturor chestiunilor ce sunt pendinte de aceşti diverticuli, despre
(Şed. 177?urUeffi932)eanU 5' Coualt: CorPi străini tn Stomac, Comunicare asociaţiei internilor
79) Westphal und Kuckuck: Alkaliachylie (MUnchner Med. Woeh. 1930).
(Spitalul p. 154"Î930).; Rel exil asupra “ nni caz de letanie «cută de stomac (gastroplegia)
ao\
Colitis membranacea (Arh. f. verd. Krank. Juli 1933 B. 54 d 971
S2) Coliti l i .: Diverticuli duodenali .Studiu anatomo clinic* (Spitalul 1 Manie 1933.
No. 4 54),
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care s’a scris destul de mult în ultimii ani în toată literatura medicală.
O SC H IN SK Y ,83) a publicat un studiu complect asupra diverticulilor
intestinului gros. Diverticulii aceştia, au fost semnalaţi mai întâi de Gra
sers. Ei se desvoltă mai ales după 50 ani şi în special pe colonul Sigmoid«
unde iau naştere la anumiţi indivizi predispuşi prin intervenţia unei iperchinezii intestinale, prin existenta unei presiuni intra colice ridicate, că
reia i se mai asociază probabil şi o anumită tracţiune efectuată din afară
şi în mod continuu asupra acestui segment colic. Complicatiunile observate
la persoanele ce posedă astfel de diverticuli sunt frecvente şi unele foarte
grave. Astfel, pe patul format de un astfel de diverticul se poate desvoltă can
cerul Sigmoidian. Apoi, ei se pot inflama, ulcera şi chiar perfora. Sindromul
descris de Dünn, sub numele de Appendicitis Sinistra, nu este altceva decât
inflamatia şi perforarea unui astfel de diverticul, însoţit de peritonită. La
femei, o astfel de complicaţie, poate simula anexita stg.
W A G N E R 84) (Berlin), a atras şi dânsul atenţiunea asupra acţiunii
patögenice a aderentelor sigmoido anexiale, pentru constituirea diverticulilor
sigmoidieni.
PO LIPO ZA INTESTIN ALĂ. — BENSAUDE, HILLEM AN D şi A U G IE R ,85) au publicat un studiu amănunţit asupra polipozei intestinale, in
sistând asupra diagnosticului radiologie, asupra simptomelor clinice şi asupra
prognosticului lor în viitor, arătând cu drept cuvânt, pericolul transformărei
ior neoplazice.
Din această cauză, orice polip, odată descoperit, el trebueşte îndepărtat
ori de câte ori aceasta este posibil. Cei izolaţi pot fi distruşi prin electrocoagulare, cei conglomeraţi sau răspândiţi pe o mai mare suprafaţă, vor
trebui excluşi prin o rezectie a segmentului intestinal pe care polipii
sunt desvoltati.
INFANTILISM U L IN TE STIN AL SAU BO ALA IiUI H ÄRTER. —
RENE MATH1EU şi E. L A R E Y , 86) au publicat un studiu amănunţit asupra
infantilismului intestinal, boală curioasă ce se iveşte în primii ani ai co
pilăriei. Dânsa se caracterizează prin o desvoltare şi o greutate corporală in
suficientă. Brafele şi toracele acestor bolnavi sunt subţiri, contrastând cu
un abdomen enorm de desvoltat. Musculatura este ipotonică. Materiile fecale
sunt diareice, grăsoase, albicioase şi lucitoare. Osteoporoza şi ipofosfaturia este
de regulă. Metabolismul este alterat pentru grăsimi, hidrocarbonate, pentru
fosfor şi calciu. Albuminele sunt din contră bine utilizate. Acidoza este frec
ventă. Boala se datoreşte unei carenţe care atinge vitaminele A. O. şi D.
Regimul vegetarian (legume, fructe) modifică favorabil sindromul care, altfel
evoluează încetul cu încetul spre cahexie.
CO NSTIPAŢIA CRONICĂ. — G LA E SSN E R ,87) a analizat de aproape
rolul gazelor la înfăptuirea chineticei intestinale.
Cel mai important gaz din acest punct do vedere este acidul carbonic,
83) B. Oschinskg : Beitrag zur Diverticulüis des Dickdarms (Arch. f. Verd Krank
Nov. l 833 Wagner (Wien): Tagung der Gesellschafft für Verd. Krank in Wien 6-8 Oct. 1932.
Verhanlltungsbericht (Arch. f Verd. Krank. Nov. 1932 p. 445).
. . . . .
85) Bensaude, Htllemand et Augter: La polypose intestinale (Arch. des Mal. de 1App.
Dig. No.d>. Jkjrtf ifafftfen et Edaar Loreg: L’infantilisme intestinal ou Maladie d. Herter (Arch.
des Mal. de I'App. Dig. No. 8, 1932).'
'
„ ...
... , ,.
,
,r .
87) Olaessner: Therapeutische Versuche bei Habitueller Obstipation (Arch. 1. Verd.
Krank Juli 1932, B. 52).
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care, aflat în lunxenul intestinului subţire într’o cantitate normală, excită
în momentul rezorbtiei sale motilitatea organului. Trecut iu rectum el mai
are şi rolul de a excita mucoasa acestui organ, contribuind în felul acesta
la producerea actului de defecatiune.
Dinamica gazoasă joacă un rol de primul ordin şi la cordonarea di
feritelor^ fenomene motorii care prezida actul defecatiunii. Orice turburare
survenită in componenta gazoasă intestinală va defecta motilitatea şi va duce
în cele din urmă, împreună cu altele la constituirea constipatiei cronice.
COLITELE ULCEROASE, RECTOCOL1TELE IN FLA M A TO R II STEN O ZANTE. — Lucrările apărute în ultimii ani privitoare la aceste boale
dovedite a f i azi atât de frecvente, sunt reamintite amănunţit de unul din
noi în cuprinsul articolului privitor la acest fel de colite, alcătuit special pentru
acest număr al „Mişcărei Medicale” . Ne vom mărgini cu această ocazie, să
atragem atenţiunea cititorilor numai asupra a trei lucrări româneşti, aceea ex
trem de documentată şi de originală a D -lui D -r VICTOR DUMITRIU şj
ST O IA .88) privitoare la rcctitele limfogranulomatoase, lucrare care, face
cinste liţeraturei medicale şi care va trebui de acum încolo să fie consultată
de ori şi cme ar voi să se înfieze asupra acestui atâta de interesant capitol
al patologiei intestinale, apoi, lucrarea lui STANCU NICULAE, 89) asupra
stenozelor cicatriciale ale rectului şi în fine aceea a lui T U R A I I O N 8
*90*9
) pri
3
vitoare l a ' etiologia şi patogenia rectitelor inflamatorii.
CORPI STRĂINI IN COEC. — O. EFTIM IE şi ST. M ARIN , 91) au
publicat cazurile a doi bolnavi, cărora li s’au descoperit în coec, la primul,
o jumătate dantură falşe, având un diametru de 7 cm., iar lâ celălalt o
monedă cu diametrul unei piese de un leu. In literatura medicală românească
se mai găseşte numai cazul unui bolnav căruia i g’a descoperit în coec o
lamă de ferestrău lungă de 10 cm.
A PE N D ICITA.
Numărul lucrărilor apărute în ultimii ani, privitor
la aceasta aşa de răspândită boală, este imens, de aceea noi ne vom mărgini
ă semnalăm cel puţin frumoasa contribuţie pe care şcoala românească a
adus-o patologiei şi terapeuticei din acest punct de vedere. Astfel T-AREA
S.

) a publicat o lucrare interesantă asupra falşilor gastropati apendiculari.

S C H W A R T ZM A N N ," )
apendicitei la copii.

a dat la iveală un interesant studiu asupra

. . LU PO VICI B E R N A R D ,949
) s’a
5
origină apendiculară.

ocupat

amănunţit

de

colopatiile

de

C L A R A SC H AFFER, " ) a insistat şi dânsa asupra apendicitei în
legătură cu sarcina, evidenţiind învăţăminte de un real interes practic.
ADAM EŞTEANU CORNEL, 96) a publicat o instructivă lucrare pri
vitoare la turburările gastro intestinale în cursul apendicitei cronice.
88) D-r Victor Dumitrtu şl Sloia: Les rectites infiltratives. (Masson 1933).
ale Rectului^(Teză
M lunie i ^ N o . ’ 3308).tUdinl S‘ tratamentul stenozelor cicatriciale
7^rai /o n : EliologU şi Patogenia rectitelor infillrative. (Teză Buc. 17 Iunie 1932).
91> E ft tm ie şi St. M a r i n : Corpi străini tn Coec. (Spitalul 1931, p. 118).
'
Iunie 1929. No"3355j‘ Apendlcita şi ulcerul gastro-duodenal. Falşi gastropati (Teză Buc. 28
93) S u ia t t z m a n n : Apendicita la copii (Teză Buc. 13 Martie 1930, No. 3444)
94) Lupovict Betnatd: Colopatii de origină Apendiculară (Teză Buc. 3 Apr. 1930. No. 3455).
95) C la r a S c h ă f f e r : Apendicita şi Sarcina. (Teză Buc. 8 Aprilie 1930, No. 3459)
'
Buc. 15 Mai^mo^No 3564 f ' ' Turburâri 8 as,ro intestinale în cursul apendicitei cronice (Teză
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LUPESCU D . 97) s’a străduit şi el să dovedească strânsa corelaţiune
care există între apendicită şi infecţiunea căilor biliare, iar W EISSELBERG
BRUNO, ®8) a atras atenţiunea asupra unor

curioase forme de

apendicită

care, simulau tuberculoza pulmonară.
Foarte interesantă este de asemenea lucrarea lui STANESCU M I H A I ," )
privitoare la concluziile intestinale de origină
ROITMANN A .,9
100) asupra vărsăturilor din
8
9
7
cu apendicita.

De

un mare interes

practic sunt şi lucrările

M ARC EVA ,101) privitoare la tratamentul
RUFFEE

Z O L T A N ,102)

asupra

apendiculară şi aceea a lui
cursul sarcinei în legătură
lui RO D EA

apendicitei acute şi aceea a lui

apendicitei

retrocecale.

Demne

de

consul

tat sunt şi lucrările lui NUSEM M AER,1031
) privitoare la apendicita calcu4
0
loasă

şi

aceea

a

lui

GOLDEMBERG

R IF C A ,101)

asupra

apendicitei

şi

hernia inguinală. L A ZA R O V IC I A M A L IA ,105) a dat la iveală un intere
sant studiu privitor la tratamentul peritonitelor pelviene apendiculare, iar
G IN G AT I.,loe) unul asupra complicaţiilor urinare din cursul apendicitei.
De un asemănător interes practic sunt şi lucrările lui GIURESCU F L.,101)
asupra diagnosticului apendicitei latente şi aceea, a lu i FR O D A CORNELIU,1031
)
8
0
asupra gastropatiilor din cursul apendicitei latente. Pentru practica chirurgului
este demnă de consultat lucrarea lui A L E X A N D R U I. DUMITRIU,100), pri
vitoare la complicaţiile apendieectomiei, aceea a lui GORCEA V .110) asupra
apendicectomiei profilactice şi aceea a lui CRISTEA T H .111) şi H A V A S
I.,112) prima tratând despre apendicită retrocecală şi cea de a doua despre
apendicita stângă. In legătură cu practica pediatrică sunt deosebit de inte
resante lucrările lui TOCITU I.,113) privitoare la diagnosticul radiologie
al apendicitei cronice la copii, aceea a lui BU LEA ION,1141
) asupra apendicitei
5
şi a formelor sale anatomo clinice în raport cu etatea şi sexul bolnavului,
după cum şi studiul documentat al D -rei TEODORA A G R IP IN A ,113) pri
vitoare la apendicita copiilor şi adolescenţilor.
LUPU

Pentru practica obitricticaîă sunt instructive de consultat lucrările lui
H A lM ,116) asupra apendicitei din cursul sarcinei şi aceea a lui

97) L u p e s c u D . : Apendicita şi infecţiunea căilor Biliare. (Teză Buc. 23 Oct. 1930
No. 3598).
98) W e tsse lb e rg B i u n o : Apendicita simulând tuberculoza pulmonară (Teză Buc. 30 Oct.
1930 No. 3818).
99) b t in e s c u M l h a t : Ocluziile intestinale de origină Apendic. (Teză Buc. Martie 13
1931, No. 3707).
100) R o it m a n A . : Vărsăturile tn cursul sarcinei şi apendicita latentă (Teză Buc. 8
Mai 1931).
101) R o d e a M a i c e o a : Tratamentul apendicitei acute (Teză Buc. 12 Iunie 1931, No. 3754).
102) R u / fe l Z o lt a n : Apendicita Retrocecală (Teză Buc. 26 Iunie 1931, No. 3764).
103) N u s e m M a e r : Contribuţiuni la studiul Apendicitei Calculoase(26 Iunie 1931, No. 3773).
104) G o ld e m b e r g R i/ c a : Apendicita şi Hernia inguinală (Teză Buc. 27 Nov. 1931, No. 3800).
105) L a z a r o o ic l A m a lia : Contribuţiuni la tratamentul peritonitelor pelviene apendic.
(Teză Buc. 17 Iunie 1932, No. 3839).
106) G t n g a t I . : Complicaţiile urinare tn cursul apendicitei (Teză Buc. 27 Martie 1934,
107) G la r e s c u F l o r e a : Diagnosticul Apendicitei lente (Teză Buc. 23 Martie 1934, No. 4095).
108) F i o d a C o m e d i i : Gasiropatiile In Apendicita lentă 29 Martie 1934, No. 4124).
109) A l e x a n d r u I. D i m i h t u : Complicaţiile Apendicectomiei (27 Martie 1934, No. 4117).
110) G o i ce a V . : Apendicectomia Profilactică (Teză Buc. 30 Iunie 1932, No. 3965).
111) C iis le a 7".: Apendicita Retrocecală (Teză Buc. 30 Iunie 1932, No. 3963).
112) H a o a ş
Apendicita la stânga (Teză Buc. 17 Iunie 1932, No. 3964).
113) T o citu I. : Radio diagnosticul Apendicitei cronice la copii (Teză Buc. 7 Martie 1933).
114) B o le a I o n : Coutributiuni la studiul apendicitei după sex, etate şi forme anatomoclinice (Teză Buc. 31 Martie 1930, No. 3894).
115) T e o d o ra A g r ip l n a : Apendicita la copii şi Adolescenţi (Teză Buc. 19 Mai 1933,
No. 3909).
116) L u p u H a t m : Apendicita tn cursul sarcinei (Teză Buc. 23 Iunie 1933, No. 3949).
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TRIB ALSCH I TADEU ,111) privitoare la apendicita în legătură cu sarcine
extra uterine.
In fine mai trebue să semnalăm lucrarea lui ENESCU A L E X .,**118)
asupra tumorilor primitive ale apendicelui, aceea a lu i GOLDENBERG V .,1191
)
0
2
privitoare la apendicite gangrenoase, aceea a lui SABOTIN,129) asupra
apendicitei calculoase după cum şi lucrarea lu i MOSCOVICI SAMUEL,121)
privitoare la coexistenta apendicitei cu colecistită.
POENARU CĂPLESCU,122) cu vasta sa experienţă în materie de apendicită s’a ocupat mult de colopatiile de origină apendiculară. El ajunge
la concluzia că, sunt două feluri de astfel de colopatii:
Colopatii recente, care se vindecă repede după apendicectomie.

Colopatii învechite, care se vindecă incomplect după operaţie, şi care,
pentru a se vindeca definitiv, necesită o dietetică îndelungată urmată de
bolnav cu multă rigorizitate. Faptele observate au cu siguranţă importanta
lor din punct de vedere practic.
Intr’o altă publicatiune,123) autorul se mai ocupă şi de apendicită
retrocecolă, arătându-i însemnătatea din punct de vedere clinic după cum şi
terapeutic chirurgical.
T E T A N IA G ASTRO -IN TLSTIN ALĂ (Coleţul). — D -r DÂNIŢĂ,124)
a făcut un studiu foarte complect al acestui curios sindrom, care poate fi
în unele cazuri unica exteriorizare a turburărilor endocrino-umorale ce constituesc tetania. Sindromul se caracterizează prin dureri atroce sub formă de
crize, apărand brusc în regiunea epigastrică, care se generalizează ulterior
în tot abdomenul însotindu-se de vărsături şi de constipatie. Fenomenele su
biective se însoţesc de contractiuni intestinale, cu senzaţie de piatră ori de
ghem, debutând în regiunea epigastrică care, ulterior se deplasează în tot
abdomenul.
Diagnosticul se face punând în evidentă şi celelalte simptome ale tetaniei, din domeniul iper excitabilităţii neuro-musculare: dovedirea ipocal cemiei, alcalozei, etc. Coletul este des observat în populaţia rurală, unde
autorul a putut diagnostica mai multe cazuri în judeţul Teleorman. Faptele
constatate de dansul dovedesc că, aci hrana defectuoasă a ţăranului nostru
nu este străină de înfăptuirea acestei curioase manifestări ale tetaniei.
In ultimii ani sindromul coletului a fost amănunţit studiat în servi
ciul Prof. Theohari şi acum mai de curând în serviciul D -r Agregat Băltăceaau, unde s’a şi efectuat de către CRISCOTĂ M ARIN ,125) o teză foarte
interesantă din acest punct de vedere.
PNEUM ATOZA KYSTICĂ INTESTIN ALĂ. — D -r T R A IA N BONA
(Suceava),126) a publicat observaţia unui bolnav, care prezenta pe capătul
terminal al ileonului cam pe un segment de 1 metru, o puzderie de chiste
de volum variat dela mărimea unei gămălii de ac la acela al unei alune
1171 T r ib a lsc h t T a d e u : Apendicita şi sarcina extra-uterină (Teză Buc. 17 Decembrie
1932 No. 3875).
118) E n e s c u A le x .: Consnieratiuni anatomo clinice asupra tumorilor primitive ale apen
dicelui (Teză Buc. 30 Iunie 1930, No. 3975).
119) O o t d e m b e r g V . : Apendicita gangrenoasă (Teză Buc. 31 Oct. 1933, No. 3998).
120) S a b o t i n ; Apendicita calcuioasă (Teză Buc. 7 Nov. No. 3999 .
121) M o s c o o ic t S a m u e t : Contribuţiuni noi la studiul coexistentei apendicitei cu colecistita (Teză Buc. 30 Iunie 1930. No. 3985).
122) P o e n a r u C ă p t e s c u : Colopatiile apendiculare (Spitalul No. 2, 1930).
123i P o e n a r u C ă p t e s c u : Cercetări asupra apendicitei retrocecaie (Spitalul p 931,1931).
124) D - r D ă n i f ă : Tetania Oasiro-Intestinală Studiu Clinic (Spit. 1930, p. 448).
125) C n ş c o t a M a r i n : Petania gastro-intestinală (Teză Buc. Mai 1934).
126) T r a ta u B o n a : Pneumatoza Chistică intestinală (Mişcarea Medicală p. 198, 1932).
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Eau a unei nuci. Acest caz este unic in literatura medicală românească, iar

în literatura străină se cunosc numai 78 cazuri. Pneumatoza intestinală a fost
descrisă de Mayer, la porci în 1925, iar Bang a descoperit-o la om în 1878.
Autorul admite patogenia mecanică a afecţiunii (existenta unor soluţii
de continuitate pe mucoasa gastro-intestinală, staza alimentară şi presiunea
intracolică ridicată).
INFESTAŢIUNI P A R A Z IT A R E DUODENALE. — SIMICI, M. PO 
PESCU şi I. POPESCU,127) au publicat un caz personal de infestatiune duo
denală biliară cu giardia intestinalis, descoperit cu ajutorul drenajului duo
denal. Autorii atrag cu această ocaziune atenţiunea asupra frecvenţei acestei
infestatiuni duodenale, care, în tară la noi pare să fie foarte frecventă.
TERAPEU TICA (Stomac). — Direcţia arhivelor germane pentru boalele tubului d ig estiv 128) luând cunoştinţă de lucrarea lui Westphal . şi
Kukuck, privitoare la frecventa apariţiei ahiliei, după întrebuinţarea înde
lungată a alcalinelor la iperclorhidrici, a întreprins o anchetă pe lângă un
mare număr de gastrologi renumiţi din America şi tarile germane, cu scopul
lămurirei acestei chestiuni atâta de importantă din punct de vedere practicu
Au răspuns anchetei: Frieswald, Einhorn (America); Luger, Esner, Zweig,
etc. Toţi aceşti autori, au afirmat că, n’au avut ocazia să constate în cursul
îndelungatei lor practici medicale, cazuri asemănătoare acelora, observate de
autorii sus citati.
In consecinţă instalarea unei ahilii gastrice permanente, la bolnavii
iperclorhidrici tratati ani de zile cu alcaline, chiar dacă ar f i posibil, apoi,
în practică, faptul nu poate să fie observat decât cu totul excepţional.
DROUET,1291
) a preconizat tratamentul stărilor iperclorhidrice func
0
3
ţionale sau organice ale stomacului (ulcer gastro-duodenal) prin injectiuni zil
nice de extract post-hipofizar. Injeetiunile tretuesc făcute cam la 2 ore după
mese timp de 2 săptămâni consecutive. Rezultatlee care se pot obţine în
felul acesta sunt remarcabile. Tratamentul este contraindicat la ipertensivi şi
de coexistenta sarcinei.
DELOYERS 13°) (Bruxelles), a discutat amănunţit tratamentul ulcerelor
gastro-duodenale din punct de vedere medico-chirurgical, ajungând la concluziunea că, el trebue să se sprijine în primul rând pe diminuarea permanentă
a iperaciditătii gastrice. Autorul nu este partizanul rezectiilor gastrice prea
largi căci, el n’a putut constata că piloro-gastrectomia chiar exagerat de în
tinsă poate împiedeca producerea iperclorhidriei.
Pentru acest motiv, dânsul preconizează mai degrabă rezectiuni gas
trice mai limitate dar, totdeauna însoţite de efectuarea a unei guri anastomotice foarte largă. In ceeace priveşte acţiunea operaţiunii gastro-entero anastomozei simple, asupra iperclorhidriei din ulcer, în acest caz, ori care ar fi
beneficiul imediat al operatiunei, în viitor însă, caracteristica chimismului
gastric va fi condiţionată de un mare număr de factori asupra cărora opera-1
tiunea n’a putut să lucreze decât în mod limitat.
127) S lm lc l, M . P o p e s c u şi I. P o p e s c u l On caz de intestaţiune duodeno veziculară cu
„Giardia intestinalis* (Revista Sanitară Militară No. 3, 1932).
128) U m f r a g e : Führt der lange gebrauch von Alkalien zu einer Herabsetzung der Saurewert des Mageninhaltes? (Arch. f. V-rd. Krank. Juli 1932, B. 54).
129) D io u e t : Le traitemeut de l’Hyperchloihydrie et de l'ulcère gastro-duodenal par
l’extrait de lobe postérieure de l’Hypophyse (Arch. des Mal. de l’App. Digestit No. 19, 1933
p. 1025).
130) D e lo g e r a (Bruxelles): Le traitement des ulcérés gastro-duodenaux humains (Arch.
des Mal. de l’App. Dig. No. 9, 1933).
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NICULESCU şi N. BANU,131) au dovedit că, cu ajutorul unei injectiuni subcutanate de 0,001 gr. sulfat de striehnină, se poate face să dispară
spasmele gastrice şi esofagiene. Fenomenul se petrece după 10— 15 minute,
dar este mai tardiv şi mai slab decât acela al atropinei.
K IRSTNER, GORINSTEIN şi RU DOY,132) au cercetat acţiunea faradizărei epigaslrice asupra secreţiei şi motilitătii stomacului şi au constatat că, la
iposecreţorii şi ipoclorhidrici secreţia augmenta sub influenta acestei electri
cităţi, iar la cei ipersecretorii secreţia se micşorează. In ceeace priveşte no
ţiunea^ galvanizărei epigastrice, autorii au putut observa că, aceasta face să
crească în acelaş fel secreţia iposecretorilor, dar n’are nici o acţiune în caz
de ipersecretie. Privitor la funcţiunile de evacuare, autorii pretind că, atât
faradizarea cât şi galvanizarea au proprietatea să accelereze evacuarea lâ
bolnavii care prezintă dificultăţi din acest punct de vedere, dar ele n’au
însă nici o acţiune la bolnavii la care se constată o evacuatiune gastrică
accelerată.
. PEW SNER, L E W IN Şi TSCHETSCHULIN,133) au insistat cu drept
cuvânt asupra faptului că, la staţiunile hidrominerale de cură, ingestia apelor
se face foarte deseori dezordonat şi nelogic, apa fiind luată cu stomacul încă
necomplect debarasat de alimente fapt care, cauzează la multe persoane turburări gastrice serioase. Pentru acest motiv şi pentru ca apele să fie luate
totdeauna cu stomacul gol, autorii preconizează administrarea alimentaţiei,
în cursul zilei după orariul următor: l- a masă la ora 8 dim .; a 2-a l a
oreie 12; a 3-a la orele 18 şi a 4-a la ora 21. In felul acesta apa
minerală va fi luată cu stomacul gol dacă va fi administrat la orele 7 d i
mineaţa şi la orele 17.
A L V A R E Z ,134) s’a ocupat de mijloacele prin care putem dovedi
practic că, alimentele care, în cursul meselor, sunt capabile să provoace indigestiuni sau oricare alte turburări gastrice.
Un prim mijloc se bazează pe metoda jurnalului alimentar scris zi
la zi. Când indigestiunile survin numai rare ori atunci, se poate eu multă
uşurinţa descoperi substanţa nocivă dacă se adoptă acest mod de exploratiune.
Când din contră turburările survin des, atunci, este preferabil să se adopte
metoda zisă eliminatorie.
Se va da bolnavului mai întâi un regim redus (cotlete de berbec, ouă,
unt, zahăr, etc.), se observă în urmă fenomenele anormale survenite şi dacă
ele lipsesc, atunci, treptat treptat se introduce în menu-ul bolnavului diferite
alte alimente, notând cu atenţie simptomatologia ulterior.
B IK E L ,133) a întreprins pe animale (câini, şoareci) cercetări minuţioase
care, î-au dovedit marea valoare nutritivă a camei şi mai ales a icrelor de
peşte (icrele tescuite conţin 26,520J0 albumină, cele proaspete 36,080/0 , pe
cată vreme carnea de vitei şi de vacă numai 20 şi 210/0, după cum ele
mai posedă şi o maie cantitate de lecitină).
de l,estom ici7 r UnSCao5‘ « 'r' B a n u i Acli° n de la Strychnine sur les Spasmes de l'oesophage el
de * estomac.JC. R. des Séances de la Société de Thérapeutique à Bucarest 17 Mars 1831)
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In plus aceste alimente provoacă o secreţie gastrică intensă şi mai
prelungită decât carnea. luxpcricnţc făcute pe şoareci a dovedit autorului că,
aceste alimente au în plus (datorită bogăţiei lor în vitaminele A» şi B.) şi o
intensă acţiune asupra creşterei şi asupra greutăţii corporale. Toate acestea
dovedesc cât este de util o astfel de alimentaţie la indivizii slăbiţi, con van
lescenti, la diabetici şi la iposecretori gastrici.
ENESCU şi BRĂNIŞTEANU,136) au întreprins cercetări minuţioase
privitoare la acţiunea apelor minerale de Slănic No. 3 şi 6 asupra se
creţiei gastrice dovedind că, aceste ape au pe deoparte o acţiune imediată,
iar pe de alta una tardivă. Atât apa No. 3 şi 6 provoacă o secreţie gas
trică acidă în multe cazuri. Ea este mai intensă pentru No. 3.
La ipoaeizi însă apa No. 6 are o acţiune ipersecretorie mai energică.
Acţiunea tardivă este de fapt o repercutie favorabilă asupa boalei şi nu una
exercitată asupra secreţiei, care, în acest caz mai ales în funcţiune de evo
luţia boalei. Atât apa No. 3 cât şi No. 6, regularizează secreţia gastrică
anormală. Ambele ape au o acţiune mai mult asemănătoare decât opusă.
No. 3 provoacă la normoacizi şi la iperanizi o secreţie mai mare decât No. 6.
No. 6 îşi păstrează însă, locul important în tratamentul hipoacizilor.
A R G Y L J. BE AM S,13î) întrebuinţând m edicala nitrică (inhalaţii
de nitrit de A m yl) la 60 bolnavi gastro-enteropati, care aveau dureri sub
diferite forme mai mult sau mai puţin intense, a obţinut dispariţia acestor
fenomene la 35 din aceşti bolnavi. Autorul afirmă că, acţiunea analgeziantă
a acestor substanţe se însoţeşte de o paralizie complectă a motilitătii organului
dureros, medicatia este mai ales activă în terapeutica colicilor.
BĂLTĂCEANU,138) a cercetat acţiunea atropinei şi a câtorva bromide
(Bromurul de K şi de Na) asupra secreţiei gastrice şi a dovedit că, atropină
în doză de 0,001 gr. scade secreţia şi valorile acide în cazuri de iperclorhidrie. La iposecretorii şi la cei normali acţiunea este slabă şi trecătoare. Aso
cierea acestei substanţe cu bromurul de potasiu (atropină 0,001 gr., bromul
de potasiu 5 gr., apă distilată 150 gr., o lingură după masă de probă),
măreşte acţiunea atropinei făcând sa scadă şi aciditatea totală. Efecte cu atat
mai nete se obţin în ulcer şi în stări de ipoclorhidrie reflexe condiţionate
spre ex. de menopauză. In stările ipoclorhidrice chiar, se obţine totuşi prin
această medicatiune, o modificare în bine a fenomenelor subiective. Modificările
favorabile observate în cursul gastropafiilor sub influenta acestui tratament
nu sunt totdeauna condiţionate de schimbările survenite în chimismul gastric).
In experienţa pe animale cu stomac â la Pawlow, autorul a constatat chiar
că 0,50 gr. bromur de potasiu şi de sodiu măreşte secreţia gastrică şi
într’o

oarecare măsură şi aciditatea.
H. ST R A U S139) (Berlin), a atras din nou atenţiunea asupra bunelor
rezultate ce se pot obţine în tratamentul ulcerului şi a stărilor iperclorhidrice
cu administrarea zahărului în cantitate mare după metoda lui Recht, autor
care, recomandă altă dată să se dea acestor bolnavi zilnic, o cantitate de
136)
,a j »
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200— 240 gr. zahăr în fracţiuni de câte 40— 80 gr. dizolvată în ceai,
apă sau lapte, aceasta do mai multe ori pe zi. Autorul confirmă acţiunea
sedativă a zahărului asupra secreţiei şi acidităţii după cum şi a fenomenelor
dureroase.
I. H. CASCAO de ANCIAS şi P1EDADE GU ERREIRÂ,140) au pu
blicat o lucrare foarte interesantă privitoare la valoarea tratamentului pepsinic
al ulcerului gastro-duodenal. Autorii au întrebuinţat în 15 cazuri de ulcer
metoda lui LOEPER441) care, constă în a se injecta intramuscular de 3
ori pe săptămână, o cantitate de 2 cc. dintr'o soluţie de 10
pepsină,
sterilizată prin tindalizare şi adăogată de benzoat de sodiu care, îi neutra
lizează aciditatea şi causticitatea. Se fac serii de câte 15 injecţii de acest
fel, începând totdeauna cu 1 cc., repetate de trei ori în curs de şase luni,
spre ex.:
S a obţinut in felul acesta următoarele rezultate: a-meliorări subiective m unele cazuri, in altele, rezultate nule. In două cazuri a fost nevoe
de o intervenţie chirurgicală. Scăderea iperleucocitozei şi a euzinofiliei, creşterea
bolnavilor în greutate, scăderi vădite ale acidităţii şi ale valorii labfermentului. Din contră, s a observat în unele cazuri deglobulizări şi scăderea he
moglobinei.
Articolul conţine şi o critică comparată a metodei franceze sus amin
tite şi a celei Vieneze a lu i G LA S SN E R 142) oare, după cum se ştie preco
nizează serii de 20 injectiuni zilnice sau la 2 zile dintr’o soluţie de pepsină;
mai slabă de 10/0) filtrată prin bugia Chamberland pentru a fi debarasată de
albumină. Injecţiile se încep cu doza de 2/10 cc., apoi se ridică săptămânal
doza^ cu 1/10 cc. la fiecare injecţie, până se ajunge la doza, de o jum. cc.
După aceasta se scade cantitatea injectată încetul cu încetul până se ajunge
din nou la doza minimală iniţială.
E. Z'W IL IC H 0FE SK A JA ,143) a publicat o lucrare foarte interesantă
privitoare la tratamentul ulcerului gastric prin salicilat de sodiu. Se dă bol
navului să ingereze după mese câte o lingură din o soluţie de salicilat de
sodiu 10/150. Doza medie 2—4 linguri de acestea pe zi. Tratament forte
6— 7 linguri pe zi.
Autorul pretinde că a obţinut rezultate îmbucurătoare mai ales în
ceeace priveşte durerea şi scăderea acidităţii. Tratamentul trebue continuat
zilnic pană se observă fenomene de intolerantă ca: greaţă, vâjieturi de urechi,
etc. Concluziile autorului merită să fie recontrolate, ele prezentând în caz
confirmativ un real interes din punct de vedere practic.
D E B R A Y şi A . R O Y ,444) au confirmat bunele rezultate ale pepsinoterapiei în ulcer, cam în 80 0/g din cazurile tratate, injectând însă soluţia de
pepsină în grosimea mucoasei bucale. Injecţiile se încep cu o cantitate de l/lO
cc., iar cele următoare de 2 şi 3/10 din cc. Soluţia injectată trebue să con
ţină 0,05 gr. pepsină pe cc.
440) I. B . C a s c a o d e A n c l a e s und P ic d a le C u e n c i i o (Lisböa) : Beitrag zur Frage der Pep
sinbehandlung (Arch. f. Verd Krank, Mai 1933. B. 63).
P
. ,
441) P r o f . L o e p e r , D e b r a y , M i c h a u x et M - lle S a i n t o n : Le traitement de l’ulcus par les
injections Hypodermique de pepsine (Presse Médicale No. 87, 1930).
iaon> .
Q la e s s n e r : a) Wirkungsweise des subcutanzugeftlhr (Med. Klin. 1928, t II, p.
isai. \ Pepsintherapie des Magen-Duodenal eeschwtlrs (Arch f. Verd Krank, t. IIL. p. 65,
roai; c) Organothérapie de i’ulcns gastro-duodénal. (Congrès Français de Thérapeutique 1933).
o ,. ,. 443) E . Z w ilic h o f f s k a ja (Moskau): Über die Behandlung der Magenulcus mit Natrium
Salicyhcum (Arch. f. Verd Krank, Mai 1933, B. 53).
4f4) D e b r a y et A . R o y : Les injeclions de pepsine dans le traitement des ulcérés gas
triques et duodenaux (Soc. Med. de HOpitaux de Paris, No. 19, 1934).
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Dacă injecţia este bine făcută se produce la locul injecţiei o bulă care,
lipseşte dacă soluţia a pătruns sub mucoasă. Durata tratamentului este de
o lună practicându-se în acest timp trei injecţii pe săptămână.
Rezultatele sunt identice cu injecţiile efectuate pe cale intramusculară.
P A V E L şi F L O R IA N 1451
) admiţând că, în patogenia ulcerului gastro
7
6
4
duodenal trebue să intervină şi un factor constituţional susţin că, este logic
să se introducă în tratamentul acestor ulcere care prezintă un caracter fam i
liar o terapeutică paremterală, dat fiind că, în aceste cazuri tratamentul die
tetic şi medicamentos sunt ineficace. Observaţia personală care a permis au
torilor aceste deductiuni se referă la trei fraţi ce sufereau de ulcer cari,
aveau ocupatiuni diferite şi trăiau de mult timp în ţări cu latitudini deose
bite (Argentina, România, Germania). Toţi aceştia au avut la aceiaşi epocă
maelenă.
PRIB RAM ,116) a insistat din nou asupra tratamentului proteinic al
ulcerului gastro-duodenal, metodă preconizată de dânsul cu 15 ani anterior
dar imaginată primordial de Holler. Proteinoterapia a fost aplicată de acest
autor la mai bine de 500 cazuri.
Earmaeodinamia acestei metode de tratament ar fi următoarea:
1) Produce o rezoluţie a spasmului muscular şi în consecinţă face să
dispară durerea.
2) Provoacă rezoluţia agiospasmului şi a hiperemiei.
3) Restaurează reacţia inflamatorie la nivelul ulceraţiei.
4) Augmentă puterea de regenerare a ţesuturilor.
5) Face să crească cantitatea de antipepsină din sânge, fapt dovedit
de altfel de Katzenstein. Se ştie că, gratie antipepsinei din sânge mucoasa
gastrică normală se apără de autodigestie. Proteinele trebuesc injectate în can
tităţi progresive. Pe cale intravenoasă se pot observa reacţii felurite care la
anumite doze pot fi chiar foarte accentuate.
D EVO TA,117) a analizat noile tentative terapeutice aplicate în ulcer,
constând din injectiuni parenterale de calciu, bicarbonat de sodiu, benzot de
sodiu şi amino-acizi.
1) Preparatele de calciu în doză de 0,01 gr. pe kg. de animal, admi
nistrate intravenos scad secreţia gastrică, acţionează peristaltismul intestinal şi
exercită o acţiune antiflogistică şi antiexudativă. Calciu se asocia în terapeu
tica ulcerului de obicei cu: hormonul paratiroidian, cu bicarbonat de Na şi cu
benzonatul de sodiu (Bazzano).
2) Bicarbonatul de Na, administrat pe cale intravenoasă, a fost propus
de Perini pentru a lucra pe cale electrolitică, compensând astfel aciditatea,
eliminând factorii anafilactici şi vagotonici concomitenţi.
Tehnica consistă în a injecta 5 cc. din soluţia apoasă de 120/o bi
carbonat de Na şi 8°/o citrat de Na tindalizată la 60. Se face o injecţie la
2 zile, în serii de 20— 30 injecţii. In 12 din 14 cazuri s’ au înregistrat re
zultate - excelente, fapt. care, s’ar datori ionului de calciu care, reuşeşte
să compenseze valorile acide libere din sângele ulcerosului.
145) P a v e l et F l o r i a n : Le facteur constitutionnel et le traitement parantéral de l’ulcus
gastro-duodénal (Congres français de thérapeutique. Paris 1933). '
t
146) P r i b r a m : La thérapeutique parentérale par protéine dans le traitement des ulcé
rations gastro-duodénales (La Presse Médicale No. 75, 1933).
•
'
147) D e v o t a : Le traitement parentéral de l’ulcère gastro-duodénal. De quelques mé
thodes de traitement chimique (Congrès Français de thérapeutique, Paris, 1933).
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Benzoatul de sodiu (Bazzano) se injectează zilnic intravenos în doze

'
dlzolvat î“ 2 ce. apă distilată. Cura durează 20— 30 zile şi a
a
a autorului rezultate foarte mulţumitoare care, s’au menţinut 22 luni
aceasta, contând dela începutul tratamentului. Metoda a fost experimentată
pe 100 cazuri.
r
6

MONCEAU şi FONTAlN,148) recomandă călduros tratamentul ulcerului
gastnc prin administrare de mucină cari, ar avea rolul să supleeze acţiunea
protectoare a mucosului care este alterat la ulceroşi în însăşi compoziţia
sa calitativă (mucus precipitat sau coagulat). Tratamentul este urmat de succese,
greutatea lui de întrebuinţare constând numai, din dificultatea de a se ad
ministra bolnavilor 100 gr. din această substanţă zilnic. Mucusul întreumtat trebue să fie foarte pur (să nu aibă histamină), să fie steril şi să
aibă o reacţie neutră. Tratamentul acesta purcede dela conceptiunea patogemcă a ulcerului gastric susţinut de Prof. Leriche, care crede că, constio r W Uk e l Ul
dat°ri Unei in3ufi0iente de Protecţie a mucoasei gastrice
P m turburam survenite în secreţia şi excreţia mucusului gastric
.

,

-

VLĂDESCU şi D IM ITR 1U 1Î9) au întrebuinţat pentru

taberculoşii-1injectiunfc-iatravenoaae;ile A-i*5 cc.
, rp'rtonică de .d o ru r .^ d ^ d y i.v J Ş O O /^ ^ g ^
Injecţiile au fost făcîite zilnic în serii de câte 4— 5 pe săptămână, ur
mate de o pauza de cel puţin 10 zile. Rezultatele obţinute au fost remart e v ^ k ^ r 8 *0 ^ ^ t ^ ^ t

^ d^ ° ^ i ,^ea" ‘diSre®*>':",:iieŞteîii'-!‘în “r ^ ,mitatfi*idei câ-

tinut înr°i932T f A v S’150) ^
pentrU boalele tubului digestiv
^nut in 1932 la Viena, a insistat din nou foarte mult asupra rezultatelor
' ?U transfttziu“ ila ^ . ^ P S e
22 cazuri
r?zistent« M . » o . d iferite-tra ta m en tbî^ '
'
,
S1 LC ^ ' WTJIîZBURGEIÎ.151) au întreprins cercetări comparative asupra
laxativelor cu bază de parafină (Agarol şi Petrol agar) şi a celor lipsite de
c l r a(r S
" ta (N° rmaC° 1_SPeCial Normaco1)- t u to r ii au constatat că, acestea din urma sunt superioare celor dintâi, întrucât ele provoacă o evacuare
intestinala mai fiziologică (materiile fecale sunt mai voluminoase, mai apoase
i n L Z i e T 7 a t 1defe. f ia este uedurerosasă). Studiul radiologie al motilitătii
mtestinale făcut bolnavilor astfel trata#, a probat că, laxativele lipsite de padupăa2 ^ V zae ° eVaCUatie mai aCCelerată’ care uae° ri se obţine chiar după
aW5, M ^ aliZa Cbimică a “ Periilor
cal
al

fecale

a mai dovedit în

plus

că, la

•
M Urma’ aZ° tul t0tal 6346 prea putin influenţat. Azotul amoniaşi acid-ammic descreşte. Acestea dovedesc că, cu aceste laxative, re-

tnrh
- ^ naU “ “
Stânjenită- In schimb laxativele parafinice per.
urbeaza vădit rezorbtia grăsimilor şi mai târziu chiar resorbţia intestinală

reilor (Hev.) Ştl?„dfeTor Med^aie No ^TgTs

Vw-

p

16°)

S° lati8 C° nCenlrală ^ tratamenta! dia-

s r i . ‘ , i “P 1 5 " “
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C O N T R IB U T IU N I L A T R A T A M E N T U L E S O F A G IT E L O R
T O X IC E ACUTE
de
Docent D.r D. I. VASIUU
Oto-rino-larlngologul Spit Brâncovenesc.

ţn8^ tire?J s0dei caustice sau altor toxice, fie accidental, fie în
scop de sinucidere, m majoritatea cazurilor prezintă gravitate nu
mmt-ilePnr T / ndividUlui CarC " înghitit-°' căci - n t m r e cazurSe
moria e, gravitatea cea mare o prezintă prin formare de cicatrice
n € aglC,î e Care duc la moarte mai chinuitoare prin
mamţie sau pnn complicaţii de ordin general.
ra«ţr i5 1Stmgetr^a j mUCOaSei faringelui Şi a esofagului, prin sodă
caustica, esenţa de oţet, etc., ca să nu citez decât pe cele mai
curente care se găsesc deobiceiu la îndemâna desnădejduiţilor — se
produc m primele ore dela ingerarea causticului. Ajutorul ce se dă
Jîobiceiu de către cei chemaţi în grabă constă fie printr’o spălătură
n avS iie ia Usn-trr CT a-n Î tă- ~ SaU prin emoliente ?i trimiterea bol“ ™ “ la sp,l tal- aA \ci 0303 este adus după amiază este ţinut la ca-

tivă Ori
3 ^
a OUa 2i’ când este mtrodus la secţia respeccialisr " cât-a r .fl de nrgenta internarea şi ajutorul medicului specialisţ, ea nu este făcută mai niciodată înainte de 12 sau 24 ore

«sofag

Câl?d f CJa PT0CeSUl de iniiamaţie şi edem a mucoasei este aşa
înCâ nU SC P° ate introduce nici 0 sondă de calibru mic în

n u m ai
j

„ , Se in-t,I? du? a s o n d a în a se m e n e a cazu ri, b o ln a v ii su n t trataţi
s p a a tu n > iaşteptându-se s ă tr e a c ă p e r io a d a in fla m a to rie ,

deZi

în să

P ă rerile

a u to r ilo r sunt

îm p ă rţite

a su p ra

tim pu lu i,

ln ü fx ^ f re ’ „urn?ează s ă s e fa c ă d ilataţiu n i s u cce s iv e c a r i sunt d e
i n t g a 1 u 3,ta
d estu l d e P lictisitoa re p en tru b o ln a v . In to t a cest
n iţiei
b ° naVul n u se p o a te alim en ta şi se d e b ilite a z ă d in ca u za in a-

Mai toţi specialiştii străini susţin ca să nu se facă nici-o
tape sau explorare a esofagului decât după 20— 30 de zile dela

accident.

Justificarea acestei obţineri este datorită faptului că în pri
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mele io zile mucoasa esofagului este inflamată edematiată şi ul
cerată, încât dacă se introduce în acest timp o sondă esofagiană pe
lângă că intră foarte greu, dar poate produce o sângerare abondentă, şi adesea se poate produce o falşă cale provocând ruptura
esofagului şi perforarea lui.
Strictura esofagiană în urma sodei caustice sau altui toxic
se produce în modul următor:
Celulele alterate de caustic produc secundar o vazodilataţie
şi apoi o diapedeză a leucocitelor. In cel mult 24 ore se desfăşoară
pe suprafaţa arsă o falşă membrană.
Provenienţa ei este datorită unui exudat de materie fibrinogenă care se coagulează la aer. Wagner susţine că falşele membrane
se produc din celulele ţesutului distrus, care se unesc între ele cu
ajutorul unor prelungiri zise' în corn de cerb. Astăzi se admite că
exudatul este format de o parte din materii fibrinogene şi din ce
lule alterate. Materiile fibrinogene eşite din vase se găsesc într’un
mediu prielnic de cuagulare, fiind în contact cu aerul şi întâlnind
leucocite moarte care joacă rolul de bun coagulant. Tapetând două
feţe a unei seroase ele pot fi lipite una de alta.
Dacă distrugerea este mai gravă, atunci se formează aşa zisa
necroză de coagulare, caracterizată prin moartea celulelor printr’o
transformare fibrinoidă a protoplasmei lor — degenerescenţă fibrinoidă, — care se organizează, celulele migratice intră în proliferare
printr’o cariokineză exagerată, se produce deasemenea o revascularizare abondentă care aduce săruri calcaroase formând astfel un
ţesut scleros, care prinde numai epiteliul în cazurile uşoare, sau ocupă
şi parenchimul şi ţesutul periesofagian sau chiar muscular, în cazul
când avem de-aface cu o arsură gravă dând ca consecinţă o stenoză,
deasemenea gravă şi ireductibilă.
Aceste pseudo-membrane sunt aderente de ţesut şi ridicarea lor,
provoacă sângerare, adesea ele pot să se infecteze şi să supureze,
având enclavate în ele microbi stafilococi şi streptococi.
Tratamentul întrebuinţat până acum, constă fie a lăsa 20— 30
zile — Guisez — în care timp se fac spălături largi în gură cu hypermanganat, ori după alţii cu ajutorul esofagoscopului încearcă să.
introducă:sub controlul luminos o sondă de dimensiunile indicate de
starea de edemaţiere a ţesutului, pe care o lasă câtva timp — o
oră, două, — după care o scoate, urmând a doua zi aceiaşi manevră..
Am spus mai sus inconvenientele ca greutatea de a introduce
sondele şi pericolul de hemoragie şi de falşă cale; dar ţinând sonda,
o oră, nu ai nici-un avantaj căci în 23 ore ţesutul se organizează’
din nou şi bolnavul nu poate să se nutrească. Pentru a înlătura atât
formarea stenozei şi debilitarea bolnavului prin inaniţie am propus’
următorul tratament, care aproape nu mai cade numaidecât în sar-.
r i n a specialistului, ci mai mult a medicului practician.
Imediat ce s’a produs accidentul cu o substanţă caustică, după
ce i s’a administrat antidotul necesar toxicului, medicul curant să
introducă în esofagul bolnavului până aproape de cardia sau chiar,
până în stomac, dacă cantitatea de toxic a fost mare — o sondă eso
fagiană No. 30—36 pe care s’o fixeze cu o aţă după ureche.
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J :lăsf ţ f demearerfie că bolnavuL^-fi.trmsportat
? a4 lJ * m L *cfis&.,Sonda^sofagiana^
futuTgăuntă şt prevăzu(â'‘ la ' 'capăl"cu o 'pâlnie se poate alimenta
J ™ < Ul Pnn €a CU tot felul * alimenie lichide şi cu medicamentele
‘•’& tv t'O G r6

•

'-~^fflfe«P5at^i4inâne^ără<^niciun^mG0T»veineiitw^«ic»r»iRf2Tle»îtt!'vfi

®|5^ n iz a t ţesutul de scleroză în jurul sondei a cărei cafi ndnaestur

rx ă rsiE rab“
rî b tT sT “~ P' retU
a^ !"■ “
cstfa^ian

P“ "

*- ” »^ «■£*

teri. - «bul întrebuinţat în chiruVgie ca
bine & “ ' a ^ « r v î a S ' ' S /tu b u l

>Am făcut de faPt această propunere şi D-lui Prof Minovici
ca sa înzestrezac trusa de şalyare,-cu . tuburi esofagiene^s^i'^uburi
P°ată să
apKce acest tratament, care atunci imediat
după otrăvire nu prezintă niciun inconvenient.
Avantajele procedeului preconizat de mine sunt:
o
1 Procesul de scleroză care se formează aşa cum l-am descris
este suficient să^n l ’ .°.rifl^ul ramas hber după scoaterea sondei
S . a S r ” m:. “ POata al“" “ “ *
“
- a i fie nevoie de
să n o a tă ^ r ^ e 1*?-6
esofag*ene nu mai sunt în contact ca
sa poata sa se lipească şi să producă o stenoză complectă —
cazuri rare dar extrem de grave.
mpiecta

b o l n a l l i i r ^ % r # ^ î- ^ P— i^ P ™ , e U e p o a t e :administni
9 f 1 d? “ edicamente. şi alimente pentru a se hrăni
^ocru care nu se Poate‘"obtin6-''-i»<isaiafffl-:':câîiă''îtîEerwâi^a;'^«^^a^d^^!
m edicinem oai118^
86 ţ£ ate introduce substanţe oleioase, sau

t se pre^

e pe lângă tub ° solutie

emohent^i**des^ectant.1* gUCennă’ Care este în acela? timP calmant,
După scoaterea sondei care se poate face la 3 - 4 Sau < zile
fkcareniium atoVSa ^

mult) atunci se dă bolnavidui U

un pansament al L ^ biaîlllt’ “ ,'Ialît® 51 î uIeP gomos), care face
rente j f ment al, ®ucoas« esofagului, împiedicând diferitele adet >
eventual sar mai putea întâmpla după scoaterea tubului.
2—,
CarG, incontestabi1 o produce ţinerea unui timp de
de
? Cazur^.e “ le mai rde, este destul de mare, dar faţă
mitg °*avele complicaţii produse de caustic prin stenoză este asi
Putea zice, ca o înţepătură de ac faţă de o fractură.
’ *
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CO NSIDER AŢIUN I C LIN IC E IN LE G Ă TU R Ă CU D IA G N O S TIC U L
S I T R A T A M E N T U L CANCERULUI ESOFAGIAN
de

Docent I. ŢEŢU

şi

Docent L JOVIN

Sub numele de cancer esofagian propriu zis înţelegem tumorile
maligne de origină epitelială implantate pe traectul acestui organ. In
general sunt primitive, se întâlnesc în majoritatea covârşitoare a cazunlor după 40 de ani şi în proporţie mult mai ridicată la bărbaţi,
Krauss, prin statistica sa referitor la sex, admite raportul de 1
fernee la 4 bărbaţi, iar Guisez bazat pe datele d-sale din 3 ani
găseşte 1 caz de cancer esofagian la fernee faţă de 7 la bărbaţi.
Observaţiile noastre ne arată din 11 cazuri 2 femei şi 9 bărbaţi.
Cei dm urmă toţi erau trecuţi de 40 ani, însă una din femeile
bolnave avea 30 de ani. Guisez publică cazul unei fetiţe de 14 ani,
cu o stenoză canceroasă a esofagului. La persoanele tinere boala ia
întotdeauna o formă mai rapidă, mai acută şi pronosticul totdeauna
este mai grav. Bineînţeles, ca în toată cancerologia, şi în acest
capitol trebue să admitem anumite cauze predispozante, cari sunt
mai des observate la bărbaţi, ca: alcoolismul, tabagismal, supraalimentaţia surmenajul fizic şi psihic, cari într’o măsură oarecare pot
provoca desvoltarea leziunilor canceroase în număr mai mare la
sexul masculin. Pe lângă aceste predispoziţiuni de ordin general,
stările spasmodice, inflamatiile cronice ale ţesutului esofagian, mai
ales in regiunea sfincterilor constitue un element esenţial în desvo tarea şi localizarea afecţiunii. De multe ori, mai cu seamă la
începutul boalei, toate fenomenele clinice pledează pentru o esoagita şi chiar examenele obiective ne pot induce în eroare un
anumn timp. Am avut observaţii hotărâtoare în această privinţă
şi astăzi, ori de câte ori ni se prezintă un bolnav sau bol
navă^ cu dificultate în deglutiţie, mai mult sau .mai puţin con
stantă, mai mult sau mai puţin accentuată, cu tot examenul ra
diografie negativ şi cu toate că nu putem localiza nimic cu esoagoscopul, nu excludem posibilitatea evoluţiei unei leziuni can
ceroase. Sifilisul esofagian, dar mai ales cicatricele consecutiv\ar
surilor formează sediul iniţial al erupţiunilor canceroase. Reverchon
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şi Worms publică un caz de epiteliom esofagian survenit la 3 luni
după o arsură cu gaz toxic, prezentând o formă întinsă cu perfo
raţia bronchiilor şi cu sfârşit rapid.
S e d i u l leziunii canceroase poate să fie întregul traect al
esofagului, dela gura lui până la cardia. Analizând statisticele pu
blicate de anumiţi autori referitor la sediu, vedem că Krauss a găsit:
în treimea superioară 9 cazuri
în treimea mijlocie 30 cazuri şi
în treimea inferioară 37 cazuri,
iar Guisez din 216 bolnavi a găsit:
în treimea superioară 70 cazuri
în treimea mijlocie 96 cazuri şi
în treimea inferioară 50 cazuri,
prin urmare cele mai multe erau în treimea mijlocie. Numărul nostru nu atinge cifre aşa de ridicate ca să putem trage o concluzie
definitivă, totuşi putem afirma că, mai deseori le-am întâlnit în
porţiunea inferioară, deasupra sau chiar în jurul cardiei. Am avut
şi cazuri când dela cardia a invadat stomacul şi a evoluat mai
mult ca epiteliom gastric.
Din punct de vedere a n a t o m o - p a t o l o g i c , el poate îm
brăca mai multe forme: sau se prezintă ca o infiltraţie dură, sau
ulceraţie cu aspect vsgetant, polipos, moale, sau sciroasă. Inva
darea ţesutului se face de obicei în direcţie orizontală, luând o
formă inelară şi formând strictura lumenului esofagian. Sunt des
crise cazuri, însă cu totul excepţionale, când. evoluţia^ s a făcut ^în
sens vertical şi a prins toată lungimea esofagului din hipofarinx
până la cardia. El este în general unic şi cazurile de localizări
multiple ca cel publicat de Guisez sunt o raritate. Punctul de ple
care este totdeauna ţesutul epitelial, fie din grupurile celulare
ale mucoasei, sau în mod mai rar din epiteliul glandelor esofagiene
(Carmalt). De cele mai multe ori proemină în lumenul esofagian
şi prin volumul lui modifică aspectul mucoasei. Am întâlnit^ ca
zuri când mucoasa la suprafaţă era cu aspect absolut normal şi nu
mai observaţia mai atentă ne arăta că spaţiul submucos este prins
de o infiltraţie care producea o tensiune în ţesutul superficial. Dea
supra stenozei se formează o dilataţie, un diverticul, care poate atinge
mărimi considerabile, până la un conţinut de 1 — 2 litri, unde găsim
resturi de alimente în fermentaţie, rău mirositoare, cari irită mu
coasa esofagiană până la ulceraţie. Acest fapt are importanţă Prac
tică, deoarece în cursul explorărilor directe, pereţii esofagieni fiind
friabili, se pot rupe.
Examenul h i s t o - p a t o l o g i c în majoritatea cazurilor arată un epiteliom pavimentos, lobulat sau tubulat. Starlinger din
1 3 2 de biopsii în 9 2 ,40/0 a găsit epiteliu pavimentos, şi în rest alte
forme de cancere esofagiene. Statistica lui Jackson, care se referă
la 671 de biopsii, deşi nu arată acelaş procent, totuşi în cele mai
multe a descoperit forma pavimentoasă. Adenocarcinojnul îl în
tâlnim mult mai rar. Parmentier şi Chabrol au descris un cancer
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esofagian, care în porţiunea toracică era compus, -din celule epiteliale pavdmentoase, iar mai jos cu 5 cm. din celule epiteliale
cilindrice. Herxheimer a găsit lângă o tumoră canceroasă şi ţesut
sarcomatos, descriind astfel adevăratul carcino-sarcom esofagian.
Procesul tumoral poate progresa prin continuitate, contiguitate şi
prin metastază pe cale limfatică sau sanguină. Prin continuitate
neoplasmul poate prinde în sus gura esofagului şi hipofarinxul,
în jos stomacul. Din cele 11 cazuri ale noastre, la 2 am putut ob
serva etapă cu ^etapă întinderea procesului canceros dela cardia la
porţiunea gastrică superioară. Invadarea leziunii prin contiguitate
prezintă interes mai mare, deoarece esofagul în cavitatea mediastinală este învecinat cu o serie ‘ întreagă de organe care pot fi
pnnse de ţesutul canceros, producând tablouri simptomatologice
din cele mai variate. Tracheea, bronşii, plămânii, vagul, recurentul,
simpaticul, pericardul, cordul şi aorta pot fi comprimate sau chiar
perforate de procesul canceros ulcerat şi ne imaginăm uşor com
plicaţiile care pot lua naştere. Cele mai multe perforafiuni se pro
duc în aparatul respiratoi: trachee, bronşi şi plămâni.
Calderara din 160 de cancere esofagiene a găsit 61 de perforaţiuni în arborele respirator. După aceea urmează ca frecvenţă
ulcerapa şi ruperea aortei. Ne-a fost dat şi nouă să observăm că
unul dm bolnavi, care urma tratament cu radium pentru cancer
al porţiunii inferioare a esofagului, a sucombat brusc din cauza
hemoragiei survenite prin perforaţia aortei. Necropsia ne-a dovedit
faptul. Perforaţiile tracheale sau bronşice uneori rămân timp mai
îndelungat nediagnosticate şi se găsesc numai la autopsie.
Cancerul esofagian poate interesa toate grupurile ganglionare
n vecinătate, lezarea lor depinzând de sediul tumorii primitive,
ele superior situate invadează de timpuriu ganglionii supraclaviculan şi carotidiem, iar cele mai jos localizate întregul grup gangbonar tracheo-bronşic, care poate comprima organe importante.
Metastasele pe cale sanguină — în general vorbind — se
observa mai rar în cursul cancerului esofagian. Se produc mai
frecvent în ficat şi după părerea lui Petri, aceasta s’ar explica prin
transportarea celulelor canceroase de veniculele esofagiene infenoare în vena portă. Sunt descrise metastaze în plămâni, în ri
nichi, in glandele suprarenale, laringe şi chiar pe suprafaţa pielei
şi in craniu. In cazurile urmărite de noi, am observat o metastază
pulmonara şi alta în ficat.
.
DIAGNOSTICUL cancerului esofagian se bazează pe simptome clinice subiective şi pe datele furnizate de procedeele directe
e examen: Radiografia, sondajul şi esofagoscopia. O disfagie pro' ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ r s o a n ă peste 40 de ani, manifestată la început pen^ u a lu n e n ţe le j^
u.
chide, e s l^ o td ^ u h a ^u!p*M a‘wf>MtW^
n lumenul esofagian. Disfagia mai târziu se însoţeşte de dureri
spontane, cu localizare retrosternală, în spate sau în stomac. De
notat, că sediul durerii nu indică şi localizarea tumoarei, deoarece
e e sunt produse de strangularea fibrelor nervoase prinse de inva-
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ziunea ganglionară. Regurgitarea alimentelor la un interval^ mai
scurt sau mai lung după înghiţit constitue un semn subiectiv
Important. Această regurgitare poate lua chiar forma unor vomismente esofagiene, cu resturi de alimente macerate, cu secreţiuni
muco-sanguinolente rău mirositoare, cari indica formarea unei pungi
diverticulare suprastricturale.
Examenului radiologie i se acordă de mulţi practicieni o mare
importanţă, chiar un rol decisiv pentru diagnosticul unui neoplasm
esofagian. Se pune întrebarea dacă merită, radiologia acest credit
extraordinar ?
Da şi nu. In formele constituite, radiologia este un mijloc
incomparabil de simplu şi inofensiv pentru a preciza sediul leziunei
şi gradul de stenoză. Pentru delimitarea polului inferior al stenozei
se recurge la manopera lui Ledoux, care consistă în umplerea
stomacului cu substanţă opacă. Bolnavul este apoi culcat în poziţia
Tredelemburg. Dacă în această poziţie se dă bolnavului o înghiţi
tură de bariu, cardia se deschide prin synchronism şi lasă să
reflueze spre esofag o cantitate notabilă de bariu. O radiografie
luată în acest moment umple partea inferioară a esofagului până
la polul inferior al stenozei.
Examenul mucoasei ne este de mare ajutor în diferenţierea tu
morilor mediastinale, cu compresiune pe esofag, de tumorile endoesofagiene. Tumoarea extraesofagiană, chiar voluminoasă, nu dis*
truge relieful esofagului. Dar mai presus de această indicaţie,
punerea în evidenţă a reliefului deschide noui posibilităţi in diag
nosticul precoce a tumorilor esofagiene şi aceasta rămâne prima şi
cea mai importantă indicaţie a nouei metode. Pentru ca radiologia
să devină într’adevăr utilă în diagnosticul precoce al tumorilor esofa
giene, şi aceasta trebue să fie idealul, se impune desvoltarea exa
menului reliefului.
S’a descris şi metoda pneumotoracelui artificial preconizată
de Ledoux cu scopul de a mări diferenţa de densitate între ţesutul
nepplasic şi vecinătate. Metoda fiind prea complicată, nu a putut
prinde rădăcini în practică.
Cât priveşte leziunile incipiente, trebue să recunoaştem că ra
diologia, cu metodele ei clasice, este insuficientă. încercările^ lui
Palugyay, Chaoul, Adam, Schatzki, Berg şi alţii, de a perfecţiona
examenul radiologie prin întrebuinţarea unui strat subţire de bariu
cu scopul de a evidenţia relieful mucoasei, au însemnat un pas
important înainte. Examenul reliefului cere o technică specială
care începe cu o radioscopie în poziţie culcată, spatele ^pe ecran
în poziţie uşor oblic posterior stâng. Suprimarea efectului greutăţii
de acţiune pură a musculaturei determină în acest caz o încetenire
a pasagiului. Momentul cel mai favorabil pentru luarea clişeului
este timpul imediat după evacuarea grosului substanţei opace.
Sondajul ne arată prezenţa stricturei. Dacă sonda se opreşte
între cele două capete ale esofagului,
gură şi cardia — putem
afirma aproape cu certitudine că avem deaface cu o stenoză tumorală, de oarece aci stenozele inflamatorii şi cicatriciale sunt aproape
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inexistente. In cursul sondării să fim cât se poate de prudenţi şi să
nu uităm că deasupra stricturei pereţii esofagiani prin procesul per
manent^ de inflama ţie se pot subţia ca o foiţă de ţigară şi la cel
mai mic traumatism se găuresc.
Mijlocul cel mai sigur de a diagnostica d e visa cancerul
esofagian îl formează — fără îndoială — exam enul esofagoscopic.
Prin acest procedeu putem descoperi sediul, putem vedea form a
m acroscopică a tumorei, putem aprecia gradul d e permeabilitate
a ^calibrului esofagian şi mai ales ne permite prin ridicarea unor
mici fragmente, să precizăm diagnosticul histo-patologic. V. Hacker,
Starck, Gottstein, Rosenheim, V. Eicken, Guisez mai recent Canuyt
şi alţii insistă asupra necesităţii de a practica totdeauna esofagoscopia pentru precizarea diagnosticului şi aplicarea tratamentului
indicat în cancerele esofagiene. De fapt astăzi nu ne mai este
permis să afirmăm prezenţa unei tumori în lumenul sau pere
tele esofagului fără controlul examenului direct. La noi se practică
relativ rar acest examen şi ne-a fost dat să vedem, în mai multe
rânduri bolnavi cu afecţiuni esofagiene urmând diferite tratamente
lum întregi fără controlul endoscopiei. Credem, că astfel de pro
cedări trebuesc excluse, de oarece le lipseşte orice bază ştiinţifică
şi pot să fie dăunătoare bolnavilor. Procedeul esofagoscopic este
simplu ca execuţie, inofensiv şi se poate practica de orice laringolog versat în această specialitate. Nu este locul să descriem
tehnica în detaliu, totuşi amintim că se poate face cu şi fără anes
tezie locală on de câte ori avem o indicaţie sigură. Lewi recurge
şi la esofagoscopia retrogradă, ca să se orienteze mai exact asupra
întinderii şi a limitei inferioare a leziunei.
Se recomandă să practicăm acest examen târziu după mâncare
ca resturile alimentare să fie dispărute şi să nu acopere câmpul
examinat. Aspectul tumorei depinde de stadiul în care examinăm
oinavul Cu totul la început, dacă întâmplător pacientul se prezintă
in aceasta fază, vom găsi o induraţie simplă, un nodul cu mucoasa
aproape normală, uneori uşor palidă din cauza tensiunii intrapanetala, sau roşie violacee din cauza inflamaţiei. La suprafaţă
se pot observa eroziuni uşor sângerânde. Să fim atenţi în cursul
examenului dacă observăm porţiuni imobile, cari se remarcă mai
mult in câmpul respiraţiei! Imobilitatea este un caracter constant
a cancerului, însemnează că punctul lui de plecare este submucos
şi ajunge la suprafaţa lumenului în stadiul mai avansat al a fe c ţiunii
uisez şi Starck pun mare preţ pe această rigiditate a ţesutului,
şi cu drept cuvânt, de oarece în prima fază a boalei semnele paognomonice sunt minime. După cum imobilitatea hemilarinxului
indica prezenţa leziunei canceroase, chiar dacă modificările vizi1 e ale ţesutului laringian par a fi superficiale, tot aşa să judecăm
Şi rigiditatea observată în anumite porţiuni ale esofagului. Cicatricele
post-causţice, spasmurile inflamatorii, în special ale cardiei, leucop aznle sifilitice pot servi ca punct de plecare procesului canceros.
In faza de evoluţie găsim tumora pronunţată cu aspect ulcerativ, papilomatos, vegetant sau sciros, cu formă, circulară şi care
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nu mai lasă nici un dubiu asupra naturei sale. Lumenul esofagian,
în mod practic este dispărut şi alimentaţia pe cale superioară este
imposibilă. Starea generală devine grav alterată, paloare caracte
ristică a tegumentelor şi caşecsia progresează în mod evident.
Din punct de vedere al d i a g n o s t i c u l u i d i f e r e n ţ i a l la
începutul boalei, când mucoasa nu prezintă modificări la suprafaţă şi,
totuşi există o stenoză, ne-am putea gândi la un anevrism al aortei
sau la o adenopatie tracheo-bronşică. Observaţia mai îndelungată
a bolnavului, lipsa semnelor ascultătorii şi percutorii, însoţite de
celelalte examene obiective ne pun totdeauna pe adevărata pistă a
diagnosticului. In formele avansate, cu modificări anatomo-patologice ale mucoasei, trebue să ne gândim la inflamaţiile cronice, ca:
actinomicoza, tuberculoza, sifilisul şi granulaţiile produse în jurul
corpilor străini uitaţi în esofa g şi p e cicatricele post-caustice. Bine

înţeles antecedentele, evoluţia boalei, simptomele generale, dar mai
ales. examenul directoscopic ne indică diagnosticul exact. Să nu
neglijăm niciodată practicarea biopsiei şi a examenului histo-patologic, prin care precizăm morfologia structurală a cancerului, pu
tând trage concluziuni referitor la tratament şd pronostic.
TRATAM EN TU L cancerului esofagian, mai mult ca în alte
cancere, este sărac în mijloace technice eficace. Prin procedeele
întrebuinţate se tinde, fie la înlăturarea tumorei — terapia cauzală,
fie la ameliorarea simptomelor subiective — terapia simptomatică.
Dela început trebue să spunem, că operaţiile descrise şi practicate
de unii autori pentru extirparea tumorei sau a porţiunii bolnave a
esofagului — esofagostom ia şi rezecţia esofagului — din cauza in
succeselor uşor explicabile nu se mai practică. Rămân singure mij
loacele cari tind pe diferite căi să menţină un anumit calibru ne
cesar alimentaţiei. Intre acestea amintim terapia medicamentoasă,
dilataţiile cu sonde şi aplicarea diferitelor canule ă dem eure în
lumenul stenozat al tumorei, cari permit trecerea alimentelor în
stomac. întrebuinţarea medicamentelor vizează anestezia ^ţesutului
esofagian şi dispariţia durerii. In acest scop, Rosenheim injectează
i — 2 grame dintr’o soluţie de 3—4 % eucaină, V. Hacker recomandă
o compoziţie de nucă vomică cu apă laurocerasi, Mathieu propune
serul fiziologic, etc. Numărul medicamentelor întrebuinţate este
mare, din nenorocire însă efectul lor este mai mult iluzoriu.
Prin spălături locale făcute cu ajutorul esofagoscopului, curăţind resturile de alimente stagnante, putem reduce fenomenele spas
modice provocate de esofagita secundară. Astfel am obţinut ameliorări
trecătoare în deglutiţie.
Din canulele de intubaţie, care permit alimentaţia, amintim
sonda de intubaţie a lui Guisez, care cu ajutorul unui mandrin de
balenă se aşează în lumenul stricturei şi prin orificiul ei permite
trecerea alimentelor lichide. Dacă aceste procedee nu ajută hră*
nirea bolnavilor, suntem obligaţi să recurgem la gastrostomie, să
alimentăm bolnavii prin gura gastrică, ca să nu-i lăsăm supuşi chi
nului neuman, de a muri de foame. Gastrostomia, deşi s ar parea că
este menită să asigure bolnavului o cale bună de alimentaţie, deci o
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întărire a forţelor fizice, de multe ori, prin şocul fizic şi psihic ce
produce grăbeşte sfârşitul.
Intre procedeele terapeutice nesângerânde şi cu tendinţă de a
ataca leziunea propriu zisă în scop curativ, trebue să socotim trata
mentul cancerului esofagian prin raze.
Nu există până în prezent decât foarte puţine cazuri de cancer
al esofagului tratate şi vindecate definitiv prin raze. Cifra de vin
decare ce se dă în general de therapeuţii cu mare material este
d®. J— 2°/o. Să nu uităm însă că este vorba de o localizare în care
chirurgia nu dă nici un rezultat curativ. Să nu uităm iarăşi că dacă
tra'diotherapia nu poate vindeca decât un număr foarte restrâns de
cazuri, ea este în stare să amelioreze foarte multe. Intr’adevăr rezuitatele pabattve a radioterapiei sunt din cele mai interesante, dacă
ne gândim la insuficienţa therapeutică dinaintea erei ra,diologice.
Sub unele raporturi este greu de explicat carenţa relativă a
racuotherapiei în tumorile maligne ale esofagului. Faptul că este
vorba mai totdeauna de epithelioame pavimentoase bazo sau spinocelulare, ded radiosensibile,- faptul că aceste tumori sunt accesibile
unei aplicăn directe cu radium şi accesibile în acelaş timp prin
mai multe porţi de intrare şi roentgentherapiei ar pleda a priori
pentru eucacitatea radiotherapiei. Pentru ce totuşi radiotherapia
da rezultate curative atât de mediocre faţă de alte localizări simiJare ca uterul de exemplu, unde vindecările ating 40— 450/0?
•mTfSl considerăm în primul loc condiţiile de aplicare, care cu toată
smihtudmea aparenta, se deosebesc fundamental de cele întâlnite
n cancerul utenn. Esofagul, un tub de calibru mic, nu permite
]oail distanţei pentru mărirea puterei de penetraţiune a razelor,
astfel ca la 2— 3 cm. dela focarul de radium introdus în esofag
m ^ r T l T i 3, deCâit i.nten“ tăti slabe> insuficiente pentru a steriliza’
t ate celulele neoclasice. Pentru a mări intensitatea în profunzime
DosÎb?^- ^ De ^ P ^ ™ cu tuburile radifere, ceia ce este imp sibd dm cauza cahbrului esofagian, sau să mărim doza globală
ne^n6
lncof P atlbl1 cu integritatea ţesuturilor, putând duce la
necroze grave. lata o primă îngrădire a radiumtherapiei.
considerat telecurietherapia, sau echivalentul ei,
i n r r nth ^ la Penetran,ta> care deşi are latitudinea porţilor de
m S is t r ,T 1 ^
1 T a / ea lizat aştePtările iegate de ea. Pentru a ad^
“ înseranate> ar trebui ca ţesuturile
ntrepuse să absoarba o cantitate enormă de raze, ceeace constitue
perico serios pentru aceşti bolnavi de obicei subnutriţi şi slăbiţi.
01 nu cunoaştem rezultatele curative obţinute numai prin
en gentherapie. Această metodă poate fi chemată să complecteze
radiumtherapia cu socpul de a distruge localizărUe periferice. Ea
, a\ J30^ 6
aPbcata ca un prim timp într’un cancer cu stenoză
totala pentru a distruge parţial tumora şi a deschide astfel calea
e acces pentru sonda radiferă. Unii autori, ca: Wendel, Welterer
a mit o. acţiune analgesică a razelor X în cazurile foarte avansate:
Şi aplică metoda ca un paliatif.
Metoda curativă, prin excelenţă rămâne deci curietherapia.
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Cum am spus însă, vindecările definitive sunt destul de rare. S ă
nu ne aşteptăm deci la statistici ample, căci relatările de vindecare
se referă mai întotdeauna la cazuri izolate. Cea mai bogată sta
tistică aparţine lui Guîsejz care raportează despré 695 cazuri
tratate de el. Din această cifră, autorul într’o publicaţie din I 9 3 3 i
extrage 18 cazuri vindecate prin curietherapie. La 4 din aceste
cazuri vindecarea este de 4 ani; la ceilalţi vindecarea se menţine
de mai mult de 5 ani (24 de ani cel mai vechi).
Printre aceşti bolnavi sunt unii gastrotomizaţi, cărora orificiul
a putut fi închis definitiv după vindecarea esofagului.
Technica aplicărilor este foarte simplă în aparenţă. Mulţi
îşi imaginează că odată diagnosticul pus este suficient să aşezam
o sondă radiferă în esofag timp de câteva ore pe zi. Nimic mai
periculos decât această credinţă; precizia aplicărilor şi a dozărei are
o importanţă deosebită.

Technica de aplicare depinde de gradul de permeabilitate
a porţiunei stenozate. In cazul unei stenoze moderate care per
mite intrarea sondei cu numărul 18— 20 se pune o problemă^ de o
primă importanţă. Este absolut indispensabilă aplicarea unei guri
abdominale pe stomac ?
Când stenoza este mai strânsă (până la 10— 12) sau este aproape totală, această măsură se impune delà început; aplicările
de radium în prima fază dau naştere la o congestie a mucoasei,
care strâmtează şi mai mult lumina esofagului, şi ar putea da astfel
pe un esofag stenozat, la închiderea complectă.
Sunt autori cari preconizează gastrotomia în toate cazurile
fără excepţie, chiar şi în cele cu stenoză aproape inexistentă, pentru
a pune la adăpost esofagul de traumatismul zilnic legat de ali
mentaţie şi pentru a permite aplicarea sondei radifere fără între
rupere timp de 3— 6 zile. înainte cu câţiva ani profesam şi noi
această convingere care pare foarte logică. încetul cu încetul însă
am început să ne abatem delà această normă. Am constatat anume
că alimentaţia pe căile nenaturale nu este echivalentă cu alimentaţia
prin gura artificială şi aceasta fără îndoială din motive psihice.
Apoi alimentaţia unui asemenea operat cât şi îngrijirea gurii, cer
un personal antrenat şi cu experienţă, care cu greu poate fi în
tâlnit în serviciile noastre de spitale.
Nu e apoi de neglijat nici şocul operator, care ori cât de mic
ar fi în această operaţie vine să atingă, un bolnav subnutrit şi
casetric. Toate aceste motive fac că înainte de toate că, în
loc ca gastrostomia să fi redat bolnavului forţele, l’a dus foarte
des la o slăbire şi mai accentuată. Astăzi ne orientăm spre cea
laltă tabără, a lui Guisez, care nu practică gastrostomia. decât în
cazuri de stenoză totală sau foarte strânsă.

Noi începem aplicarea prin a repera sub ecran polul superior
şi inferior al stenozei, marcând aceste limite pe piele cu plăci me
talice. Vom introduce apoi într’o sondă metalică,, cap la cap,
3— 5 tuburi Dominci conţinând fiecare 5 mgr. Ra. El. cu un filtru
de 1 mm. platină. Platina fiind un metal greu, este perfect vi-
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zibil sub ecran. Conducându-ne după mărcile exterioare, grija noas
tră principală trebue să fie depăşirea lungimei segmentului stenozat, atât în sus cât şi în jos.

Sonda radiferă este lăsată în esofag timp de 6— 8— io ore pe
zi, după toleranţa bolnavului. Calculând i — i , i med. millicurie distruşi,
unitate de dozare, pe centimetru de lungime; deci pentru
o stenoză de 11 cm., doza să fie de c-ca 13 med. Această doză
cere aplicarea unei sonde încărcată cu 30 mgr. Ra. El. timp de 1 o
ale, cu 6— 61/2 ore de aplicare pe zi.
Guisez practică introducerea sondei sub controlul esofagoscopului. Acest fel de a proceda pare să aibă inconvenientul de a
nu putea^ stabili polul inferior al leziunei, decât în cazurile cu stenoză
incipientă care lasă să treacă tubul unui esofagoscop, şi noi facem
uz foarte larg de esofagoscop pentru asigurarea diagnosticului şi
pentru scoaterea unui fragment pentru examen istologic; pentru
fixarea sondei însă ne servim de controlul radioscopic, care ne pare
destul de sigur, şi m care' avem o oarecare practică.
Când stenoza este mai strânsă şi nu pe mite decât intrarea unei
sonde No. 12, aplicarea se mai poate face încă fără gastrostomie
prealabilă, întrebuinţând tuburi radifere cu o filtraţie de 0,5 mm'.
Pt., deci cu un calibru mai redus. In asemenea cazuri şi doza va fi
corespunzător mai redusă.
Stenozele sub acest calibru trebuesc abordate după gastro
stomie şi dilataţie prealabilă sub controlul esofagoscopului.
Şi mai dificilă va fi aplicarea în stenozele complecte.

Aci trebue căutat orificiul minuscul sub esofagoscop, şi în
treprins o serie de şedinţe de dilatări până la Mr. 12. In caz că
mei această operaţie nu reuşeşte, vom recurge la roentgentherapie
ca un pnm timp pentru a distruge tumoarea măcar parţial şi a
căpătă astfel acces pentru sonda radiferă. Am putut să practic acest
procedeu în câteva cazuri cu succes; însă şedinţele de roentgenthe.
rapie obosesc considerabil bolnavii, încât aplicările cu radium tre
buesc făcute cu multă prudenţă.
Din 36 cazuri de cancer al esofagului, nu am putut să obţinem
rezultate durabile decât într’un singur caz descoperit precoce şi care
a supravieţuit 4V2 ani. Mort fără recidivă, de boală intercurentă. In
celelalte cazuri ameliorarea a fost nulă sau pasageră, de câteva luni.
re ue insă să amintim că majoritatea acestor cazuri au ajuns în
tratamentul nostru în fază de stenoză complectă.
In rezumat: şi în cancerul esofagului diagnosticul precoce joacă
un rol capital.
poate vindeca a

,

~ WtSl!5a£,W

sau în combinaţie cu roentgenterapia
z
i
P

radifere

nivelul stenozei prin control esofagoscopie şi radiologie şi dacă e
posibil, fără gastrotomie prealabilă.
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Roentgenterapia singură — până astăzi — nu poate fi consi
derată ca metodă curativă, cel mult paliativă. Rămâne ca timpul cu
noile achiziţii technice să poată perfecta acest procedeu care ar fi
ideal pentru tratamentul cancerului esofagian.
Insuficienţa arsenalului terapeutic ne face să considerăm această boală cu o evoluţie serioasă şi de un pronosdc grav.
I. Ţ eţu et I. JOVIN: Considérations cliniques en liaison
le diagnostic e t le traitem en t d u cancer oesophagien.

avec
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TRATAMENTUL FITOTERAPIC
AL STĂRILOR NEVROPATICE
Insomnii nervoase, anxietate, angoasă, vertigii, ţurburări nervoase ale vieţii genitale, turburări îuncţionale
ale cordului, vor ii în totdeauna ameliorate prin

PASSIFLORINE
medicament regulator al simpaticului şi sedativ central,
compus numai din extracte vegetale atoxice: Passi

flora incarnata, Salix alba, Crataegus oxyacantha.
Reprezentantul Laboratoarelor:

G. REAUBOURG, Paris.
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D IA G N O S T IC U L PR ECO CE A L C A N C E R U L U I G A ST R IC
IN S T A R E A A C T U A L A A C U N O Ş T IIN Ţ E L O R M E D IC A L E
de

D-r DIMITRIE SIMICI
A gregat la Facultatea de Medicină Bucureşti.

i x , Cancerul Sastric Pare că a devenit azi mai frequent decât era
a tădată^ Importanţa acestui fenomen îngrijorător semnalat din diente părţi prin statistici documentate n’a fost totuşi prea luat în
seamă, iar unu cercetători au căutat chiar, să-i atenueze însemnă
tatea susţinând ca, această augmentare aparentă numai, a frequenţei acestui cancer, s’ar datora pe deoparte prelungirei mediei
de existenţa a omului, cu alte cuvinte a creşterii longevităţii fapt
constatat in ultimele decenii în mai toate ţările civilizate, din care
oiuză, un număr mult mai mare de persoane pot să ajungă azi
la vârsta de 50 ani spre ex. tocmai vârsta în preajma cărda l
t i e i d ahoÎfaT t 1-e?tC mai de predilecţie> iar Pe Nealta, intervennnn.fit?- f n , -pnntre Care s’ar Putea cita! acela al îmmulţirei
i 1 lani°r Şî ° raşelor’ 31 scădem mortalităţii pentru mai
aţe boalele înfecţioase, aceea a cancerului neurmând din nenonostic aCiCiaŞ1 directlvă’ .al perfecţionărei mijloacelor actuale de diagace‘ d r o r r e ^ n
T
^
T ° ate acestea- aa făcut, spun
într’o rnnt?nă “ ^ Îreclueaîa cancerului gastric, să pară a fi azi
“nua ascensiune. Or cum ar sta lucrurile, un fapt îmi
P ;aîn- nGîndoios’ acela că, medicii de azi, au mult mai des
cazia sa întâlnească în practica lor această boală, decât aveau predeceson1 noştri de acum 3 0 -4 0 de ani. S'a mai semnalat în
rnm f
1Vîrea “ î31 deasa a cancerului gastric la persoane tinere,
*
aPtld a fost observat mai ales la femei, cancere care, după
1
am J a?ut ^„Personal în două cazuri, au caracteristica de a evo__ a aşa de- inşelătq^încâţ, prin desnodământul lor dramatic adesea
oarte rapid sunt o s u r p r i z a ^ S K ^ T ^
familia
bolnavului, dar chiar şi pentru medicii curanţi.
, e asemenea, s’a constatat, şi la noi faptul reese atât de clar
c e l o r 6 -Ce V,01 e*pune mai la vale' că> î 1 diagnosticul pozitiv al
mai multe din cancerele gastrice observabile la vârsta obiş,
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imită de apariţie a boalei, se face foarte tardiv, fapt care, constitue
unul din. inconvenientele capitale care stânjeneşte cele mai bune
intenţii ale chirurgiei modeme. Faptele acestea, m’au incitat, să
reamintesc cititorilor acestei reviste, chestiunea diagnosticului pre
coce jrl cancerului gastric. .chestiune.-care, pentru ori şi cine poate
constitui un subiect de un interes practic deosebit. Diagnosticul
timpuriu al acestui cancer în perioada zişă dispeptică^sau cel puţin
în faza de evoluţie tumorală puţin înaintată, are după cum se ştie
o importanţă capitală pentru rezultatele cât mai favorabile ale tra
tamentului chirurgical al boalei, singurul care de altfel, este capabil
azi, să dea acestor bolnavi, şansele unor cât mai îndelungate
. supravieţuiri. Referitor la supravieţuirile - importante observate în
cancerul gastric extirpabil printr’o gastrectomie largă, mulţi chirurgi
străini reputaţi, prin care pot cita numele lui: Czerny, Kocher1,
Nordman, Leriche, Mayo, Von Eiselsberg, May, Miculich, Gosset,
Temoin, etc., au o opinie foarte încurajatoare, semnalând în sta
tisticele lor, supravieţuiri care au atins într’un număr însemnat
de cazuri, trei, cinci, şapte, nouă şi chiar doisprezece ani. Iar
Prof. Hartmann, a cărui competinţă în chirurgie gastrică, este unanim recunoscută, se arată atâta de entuziasmat de bunele rezul-.
tate ale gastrectomiei aplicată la terapeutica cancerului gastric,
încât, se crede îndreptăţit să afirme că, acest fel de intervenţie,
poate să dea în această boală, cam la 240/0 dintre bolnăvii astfel
operaţi, rezultate atâta de frumoase din punct de vedere al supra
vieţuirilor post-operatorii, încât, acestea pot fi comparate unor
reale vindecări.
'
îndelungatele supravieţuiri post-operatorii observate de chi
rurgii sus citaţi, se explică cu multă probabilitate.prin faptul că,
un număr însemnat dintre canceroşii gastrici astfel trataţi, au fost ■
operaţi. într’un stadiu precoce al boalei.
-.
In adevăr, dacă se consultă numai statistica fraţilor Mayo, citată de
Russel şi Carmon, se observă că, 33°/o din bolnavii operaţi de dânşii, n’aveau
tumoarea gastrică palpabilă la examenul clinic, iar 460/o. dintre ei, erau
lipsiţi de retenţie gastrică constatabilă prin tubajul â jeun. Toate acestea
sunt până la un punct dovezi clinice care, ne fac să bănuim că, în aceste ca■zuri boala nu era prea înaintată.
,

O anchetă pe care am făcut-o în ultimul timp pe lângă câţiva
dintre chirurgii noştri, mi-au dat câteva date interesante privitoare
la rezultatele pe care gastrectomia le-a dat în cancerul gastric,
în ţara noastră.
Astfel, Prof. Iacobovici, pe 14 gastrectomii efectuate în clinica chirur
gicală dela Cluj, în curs de 10 ani, a obţinut într’un caz la' o femee în
vârstă de 47 ani, o supravieţuire care a atins actualmente nouă. ani. La un
alt bolnav, căruia i a’a făcut o rezecţip în doi timpi, supravieţuirea a ajuns
azi la cirici ani. In celelalte cazuri rezultatele au. fost mai puţin bune.
D -l Agregat D -r Grigore Georgescu, îmi semnalează de asemenea trei
: supravieţuiri cari a u ' atins trei ani .şi jumătate. D -l Agregat D -r Traisn
Nasta, la un total de 22 gastrectomii pentru cancer, efectuate în curs de 14
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în acest moment, 2/3 dintre aceşti bolnavi sunt ajunşi într’o aşa
situaţie, încât operaţia gastroctomiei este imposibilă. O dovadă că
intelectualitatea bolnavilor, permite să se poată stabili un diagnostic
pozitiv al boalei într’o fază mai puţin înaintată, o constitue după
părerea mea şi o altă statistică strânsă de D-l D-r Corneanu, spri
jinită de astă dată pe un număr de 16 neoplazici gastrici, operaţi de
D-l Agregat D-r Nasta, în diferite sanatorii din Bucureşti, bolnavi care,
în acest caz, proveneau din clasa mai cultă a societăţii, deci dintre
aceia care, se îngrijiseră mai de timpuriu pentru fenomenele pe
care le-au prezentat. Asupra acestor bolnavi s’au putut face ^în
bune condiţiuni de opt ori o largă gastrectomie, fapt care ridică
posibilitatea de execuţie a acestei operaţii, la procentul de 500/0,
deci la unul cu mult mai ridicat decât cel constatat la bolnavii
proveniţi din clientela spitalicească, unde majoritatea bolnavilor
este reprezentată de lucrători, mici funcţionari, etc. In legătură cu
toate aceste constataţiuni şi pentru a ţine cont şi de ^unele fapte
paradoxale observate de unii chirurgi, nu pot nega şi faptul că,
sunt şi cancere gastrice foarte puţin întinse, care dau la palpaţie
o tumoră neînsemnată şi care cu toate acestea se caracterizează
printr’o evoluţie malignă deosebită, dând metastaze viscerale, şt
mai ales hepatice foarte de timpuriu, constituite de preferinţă pe
cale venoasă. In aceste cazuri, bine înţeles că, supravieţuirile în
delungate sunt stânjenite chiar când operaţia gasţrectomiei se efec
tuează în bune condiţiuni. Francois Moutier, pretinde că, cancerele
acestea fac parte dintre acelea lipsite de degenerare coloidă şi,
care au un conţinut celular foarte bogat în glicogen. De asemenea,
sunt pe de altă parte şi cancere aparent foarte întinse, dar care
sunt dotate de o mult mai nucă malignitate, având tendinţă ^să
infesteze lent numai ţesutul limfatic, fără însă să dea de tim
puriu metastaze viscerale. In aceste cazuri, dacă se poate executa
o largă gastrectomie, apoi, şansele unor îndelungate supravieţuiri
sunt bine înţeles cu mult mai mari. Tot în categoria acestor din
urmă cazuri, se cuprind pare-se şi acele cancere gastrice care, la
prima vedere par foarte întinse dar la care, executarea numai a
unei simple gastro-entero-anastomoze, poate permite bolnavilor o
supravieţuire surprinzător de îndelungată. Cazurile acestea, constituesc insă excepţiuni, dar de care este însă bine să ţineim seamă
căci, ele au importanţa lor din punct de vedere practic.
Din cele scrise până aci, se poate deduce că, diagnosticul pre
coce al cancerului gastric, făcut în perioada dispeptică sau cel
puţin în cea tumorală nu prea înaintată, în care o largă gastrec
tomie să se poată executa, apare ca o necesitate indispensabilă,
pentru o cât mai deplină reuşită a terapeuticei chirurgicale a boalei.
Ţinând cont de acestea, să vedem acum dacă, în starea actuală
a cunoştiinţelor medicale posedăm suficiente mijloace pentru sta
bilirea unui diagnostic pozitiv, ori cel puţin de mare probabilitate
al cancerului gastric, care efectuat în aceste perioade de evoluţie
a boalei, să justifice şi să permită medicului recomandarea unei
intervenţii chirurgicale.
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DIAG N O STICU L PRECO CE al cancerului gastric se sprijină
pe o cât mai minuţioasă explorare a bolnavului, care trebue efectuată
pnn toate mijloacele pe care clinica le are azi la îndemână în
acest scop şi care se compune mai întâi din: Examenul clinic
subiectiv şi obiectiv şi apoi din diferite mijloace de laborator
constând din procedee : fizice, chimice, istologice şi biologice. Dintre
acestea, cele mai principale sunt: i) Extragerea prin tubajul unic ori
tracţionat al conţinutului gastric à jeun, după cum şi a secreţiei
gasţnce obţinută după prânzul de probă urmată de examenul
lichidului extras, din punct de vedere: macroscopic, fizic, chimic, is
tologie şi biologic. 2) Cercetarea secreţiei gastrice provocate prin histamină şi a funcţiunii gastrice de eliminare şi secreţie, prin metoda
cromoscopică (eliminarea substanţelor, colorante prin stomac). 3)
Cercetarea materiilor fecale, şi a urinelor. 4) Examenul istologie
* * * * * al sângelui' 5) Examenul radiologie, gastroscopie, gastroVoi încerca în cele ce urmează să expun toate acestea în or
dinea lor cronologică insistând mai ales asupra acelora care, se pot
executa mai cu uşurinţă în practica curentă.
A)
EXAM ENUL CLINIC SU BIECTIV. — E l trebue să în
ceapă cu interogatorul bolnavului privitor mai întâi la antecedentele
sale heredo-colaterale. Informaţiile privitoare la hereditatea patolo
gică neoplazică a bolnavului suspectat ca suferind de cancer gastric,
au o mare importanţă pentru diagnosticul boalei, ori cât de redusă’
însemnătate se acordă azi heredităţii ca factor etiologic în geneza
cancerului. Sunt exemple edificatoare în istoria cancerului gastric,
citate în toate tratatele de patologie,1) care nu pot să nu evoace
în judecata medicului examinator, valoarea chiar numai relativă a
acestor informaţiuni privitoare la hereditatea neoplazică a bolnavului,
pentru diagnosticul cel puţin de probabilitate a acestei boli. Apoi
se va cerceta bolnavul din punct de vedere al trecutului său normal
ori patologic. Datele culese din acest punct de vedere au însemnă
tatea lor pentru diagnosticul precoce al boalei întrucât, faptul de a
afla dela un bolnav în vârstă de 5° uni, spre ex. care pierde ape
titul şi slăbeşte repede, cum că, el suferă acum pentru prima oară,
aceasta, constitue un simptem. preţios de cancer gastric, fapt observat
de vechii clinicieni şi sintetizat de Bouveret, prin următoarea frază
extrem de edificatoare: „U n adulte de la cinquantaine qui pour la
première fois souffre de son estomac, perd Pappetit et maigrit
est presque surement un cancereux” .
Prezumţie de cancer o putem avea şi la acei bolnavi care,
ne istorisesc că, cu ocazia maladiei actuale o serie întreagă de fe. .
Ashby, citat de Ramon, publică observaţia unei familii în care, mama
şi cinci copii au sucombat de cancer gastric, apoi cazul familiei Bonaparte. în
care mai mulţi membrii au sucombat toţi de cancer gastric este edificator. — In
cursul bătăliei dela Eylau, Napoleon, prezintă o violentă gastralgie, pe care a mai
avut-o şi altă dată, dar care acum se repetă mai des şi el zice celor ce-1 înconjoa ră : — «Port în mine germenul unei morţi premature. — V oi muri de aceiaşi
Doală ca şi tatăl m eu ».— E boala familiei, care îl va răpune şi pe dânsul mai
ca şi pe bunicul, unchiul, tatăl său Lucian şi Carolina, fratele şi sora lui
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nomene dispeptice care i-au chinuit o viaţă întreagă şi care altă
dată aveau caracterul iperstenic, şi-au schimbat brusc sau încetul
cu încetul caracterul, luând aspectul fenomenelor dispeptice ipostenice, de ordin depresiv. In evoluţia sindromului, zis al ulcerocancerului, deseori, cam aşa se petrec faptele care, narate în felu]
acesta de bolnav, ele devin preţioase pentru diagnosticul boalei.
Ulterior, se va interoga bolnavul privitor la împrejurările, consecu
tive cărora turburările dispeptice actuale au survenit. Urmând această directivă, nu rare-ori vom putea afla dela dânsul, în caz de
este vorba de cancer gastric că, primele simptome dispeptice şi-au
făcut apariţia puţin timp-după ce în viaţa bolnavului s’au produsevenimente de ordin profund depresiv, cum ar fi spre ex.: pierderea
unui membru adorat din familie, 6 ruină de ordin financiar venită pe
neaşteptate ori nejustificată, nerealizarea unor aspiraţiuni bine me
ritate în societate-printr’un act de nedreptate flagrantă, o degradare
morală ireparabilă, etc. Ori cât de dificilă este explicaţia procesului
patogenic intim prin care, aceşti factori etiologici acţionează în or
ganism, favorizând geneza cancerului gastric, se poate totuşi afirma
că, faptele există şi au fost semnalate de multă vreme de numeroşi
autori. Cunosc din practica mea exemple edificatoare de persoane
care, au sucombat de cancer gastric, la care primele simptome disc
peptice au apărut numai după survenirea unor astfel de evenimente
nenorocite.
Vârsta bolnavului trebue de asemenea precis apreciată şi mai
totdeauna întrebată cu insistenţă.
Cancerul gastric apare de obiceiu între 45— 60 ani. In con
secinţă ori de câte ori, un grup de fenomene dispeptice caracteris
tice acestei •boli, apar la un bolnav care are o astfel de vârstă,
apoi, bănuiala de cancer, va trebui să avem cu atât mai mult.
Cum însă, s’au semnalat cancere gastrice care au apărut .mult mai
de timpuriu, bine înţeles că, într’un astfel de' caz, nu vom îndepărta
diagnosticul de cancer, decât după o complectă şi minuţioasă cerce
tare a bolnavului. După aceasta, vom căuta să obţinem informaţiuni
amănunţite privitoare la turburările dispeptice prezentate de bolnav.
Neoplazicul gastric, în perioada incipientă a boalei sale, se plânge
mai ales de: anorexie, greaţă, saturaţie rapidă, balonare epigastrică,
senzaţie de digestie dificilă, penibilă adeseori, uneori de pirozis,
de eructaţii, vărsături câteodată de diaree persistentă şi adesea de
dureri cari în această fază a boalei nu mai au nici un caracter
precis. Insfârşit, de un grup de fenomene care, de altfel, se mai pot
observa şi în alte sindrome dispeptice depresive ale stomacului.
Câteva din aceste simptome însă, cum sunt: anorexia, eructaţiile şi vărsaturile, par a avea o mai mare. semnificaţie pentru diag
nosticul precoce al cancerului. Astfel, încă dela începutul boalei,
Anorexia, domină tabloul clinic al turburărilor dispeptice. Ea este
la început de ordin general. Cu toate acestea bolnavul acceptă încă
cu plăcere alimentele care posed o savoare deosebită, cum ar fi:
cele acre, sărate, piperate,. legumele, hidrocarbonatele, carnea albă
şi chiar şi cea roşie, dar bine friptă. Câteodată însă, încă dela. înce-
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putui boala, anorexia capătă caracterul electiv, bolnavul având
un desgust nespus pentru grăsime şi carnea roşie în sânge, în
tocmai ca în perioadele înaintate ale boalei. Conservarea unui apetit
adesea destul de pronunţat la un bolnav care, slăbeşte repede şi
mai are şi alte simptome de cancer, nu trebue să ne incite a
exclude acest diagnostic, întrucât statisticele au dovedit că, aproxi
mativ i 5®/o dintre aceşti bolnavi care sufăr de cancere para-pilorice
(cancere ale curburilor, cardiei şi ale feţelor stomacului) pot evolua
un timp îndelungat lipsiţi fiind de anorexie. De asemenea, eruca if e> Perslstente, rezistente la tratament, posedând un miros fetid,
mai mult sau mai puţin pronunţat, au o egală valoare diagnostică,
fenomenul se poate produce nu numai în cancerele pilorice stenmante dar chiar şi cele lipsite de stază. Fetiditatea acestor eructapi, constitue un simptom foarte dezagreabil, nu numai pentru
bolnav dar mai ales pentru ce-i ce-1 înconjoară. De o egală însem
nătate diagnostică sunt şi vărsăturile, care pot apare fie după mese
cu caracter precoce ori tardiv şi în acest caz ele sunt alimentare şi
Dogatc m mucus, fie că ele survin în afară de mese, la diferite ore
a e zilei, şi mai^ ales dimineaţa la sculare, în care caz, ele au ca
racterul asemănător pituitei matinale, fenomen care se observă aşa
de des la gastritici, alcoolici, având un aspect apos, mucos, incolor
on excepţional de o coloare brunatră, dând bolnavilor o curioasă
senzaţie de căldură buco-faringiană, fapt pentru care, ele au fost
denumite apa caldă a canceroşilor. Prin perzistenţa şi rezistenţa lor
la orice tratament, aceste vărsături domină uneori tabloul simpto
matic al boalei, constituind un important simptom de cancer. In
ceeace priveşte simptomatologia dureroasă a acestor bolnavi, se
poa.e afirma că, hi perioada dispeptică a cancerului gastric, ea este
mprecisă şi lipsită de caracter patognomonic. Majoritatea bolnavilor
se plâng mai mult de o senzaţie apăsătoare ori de o constrângere
sau de o distensiune predominantă în epigastru şi ipohondrul
stâng, survemnd imediat sau tardiv după mese. Numai mai târziu
in fazele înaintate ale boalei, durerile se accentuiază luând caracterul
continuu ori intermitent, dând bolnavilor o senzaţie chinuitoare de
arsură, roadere ori străpungere care iradiază în spate şi spre stânga
in cancerul mici curburi sau spre ipohondrul drept, în caz când
eziunea este localizată la pilor. In legătură cu toate aceste feno
mene, nu vom neglija să interogâm bolnavul şi asupra caracterului
senzaţiei de oboseală, resimţită de dânsul în timpul zilei, senzaţie,
ivita mc a dela apariţia primelor fenomene ale. boalei. Maşter, â
insistat * mult asupra ^asteniei, ca simptom semnal, premergător
celorlalte simptcme clinice de cancer gastric. Ea s’ar observa cam
la 200/0 dintre aceşti bolnavi şi dacă ea coincide şi cu o anemie mai
accentuată, exteriorizată mai ales pe faciesul bolnavului, ea trebue
sa ne facă să. bănuim cancerul chiar dacă celelalte simptome ale
boalei nu se pot dovedi. Maşter, raportează mai multe cazuri de
cancer gastric, la care, asteria pronunţată şi rezistentă la orice tra
tament, a precedat cu mai multe luni celelalte simptome ale boalei.
Un simptom care, de asemenea prezintă o mare importanţă pentru
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diagnosticul cancerului, în faza sa incipientă, este şi acela privitor
îa evoluţia în timp a pierderei greutăţii corporale. Aproape toţi
bolnavii care sufăr de cancer gastric, încă dela primele săptămâni
de evoluţie a boalei pierd o însemnată parte din greutatea corpului.
Nu sunt rare cazurile în care, bolnavul constată cu surprindere că,
într’o lună spre ex.: au slăbit mai multe kgr. Fenomenul acesta pare
bolnavilor cu atât mai surprinzător cu cât, dacă el este raportat
la celelalte fenomene clinice survenite concomitent cu el, acestea
par prea neînsemnate pentru că ele să poată să-l explice.
Slăbirea corpului este la unii dintre aceşti bolnavi aşa de
rapidă şi aşa de accentuată, încât aceasta îi îngrijorează aşa de
mult încât, mai mult poate decât orice alt simptom îi face să
consulte mai de timpuriu medicul.
In fine, tot atât de importantă, pentru diagnosticul precoce al
cancerului gastric este şi informaţiunea privitoare la ineficacitatea
ori şi cărei terapeutici urmate de bolnav anterior, cu scopul înde
părtări fenomenelor clinice sus amintite.
Faptul este remarcat de altfel şi de unii dintre aceşti bolnavi,
care sunt dotaţi de oarecare cultură. Pentru acest motiv ei încep
să-şi bănuiască neiertătoarea lor boală şi să privească cu mult
scepticism, încercările viitoare ale ori şi cărei terapeutici.
B)
EXAM ENUL CLIN IC OBIECTIV. — După terminarea
examenului subiectiv, vom trece numai decât la practica exantenuhd
obiectiv. Aceasta treime să înceapă mai întâi cu inspecţia bolnavului
cercetându-se cu atenţie faciesul său, care în perioada dispeptică
a cancerului gastric nu prezintă modificări prea, importante. Câte
odată însă, la aceşti bolnavi se poate remarca încă dela 'început,
o paloare anemică a feţii mai mult sau mai puţin accentuată, în
soţită de un uşor ten subiecteric al conjonctivelor. Culoarea tegu
mentelor feţii din această perioadă incipientă a boalei, este însă
departe de a se asemăna cu aceea de nuanţă galbenă ca paiul
care caracterizează faciesul cancerosului înaintat. Cu această ocazie,
ţin însă să insist asupra faptului că, orice anemie constatată la un
individ mai vârstnic, survenită la prima vedere fără o cauză bine
precizată, trebue luată în serioasă considerare întrucât, ea poate
constitui unicul simptom de cancer gastric. Hayem, insistase mult
altădată asupra formei clinice anemice a acestei boli, anemia fiind
în aceste cazuri, fenomenul precoce care, marchează dominând
dela început tabloul clinic al boalei. Aceste cazuri, nu par să fie
tocmai aşa de rare în practică şi ele sunt dintre acelea care, induc
pe medic în eroare, făcându-1 să creadă că, are aface numai cu o
simplă anemie primitivă ori secundară, de o nuanţă mai gravă, dar
de natură necanceroasă. Cunosc personal astfel de cazuri, cu care
ocazie, bolnavii, suferind în realitate de cancer gastric, au fost tra
taţi luni de zile numai în direcţia sindromului anemic, iar când can
cerul a fost descoperit, orice intervenţiune chirurgicală devenise
inutilă. După aceasta, se va proceda la exploraţia obiectivă prin
palpare. Palpaţiunea etajului superior abdominal şi implicit a regiunei epigastrice, nu ne dă în perioada dispţeptică a cancerului gas-
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tnc informaţium deosebite, afară poate de constatarea unei simple
plexalgn, mai mult sau mai puţin accentuate. Dar pentrucă, este
r ^ rSnă “ s‘ abdească un diagnostic pozitiv al cancerului gastric şi
în perioada tumorala nu prea înaintată, ne incumbă sarcina să
S L m enmr tUnoarea neoplazică atunci când, dânsa nu este prea
d^ vohfm
C° nSeCm1ta’ pentru a A c o p e r i şi delimita tumorile
est* r!
Î S T - ’ a Un examen suPerficial ar părea inexistente,
ales
f U SCrupulozitate ^giunea epigastrică, mai
P q J Vi 51 stân&a ei. până sub falşele coaste corespunatoare. Se va ţme seama totdeauna de faptul că, leziunea neoplaca desvoltata pe stomac, produce aproape totdeauna o retracţie
cu micşorarea de dimensiuni a organului, în aşa fel încât, chiar
-i^mCntUl antrî Pll0nu al stomacului este deplasat mult spre stânga,
ronr^r • mfUnî at Sub mar&inea costală de această parte In aceste
condiţiuni, un bun procedeu pentru a descoperi aceste tumori gaseoivâsSră ? aCda’i d-e ,a e/ eCtUa PalPa tiunea explorând regiunea
epigastrică în cursul şi la sfârşitul unei inspiraţiuni profunde. Maevra acesta, scoborând diafragmul în jos, acesta la rândul său,
va tace să descmda şi segmentul vertical ai stomacului, fapt care
va evidenţm mu!t tumorile de volum redus desvoltate pe mica
curbură sau faţa antenoară a organului după cum şi pe acelea lo
calizate^ pe segmentul antro-piloric.
S'a pretins că, tumorile pilorice n'ar suferi descinderile im
primate de scobonrea diafragmului şi a segmentului vertical al
stomacului, m cursul unei inspiraţiuni forţate, decât în eventualitatea
, aceste tumori ar fi lipite de aderenţe la faţa inferioară a fica
tului. Faptul cred că, este exact, numai în acele cancere pilorice
• ^ are’ stomacul este dilatat, prin procesul de stază produsă de
m o b i l i t a t e a pilorică. In aceste cazuri, tumorile de mic volum
nt în plus mascate şi de distensiunea gastrică produsă de lichievinm
f / 6 Sazele aflate în lumenul organului. In astfel de
eventualităţi, palpaţia combinată cu percuţia evidenţiază şi un pronunţat sgomot de clapotaj, mai ales intens, prin manevra de su• *jne' enomenele acestea, sunt în orice caz excepţionale în pef clP?entă ^ cancerului gastric, chiar când tumoarea se află
situata la pilor. Când palpaţia efectuată în poziţia culcată nu poate
le^
ri tumoarea ^ strică, apoi, este bine să încercăm a o dovedi
palpând regiunea epigastrică în cursul şi la sfârşitul unei inspi
ra ţiuni forţate, bolnavul fund aşezat în poziţia ortostatică, cu trunchiul
şor flexat pentru a micşora la maximum tonicitatea musculaturii
abdominale. De asemenea, s’a mai recomandat în cazuri de acestea,
a se taca palpaţia regiunei epigastrice, în poziţia genu-pectorală,
poziţiune care, permite unor tumori mobile pendinte de stomac să
se apropie mai intim de peretele abdominal anterior. Prin palpaţi«
ne vom iniţia şi de starea celorlalte organe ale abdomenului, a fica,.,u . raal a^es» după cum şi de starea ganglionilor limfatici proprii
diferitelor regiuni ale corpului. Troisier, a insistat altădată mult
asupra valoni diagnostice, a adenopatiei supra claviculare stângi
escnsa pentru prima oară pare-se de către Wirchow şi Henoch'
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pentru diagnosticul cancerului gastric. Această adenopatie pe lângă
că, nu este patognomonică pentru acest fel de cancer, întrucât ea
a fost semnalată şi în alte cancere ale organelor abdomenului,
dar în plus, chiar când ea există în cancerul gastric, apoi, în aceste
cazuri, dânsa marchează mai ales perioadele înaintate ale boalei.
Un fapt semnalat mai recent, privitor la valoarea prognostică a
adenopatiei Wirchow-Troissier, în cancerul gastric, este şi acela
prin care constatarea acestui fenomen la un bolnav care prezintă
simptome de cancer, şi care are chiar tumoarea palpabilă la exa
menul clinic, aceasta nu trebue să contraindice o intervenţie pe sto
mac, dat fiindcă o astfel de adenopatie ar fi putut prea bine exista
la bolnav anterior procesului neoplazic, fiind produs de o infecţie
anterioară bacilară sau sifilitică.
In cele din urmă, se va proceda la exploraţiunea regiunei epigastrice şi a abdomenului în general, cu ajutorul percuţiei, care în
faza dispeptică a cancerului gastric poate evidenţia un timpanism
exagerat al spaţiului lui Traube, semn de aerofagie însoţitoare
sau mai ales un timpanism abdominal generalizat simptom de pu
trefacţie intestinală comandată de anaciditatea gastrică a acestor bol
navi.
C) EXAM EN E D E LABORATOR.
(Urmare în N-rul viitor).
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Laboratoires MARONNEAU>MOREL
156, rue dea Fouvellea

C ourbevole-FR AN CE.

ATOLYSAN
(GRANULAT EFERVESCENT)
DIURETIC — ANTISEPTIC URINAR — URICOLITIC.
COMPOZIŢIE.
Acest complex cuprinde DIFERIŢI URICOLITICI asociaţi in
mod raţional. Acţiunea lor este iavorizată prin adăgirea
de THEOBROMINA ceeace măreşte cuantumul dlurezei şi in
mod indirect puterea de eliminare a urinei. Prezenţa HEXAMETILENTETRAM1NEI asigură de altiel antisepsia căilor
urinare. Constitue un medicament toarte activ al manife
stărilor urinare.

P R E V E N T I V ŞI C U R A T I V .
INDIC AŢIUNI.
Gută — Reumatism — Artritism.
DOZE.
Preventiv: 3 linguriţe pe zi într’un pahar cu apă.
Curativ: 3 linguri pe zi intr’un pahar cu apă.

Eşantioane şl literatură Drogueria „Standard* 2 Str. Zorilor, Bncnreşti.

Institutul clinico-medicai 111 - Spit. Filantropia
Director: Prof. D-r C. Bacologia
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ţiunilor de turgescenţă ale submucoasei precum şi contracţiunilor
„muscularis mucosae”. Din cele spuse rezultă importanţa unei me
tode ce ne-ar putea face să cunoaştem relieful gastric normal şi
patologic.
Technica recomandată este următoarea:
Sc administrează o cantitate mică (2 înghiţituri =
50 — 60 gr.) da
sulfat de bariu pur sau neobar Merk, foarte bine amestecat cu aceeaşi canti
tate de apă, obţinându-se o suspensie semi lichidă, pacientul fiind în decubit
dorsal. In această poziţie se masează uşor peretele abdominal %anterior 1 — 2
minute, apoi se aşează bolnavul în decubit lateral stâng, în decubit ventral şi
în decubit lateral drept, ţinându-1 în fiecare din această poziţie acelaş timp.
Odată astfel preparat, se începe examenul radioscopic căutând poziţia cea mai
convenabilă pentru a pune în evidentă porţiunea din stomac, care dorim să o
explorăm. Este greu, dacă nu imposibil să obţinem în acelaş moment ima
ginea întregului relief, de oarece substanţa opacă se strânge într’o anumită
poziţie, în cantitate mai mare într’o singură parte a stomacului făcând să
dispară desemnul reliefului în acea regiune. Prin compresiunea dozată cu mâna,,
cu distinctorul sau cu un sistem de pelotă cn suflerie ca aceeia a profesorului
C h a o u 1, putem obţine pe o suprafaţă redusă, o perfectă imagine a relie
fului. Experienţa îndelungată şi o anumită abilitate din partea examinato
rului, valorează mai mult decât cea mai detaliată descriere a metodei.
Examenul se poate continua apoi în poziţie verticală. Une-ori este
necesar să lăsăm a se evacua stomacul de o parte din substanţa opacă ce ar
fi în surplus şi ar jena detaliile. Alte-ori se găseşte, în stomacul chiar ţinut
la post timp îndelungat, o cantitate de mucus destul de mare, care împiedecă
examenul; vom încerca un tubaj sau, dacă pilorul este permeabil, vom lăsa să
se evacueze prima administrare de subst. opacă ce va antrena cu ea elementul
supărător şi vom continua examenul printr’o a doua ingerare de bariu.

A id este momentul să atragem atenţiunea asupra ideei greşite
ce predomină azi, că radiografia rezolva în mod preds dificultăţile
de diagnostic. Şcoala vieneză în frunte cu Holzktiecht, a demonstrat
că radioscopia, singură, are o valoare incontestabilă. Şi este de înţeles
că o observaţiune îndelungată la ecran, în diverse poziţiuni şi mo
mente, a imaginei gastrice, poate spune mult mai mult decât i — 2
sau chiar mai multe radiografii cari nu reprezintă decât momente
izolate din întreaga cercetare. Vom examina ded radiosccpic stomacul
capitonat de stratul subţire opac, observând forma, dispoziţia şi miş
cările mucoasei, iar când vom obţine imaginea patologică sau normală
pe care o căutăm, o putem fixa pe filmul radiografie. In protocol
însă vom menţiona toate fazele din examen cari prezintă un interes
diagnostic.
RELIEFUL N O RM AL:

Cu toată labilitatea reliefului, în anumite limite, putem fixa
un aspect normal jal său.
Pe curbura , mică se găseşte în mod constant un canal adânc
flancat de 2 dealuri paralde între ele.
Acest ranal merge, de cele mai piulteori, dela cardie până la
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p ilo r , ia r câ te o d a tă p ă r ă s e ş te cu rb u r a m ic ă , la n iv elu l u n g h iu lu i
ce-1 fa c e c o r p u l c u sin u su l, se b ifu r c ă , trim iţâ n d câ te o p r e lu n g ir e
p e c e le d o u a fe ţ e a le stom a cu lu i, tra v ersea ză sin u su l şi a ju n g e la
m a re a cu r b u r ă u n d e p a r e a se term in a. A c e s te p r e lu n g iri d esp a rt
c o r p u i d e sin u s, c e e a c e a fă c u t p e a u torii g e r m a n i s ă le n u m e a scă
p ic e e d e fr o n tie r ă (Grenzfalten). In p o lu l s u p e r io r cu tele m u c o a s e i
o rm e a z a o reţea n e re g u la tă , cu a s p e ctu l u n o r circo n v o lu ţiu n i ce re o r a le . In c o r p u l sto m a cu lu i e le sunt v ertica le, sin u oa se şi se în c a le c ă
rf ’ \n P ° rfiu n ea ° r i* ° n t a U (sin u s şi re g . p r e p ilo r ic ă ), a fa ră
d e p h c d e d e fr o n tie r ă c a r i sunt a p r o a p e v e rtica le , c e le la lte sunt
in ja t e în sp re p ilo r fiin d rectilin ii sau u ş o r o n d u la te , c a g h in tu rile
d u o d e n ^ *** ^

aVând m e n ire a s ă trim ită con ţin u tu l g a s tr ic în sp re

Aproape de orificiul piloric plicele converg către el subt formă
unei stele. Dealungul marei curburi numeroase plice trec de pie faţa
anterioară pe cea posterioară a stomacului în sens antero-posterior;
acestea fund străbătute de raze dealungul axului lor longitudinal, dau
magim lacunare sub forma unor scobituri ale conturului, rezultând
dinţaturi ce au fost altădată descrise ca un fenomen patologic. După
starea de turgor în care se află plicele, aceste dinţaturi pot fi mai
mult sau mai puţin accentuate.
Grosimea plicelor sau a şanţurilor, adică diametrul lor trans
versal, variază în limite destul de mari, dela aceea a unui pai la a
unui creion subţire, fiind totuşi normale. De asemenea numărul lor
este variabil Trebue (avut în vedere că pe imaginea radiologică obţinem
proecţia celor două feţe, anterioară şi posterioară ale stomacului,
^and plicele celor două feţe se suprapun, ceea ce nu se întâmplă
rar, va rezulta o întărire a umbrelor, iar când plicele unui perete
au altă direcţie vom obţine încrucişeri de Unii. Tot astfel se poate
ca un perete să aibă pUce subţiri, iar celălalt groase. Toate aceste
imagini sunt normale.
Bulbul duodenal are un relief mai greu de pus în evidenţă:
poseda plice subţiri, paralele, ce merg în direcţia axului său.
e mai întâlnesc însă şi pHce transversale cari sunt de asemeni nor
male. La nivelul celorlalte porţiuni duodenale, pUcele descrise de
Verknng au un aspect tipic prin sinuozităţile lor şi prin mişcarea
continua. In porţiunea Il-a se poate câte-odată obţine chiar ima
ginea ampulei Vater prin umplerea ei cu substanţă opacă, ceeace
ajuta Ia punerea unui diagnostic, în cazuri de neoplasm ale regiunei.
r e l ie f u l

p a t o l o g ic .

a) S-au descris aspecte ale reliefului în maladii de alt ordin
decât acele ale pereţilor gastrici. Astfel la bătrâni, ca rezultat al
unei stări de nutriţie redusă, se întâlnesc plice subţiri; la tubercutoşu mtrun stadiu înaintat se găseşte o lipsă de relief; la maladii
necompensate ale cordului staza produce „catarul de stază” în care
găsim plice îngroşate; tabesul în timpul crizelor gastrice, produce o
mare cantitate de mucus şi măreşte calibrul plicelor, iar în stările
psihice patologice, de asemeni aspectul mucoasei se modifică.
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Agenţii chimici sau fizici influenţează relieful: prânzuri calde
sau reci, soluţii acide sau alcaline, alcaloizii, alcoholul, etc. au fost
administrate experimental şi s’a observat întotdeauna schimbări în
aspectul său.
b) Pentru diagnosticul diferenţial al deformaţiunilor stomacului,
produse de modificări patologice ale organelor vecine ş i .cari prin
mărirea volumului lor ar exercita o presiune, examenul reliefului
prezintă o importanţă deosebită. Tumori ganglionare (primare sau
secundare), tumori hepatice, colecisturi mărite, neoplasme perito
neale sau ale pancreasului, etc., produc imagini lacunare pe su
prafaţa de proecţie a stomacului (simptomul pelotei) sau pe contur,
cari se pot confunda cu procese mediale. La acest nivel plicele mu
coasei sunt intacte, ele pot fi deviate din direcţia lor, dar nu sunt
niciodată întrerupte ca în ulcere, sau neoplasme ale pereţilor.
Diagnosticul de perigastrită sau periduodenită de care s-a
făcut şi încă se mai face un oarecare abuz, poate fi lămurit prin
metoda stratului subţire care ne indică existenţa sau neexistenţa unui
proces pe faţa internă a tubului digestiv.
Stomacul prezintă uneori spasme regionale, reflexe, mai frequent localizate în reg. prepilorică şi care pot impune un defect de
umplere ca in neoplasmele fibroase. Dacă se găseşte un relief nor
mal, orice confuziune este evitată.
c) O nouă noţiune ce a adus metoda stratului subţire în ra
diologie, este diagnosticarea proceselor iritative acute sau cronice ale
mucoasei.
In intoxicaţiile cu subst. caustice se găsesc proeminenţe ale
plicelor, mai ales în polul inferior, precum şi o mare producţie de
mucus. Mucusul se recunoaşte prin imaginea unor pete clare, con
turate difuz şi mobile; din cauza acestor pete; relieful apare difuz.
După rezorbţia procesului acut, apar caracteristicele unei mu
coase retractate, neregulate şi rigide, iar dacă arsura a fost mai pro
fundă, dispariţia plicelor.
In gastrita acută, tabloul este mai puţin patognomonic, totuşi
se poate observa mult mucus, plice îngroşate, evacuare accelerată
şi peristaltism accelerat.
In gastrita cronică însă, exâm. radiologie ne dă informaţiuni
valoroase. Se ştie că în marea majoritate a cazurilor atât ulcerul cât
şi cancerul sunt însoţite de un proces de gastrită ce interesează sau
întreg stomacul sau numai teritoriul din vecinătatea leziunei. Afară
de această gastrită, ori-care proces inflamator cronic al mucoasei
îşi are expresiunea radiologică. Plicele sunt îngroşate, proeminente,
au direcţiuni variate, perzându-şi paralelismul, imbricându-se între ele,
sunt rigide (nu prezintă nici o mobilitate), iar prin presiune nu se
pot şterge. In formele hiperplastice : se văd pete clare — grunjoase, — produse de vegetaţiile mucoasei. Producţiunea de mucus
care se întâlneşte şi în intoxicaţii, după cum am menţionat mai sus,
este evidentă în unele cazuri, dar în altele poate lipsi complect.
Gradul de gastrită avansează paralel cu agravarea ulcerului
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Fig. 1. (după For seti)
a.
b.
c.
U .
1.
M.
P.

Receptaculum
Tegmen
A im in ic u lu m
Ulcus
Infiltran o
Mucosa
M u scu la ris propria

<!
Fig 2

Fig. 3

Fig. 4

Pe examenul mucoasei,nişa apare ca o pată circulară (Fig 2),
receptacolul înconjurată de zonă clară (tegmentul) (Fig. 3), când este
privit din faţă şi ca o pungă (receptacolul) ce ese din lumina stomacu
lui având la bază o scobitură, când este examinat din profil. Acesta este
ulcerul format de scurtă vreme şi în plină stare de floriditate. Mai târ
ziu apar fenomene de reacţie şi tendinţe de cicatrizare cari se manifestă
pe filmul nostru sub forma de linii ce converg spre ulcer (Fig. 4). Avem astfel mijlocul să spunem dacă un ulcer este florid, dacă are ten
dinţa de perforaţie (nişa se măreşte, la examene repetate), dacă este
cronic (nişa rămâne aceeaşi), dacă are tendinţe de malignitate (relieful
este difuz în vecinătatea nişei, iar plicele sunt rigide), sau dacă
merge spre vindecare (nişa se micşorează) şi îşi pierde forma ro
tundă luând un aspect de pâlnie sau pinten). Când ulcerul se vindecă,
nişa dispare lăsând în locul său cicatricea caracterizată printr’o
imagine stelată a mucoasei. Câteodată numai convergenţa plicelor
indică ulcerul, nişa putând fi ascunsă de reacţia mucoasei din jurul
ei. In timpul durerei se pare că este momentul cel mai favorabil
de vizibilitate, iar când survin noi perioade dureroase se pot des-
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copen noi localizări de nişe concomitent cu cicatrizarea nişei vechi.
Altă dată, nişa poate fi astupată de reacţia mucoasei din jurul
ulcerului (tegmen-ul lui Forsell), şi numai convergenţa plicelor ne
indică existenţa ei. Dacă nici plicele nu ne ajută, ulcerul trece neobsevat la examenul cel mai minuţios. Forma nişei, nu poate în
dreptăţi diagnosticul de cancer; totuşi o nişe de mărimea unei ci
reşi ne face să ne gândim la acesta, mai ales dacă sediul ei este
în reg. pTepilorică şi are în vecinătate un relief rigid.
Anume fenomene ce le prezintă stomacul umplut cu subst de
contrast ca: biloculare, dilataţie, formă de melc a polului inferior,
etc., ajută la ideea că ulcerul are un caracter cronic.
Ulcerul peptic la gastro-entero anastomizaţi, se comportă la
fel cu cel gastric.
Mărirea sau micşorarea nişei arată progresivitatea sau regresivitatea ulcerului; convergenţa plicelor mucoase în spre craterul
ulcerului, tendinţa de vindecare. Aci este locul să menţionăm că o
anastomoză bine făcută, la care stomacul s’a adaptat, prezintă con
vergenţa plicelor mucoasei în spre gură. Dealungul acestor plice,
conţinutul gastric se scurge în spre gura de eşire, pe când în căzui
unei lipse de adaptare, plicele au aceiaşi direcţie ca înainte de
operaţie fiind paralele cu marea curbură gastrică.
După operaţii rămâne une-ori neregularităţi rezultate din su
turi sau din cicatricea operatorie; ele pot avea forma unei pungi
ce ar semăna cu o nişe ulceroasă. Aceste pungi au mişcări peri
staltice, se golesc spontan sau la presiune şi nu sunt dureroase.
Kesturile de fire de mătase rămase în suturi, nu se pot decela prin
examenul radiologie. Este constatat însă că în 150/0 din cazuri s’au
găsit fire de mătase in centrul sau la nurginea ulcerului peptic iejunal.
J
e) Neoplasmele, al căror diagnostic precoce este de o capitală
importanţă pentru tratament, prezintă în examenul de care ne ocu
pam, o imagine caracteristică. Tumorile mari se pot vedea în exa
menul obişnuit, administrând o cantitate mare de substanţă opacă,
un astfel de examen însă, ascunde complect un neoplasm ce s’ar
aesvolta pe una din feţe şi care ar fi de dimensiuni mici, adică
tocmai atunci când operabilitatea este o problemă greu de rezolvat,
nainte ca mucoasa să fie alterată, deci când neoplasmul interesează
. ratul subjacent, cum se întâmplă la periferia infiltrată a proceselor
in evoluţie, putem obţine o imagine normală. Imediat însă ce pro
cesul a invadat mucoasa, găsim o întrerupere bruscă a plicelor la
nivelul tumorei.
r
1.
Suprafeţe rigide, lipsite de plice dar cu granulaţii mici, sau
iar . r.a granulaţii, sunt deasemenea caracteristice pentru infiltra
ţie.
imita histologică a neoplasmului se întinde, desigur, peste
ceeace vedem noi, şi deci aproape întotdeauna rămâne o regiune
neexplorabilă prin mijloacele de care dispunem astăzi.
In cancerul ulcerizat, său ulcerul cancerizat, indiferent care
etiologie este cea adevărată, dar care se întâlneşte mult mai des
aecât se crede, imaginea radiologică este a unei nişe neomogene,
5
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opacă, care văzută din faţă, are contururi dinţate şi neregulate.
Plicele gastrice se pot urmări până la marginea ulcerului unde se
întrerup brusc, iar în alte locuri sunt deplasate în direcţia lor din
cauza infiltraţiei straturilor mai profunde din vecinătatea nişei. Dis
poziţia radiară dela ulcerul simplu lipseşte şi câte odată, poate să
dispară complect orice imagine de plică.
In rezumat, factorii radiologiei hotărîtori pentru neoplasm,
sunt: Lipsa oricărei sistematizări, neregularitatea formaţiunilor şi
variabilitatea contururilor. De multe ori este necesar să se urmă
rească bolnavul pentru a. ajunge la un diagnostic. Anumite ima
gini lacunare (papilome, tuberculome, miome), ce nu prezintă toate
elementele unui neoplasim, trebuesc urmărite 2— 3 săptămâni şi
chiar mai mult.
f)
In polipoza gastrică, contrariu cancerului, se găseşte un
peristaltism normal, de oarece aceste tumori pediculate se nasc din
mucoasă neinteresând musculoasa, care rămâne liberă în mişcările
ei. Imaginea lacunară aci are un contur net şi regulat, dacă polipii
au q suprafaţă netedă, şi dinţat, ondulat sau rugos, dacă ei sunt
lobaţi sau papilomatoşi. Printr’o uşoară compresiune se vede re
lieful normal din restul stomacului, care cel mult poate prezintă
plice deviate în lături la nivelul tumorei, fără a fi întrerupte, iar
polipul sau polipii apar ca găuri tăiate în suprafaţa gastrică,
In rezumat, cu ajutorul metodei de explorare prin strat subţire a
stomacului, putem deci descoperi un proces patologic, .mult mai de
vreme decât prin metoda obişnuită sau prin orice alt .mijloc de
explorare clinică. Indicaţii de tratament ce le putem avea, sunt
de o mare utilitate pentrucă după cum am văzut în expunerea de
faţă, putem urmări evoluţia unei gastrite sau a unui ulcer şi putem
cere o rezecţie, când caracterele se apropie d,e acelea ale unui
neoplasm. Turburările post operatorii, care de multe ori nu se
puteau explica cu mijloacele ce le aveau la dispoziţie, îşi traduc
astăzi substratul anatomic printr’un ulcer recidivat, o gastrită sau
o anastomoză rău făcută.
Metoda este însă delicată şi destul de laborioasă. Se cere
multă răbdare şi mai ales multă experienţă, iar în cazurile când
concluziile ei nu sunt în concordanţă cu clinica, să nu pregetăm
în a repeta examenul.
GEORGESCU A m i l c a r :

L e relief de la muqueuse gastrique ;

exploration, interprétation.
Forsell a montré que la muqueuse gastrique est un organ plastic avec des
mouvements propres et a montré l’importance de la connaissance de son relief nor
mal et pathologique.— L’auteur étudie ce relief avec la tèchnique suivante: il donne
au patient une suspension semiliquide de sulfate de barium, en petite quantité
(50—60 g r.); après l’on couche le malade dans toutes les positions, afin que le ba
rium s’étale sur toute la surface de l’estomac.
Le relief de l’estomac apparaît à la radioscopie avec des enfoncements et
des proéminences et doit être étudié dans l’état normal et pathologique.

L’auteur expose le relief gastrique normal et pathologique dans diverses
affections et arrive à la conclusion qu’avec la méthode d’exploration en surface
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fine on peut décéler un procès pathologique plutôt qu’avec les autres moyens d’éxploration ;
cette méthode est très utile pour les indications opératoires préco
ces et pour l’explication de quelques troubles post-opératoires.
La méthode est bien délicate et difficile et demande beaucoup d’expérience
et des examens en série dans le cas ou les conclusions ne concordent pas avec
les signes cliniques.
GEORGESCU A m i l c a r : Das Vorsprung der Magenschleimhaut,
Erforschung, Erklärung.
Forsell hat gezeigt dass die Magenschleimhaut ein plastisches Organ mit
Selbsbewegungen ist und die Wichtigkeit des Erkennens ihres normalen und
pathologischen Vorsprunges dargelegt
Diesen Vorsprung studiert der Verfasser mit folgender Technick : er ve
rabreicht dem Pazienten eine kleine Suspension von Barium—sulfat (50—60 gr) :
D er Pazient ist dann in allen Lagen niedergelegt, so dass das Barium sich auf
die ganze Fische des Magens ausdehnt. — W enn der Magen Vorsprung bei der
Radioscopie aus Tiefen und Höhen gebildet erscheint, so kann er in pathologischem
und normalem Zustande erforscht werden.
D er Verfasser stellt dar das normale und pathologische Vorsprung des
Magens in verschiedenen Störungen und schliesst daraus dass man durch die
Methode der Forschung in dünner Schicht des Magens schneller als durch jew eder
andere W eg e einen pathologischen Prozess entdecken kann ; — A u f diese Art hat
man einen reellen Nutzen in der Frühindication der Operation und in der Erklärung
der postoperativen Störungen.
Diese Methode ist aber sehr schwer und mühsam, verlangt grosse Übung und
eine Reihe von Untersuchungen wenn die Resultate nicht mit den klinischen Daten
ttbereinstimmen.
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N a tu ra «I re z u lta te le s a le , b a r ie r a d in tre tratam entul
m e d ic a l «I ch iru rgica l, cura m e d ic a lă p o st-o p e ra to rle
de
D-r ALEXANDRU C. BORCESCU
Medic-şef Gastro-Enterolog.

Având ocazie de a trata o mulţime de bolnavi suferind de ulcere
gastro-duodenale, la serviciul de Gastro-Enterologie, anexat pe lângă
Inst. de Chirurgie „Regele Carol II” , condus de către D-l Agreg. D-r
Tr. Nasta şi în acelaş timp de a-i şi urmări în Spital, pe unii până
la vindecare prin tratamentul medical, iar pe alţii până la şi după
operaţie, am putut trage concluzii interesante în ce priveşte trata
mentul acestor ulcere.
Ceva mai mult urmărind pe unii din aceşti bolnavi, chiar în
timpul operaţiei, executată de D-l Agreg. D-r Tr. Nasta, mi-am
putut da atunci socoteală în ce stare gravă şi târzie sunt trimişi
unii bolnavi de a se opera, continuându-se prea mult cu tratamentul
medical, ineficace probabil pentru aceste cazuri; şi de asemenea
mi-am putut da socoteală, de care putea fi bariera între acest tra
tament medical şi cel chirurgical, cu alte cuvinte când bolnavul trebue să fie trimis la operaţie, părăsind tratamentul medical.
Se ştie actualmente din practică că ulcerele gastro-duodenale
sunt afecţiuni mult mai frecvente decât se admitea înainte. De
asemenea ştim că ulcerul este o boală de lungă durată care debu
tează adesea în adolescenţă că prezintă perioade de acalmie uneori
chiar lungi, fiind întrerupte de crize paroxistice provocate fie din o
abatere dela regim, fie printr’un tratam mt iritant sau fie în fine
fără nici o cauză apreciabilă. Dar ulcerul poate fi şi latent, ceeace
este mai grav, el nedebutând decât printr’o complicaţie, precum:
hemoragie, perforaţie.
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upă Felix Ramond, un ulcer recent are toate şansele de
se vindeca pnn tratament medical, iar după Le Noir este una din
afecţiuni, pentru care o terapeutică bine condusă, dă cele mai evidente şr mai durabile succese.
.
DuPă Felix Ramond, chiar în ulcerele vechi, este bine a se
începe cu tratament medical, care trebue încercat 1— 2 luni şi rhiV
h r * amf iorf ea este Progresivă, şi să-l înceteze, în caz
că nu se obţin rezultatele aşteptate şi anume dacă bolnavul mai pre( W 1 ,em0ragu oc]ulte>. da?a durerea persistă chiar dimineaţa şi în
,regimul ohl?nw Şi viaţa normală, nu pot fi reluate în
completul lor, ca anterior.
Bine înţeles că această probă terapeutică se va prelungi
muU mai puţin m cazul când bolnavul este trecut de vârsta de 40
b o W t â S r 1^ ?anSale ™ decării fiind mult mai mici decât la un
olnav tânăr, iar pe de altă pane de teama unei transformări cann ^ SC; d~C aSCme" ea 63 va fi curtată chiar de către însuşi bolnavul a căror condiţie socială este de aşa natură, încât trebue să
uncească, el nu poate să-şi consacre tot timpul său pentru urmajra. acestui tratament medical. Toţi aceştia vor beneficia de trata
mentul chirurgiei, mai ales actualmente, când chirurgia gastrică,
grape anesteziei şi rigorilor îngrijirilor pre şi post operatorii îi
sigura o siguranţă din ce în ce mai complectă.
Totuşi tratamentul medical, este eficace în multe cazuri de
ulcere, fapt probat, în adevăr fie clinic de către mulţi ulceroşi cari,
după o penoadă adesea lungă de crize dureroase şi emoragice, revin
a o sanatate satisfăcătoare; fie prin constatările frecvente făcute
ia autopsie, de cicatrice vechi, urme de ulcere gastrice sau duode
nale vindecate.
Trebue să se ştie că un ulcer tratat metodic, dela început
este susceptibil de vindecare şi nu mai e expus în general la recidiva, în once caz prea apropiată; şi de asemenea ca un ulcer vetuu în evoluţia sa şi neglijat, devine calos, penetrant şi complicat
cu leziuni ale organelor vecine şi rebel la orice tratament medical.
om desene deci la început: natura tratamentului medical,
apoi rezultatele obţinute, şi în urmă vom expune elementele ce
justifica oportunitatea intervenţiei chirurgicale, precum şi cura
ce trebue sa mai urmeze un operat gastric
medî l} 1ÎA Î 'UR^ TR A TAM EN TU LU I M EDICAL. - Tratamentul
medical al ulcerelor gastro-duodenale coprinde o cură compusă din 4
elemente principale: 1) Medica(iune. 2) Agenţi finei diverşi. 3)
Kegim alimentar. 4) Repaos şi adjuvante diverse.
Această cură medicală trebue să fie pe deoparte supraveghiata regulat de către medic, iar pe de altă parte să fie urmată
cu sfinţenie şi tenacitate de către bolnav, stabilindu-se astfel o co„ ° rare mtre aceşti doi. Atât medicaţiunea cât şi regimul, trebue să
sa ie adequate fiecărui caz de ulcer în parte, medicamentele să fie
n reptate contra cauzei adevărate ale ulcerului şi să nu fie iritante
iar regimul să fie chiar foarte strict însă numai dacă cazul o cere!
Bolnavul pentru a urma această cură medicală, nu trebue să
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ştie că prezintă chiar un ulcer cronic al stomacului, fapt ce l-ar
descuraja mult, prin interpretaţiunea ce i-ar da-o, că suferă de o
boală gravă şi incurabilă, ci trebue să afle numai că stomacul lui
prezintă o mică rană care pentru cicatrizare, are nevoe ca şi
orice rană în altă parte a corpului, de repaos, medicaţiune specială
şi de izolarea rănii spre a o feri de a mai veni în contact cu di
verse alimente iritante, lucru ce nu se poate obţine in acest caz
de localizare a rănii, decât prin urmarea unui regim. Şi astfel bol
navul se va supune repede, cu multă încredere, de a urma această
cură medicinală, compusă din medicaţiune şi regim.
i)
Medicatiutiea, joacă mare rol în tratamentul medical
al ulcerelor gastro-duodenale., căci în adevăr ori de câte ori mu
coasa gastro-duodenală este iritată, inflamată, sau ulcerată, ea trebue
să fie izolată şi protejată contra secreţiei acide. Medicaţiunea ideală
care să îndeplinească acest rol este pansamentul gastric. După Félix
Rámond acest pansament gastric trebue să fie izolant, constituind
un înveliş aderent protector al mucoasei gastrice inflamate şi ulce
rate contra iritaţiei acidităţii sucului gastric; corector al acesteia diminuându-i puterea sa iritantă şi în fine sedativ al durerii şi spas
melor regularizând tranzitul noilrial şi făcând deci să dispară cercul
vicios creat.
La început s’a întrebuinţat pentru pansament gastric numai
pudra de subnitrat de bismut, a fost înlocuit în urmă de către Hurst
prin carbonarul de bismut, care la rândul său a fost şi el înlocuit
prin kaolin. Debove a recomandat talcul, ce e un silicat de magnezie.
In 1920, F. Rámond recomandă in multe circumstanţe, geloza-gelatina
în pansament,, asociat sau nu cu celelalte pudre inerte. In 1 9—71
Félix Rámond de asemenea recomandă ca pansament gastric pudra
de cărbune. Ca pulbere inerte s’a mai întrebuinţat carbonatul de
calciu (creta preparată), ce e un absorbant al acizilor; kaolina (ar
gila sau silicat de aluminiu).
Pe lângă pansamentul gastric, se mai întrebuinţează în trata
mentul ulcerelor gastro-duodenale şi alcalinele în doze mari, cu efecte
terapeutice diferite şi chiar contradictorii. Printre ele avem: Bicar
bonatul de sodiu, Carbonatul de calciu, Citratul de sodiu.
De asemenea se mai poate întrebuinţa şi soluţiile saline preco
nizate de Liebermeister şi Hayem, sub formă de cure prin metoda
dyalitică, analoage curei termale de Vichy, Carlsbad. etc. Sunt diferite
formule, pentru cari cea mai întrebuinţată este şi pudra lui Bourget:
Bicarbonat de sodiu 6 gr., Sulfat de sodiu 4 gr., Fosfat de sodiu
2

g r-
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Apoi avem Beladona şi Atropină, care constitue una din medicaţiunile cele mai eficace în tratamentul ulcerelor gastro-duodenale
J. Ch. Roux recomandă a se da beladona în doze succesive, pro
gresive şi degresive, pentru a se pune la adăpost de consecinţele
ce se pot uneori vedea prin acumularea acestui medicament. Félix
Rámond recomandă în caz de spasm foarte pronunţat al stomacului,
sulfat de atropină asociat cu bromhidrat de cicutină (S— 10 núligrame pe zi).
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Mai avem în fine contra emoragiilor perdonimi de fier, pansa
mentele cu gelatină recomandate de P. Camot.
Aceste medicamente întrebuinţate în tratamentul ulcerelor gas
tro-duodenale se administrează fie sub diferite forme de ordonanţe
medicale, fie sub fonnă de specialităţi. Astfel, specialităţi avem ca
pansamente gastrice: Bismuth Desleaux, Sei de Hunt, Gastro-pansament Zizine, Kaolin Terrial, Gastro-caol, Gelogastrine, Neutralon,
ismut Tulasne, Bis-Ka-Ma, Otreone, Salvacid, Kaobrol, Antigastral
Lima, Gastrobial Rasbig, Kaoleo.
Ca alcaline găsim: Sedogastrine Zizine, Alucol Wander, Gastro
Sodine, Neutroses Vichy, Magnezie bismurată, Ortogastrina, Carbopepsrna Richter, Magnozon Richter, S d digestiv Be-Me-Ce.
Ca medicamente calmante avem: Genatropina, Rhodazyl, Belafobne Sandoz, Spasmalgina Roche, Sedobrol Roche, Genomorfma, Troparin Chinoin, Spasmosedine, Perparine, Cibalgine Ciba.
Ca medicaînente hemostatice avem: Ergotina Tanret, Secoin,
Claudene.
Pe lângă această medicaţiune clasică avem şi alte tratamente
medicale preconizate pe. alte principii este drept, dar mult mai puţin
întrebuinţate. Astfel avem: tratamentul prin injecţii cu pepsină,
tratamentul
care pnn modificări provocate sub influenţă ‘acestui medicament
în teritoriul vaselor nutritoare; tratamentul cu extract paratiroidian
şi hipofizian ce dă rezultate inconstante şi chiar contradictorii; proteinoterapie; tratamentul prin mucină.
2) Agenţi fizici, precum : Centura abdominală, Thermoterapia
ce diminuă secreţia gastrică; Diatermia; Electroterapia; D ’arsonvalizarea diatermică; Iradiaţia ultra-violetă; Radioterapia.
3) Regimul în ulcerele gastro-duodenale coprinde: după peri
oade: Dieta absolută, dieta hidrică, dieta cu alimentaţie rectală,
dieta cu alimentaţie duodenală, regim lactat, exclusiv, regim lacţofăinos, regim lacto-vegetarian.
4) Repaosul general şi alitarea joacă mare rol, bolnavul va
fi menţinut în pat, repaos moral, fizic şi intelectual.
II)
R E Z U L T A T E L E OBŢIN U TE PRIN TRATAM ENTU L
M ED ICAL. — J. Ch. Roux, spune că tratamentul medical dă foarte
rare ori vindecare definitivă a ulcerelor gastro-duodenale, pe când
cel chirurgical deşi cu riscul unei mortalităţi imediat de ajuns de
ndicat şi cu recidive foarte frecvente, are mai mult succes. Gallart
Mones ca şi Gutmann recunosc că cicatrizarea face parte din ci
clul evolutiv al ulcerului, dar niciodată nu e sigur de vindecare
complectă. Totuşi tratamentul medical ameliorează. După Moutier,
avem ulcer-accident şi ulcer-maladie, primul se vindecă singur,
spontan, medical sau chirurgical, ultimul numai prin tratamentul
chirurgical. După Hortolomei şi Butureanu numai tratamentul chi
rurgical permite o vindecare sigură şi durabilă a ulcerului.
După Agreg. D-r Tr. Nasta1) şi subsemnatul, tratamentul
1) Agreg. D-r Tr. Nasta şi D-r Alex. C. Borcesctt: Tratamentul medicochirurgical al ulcerelor gastro-duodenale (1933).
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medical u mat însă cu multă tenacitate, şi multă vreme, poate pro
duce în unele cazuri o vindecare aparentă, însă nu radicală şi nici
reală, căci leziunea nu ştim dacă a dispărut, bolnavul nemai acu
zând chiar nici un simptom dispeptic pentru o perioadă de timp
deajuns de mare, ridicându-se la 2— 3 ani şi chiar mai mult. Cu
alte cuvinte bolnavul revine la o sănătate satisfăcătoare, putând
mânca orice, reluându-şi ocupaţiile anterioare. Dar pentru ca acest
tratament ,să poată să producă uneori această vindecare aparentă,
trebue să se îndeplinească şi următoarele condiţii: a) Să fie un
ulcer accident, iar nu un ulcer maladie, după cum' le clasifică prea
bine F. Moutier; b) Să fie ulcer cât mai recent; c) Să fie un bol
nav nu prea în vârstă, contrar şansele de vindecare fiind mult
mai mici; d) Bolnavul să urmeze cura cu multă sfinţenie, tenacitate
şi pe o lungă durată; e) Să aibe o supraveghere regulată a acestei
cure de către medic; f) Bolnavul să aibe multă voinţă şi credinţă
pentru a urma această cură medicală; g) Bolnavul să poseadă şi
şi timpul şi situaţia materială care să-i permită urmarea acestei cure
compusă din medicaţiune, regim şi repaus. Şi numai aceste con
diţii fiind îndeplinite se poate obţine în unele cazuri această vin
decare aparentă pentru câtăva vreme, de care bolnavul trebue avizat
dacă îi convine să se mulţumească cu acest rezultat.
Acest tratament medical va da rezultate bune: a) In faza preulceroasă, când cura va fi preventivă; b) In ulcerul recent constituit.
când sub influenţa acestei cure medicale, se va constata distanţarea
crizelor, hemoragiile oculte aproape dispărând; c) In ulcerul la
persoanele cari nu sunt prea anemiate , căci la aceştia nu putem
recomanda un regim prea sever de .multă durată, fără de care nu
putem obţine, poate rezultate bune; d) In ulcerul necomplicat, fără
hematemeze frecvente şi mari, maelena, stenoze pilorice sau p~ri>
gastrice, etc.; e) In ulcerul la persoanele cari posed pe lângă o
voinţă mare şi posibilitatea materială de a urma această cură; f)
In ulcerul care nu e calos şi nici terebrant cu dureri mari.
Astfel înţeles cuvântul de vindecare şi, numai pe asemenea
cazuri de ulcere descrise mai sus, am obţinut aproape o mulţime
de vindecări, bolnavii putând să-şi reia ocupaţiunile, nemai su
ferind aproape de loc, şi putând mânca orice, totuşi continuând
preventiv a urma câte 10 zile pe fiecare lună cu pansamente gas
trice, precum şi cu regim .mixt sau chiar de excluziune şi nerevenindu-le nici un simptom dispeptic decât adesea prin abaterea dela
regim. Prin urmare există un tratament medical al ulcerelor gasţroduodenale şi care este de asemenea eficace. In toate celelalte cazun
de ulcere neprevăzute printre cele descrise mai sus, numai trata
mentul chirurgical poate da o vindecare radicală. Totuşi şi în
aceste cazuri suntem de părere că bolnavul să înceapă tot cu
tratamentul medical (afară bine înţeles de cazurile speciale cari
impun imediat intervenţie) dar, care va fi urmat imperios de tra
tament chirurgical.
Suntem de părere că orice ulcer constatat, trebue la început
studiat din punct de vedere clinic, radiologie, făcându-se toate pro
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bele necesare, în urma cărora se va aplica tratamentul ,me* , . cest tratament medical dimpreună cu regimul adecuat
după fiecare caz în parte, va fi urmat cel puţin 1 — 2 ani, dacă nu
este urmat de intervenţie.
In concluzie, trebue să recunoaştem că în unele şi anumite
cazuri numai de ulcere gastro-duodenale, am obţinut prin tratament
° vindecare aşa zisă aparentă, cu suprimarea pentru o pe
rioadă de timp oarecare a turburărilor digestive, bolnavii continuând
msa a urma regimul, medicaţiunea şi repaosul prescris, fără ca însă
leziunea să se fi vindecat poate radical.
„ Printre numărul mare de bolnavi îngrijiţi, putem distinge ur
mătoarele patru categorii: l-a categorie mare de bolnavii cari urmează
multă vreme medicaţiunea şi regimul prescris, fiind când mai bine.
când mai rău, prezentând perioade mari de acalmie de câteva luni
pana la câţiva ani chiar; A 2-a categorie mai mică, ce, după un
tratament mai îndelungat ajung totuşi la operaţie, nemai putând
continua din cauza agravărei sau complicaţiei ulcerului; astfel am
văzut bolnavi cari s’au decis în fine să se opereze, deşi ulcerul
ajunsese, după cum s’a constatat la operaţie, calos foarte intens
?i aproape de perforaţie, aceasta arătând marea toleranţă, ce
reprezenta ulcerul; A 3-a categorie mult mai mică ce ajung la ope
raţie impusă fiind urgent, printr’o complicaţie precum hemoragii
repetate şi mari, perforaţie, etc.; A 4-a categorie de bolnavi cari
după un tratament medical de scurtă durată chiar, nu mai prezintă
mei ^o turburare, probabil că la aceştia este vorba numai de ero
ziuni sau ulcer accident descris de Moutier; aceştia numai urmează
mei o medicaţiune şi nici un regim, nemai suferind deloc.
.
dasificaţia de mai sus, reese că tratamentul medical deternună la foarte puţini vindecarea, iar restul: i/2 se ameliorează mai
târziu sau mai de vreme şi cealaltă i/2 ajung la operaţie, fie prin agravarea boalei cu tot tratamentul medical urmat câţiva ani, fie
impus de urgenţă printr’o complicaţie ivită, în afară de puţini ce nu
mai pot beneficia nici de operaţie.
1
E L E M E N T E LE CE JU S T IF IC A OPORTUNITATEA
T E R V E N Ţ IE I CH IRU RG ICALE. — Sunt două categorii: In
prima categorie ce impune intervenţia chirurgicală de urgenţă şi
imediata cităm: Hemoragiile mari, recidivante, violente, perforaţia
ulceridui cu peritonită generalizată sau abces colectat; perforaţia
ulcerului iminenţă; supuraţiile perigastrice. In a 2-a categorie, ce
impun ^intervenţia chrurgicală, după ce a urmat tratament medical,
care s a arătat ineficace sau s’a ivit o complicaţie, cităm: Stenozele
post-ulcercase, perigastrita stenozantâ sau dureroasă, ulcero-canceriZarea sau teama de a se produce această grefare 'canceroasă,
ulcerul calos sau terebrant, ulcerul maladie, crizele dureroase inense, frecvente; ulcerul care sângerează continuu, hematemeze
frecvente şi maelena, starea rea a bolnavului, vârsta trecută de 40 ani,
situaţia socială proastă a bolnav lui.
IV) CU RA M EDICALA CE T R E B U E SA URM EZE UN
O P E R A T GASTRIC. — După operaţie bolnavul e obligat să ur
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meze pentru altă perioadă de vreme cura post operatorie. Felix
Ramond recomandă acest lucru câteva luni, de oarece, a nu se con
firma acestei reguli, s’ar risca să compromită rezultatul favorabil
al intervenţiei.
Această cură medicală post - operatorie cuprinde o igienă
alimentară (mai multe mese pe zi şi câte mai puţin deodată,
repaus după mese); un regim de excluziune; şi, in fine o medicaţiune care va fi: a) T o n i c ă ce o va urma câteva luni, pentru care
recomandăm: opoferina vitaminaţă, exhepa, opocalcium iradiat, com
plexul genostenic, splenarmone, campolon injecţii, genostricnina, vitamyl,nergine Heudebert,etc., şi b) Medicaţiune m o d i f c a t o a r e a
diferitelor consecinţe observate rare-ori după gastrectomii; astfel
contra anaclorhidriei: Acidol Pepsine, Peptodiaza Zizine; contra apepsiei şi hipopepsiei: Extr. gastric Choay, Geneserina; contra
aerofagiei: Gastro-pansament Zizine, Carbo-pepsine Richter, Luizyne.
A.

BORCESCU: Le traitement médical des ulcères gastro-duo-

dénaux.
L ’auteur expose la nature du traitement médical (la médication, les divers
agents physiques, le régime alimentaire, le repos et les autres divers moyens de
traitement), les résultats obtenus par le traitement médical, les éléments qui jus
tifient l’opportunité de l’intervention chirurgicale, la cure médicale qui doit être
observée par un opéré gastrique.
En résumé, l’auteur est d'avis de suivre d'abord un traitement médical
(sauf les cas, où l’intervention chirurgicale est imposée d’emblée., auquel suivra
un traitement chirurgical; — de la statistique personnelle de l’auteur et de celle
du service de Chirurgie de sous la direction de Mr. l’agrégé Tr. Nasta il resort
que très peu de malades guérissent avec le traitement médical, de ce qui reste
la moitié s’améliore tôt ou tard et l’autre moitié arrive à l’opération, mais presque
toujours trop tard.

A . BORCESCU : Die medizinische Behandlung der gastro-duo-

denalen Geschwüre.
D er Verfasser setzt die Art der medizinischer Behandlung auseinander
(Verabreichung der Arzneien, verschiedene physische Agenten, alimentare Le
bensweise, Ruhe und verschidene Hilfsmittel); die Erfolge die e r durch medizinische
Behandlung erhalten hat und die Elemente die eine chirurgische Intervention be
rechtigen; sowie auch die medizinische Lebensweise welche ein magenoperierter
folgen muss.
Als allgemeine Zusammenfassung ratet der Verfasser dass man am An
fang eine medizinische Behandlung folgen soll, ausgenommen wenn genau be
stimmte Fälle einen chirurgischen Eingriff schon von Anfang anfordern, w elcher
eventuel ein chirurgischer Eingriff folgen muss.
Aus seiner persönlichen Statistik sowie aus der Angaben der chirurgischen
Abteilung des Agregaten Tr. Nasta schliesst man dass zu wenige Kranke mit der
auschliesslich medizinischen Behandlung heilen, fast die hälfte dieser sind zu
spät operiert worden.

TRATAM EN TU L B O A LELO R D E STO M AC
CU A P E M IN E R A L E R O M A N E Ş T I
de

Docent D-r GHEORGHE NICULESCU
Medic al Spitalului Brâncovenesc.

Tratamentul hidromineral în boalele de stomac reprezintă
m terapeutică unul din capitolele importante. Tubul digestiv este
poate dintre toate aparatele cel care beneficiază mai mult şi mai
cu rost de cura hidrominerală.
. ® aP^ minerala din punctul de vedere care ne interesează pe
fizice aCCaStă chestiune> prezintă componenţi chimici şi proprietăţi
Componenţii chimici, care au bine studiată acţiunea asupra
secreţiei şi motilităţii gastrice şi care elemente se găsesc de obicern m apele minerale româneşti, sunt în primul rând: acidul car
bonic, clorurul de sodiu, bicarbonatul de sodiu.
Vom vedea pe rând care este după diferiţi cercetători, ac
ţiunea fiecăruia asupra stomacului.
A c id u l ca rb o n ic pe care -1 găsim aproape în toate isvoarele
_C-. n Jara’
secreţia -.gastricăr» Această~~acţiune exci^ T ără^ fosr'dem b nâfrată de Bickel, Jaworski, Pentzoldt şi Weidert
“ omenow, Wolkovitsch.
, . •S,Unt ls™ are minerale cari măresc secreţia gastrică numai
uatonta acidului carbomc pe care-1 conţin.
•
Acest fapt l-am dovedit, făcând cercetări experimentale asupra
isvorului Horgasz dm Covasna. Experimentând în colaborare cu
-r Ştefan Ciocârlan, pe câine cu stomac Pawlow, am găsit că
acest îsvor măreşte secreţia gastrică cu i8oo/0.
In urmă, după îndemnul maestrului meu, Profesor Theohari,
am scos din această apă acidul carbonic cu trompa de apă. Făcând
° nouă serie de experienţe tot pe stomac Pawlow cu apa fără acid
carbomc, am constatat că excitaţia secretorie nu se mai produce.
.
Acelaş fapt a fost observat de D-l D-r Cociaşu cu apa de Borviz-Oltul. Deci în aceste cazuri, acţiunea de mărire a secreţiei gas
trice a fost datorită aproape exclusiv acidului carbonic.
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Sunt însă şi cazuri în cari mărirea secreţiei nu e datorită
numai acidului carbonic. Astfel, D-l D-r Cociaşu a făcut experienţa
de mai sus şi cu apa de Broşteni, care este tot excito-secretorie şi
bogată în acid carbonic. Scoţând acidul carbonic, acest isvor şi-a
păstrat proprietatea sa de a m ări secreţia gastrică.
In afară de acţiunea asupra secreţiei, acidul carbonic are o
acţiune excitantă şi asupra motilităţii stomacului. Cercetările experimeritale~‘ă ''‘Iiii"Camot-* şi -Koskowski, pe câine cu fistulă duo
denală, arată că o injecţie subcutanată de acid carbonic, stimulează
motricitatea gastrică, grăbind lucrul stomacului. Această acţiune
este produsă prin intermediul pneumogastricului, de oarece după
o injecţie cu atropină, excitaţia motricităţii nu se mai produce.
Profesorul Villaret, crede că acidul carbonic lucrează prin
excitaţia terminaţiilor nervoase, de oarece o injecţie intravenoasă
nu produce aceiaşi acţiune.
Acţiunea excitantă asupra motilităţii, este susţinută şi de
Pentzoldt.
Deci, sursele bogate în acid carbonic ar fi indicate în cazuri
cu deficit de contractibilitate gastrică.
C lo ru ru l d e so d iu , după cercetările lui Berger şi Dapper
excită secreţia stomacului, ridică concentraţia acidă, reduce can
titatea de substanţe mucoase.
Longvist experimentând pe câine cu stomac Pawlow, a găsit
că excitaţia secreţiei gastrice, nu se produce decât atunci, când
concentraţia apei în clorur de sodiu, este superioară lui 9°/ooTot el spune că această excitaţie a secreţiei stomacului se
produce numai dacă soluţia de clorur de sodiu este introdusă
direct în stomac. E l susţine că excitaţia secreţiei gastrice, nu se
produce dacă soluţia de clorur de sodiu este introdusă cu sonda
în duoden.
Totuşi o experienţă foarte concludentă a lui Dastre, veri
ficată şi de Prof. Theohari, arată că injectând sub cutanat unui
animal cu stomac Pawlow o soluţie izotonică de clorur de sodiu,,
se produce o excitaţie a secreţiei gastrice.
Toate aceste date, probează că o apă minerală cloruro-sodică,,
introdusă în stomacul gol, produce o hipersecreţie gastrică şi prin
acţiune directă asupra mucoasei gastrice şi indirect absorbindu-se
în intestinul subţire. Cercetările clinice cu sonda, făcute de Vincent,
arată deasemenea că clorurul de sodiu excită secreţia gastricăL a aceleaşi concluzii ajung Rosenblatt şi Bickel, prin cercetări
experimentale.
B ica rb o n a tu l d e sod iu , era considerat că această sare, atunci
când e luată în cantităţi mici şi pe stomacul gol, este excitantă
a secreţiei şi motilităţii gastrice; iar atunci când e luat în doză
mare şi în timpul mesei sau după masă, este inhibitor al secreţiei.
Linossier şi Lemoine, făcând cercetări experimentale pe câine cu
stomac Pawlow, au ajuns la concluzia că, atunci când se dă ani
malului bicarbonat de sodiu în carnea pe care o ingeră, se produce o’
mărire a secreţiei în stomacul mic. Pimenow, din şcoala Pawlow;
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a ajuns la P ărerea că bicarbonatul de
sodiu dat chiar pe nemâncate produce o excitaţie a secreţiei gasLongvis crede că excitaţia secreţiei produsă de bicarbonat
este datorită acidului carbonic, produs sub acţiunea acidului clorhidnc.
D acă soluţia de bicarbonat este introdusă cu sonda în duoden,
sau dacă se dă în timpul digestiei o cantitate mare de bicarbonat
aşa ca o parte să treacă repede în duoden, se produce întotdeauna o
inhibare a secreţiei gastrce.
„ Acţiunea aceasta, se produce după Stării ng pe cale vasculară,
după Pawlow pe cale reflexă. Langley crede că se produce în urma
rezorbţiei repede a soluţiei de bicarbonat în duoden.
Serdjukoff a probat că dacă se introduce în stomacul gol o
cantitate mică de bicarbonat, acesta trecând repede în duoden, tot
produce inhibarea secreţiei gastrice.
In laboratorul clinicei terapeutice, D-l D-r D. Marinescu, a
controlat acţiunea bicarbonatului de sodiu, asupra secreţiei gastrice
pe câine cu stomac Pawlow.
••Dr.sa..a.^.ajuns-Ja-conduzia-.-că~bicatbQnatul,Tde„cşodiu, fie pe
stomacul gol, fie în timipul digestiei, produce o inhibâre'a secreţiei
In afară de acid carbonic, clorur de sodiu şi bicarbonat de
sodiu, în apele româneşti se găseşte mai rar şi în cantităţi .mici
sulfatul de sodiu.
După cercetările experimentale pe stomac Pawlow, făcute de
B l^ el.’aJ £ ^ slă.Jâi%~i!hi^ i:^^ vvfoart^ -p:utia^ seQ ţeti^ <gaşţrică. La
aceiaşi concluzie^ a ajuns Schütz experimentând cu apa de Marienbad.
Alte săruri ca cele de fier, bicarbonatul de calciu şi altele, nu
au o acţiune lămurită.
In apele minerale însă, cea mai mare parte din săruri sunt
isociate in ioni, lucrând ca atare; astfel, cei de potasiu excitanţi
ai vagului, cei de calciu, calmanţi, sedativi ai nervilor.
Un factor important în studiul unei ape minerale, îl constitue
şi proprietăţile fizioe pe care le prezintă.
Dintre acestea ne va reţine temperatura apei şi radioactivi
tatea.
Temperatura apei, ne interesează având influenţă atât asupra
secreţiei gastrice, cât şi asupra motilităţii.
Din diferitele cercetări, reiese că secreţia gastrică este în
raport invers cu temperatura; adică apa cu temperatură mai mică,
dă secreţie mai mare, apa caldă inhibă secreţia.
In ce priveşte motilitatea, temperatura apei joacă rol impor
tant. Astfel apa călduţă, micşorează mişcările stomacului, apa caldă
aproape le inhibă, apa rece excită contracţiile.
In privinţa timpului cât stă o apă în stomac în raport cu
temperatura ei, părerile sunt împărţite. Astfel, cercetările lui Bickel,
arată că apa călduţă părăseşte repede stomacul. Acelaş lucru îl
arată Beclard pentru apa rece luată însă pe nemâncate. Oser a ară-
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tat că dacă apa este foarte rece, se produce spasm a l pilotului.
Cercetări anterioare ale lui Rosbach, au arătat că apa rece
în cantitate mare, măreşte întâi contracţiile stomacului, apoi se
produce pareza pilorului şi apa trece în intestine.
Cercetările lui Borodenko, duc la concluzia că, o apă trece
mai repede prin stomac, dacă temperatura apei este mai mică sau
mai mare ca a corpului.
Chestiunea aceasta a fost pusă la punct la congresul de
balneologie din Bucureşti în 1933, în comunicarea făcută de D-l
Profesor Petre Niculescu şi D-r Diaca.
Din toate cercetările, un fapt rămâne cert: apa rece părăseşte
stomacul mai uşor ca cea caldă.
In ce priveşte acţiunea radioactivităţii apelor asupra stoma
cului, aceasta bineînţeles nu poate fi luată în seamă decât asupra
apelor luate la isvor. Bickel, făcând cercetări cu apa de Wisbaden
(Kochbrunnen), conchide că radioactivitatea nu aduce modificări
asupra secreţiei gastrice.
După alţi autori, radioactivitatea unor isvoare, ar avea acţiune
sedativă.
Dealtfel, radioactivitatea apelor româneşti întrebuinţate în te
rapeutica tubului digestiv, este mică.

Cunoscând componenţii chimici ai unei ape minerale, cunoscând
acţiunea fiecărui element conţinut, cunoscând proprietăţile fizice ale
acestui isvor, nu putem totuşi să tragem o concluzie precisă în
privinţa acţiunii pe care o are asupra stomacului.
Sunt isvoare minerale cu o compoziţie chimică extrem de apro
piată, totuşi au o acţiune complect deosebită.
Există legături dintre diferite săruri, există raport între aceste săruri şi acidul carbonic şi desigur alte legături de ordin chi
mic, disociare de ioni, cari fac diferenţe mari de acţiune.
Singurul mijloc de a stabili acţiunea unei ape minerale asupra
stomacului este studiul experimental pe animal cu stomac Pawlow.
Cu stomacul Pawlow, după cum spune chiar autorul în lucrarea
sa „L e travail des glandes digestives” este foarte real că mersul
secreţiei în condiţii egale, este de o fixitate într’adevăr absolută.
Mai departe, fiziologul rus adaugă că în funcţionarea glandelor
gastrice, există o preciziune aproape fizică, asupra căreia nu putem
îndestul atrage atenţia.
Toate cercetările lui Bickel asupra apelor de Homburg, Wiesbaden, Carlsbad, etc., sunt indiscutabile. Deasemenea toate cerce
tările făcute de noi în institutul de balneologie Profesor Theohari
din Bucureşti, pe câini cu stomac Pawlow', ori de câte ori au fost
refăcute pentru control, ne-au dat rezultate constante.
Cercetările clinice sunt utile, au valoarea lo r; însă numai pre
cedate de cercetări experimentale.
D acă încercăm să ne bazăm1 numai pe cercetări clinice în
materie de secreţie gastrică, putem ajunge la rezultate complet eronate.
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Iii Franţa, Soupoult şi alţii, bazaţi pe cercetări numai clinice,
au consiliat mult timp apele de Vichy ca stimulente ale secreţiei
gastrice. D ar BickeI şi Sasaki au arătat pe cale experimentală că
apa de Vichy scade secreţia stomacului. D-l D-r Cociaşu, studiind
experimentai apa de Vichy Celestins a ajuns tot la concluzia că
inhiba secreţia gastrică.
c„
ma* ^ 1111 exem'P,’ u: în 1 9 2 3> am început studiul apei de
Sarata Monteoru No. 2. Nea vând vm câine cu stomac Pawlow am
nceput cu cercetări clinice. După apa minerală găseam o mărire
a aadiţăţei^ totale şi a acidului clorhidric liber, deci puteam trage
concluzia că Sărata Monteoru No. 2 este o apă utilă la hypopeptici.
fă câ n d în urmă cercetări experimentale, am găsit că acest isvor
micşorează cantitativ secreţia gastrică, aşa că uşoara creştere ca
litativa nu contează.
1 v f cercetători au pretenţia că fără cercetări experimentale
prealabile să se bazeze pe cantitatea de suc gastric scoasă cu sonda
la om înainte şi după un medicament sau apă minerală. Şi cu
acest sistem, se pot face erori mari, deoarece sunt multe elemente
care pot modifica rezultatele.
Prezenţa sondei constitue o excitaţie mecanică a mucoasei,
înghiţirea în cantităţi variabile a salivei în timpul examenului, ne
siguranţa că la începutul experienţei stomacul era perfect gol, re
fluxul de suc duodenal în stomac sau trecerea unei părţi de* suc
gastric în duoden, toate acestea pot contribui la obţinerea de re
zultate falşe, mai ales că de multe ori, rezultatele sunt socotite
pe diferenţe de câţiva centimetri cubi de suc gastric.
Dimpotrivă la câine cu stomac Pawlow, stomacul mic fiind
separat complect, neinfluenţat de alţi factori, ne dă cifre mate
matic exacte şi constante.
Deci, ori de câte ori vrem să stabilim precis acţiunea unei
ape minerale asupra secreţiei gastrice, trebue să facem întâi cercetări
experimentale şi numai în urmă cercetări clinice.

♦

*

INDICAŢ1UNILE APELOR MINERALE IN BOALELE DE STOMAC

„ Dintre boalele de stomac, cele care pot fi util influenţate de o
cura hidrommerală sunt: hipopepsia sau achilia şi hipercblorhidria
— fie datorite unei gastrite, fie funcţionale.

_ Vom întrebuinţa în ipopepsii ape care măresc secreţia stoma
cului, iar m hiperclorhidrii cele care o scad.
Dintre toate ^apele minerale studiate, aproape toate în insti
tutul de balneologie Profesor Theohari, sunt unele speciale pentru
tub digestiv, ca: Slănicul Moldova, Olăneşti, Sângiorgiul Românesc.
Altele pe care cleşi au âcţiune"exdtănfă**sati'depfilîiâfita"âsupra
secreţiei gastrică, nu le vom recomanda în .mod special pentru bol
nava de tub digestiv. Le reţinem totuşi, ca atunci când un bolnav
se duce să-şi trateze reumatismul sau altă afecţiune, de exemplu, la
Govora, Călimăneşti sau Băile Herculane şi are concomitent uşoare
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turburări gastrice, să-i putem fi utili, recomandându-i şi o cură de
băut cu un isvor apropiat.
O altă afecţie gastrică în care cura hidrominerală poate fi
utilă, este ulcerul de stomac, ^bineînţeles nu^în_evoluţie%I....
''S lariîc 'NoT 3) Va arătat utilă, micsoiând- hiperchlorhidria. CerceTăriie—D-hti^Et-r" Băltăceanu, sunt concludente. ObservfP'*’-^
ţiunile clinice ale noastre medicii din staţiune, sunt confirmative.

In această afecţiune însă, trebue să fim mai mult decât pru
denţi, pentru a nu risca să se producă hemoragii. Cura trebue supraveghiată tot timpul de medic.
Gastronevrozele uşoare, pot beneficia de o cură într’o staţiune
cu ape minerale. Ameliorarea este datorită probabil mai mult schim
bării de mediu, psyhoterapiei, tratamentelor fizioterapice ajutătoare.
*

*

*

CONTRAINDICAŢII

Neoplasmul stomacal, stenoza pilorică, ptozele mari, gastro
nevrozele înaintate, boalele febrile, tuberculoza pulmonară evolutivă,
insuficienţa cardiacă şi renală, sunt contra indicaţii formale.
Vom putea încerca cu multă grije şi prudenţă la cei cu rinichi
insuficient, isvoare cu acţiune asupra secreţiei gastrice, însă cât mai
slab mineralizate şi sărace în clorur de sodiu.
*
* *
Vom trece acum în revistă, apele minerale româneşti cari mă
resc secreţia gastrică.
I. APE BICARBONATE CALCICE — MAGNEZIENE — CARBOGAZOASE

Borviz Oltul: cu o mineralizare totală de i ,81 gr. după cer
cetările experimentale ale d-lor doctori Cociaşu şi Zissu, măreşte
secreţia gastrică cu 20,440/0. Indicat în hipopepsii uşoare, mai
ales la bolnavii cu rinichi delicat, fiind slab mineralizat şi conţinând
numai 0,02 clorur de sodiu °/00.
Similare streine: Marienbad (isv. Rudolf), Wildungen, Pougues
(St. Leger).
Broşteni (jud. Suceava), cu o mineralizare totală de i , 39°/ooDupă cercetările D-lui D-r Cociaşu, măreşte secreţia gastrică cu
53,200/0. Deasemeni, creşte aciditatea totală şi acidul clorhidric
liber. Este indicat în hipopepsie sau achilie, la bolnavi care n’au
un rinichi perfect, fiind slab clorurat şi mineralizat. Cercetările clinico-radiologice ale d-lor D-ri Cociaşu şi N. Banu, au arătat că
acest isvor accelerează tranzitul gastro-intestinal. Similare streine:
Marienbad (isv. Rudolf), Wildungen, Inselbad, Pougues (St. Leger), St. Galmier.
Borsec (isv. principal), cu o mineralizare totală de 4,S2°/oo>
măreşte secreţia gastrică după cum au arătat cercetările d-lui D-r
Gheorghian Popescu cu 67,250/0. Accelerează şi tranzitul.
Similare streine: Wildungen, Weissenburg, Contrexeville şi
Pougues.
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6
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După cercetările experimentale pe care le-am făcut împreună cu
regretatul meu maestru Profesor Theohari, am stabilit că măreşte
secreţia gastrică cu 640/0.
Similare streine: St. Nectarie, Selters, Ems, Gleichenberg.
Stoiceni No. 3, studiat clinic de d-1 D-r Gheorghian Popescu,
măreşte secreţia gastrică.
^JSlănic-Aloldova, patru isvoare studiate şi pe care le voi
descrie îîTtârdmearininefalizaHir',^ ’'"'^’"^:^''
Slănic No. 10, cu o mineralizare totală de 8,68°/00, conţine
ca săruri principale 5 £>r- clorur de sodiu ş i , 2,80 bicarbonat de
sodiu. După cercetările experimentale pe care le-am făcut împreună
cu d-1UD-r, CaipeotTJmăregte.^ecxeia.-.fîasJ^că^eu 41,880/0. Creşte
acidul clorhidnc liber cu 28,830/0, iar aciditatea totală cu 32,360/q.
Similare streine: Bourbonne Ies Bains, Kissingen.
Slânic No. 8, cu mineralizare totală de 9, i 8°/00. Conţine 6,90
gr. clorur de sodiu şi 2,27 gr. bicarbonat. Studiat de d-1 D-r Băltăceanu, creşte sec^rej^a«gastrică^.cu 640/0.
^înulâre'"'‘streine: Wiesbaden (Kohbrunen), Bourbonne Ies
Bains, Kissingen (Racoczi).
Slânic No. 13, cu mineralizare totală de i 8,63°/po, conţine 13^9
gr. clorur de sodiu şi 4,36 gr. bicarbonat de sodiu. După cerce
tările experimentale pe câine cu stomac Pawlow, pe care le-am
făcut împreună cu d-1 D-r Carpen, am ajuns la concluzia că măreşte
secreţia gastrică cu 7 I>57%) creşte acidul cldfbidriC dtr",22ţ2'3°/0
şi aciditatea totală cu 24,910/0.
Trebue prescrisă cu mare grije, fiind foarte mineralizată şi con
ţinând mult clorur de sodă.
Similare streine: Naumhein (Kurbrunen), Neuhaus (Bonifaciusquelle), Bourbonne Ies Bains.
Slănic No. 6, cu o mineralizare de 2i,65°/0o, conţine 13,24 gr.
clomri'afe“''5odnr''-şi'-j6,99^gr.-~bicarbonat de sodiu. Acest isvor a fost
studiat în 1910 de 'Profesor Theohari, acestea fiind primele cer
cetări experimentale cu ape minerale româneşti. De atunci a în
ceput o eră nouă în studiul farmacodinamiei apelor minerale româ
neşti. Până atunci acţiunea apelor minerale era fixată după im
presiile clinice ale medicilor şi după spusele bolnavilor. In 191Q
regretatul Profesor Theohari începe hidrologia ştiinţifică.
După aceste cercetări, apa Slănic No. 6, măreşte secreţia
gastrică cu 61-ah. creşte acidul clorhidric liber de 32°/0. Cercetările
radiologice pe care le-anTîatuPîifip^lffiâ^bu tl-T îi-f N. Banu, ne-au
arătat-că-aGeaată»aîlâ«.accelerează şi tranzitul gastric.
c) Ape clorurosoăicli^^dS^oMfdt^cd-ctc&i5^'
Someşeni No. 2, slab mineralizată cu 2 gr. conţine i,32°/00
clorur de sodiu şi 0,50 gr. bicarbonat de calciu, După cercetările
clinice făcute de D -1 D-r N. Rădulescu, acest isvor creşte secreţia
gastrică. Rămâne de făcut neapărat controlul experimental.
d) Ape clorurosodice sulfatate, unele calcice magneziene sul
furoase.
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D u n f ™ 5- f • d0mr de Sodiu * 2’34 gr- bicarbonat de sodiu.’
ar. pa f
anle .expenmentale făcute de Prof. Theohari în 1910
cu 70/a
îf6- SCadere a secreţiei gastrice, micşorând-o"
7 /o- Poaţe b întrebuinţată în uşoare hiperclorhidrii ca aDă de
masa, mai ales că am stabilit în colaborare cu S l D-r Petrescu
acest îsvor măreşte mult diureza apoasă şi oliculară
c £ f V tr(f ^ :. B°urbonne Ies Bains, Kissingen (Racoczi).
tine r
Ni 1
01 °m m eralizare totală de 8,28%.. ConÎercetăriÎegd'-l,< n dt “ ? U Ş1 2’5° &r- bicarbonat de sodiu. După
Este iriri* (.■ »
"r -baPaceanu, Scade secreţia gastrică cu 4oo/0.
Slăric Ato 9PerC °rhldrlr CU ^Perestezie a mucoasei gastrice,
er el
a N ?■ ’ C mineralizare totală de i5,48°/00. Conţine 9,74
de Prnfp1" ^1
4,76 gr*- bicarbonat de sodiu. Studiat în i ţ Î o
scade
T h^ j an> -aCest isvor scade secreţia gastrică cu 2go/0
cade acidul clorhidrc liber cu 270/0. După cercetările D-lui D-r
altaceanu şi după observaţiile noastre din staţiune, poate fi utilizat
Şi la bolnavii cu ulcer gastric care nu este în evolufie.
c) Isvoare clorurosodice magneziene.
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Sărata Monteoru No. 2, cu o mineralizare totală de 6,22% 0Conţine 5,72 gr. clorur de sodiu şi 0,35 gr. clorur de magneziu.
După cercetările experimentale şi clinice pe care le-am făcut, am
probat că acest isvor scade secreţia gastrică cu 20 0/0.
d) Isvoare clorurosodice, calcaroase, sulfuroase.
Căciulata, cu o mineralizare totală de i,6o°/00. După cercetările
d-nei D-r Băişoiu, scade secreţia gastrică cu 35,810/0.
Similare streine: Vittel, Contrexeville, Wildungen, Bagneres de
Blg° r<Bâile Herculane (isv. Hygeea) mineralizat cu 2,84°/o0. După
cercetările d-lui D-r Lambru, scade secreţia gastrică cu 34,«oo/0.
Câlimăneşti (isv. No. 6), foarte mineralizat cu 19,20%,,. Foarte
bogat în clorur de sodiu 16,45 gr. După cercetările D-lor D-n C10câlteu şi Blum scade secreţia gastrică cu 42% . Fund insa aşa de
mineralizat şi bogat în clorur de sodiu, trebue administrat cu cea
mai mare prudenţă.
e) Isvoare clorurosodice, sulfatat caiace.
Someşeni (isv. No. 11), cu o mineralizare totală de 22 gr. con
ţine 8 gr. sulfat de sodiu, 9 gr. clorur de sodiu şi 1,14 gr. clorur
de calciu. Cercetările experimentale făcute de D-l D-r Cociaşu, au
arătat că această apă scade secreţia gastrică.
f) Isvoare clorurosodice sulfatate, sulfuroase, unele caiace magneziene.
,
, ,
Otitneşti (isv. No. 5). D-l D-r Băltăceanma dovedit experimentai
că micşorează secreţia gastrică. Cercetările clinice făcute în staţiune
de D-l D-r C. Mihăilescu, au arătat acelaş lucru pentru unele cazuri.
Tot D-l Profesor Mihăilescu, făcând numeroase cercetări, a
arătat că şi isvoarele 3 şi i9> micşorează secreţia gastrică.
Rezultatele cu isvoarele 7, 10 şi 14, sunt inconstante.
II.

APE BICARBONATATE SODICE

a) Isvoare bicarbonatate sodice, carbogazoase.
Bodoc (Matilda), cu o mineralizare totală de 6,21 % „. Cercetă
rile d-lui D-r Cociaşu, au arătat că inhibă secreţia gastrică cu
21 o/q, scade acidul clorhidric liber cu 12,52% şi aciditatea totală
cu 1 1 0/0. Acţiunea este de scurtă durată.
D-nii D-ri Cociaşu şi Stănculescu, au confirmat acest fapt şi
CllnlC-D-nii D-ri Cociaşu şi N. Banu, prin studii clinico-radiologice
au arătat că acest isvor, măreşte motilitatea gastrică.
Similare streine: Fachingen, Neuenahr, Giesiibler, Vichy, Vals,
San Marco, Bagno in Romagna.
b) Isvoare bicarbonatate sodice, cloruro sodice, carbogazoase.
Malnaş (isv. Maria), cu o mineralizare de 1 4,i_4% 0 conţine
9,43 gr. bicarbonat de sodiu şi 3,34 gr. clorur de sodiu. După cer
cetările D-lui D-r Băltăceanu, scade secreţia gastrică cu 280/0.
c)
Isvoare bicarbonatate sodice, calcaroase, carbogazoase.
Bodoc (isv. Perla), cu o mineralizare de 5,74%o- Studiat de
D-l D-r Ciocârlan, scade secreţia gastrică cu 34,36%.
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1 ! Isvoarf bicarbonatate sodice, calcaroase, clorurosodice.
o 270f anec l rgUt R0mânesc (isv- Hebe)> cu o mineralizare totală de
I n l J z L ~5rcetarlle exPerimentale ale d-lui D-r Gheorghian Popescu
™
™
S-Cretv r gaStrică cu 49,960/0, acidul clorhidricliber,
J 3; * ® 25,42 /0 Şi aciditatea totală cu 21,420/0. D-nu D-ri Halita
şi Damcico, au publicat în Clujul Medical 7. VII. 1928, cercetări
d e ra Î a n T ^ - f ajun^eau ^concluzii cu totul inverse, adică consia t°;S°Cretorie- Prn?tr’un articol publicat tot în Clujul
Medical No. 9 IX. I928, Profesorul Theohari şi D-r Gheorghian
Popeseu, o serie de noi cercetări cu aceleaşi rezultate ca p im e k
isvoruî HZ
t SLe PUSă la P“ ? ? definitiv> fără discuţie,'
Hebe rămânând inhibitor al secreţiei gastrice
Similare streine: Saltzbrun, Gleichenberg şi. Tonisstein.
n i. APE CALCAROASE
BICARBONATATE SODICE CARBOGAZOASE

rlimn 7 uşna(l (^v. principal), cu o mineralizare de 4,15°/on. Scade
după expenenţele făcute de D-l D-r I. Lupu cu 2o0/0 s e ^ r e ^ a s t S ă
gore, Pmîgues Îes^Eaux

C° mreXeville’ ^ e r e s

de Bi-

cetările4? ! ^ ’ AU ° minoraîizare totală de 4,73°/00- Scade după cerceanle d-lui Agregat Baltăceanu secreţia gastrică cu 190/0
* »

R" doif>' w i u “ ” ^ IV. APE SULFUROASE

qr , Sinaia (isv- Valea Câinelui), foarte slab mineralizat cu o,420/r
ooScadeq .secreţia
cercetările
d-lui
D-r
Cociaşu
cu V 0/n.
.
*
ogastrică
------------ — după L
g iL U r tU lC U
-lU i U
- T
^
o c ia
i i i m i ItJ T o e t r a i « a •
A
1 ___ n
■
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»
*
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Similare streine: Aix Ies Bains, Cautrets, Bareges.
*

*

*

APE DE M ASĂ

T0“ 4“ * 1’ sunt unele aşa zise ape de
asa. Sunt alese de obicei cele cu mineralizare mai mică şi gustoase.
(Matikn S?— °MŞniUte ^ UnÎ : ? ° T.SeC /isvoral Principal), Bodoc,
GViatild), Slamc No. 1, Mana (Mâlnaş) şi Vâlcele.
e x c i t o i e ™ ^ “ ^ . d w aceste ape au o acţiune foarte pronunţată
i-r116 SaU mhlblt°are şi nu îndeplinesc condiţia de a fi
cum^PC indiferent asupra secreţiei gastrice (cum este Slănic No. 1):
tr e h ,,r e, aU aCpUIîe Pronuntată asupra căilor biliare şi intestinului;
’ f atun,a când le recomandăm să ţinem socoteală de chimismul
gastric şi de starea ficatului şi intestinului.
de ^ ^ T J eî 0manăa Ca .apă de niasă unui hiperchlorhidric apă
Numai T * * 1*!, Bodoc; ,lar unui hipopeptic, apă de masă tip Borsec.
« iT o C M

. 50“ ' ' 313 de a “ s
*

t
*

- » u

«
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MODUL DE A PRESCRIE O CURA HIDROMINERALA
IN BO ALELE DE STOMAC

Primul lucru important în recomandarea unei cure de apă, mi
nerală».,^este stabilirea .chimismului gastric.-^ - •
.Cura este preferabil să se facă la isvor. In acest mod, bolnaviil ia o apX^’cintdăte^câlîtâîile^'păsttater'e'^tdh^dih^mediul său
obişnuit, se repauzează, e lipsit de preocupări serioase.^
In plus în staţiune va fi nevoit să păstreze, un regim alimentar
apropiat şi va fi sub controlul medical continuu.
Cura trebue începută cu prudenţă, cantitatea de apă trebue să
fie mică ia început, pentru a vedea cum e suportată de bolnav.
Apa se va da bolnavilor de obiceiu dimineaţa pe nemâncate şi
pe seară o oră şi jumătate până la două, înainte de masă. La ne
voie se va mai da şi cu o oră înainte de dejun.
Cantitatea variază cu concentraţia isvoarelor. In orice caz pentruodaţăyariază^între,,J-5° ^ '3OQ'g rir!ma3{*nlurnVom evita cantităţi mari, pentru că evacuarea stomacului se
face mai greu,..tensiunea arterială ^p o a te fi mărită. Apa trebue de obicei băută încet, înghiţitură cu înghiţitură.
Bolnavul în acest timp şe^lim.băx-Î,uieîntşleş..pumai dacă motilitatea gastrică este bună. La bolnavii cu atonii .sau debilitate se
dă apa în repauz sau chiar culcat.
Temperatura apei va fi călduţă dacă avem deaface cu o mu
coasă iritabilă, caldă dacă bolnavul are concomitent diaree, rece
când vrem să excităm motilitatea gastro-intestinală.
»nQurata curei hidrommerale este cam de 21 de zile. Acest termen
datează S T w S S S T a î ^ 6 K ^ ^ - i^ ^ i» b a b iH !n ^ 8 m ţiu in l^ cu
băi în legătură la femei cu timpul liber dintre două fluxuri men
struale. Totuşi după cât putem vedea în staţiune, la sfârşitul acestor
trei săptămâna, bolnavii sunt satui de apa. incem s o simtă ..mai grea.
In afară '^ ^ ^ ^ ă p M ;''l^ e c t iu n iîe stomacului pot beneficiar—
de tratamente ajutătoare. Astfel: băile, duşele, aplicaţiuni abdo
minale şi alte tratamente fizioterapice.
*

*
*
Am expus în mod schematic acţiunea apelor minerale româneşti
în boalele de stomac.
. .
Aruncând o privire asupra tuturor celor spuse, fără^ nici o
părtinire, vedem că staţiunea care se impune cel mai mult în acest
tratament care este consacrată afecţiunilor tubului digestiv, este
w£]$nÎQuiJMoldovei.
Această^sTăţiune, are marele avantaj, că posedă o întreaga
gamă de ape, bine studiate, aşa că aproape toate afecţiunile stoma
cului pot fi tratate cu folos. Aceste ape au acţiune bine demonstrată
şi asupra ficatului şi intestinului, aşa că pot fi utile şi bolnavilor cu
o patologie gastro-intestinală mai complexă.
In plus, natura a fost extrem de darnică cu acest colţ, înzes„ i-rfinrtii.1 .j~ u ..n n _pitoresc..minunati^aaşezat—într'o^altitudine^ potrivită,
factor care joacă mare rol ajutător pentru psihicul^ bolnavilor.
Cu toate vremurile vitrige, Epitropia Sft. Spiridon a luptat şi
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K » “ greutăţf f ari>
a ridica continuu această staţiune
cu tot c e 'e T nmbunătătlri de confort. * * * iâ n d această sTJţiune
l “ t0t “ eSte ,ne.cesar Pentru tratamentul fizioterapie de complectare a terapeuticei gastro-intestinale.
B
*

*

*
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tr it
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,n l m T

r n ‘ A °tiUnea apei Bodoc-Matild asuPra secreţiei gas-

Îe B o d t M S “ g r- aln> 1933>- ~ 29) COci,î,‘ Şi
B “ »= Acţiunea L i
odoc— Matild, asupra tranzitului gastro-intestinal. (Congr. Baln., I 933). —
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30) Coeiaşu E .: Acţiunea apei de Somcşeni No. 11, asupra secreţiei gastrice.
(Congr. de Baln., 1933). — 31) Coeiaşu şi Banu N.s Acţiunea apei de Broşteni
asupra tranzitului gastro-intestinal. (Congr. de Baln., .1932).
32) Ciocârlan
St*: Acţiunea apei de Bodoc—Perla, asupra secreţiei gastrice. Experimental.
(Bul. Inst. Baln., An. II, No. 1, 1925). — 33) Crasu V .: Analiza chimică
a apei No. 10 Slănic—Moldova. (Bul. Inst. Baln., An. V , No. 1 — 3, 1931). —
34) Crasu V .: -Analiza chimică a apei No. 13 Slănic— Moldova. (Bul. Inst.
Baln., An. III, No. 5— 6, 1928). — 35) Dietrieh und Kaminer: Handbuch der
Balneolog B. I, 1916. — 36) Dietrieh nud Kaminer s Handbuch der Balneolog
B. II, 1920. — 37) Gheorghian Poptseu I.s Cercetări experimentale asupra
secreţiei gastrice cu isvorul principal Borsec. (Bul. Inst. Baln).
38) Gheor
ghian Popeseu 1«: Acţiunea apei de Sângeorgiu Românesc. Hebe, asupra se
creţiei gastrice. Experimental. (Bul. Inst. Baln., An. II, No. 5 6, 1926).
39) Gheorghian Poptseu I.s Acţiunea apei de Borsec, isv. Principal asupra
secreţiei gastrice, studiată la un bolnav cu gastro-stomie. (Bul. Inst. Baln. —
40) Gheorghian Poptseu !•: Acţiunea apei de Borsec asupra secreţiei gastrice.
Experimental. (Bul. Inst. Baln., An. II, No.
Popeseu L : Cercetări clinice asupra apei de
gastrice. (Bul. Inst. Baln., Anul V II, No.
şi H alifa: Acţiunea aţpei minerale Sângeorgiu

2 - 3 , 1926). - 41) Gheorghian
Stoiceni No. 3, asupra secreţiei
4 - 6 , 1933). 42) Hanganut
asupra secreţiei gastrice. Clinic.

(Clujul Medical). — 43) Halita şi Danieieos Acţiunea apei minerale de
Sângeorgiu Românesc asupra secreţiei gastrice. Clinic. (Clujul Medical No.
7/1928). — 44) Ioneseu Glorie: Acţiunea apei minerale Covasan (Arpad) asupra
secreţiei gastrice. Experimental. (Bul. Inst. Baln., An. II, No. 2 şi 3, 1926).
— 45) Lambru A .: Acţiunea apei de băile Herculane (Hygeea) asupra secreţiei
gastrice. Experimentale. (Bul. Inst. Baln., An. I, No. 5 6, 1925).
46)
Lambru Petreseu şi Glorie Ioneseu: Acţiunea apei de Băile Herculane (Hygeea)
asupra secreţiei gastrice. Clinic. (Bul. Inst. Baln., An. II, No. 4, 1926). ^
47) Lupu I .; Cercetări experimentale cu apa de Tuşncd (isv. Principal Sft.
Elena şi feruginos) asupra secreţiei gastrice. (Bul. Inst. Baln., An. II, No. 2 -3,
1926). — 48) Marinescu D .: Acţiunea câtorva substanţe chimice asupra secreţiei
stomacale. (Teză, Buc., 1910). — 49) Meyer H . şi Sehiitz: Hanbuch der Baln.
B. II, Leiptzig,’ 1922. — 50) Mihaileseu C. şi Buzău: Acţiunea apelor mine
rale de Olăneşti asupra secreţiei gastrice la om. (Rev. de Hidrol Medic, şi
Climat., An. V, No. 1, 1926). — 51) Mihaileseu C. şi Leonida Alexiu: Noui
cercetări relative la acţiunea apelor minerale de Olăneşti, asupra secreţiei gas
trice la om. (Rev. de Hidrol. Medic, şi Climat., An. V III, No. 5 6, 1929),
__ 52) Mazerao: Les insuffisances digestives et la Cure de Châtel Guyon.
(La Presse Thermale et Climatique Gebr., 1922). — 53) Niculescu Gh.:
Apa de Sărata Monteoru, isvorul 2. Acţiunea sa asupra secreţiei gastrice.
Studiu experimental şi clinic. (Bul. Inst. Baln., An. I, No. 1, 1924). — 54)
Niculescu Gh- şi Ciocârlan: Acţiunea apei de Covasna Horgasz, asupra secreţiei
gastrice. Experimental. (Bul. Inst. Baln., An. I, No. 5— 6, 1925). — 55)
Niculescu G h .: Acţiunea isvoarelor 10 şi 13 Slănic—Moldova, asupra secreţiei
gastrice şi biliare. Studiu experimental. (Memoriu pentru docenţă, 1932). —
56) Niculescu Gh- şi Carpen: Acţiunea isvorului 10 Slănic— Moldova, asupra
secreţiei gastrice. (Bul. Inst. Baln., An. V , No. 1 - 3 , 1931). 57) Niculescu
Gh. şi Carpen: Acţiunea isvorului 13 Slănic— Moldova, asupra secreţiei gastrice.
(Inst. Baln., An. V , No. 1 - 3 , 1931). — 58) Nieuleseu Gh.: Apele minerale
cloruro sodice magneziene (Sărata Monteoru No. 2). Acţiunea asupra secreţiei
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Les eaux minérales roumaines qui accroissent la sécrétion sont: les eaux
bicarbonatées calciques-magnesiennes-carbogaseuses: Borniz, Oltul, Broşteni, Borsec, Salutaris (Iacobeni); les eaux alcalines: Repat, Zizin, Covasna, Valea Măriei;
les eaux clorurées sodiques: Buşteni, Stoiceni, Slanic-Moldova No. 10, 8, 13, 6, Someseni, Olăneşti ; — les eaux sulfureuses: Răducăneni, Govora (Source Ferdinand).
Les eaux minérales roumaines qui diminuent la sécrétion sont: les eaux
clorurées sodiques: Tusnad, Slânic de Moldavie No. 1, 1 bis, No. 3, Sărata Monteoru No. 2, Căciulata, Călimăneşti No. 6, Someseni, Olăneşti (No. 5); — les eaux bi
carbonatées sodiques: Bodoc (Matilda) Malnas, Sangiorgiul roumain; - les eaux
sulfureuses: Sinaia.

Gheorghe NiCULESCU: Die Behandlung der Magenkrank
heiten mit rumänischen Mineralwasser.
Die chemischen Bestandteile die sich gewöhnlich in den rumänischen Mi
neralquellen befinden, sind in erster R eih e: Kohlensäure, Chlornatrium und Na
trium bicarbonicum.
Nachdem der Verfasser die W irku ng jeder dieser Elemente studiert und
zeigt dass die Kohlensäure Quellen w enn ein Mangel der Contraction des Magens
statfindet, die mit Chlomatrium in der Hyposecretion, und die mit Natriumbicarbonicum in der Hypersekretion indiziert sind, exponiert der Verfasser die erhaltenen
Daten aus dem Studium der rumänischen Mineralwasser und classifiziert sie
nach Beschaffenheit und Indication.
Die Rumänischen Mineralwasser die die Sécrétion vermehren sind: NatriumBicarbonicum—Calcium—Magnesium Carbogaseuse W asser: Boryiz, Oltul, Broşteai, Borsec. Salutaris (Iacobeni); — alcalische W asser;R epat, Zizin, Covasna, V a
lea Mariei;—chlornatrium-Wasser: Buşteni, Stoiceni, Slänic-Moldova No. 10, 8, 13
şi 6, Sismeseni, Olăneşti;— schwefelsaure W asser: Răducăneni, Govora (Isv. Fer
dinand).
D ie rumänischen Mineralwasser die die Sekretion vermindern sind: Chlor
natrium-Wasser: Tusnad, Slänic-Moldova No. 1, 1 bis, No. 3, Sărata Monteoru No.
2, Căciulata, Călimăneşti No. 6, Someseni, Olăneşti (No. 5);—Natrium bicarbonicumW asser: B odoc (Matilda) Malnas, Săngiorgiul rom ânesc;—schwefelsäuere W asser:
Sinaia.
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A T O N IA CECALA
de

Agregat D-r G. BALTACEANU

Atonia cecală este de o b ic e io .. consta tare mai mult clinică
de frequentă. ! se dă în general
S o n K d -mf Ca ma]?ntate a autorilor în sindromul constipaţiei
cronice, mai ales a acelei de tip ascendent. Dacă nu se poate nega
acestei constipaţii,
nu e mai puţin adevarat însă că atonia cecâir p oăte'c ^ f f i u H n
dr° m -Ca^caractere speciale. Aceasta mai ales atunci când asa
fost O h r n f 1 ^
a atras atenţia asupra existenţei tiflatoniei a
de r i r p
" Sub Averse ^ u r n ir i ea a fost descrisă apoi
F i s c h l e r 1^ ? ^ ' •
- n a f d’ A ‘ C o m b e > W i l m s , S t i e r l i n ,
r i s c n i e r , etc. Cei mai mulţi au considerat-o ca dependinţă de alté
ma adu ale colonului drept, prea pu,i„i J g „ T Í L fÍ :
cuier
au socotit-o ca o entitate clinică.
diat: o Atonia^ecaTă0^
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^ rmaUL f acutul este destul de frequentă, s’ar
găsi după G e r o t J , j a m
.din„ca?uri. Unii autori descriu
acestei m S h * ? " U™d e de cec mobil V W i l m s ’ atribue atonia
culu îî “ obültaí1 mante- Negreşit că o mai mare mobilitate a cetonie cecală
evacUarea 51 să dacă astfel la o dilataţie cu ac ,v i/ alte m°1dificări anatomice pot contribui. Aşa este ce cu l
anomalie congenitală care s’ar produce în i8o/0 din cazuri
după Kantor, şi ar fi mai frequentă la indivizii cu habitus asthenicus
jo s situ a t,

riza atonia6' LUngUnea anonnală a cecului poate de asemenea favöAceste modificări ale cecului nu devin cliniceşte evidente decât
atunci când se adaogă dilataţia şi atonia cecală. Iar acestea din
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urmă pot exista fără ca cecul să fie nici prea mobil, nici ectopic.
G e r o t ă a găsit dese-ori cec lung şi dilatat la persoane foarte
tinere şi crede că atonia intestinală şi staza cecala suirt cauze can,
provoacă aci desvoltarea exagerată în lungime şi in lăţime a ce
cului. Atonia cecală ar fi mai mult apanajul vârstei mai înaintate.
Relaţiile cu apendicita cronică sunt mai manifeste, influenţa
este aci reciprocă.
.
, „
După K l e m m , atonia ectazică a cecului turbura evacuarea
normală a apendicelui şi poate duce la inflamaţia lui. Pe de alta
parte puseurile de apendicită, prin peritiflita şi aderenţele conse
cutive provoacă turburăii în evacuarea cecală. Pentru K l o ş e , 15/0
din cazurile diagnosticate apendicită cronică sunt în realitate cec mo
bil (tiflatonic). După F i s c h l e r cifra ar fi mai ridicata. Trebue
să admitem însă că staza cecală duce la alteraţium ale apendicelui.
Adenite localizate la cec ori la colonul drept, perivescerite,
pericolita membranoasă, bride cicatriciale, provoacă foarte adesea
stază cu dilataţie şi atonie cecală. In producerea acestor pericolite
tuberculoza este o cauză foarte frequentă. C a s t a i g n e şi v a 1l a r d au semnalat mai de mult existenţa de periviscente abdominale
la bolnavii cari au suferit de pleurezie sero-fibrinoasa. Ori-care ar li
sediul acestei pericolite, ea turbură evacuarea cecală şi provoacă
distensiunea lui. L a r d e n o i s distinge două feluri de distensiuni.
una longitudinală — realizând aspectuldolicocclonului, — alta circu‘Tarâ lâ f a - u n m egâddm -C âud'^ ten m iiiea e accentuata, din cauza
stazei fecale şi a atoniei cronice, rezultă un megacec. B r o s eh,
făcând autopsia a 3 indivizi cari suferiseră de constipaţie, a con
statat într’un caz un aton cec mobil, în alte 2 un cec aton fixat
prin aderenţe.
.
„
„
Şi jena în evacuarea colonului stâng poate fi o cauza de staza
cecală cu distensiune şi atonie consecutivă.
Inflamaţia internă a cecului îi turbură de asemenea evacuarea
şi poate duce la atonie cu dilataţie ulterioară. Catarele cecului sunt
freque.nte şi slaba sa musculatură îl dispun uşor la atonie. Tiflitaeste
o cauză foarte. deasă a atoniei cecale. Ea se poate produce şi in
dependent de apendicită. Cecul participă la toate inflamaţue in
testinului gros şi une-ori şi la acelea ale intestinului subţire. El este
mai predispus ca alte părţi ale intestinului gros^ prin condiţiunile
speciale fiziologice. Când conţinutul stagnează dă catar al cecului,
catar care poate duce la tiflita stercorală. In asemenea cazuri,
F a h r . a găsit mici ulcere ale mucoasei, cu leziuni ale submucoasei
şi musculoasei, cu îngroşarea seroasei.
_
Din observaţiunile a diverşi autori, la cari adaog cazurile per
sonale, socotesc că putem caracteriza astfel — în trăsături generale —
cauzele atoniei cecale:
. . . . . .
i') Congenitale: a) atonie a musculatura intestinale (m sen
sul leiasteniei lui L o e p e r ) ; b) Modificări anatomice — mobilitate
mărită şi lungimea anormală a cecului.
2)
Dobândite: a) Mecanice: ptoze, slăbirea peretelui, abdomi
nal, atonii digestive cari succed slăbirilor repezi sau la anemia,
stază prin evacuare întârziată (constipaţia cronica).
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b) Inflamatorii: apendicita cronică, periviscerite, tiflite, bride.
. „ Î:1" Pun<Î de vedere al simptomelor, în mod schematic putem
împărţi bolnavii in 2 categorii:
In pnma sindromul clinic este în general următorul:
. e obicei bolnavii sunt slăbiţi, astemici, cu depresiune ner
voasa, bolnavi cari nu reuşesc să se refacă, paralizi, cu un facies
colemic, apiretia. Apetitul este variabil, în general diminuat. Scaunul
poate fi normal, une-ori tendinţă la constipaţie fără caractere spe
ciale. Somn greu; oboseală dimineaţa.
Se plâng de greutăţi, balonări după mese; sensaţia de di
gestie grea. Une-ori meteorism abdominal. Oboseală la eforturi
oimt nevoia de repaos după mese.
La examen: timpanism la nivelul a diverse porţiuni- ale colonului
dar mai ales la nivelul cecului unde se percepe clapotai. Se găseşte foarte adesea şi clapotaj gastric mai ales când examenul este
tăcut la scurt timp după mese. Retenţia cecală, după W i l m s se
opune la evacuarea normală a stomacului.
tnrr,nrfeCiUl
® ,durtlr?S la Presiune‘ La Palpare dă impresia unei
de^'os ln ^ u s*’ alUnglta’ Care dă gargouillemcnte când îl presăm

Nu se găseşte în trecut nici un semn de apendicită.
Sub această formă poate exista nu numai la femeile cu ptoze
abdominale a şi la bărbaţi între 16— 30 ani.
La examenul radiologie se constată un peristaltism redus, cu
evacuare cecală întârziată. Evacuarea stomacului poate fi bună.
rpn(m, . al‘ă categorie de bolnavi prezintă acelaşi sindrom, mai ac
centuat insa. Se adaogă la aceştia dilataţia cu turburări de evacuare
cecală mai mari.
v- u.,*StaÎ ea. generală e une‘ori bună, alte-ori există slăbire vaar fi Â a P es co!emic; Pent™ C a r n o t , multe cazuri de colemie,
_ atorite unei staze intestinale, care favorizează rezorbtia bilei
Anemia este frequentă, ea a fost semnalată de L o e p e r , c'are conÎ e/-a 7 ablCteni! ? \ ca re .n P^zintă unu bolnavi cu dilataţie cecală
ca fiind de ongina hemolitică.
.. C° nStiPaî.ia €stf aci obişnuită, având caracterele constipaţiei
de tip drept alternative de constipaţie cu diaree la care se adaogă
sindromul de auto-intoxicaţie dat de staza cecală. La unii, în afara
crizelor, scaunul este normal, une-ori mai moale în ultima porţiune,
iii x Une-on crize dureroase, cu caracter de colici localizate în fosa
Uiacă dreapta, lăsând o sensaţie dureroasă la acest nivel. Dureri
surde locahzate deasupra punctului Mac Burney pot exista fără
crize. Ele se calmează de obicei prin decubit.
Există sensaţia de greutate, de balonare după mese, mai
ales după unele alimente. Meteorism abdominal cu consecinţele lui.
une-on balonarea e mai accentuată din partea dreaptă, la cei cu
peretele abdominal, puţin rezistent.
Apetitul poate fi bun. Limba încărcată ori saburală.
La percuţie^ se constată un timpanism accentuat la nivelul
cecului, dese-ori şi în colonul ascedent; une-ori pneumatoza e locali
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zată la cec şi la unghiurile colonului. Obicinuit se obţine la nivelul
cecului un sunet hidro-aeric şi clapotaj.
_
Palpaţia arată un cec destins, mobil on cu mobilitate re
dusă, dând sensaţia de tumoră elastică, cu contur bine limitat,
dând gargouillemente. Când presiunea intracecală e mica, sen
saţia de tensiune locală lipseşte, cecul e flasc. Regiunea e uşor semobolă la presiune, alte ori se provoacă durere numai pe marginea
internă a cecului. Masajul, cecal face să dispară sau să se micşoreze
tumora, calmează durerile dacă nu e asociată o apendicita,
ne-ori
este dureros şi ileonul terminal. Durerile locale pot fi provocate şi
prin unele eforturi precum şi prin atingerea pe abdomen, la picioare,
ori pe faţa internă a coapselor.
, „ ,
Poate exista atonie gastrică, evacuarea stomacului este insă de
obicei bună.
. .
.
_,
Vezicula biliară este une-ori sensibilă la presiune, cu colecistatonie.
Une-ori coardă colică stângă.
Ficatul poate fi mărit de volum.
La examenul radioscopic se constată întârziere în evacuare,
cu modificări de formă şi volum ale cecului.
. . .
.
,
Există o adevărată formă febrilă a constipaţiei cecale, da
torită reacţiei inflamatorii pericecală şi adenopatiei locale. In
această formă confuzia cu apendicita poate fi complectă, mai
ales când se adaugă şi leucocitoza. De altfel, în asemenea căzu
asocierea cu apendicita este destul de obişnuită. Greu de diferenţiat
poate fi de tuberculoza ileo-cecală.
,
, _„
Infecţia colibacilară este mai ales frequenta m aceasta form
Acest al 2-lea tip se confundă deci în unele din manifestările
sale cu tabloul clinic al constipaţiei drepte şi al apendicitei cronice.
Turburările provocate de tiflotonie au un mers cronic, evoluiază prin crize din ce în ce mai apropiate. Se ştie ca constipaţia
cecală, comportă o gravitate mai mare ca celelalte forme de constipaţie. E a este, după P a v i o t , aproape totdeauna expresia unor
leziuni anatomice vechi, ori în evoluţie, ale peretelui intestina . n
stazele vechi, cronice, G e r o t â a găsit un cec cu pereţi subţiri, atrofiaţi ori palizi şi anemiaţi, atonici.
_
.
Atonia cecală merită deci o individualizare şi o atenţie deose
bită. Dacă în formele uşoare ea poate prezenta o simptomatologie
redusă, în cazurile accentuate, mai ales cu dilataţie şi stază, ea poate
fi punctul de plecare al unor turburări cari nu sunt totdeauna lipsite
de
jn formele simple: electricitate galvanofaradică;
gimnastică; masaj abdominal; helioterapie; aeroterapie; centură la
Pt° ZatArsenic; injecţii cu stricnină. Preparate cu bilă; extract heAlimente cari să excite la nevoe, secreţia gastrică^ fără a irita
intestinul şi fără a provoca meteorism. Infuzii carminative.
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L a x a tiv e uşoare, la nevoe.
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D.r CROSSMAN
Medic şef al spitalului Caritas
din Bucureşti

Titlul consideraţiunilor ce vor urma pare a consacra o eroare.
Intr’adevăr, aşa cum a definit-o Nothnagel, dispepsia intestinală este
o tulburare digestivă care se petrece în tubul intestinal.
Această tulburare poate fi una de secreţie, de motilitate sau
de rezorbţie, cauzate de diferite motive, cum vom vedea, dar care
rămân simple tulburări funcţionale (după definiţia lui Nothnagel),
fără de alterare organică a pereţilor tubului digestiv. Dispepsia,
în această primă concepţie, era o tulburare în asimilarea alimen
telor, adică a digestiei şi nu a aparatului digestiv.
Definiţia aceasta mai este perfect exactă şi astăzi, pentru o
parte, o minimă parte, din tulburările digestiei şi anume de cele
acute şi de scurtă durată. Când cineva, într’adevăr, în mod acci
dental, comite o abatere calitativă sau cantitativă dela normele obici
nuite ale alimentaţiei, şi prezintă toate simptomele clinice denumite
indigestie ori digestie, atunci această unică abatere dela regulă
trece fără urme şi reprezintă tipul exact şi clar a ceeace înţelegea
Nothnagel, că trebue să fie cuprinsul noţiune! sale de dispepsie
intestinală (enterică sau colitică, cum le localizăm deocamdată).
Dar lucrurile nu se petrec totdeauna astfel; sau, cel puţin,
nu acest fel de dispepsie ne va preocupa în consideraţiunile ce vor
urma.
Când aceste „indigestii” se repetă cu o frequenţă crescândă,
când devin cronice şi când mai ales, din prima varietate, a acelor
care se petrec în proporţiunile proximale, subţiri ale intestinului, se
propagă şi se complică cu cele mai profunde şi mai depărtate
ale porţiunilor distale ale intestinului gros, atunci intestinul, în to
talitatea sa, nu mai rămâne ca un tub inert, prin care doar
trece ca o furtună fără urme, tulburarea funcţională a indigestiei.
Şi el sufere în pereţii săi, în constituţia mucoasei şi a submucoasei
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sale şi avem atunci în faţa noastră un alt tablou clinic şi coprologic; avem catarul, enterita, colita şi enterocolita, cu diferitele lor
aspecte şi variaţiuni. Şi cum aceste cazuri sunt cele mai frequente
şi cum despre aceste cazuri voim să tratăm, am crezut nimerit să
notăm deasupra lor titlul de: Dispepsii colitice.
Orice dispepsie cronică intestinală e dar colitică. Ea se tra
duce şi se trădează printr’un complex de simptome a cărora cu
noaştere este absolut indispensabilă, ca patogenie, şi ca mijloace
de diagnostic, pentru a putea ajunge la principiile de tratament
care, deşi sunt încă departe de a fi atins perfecţiunea, ne îngădue
însă multe şi mari succese terapeutice.
Cum se produc aceste tulburări?
E meritul lui Ad. Schmidt de a fi studiat dispepsiile intes
tinale şi de a-le fi clasificat, punând bazele primelor noţiuni de
ordine în acest domeniu aşa de vast şi de important al patologiei
tubului digestiv.
Schmidt separa şi el în complect noţiunea dispepsiei de aceea
a catarului intestinal, urmând într’aceasta vechea definiţie a lui Nothnagel. El menţine tot în cadrul strict al dispepsiei şi tulburările
digestive, rezultate din descompunerea substanţelor alimentare în
interiorul tubului intestinal, dacă şi atât timp cât aceste descompuneri
ale alimentelor nu sunt urmate de secreţiune abundentă şi eliminare
de mucus. Numai în acest din urmă caz Schmidt vorbeşte de inflamaţie.
Dar V. Noorden observă că sunt inflamaţii intestinale şi încă
din cele mai grave, fără mucus vizibil sau constatabil în mat. fecale,
iar pe de altă parte există maladii în care cantităţi considerabile de
mucus sunt eliminate, fără să putem vorbi de inflamaţie ca, de
ex. în colica mucosa.
Dispepsiile astfel înţelese şi limitate de Schmidt, au fost îm
părţite în două mari grupe, după sediul în care se produc şi după
produsele la care dau naştere. Primul grup de tulburări digestive
se desfăşoară în ultimile porţiuni ale intestinului subţire. E le pro
duc fenomene de fermentaţiuni excesive şi poartă numele de dispepsii
fermentative care se continuă şi în cec şi — rare ori — în primele
porţiuni ale colonului ascendent; iar al doilea grup de tulburări di
gestive se desfăşoară în toată întinderea restului intestinului gros,
unde produc fenomene de putrefacţiune excesivă şi poartă numele de
dispepsii de putrefacţiune.
Am zis fermentaţiuni şi putrefacţiuni excesive, pentru că am
bele aceste procese, atât fermentaţia cât şi putrefacţia, sunt pro
cese fiziologice, normale când nu depăşesc anumită margine; ambele
aceste procese sunt opera fermenţilor şi a florei intestinale normale,
necesare operei digestive normale. Numai modificările calitative sau
cantitative ale acestor doi factori de importanţă cardinală, la care se
mai pot adăuga alte elemente de perturbare, produc la un loc
sindromele patologice ale dispepsiilor colitice.
In mod normal intestinul subţire e aproape aseptic. Acidul
secreţiei stomacale, alcalinitatea sucului pancreatic ca şi a bilei,
7
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poatè şi agenţi^ antibacterieni în sensul bacteriofagilor lui d’Hérelle '
întreţin această zonă sterilă a porţiunilor superioare ale intest!
subţire. Deabia în ileonul inferior apar microbii amilolitici şi lupta
intre aceste bacterii şi cele proteolitice se dă în ceco-ascendent.
Apoi, avem dispariţia complectă a substanţelor ternare şi cu ele
a florei corespunzătoare.
’
.
, In intesiimil subţire avem, în mod normal reacţia alcalină şi
m cel gros reacţia depinde de cantitatea de celuloză în fermentaţie,
bi in cel subţire ca şi în intestinul gros, acizii în stare născândă,
rezultat al fermentaţiunei amilaceelor şi a celulozei din alimente
împiedica putrefacţiile prea mari; ba chiar în cazuri de fermentaţii
exagerate, putrefacţia e cu totul oprită în tot traectul intestinal.
Aşa, din acţiunea constantă şi efectele reciproce ale secreţiilor
intestinale, şi a glandelor anexe ale produselor chimice rezultate
din elaborarea subst. alimentare prin acţiunea acelor fermenţi ca
u i - ,aCeea. a flore* bacteriene, se menţine permanent, în lumina tubului digestiv, acel echilibru, la adăpostul căruia se face opera nor
mala a digestiei şi a rezorbţiei substanţelor nutritive, adică a hidraţiior de carbon, a proteinelor şi a grăsimilor.
Să remarcăm dela început că tulburările aduse elaborărei acestor din urmă, adică a grăsimilor, nu dă loc la fenomene clinice
de dispepsie, cu iritaţie a tubului digestiv. Acesta se poate observa în
icter: Săpunurile calcare nu sunt atacabile de microbi.
Nu tot aşa se petrec lucrurile când avem tulburări în digestia
celorlalte alimente, cum e carnea, pâinea, legumele şi fructele.
Se vor produce dispepsii cu predominenţa fenomenelor de putre
facţie sau de fermentaţie, care se vor desfăşura în intestinul gros
sau porţiunea inferioară a intestinului subţire şi în cec (acel cazan
de fermentaţie, Gahrkessel cum îi zice V. Noorden), după natura
calitatea şi cantitatea alimentelor; gradul lor de masticaţie; starea
secreţiei (îperchlorhidrie, ipochlorhidrie sau achilie) şi a motiliaţei (îperegestie, motilitate normală, ipotonie sau stasă) stomacale/°rf al? 5X11 ? lt6rate ale ficatului î 1 pancreasului şi
mai ales după factorul secretoriu intestinal sau al florei sale microbiane, conform ai cele două concepţii importante ale celor două şcoli
2 7
w / “ V,' Nooraen
Schmidt-Strassburger, care exprimă
cele doua feluri de a vedea mai însemnate asupra acestei chestiuni.
Nu putem insista de loc, în chip deosebit, asupra efectelor po
sibile ce poate exercita asupra digestiei fiecare din factorii amin
tiţi, cum e msahvaţia, masticaţia, integritatea funcţiilor stomacale
hepatice sau pancreatite. Fiecare din aceste funcţiuni constitue câte
un vast capitol de fiziologie, a căror desvoltare depăşesc cadrul
acestui articol. Ne vom pune numai întrebarea: Care e mecanismul
producţiunet dispepsiilor intestinale propriu zise? Cum se recunosc
ele şi cum se pot trata preventiv şi curativ?
De ce întâlnim aşa de des, în clientela particulară mai ales
avl.
” nu Pot digera”, unii pâinea, mai ales pâinea proas-’
pata alţii fructele, dulciurile sau legumele, iar alţii conopida, varza
sau berea, mustul, etc. Este destul ca aceşti bolnavi să uzeze în
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cantitate moderată, fără să abuzeze de acest soi de alimente, pentru
că uneori imediat după ingestia lor, alteori după i — 3 până 5— 6 ore
după masă, să fie cuprinşi de ciupeli abdominale care pot deveni
dureroase până sensaţia d£ .crampe sau tăeturi, au borboruigme
sgomotoase, sensibilitate pronunţată periombilicală şi în special spre
partea inferioară stângă a acestuia, urmate de una sau mai multe
evacuaţiuni alvine, cu caractere cu totul particulare, asupra cărora
vom insista. Alteori, alţi bolnavi se plâng, prin contrast cu cei
dintâi (care au totuşi poftă de mâncare şi na slăbesc), se plâng
de o greaţă continuă, de anorexie, de pierdere în greutate, de in
somnie sau şi de tulburări ale stărei generale şi afective, în legătură
cu tulburări funcţionale ale tubului digestiv şi ale aspectului, con
sistenţei, culoarei, odoarei mat. fecale şi în legătură deasemenea cu
ingestia alimentelor de origină animală, cum e carnea, peştele, ouăle,
etc. Ce s’a întâmplat cu aceste diferite categorii de bolnavi?
Din cele expuse până acum este clar că primii sunt suferinzi
de dispepsia fermentativă şi ultimii sunt din categoria dispepticilor
prin putrefacţie. Să studiem aceste două varietăţi de dispepsie.
' D ISPEPSIA FERM EN TATIVA a fost definită de Schmidt şi
Strassburger ca o tulburare de elaborare intestinală a hidraţilor de
carbon în mod exclusiv, cu buna digestie a albuminelor şi a grăsimilor.
Acest sindrom clinic, aşa de net conturat, se întâlneşte foarte dese
ori în practică; şi analizele chimice ale materiilor fecale ne permit
întotdeauna stabilirea diagnosticului acestei maladii, cu toată exac
titatea. Ştim dar că tulburarea aceasta digestivă s’a produs şi ştim
şi unde se produce. Dar nu tot aşa de perfect este acordul cercetă
torilor când e vorba de stabilit cauza pentru care se produce.
In adevăr se ştie că monozaharidele luate direct sau şi cele.
rezultatele din transformarea făinoaselor de calitate fină se rezorb
în porţiunile superioare ale intestinului subţire. Tot aşa şi ţesu
turile vegetale fragede cu Kittsubstanz subţire, pregătite prin’ fier
bere şi acţiunea ulterioară a acidului clorhidric din sucul stomacal.
Ba chiar cercetările mai recente făcute de elevii şcoalei lui Strassburgher au arătat că diastaza pancreato-intestinală, când e vorba de
oameni sănătoşi, poate pătrunde prin învelşiurile mai tari ale legumi
noaselor, ale foilor şi fibrelor vegetale din care scoate prin zaharificare grăunţele de amidon şi le face astfel accesibile rezorbţii
intestinale, dacă aceste învelişuri nu sunt cu totul cariace şi de ne
pătruns (legume crude sau în părţi foarte groase ca guliile, etc.).
Astfel, la sănătoşi, nu rămân decât 3,200/0 din hidraţi de carbon
nezaliarificaţi în mod complect, care nu pot fi absorbiţi şi se găsesc
prin analiza chimică sau microscopică a materiilor fecale.
Când însă persoana care ingerează o cantitate dată de hidraţi
de carbon, chiar normală, atât cantitativ cât şi calitativ, sufere de
dispepsie fermentativă, cantitatea de amidon nezaharificat şi nerezorbit creşte dela 6,400/0 în sus şi tulburările clinice amintite ca şi
tabloul coprologic schiţat se instalează. Această incapacitate funcţio
nală a intestinului subţire a fost obiectul unei ample discuţiunâ
şi a primit diferite explicaţiuni.
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Schmidt şi Strassburgher au admis la început că e vorba de o
debilitate constituţională a mucoasei intestinale, care nu răspunde în
mo(; Perfect la atribuţiile digestive ce-i incubă. Apoi Schmidt singur,
părăsind această concepţie, a admis o inferioritate funcţională numai
parţială a mucoasei intestinale, zicând că acea mucoasă nu produce
fermentul necesar pentru spintecarea sau dizolvarea celulozei, care
să libereze grăunţele de amidon pe care le învălue şi că, astfel
ileonuluiaCCSte gTăUnte SUnt Cărate Până ln Părţile inferioare ale
Aici, flora microbiana descompune celuloza, dar amidonul
ciiiar zahanficaţ, nu mai poate fi rezorbit, pentru că intestinul în
aceasta parte distală, nu mai posedă aptitudinea acestui proces de
rezorbţie. Celuloza şi amidonul, zaharificat sau nu, în cantitate mai
mare ca m cazurile normale dar, cad pradă florei bacteriene din
deonul inferior (invadat din cec) şi din cec şi procesul fermentaţiunei se produce. încât pentru Schmidt toată dispepsia fermentativa
e o deficienţă în digestia celulozei.
Pentru profesorul Noorden însă, un ferment p. digestia celulo
zei tuci nu există în intestinul subţire al omului. Dispepsia fermen
tativa se explică pnntr’o excitabilitate exagerată a mucoasei intestinaie subţiri. Şi atunci, fie că celuloza şi amidonul sunt introduse în
cantităţi prea mari, fie că se află în început de fermentaţie încă înamte de ingestie (bere, must, pâine nu îndeajuns de coaptă, etc.i,
fie ca masticaţia n’a fost complectă, sau alte asemenea cauze izolaţe sau mai multe la un loc, determină un transit accelerat al masei
alimentare, care ajunge astfel nedigerată în ileonul distai şi în cec
unde cad pradă fermentaţiunei. De multe ori acest transit rapid se
continua şi pnn lumina intestinului gros şi porţiuni numeroase din
alimentele amidonate, înclusionate în înveliş de celuloză nu pot fi
digerate, nici fermentate în timpul acestui transit scurtat ca durată
In asemenea caz fermentaţia continuă în masa fecalelor după elitninare: Nachgâhrung (fermentaţia ulterioară). Această teorie a
ui Noorden nu e insă întotdeauna suficientă pentru a explica unele
fapte de observaţie clinică. Căci, în adevăr, dacă admitem o escitabilitate exagerată a mucoasei intestinului subţire, care determină
un transit accelerat, cum se explică faptul că avem atâtea cazuri
o i dispepsie fermentativă exclusivă şi cu o digestie normală a pro
teinelor şi a 'grăsimilor în acelaş timp, în acelaş scaun? Şi tot aşa
cum se poate înţelege prezenţa unor scaune cu insuficientă digestie
amilacee, ba chiar cu „Nachgăhrung” şi totuşi de consistenţă tare?
Aceste fapte de observaţie clinică fac pe profesorul Strassburger
sa menţie prima teorie a sa, elaborată cu Ad. Schmidt, care con
sidera dispepsia fermentativă drept o tulburare funcţională a intesti
nului subţire, care secretă un ferment diastatic insuficient sau de o
putere digestivă inferioară. Astiti celulozele tari sau în cantitate
prea mare, scapă digestiei şi ajung în ileonul inferior şi apoi în cec
unde fermentează. Strassburger se mai serveşte pentru susţinerea
vederilor sale şi de un argument de domeniul terapiei, şi anume
că preparatele de extracte pancreatice, cum e takadiastaza, pancros-
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tasa, pancreonul, etc., sunt de multe ori de mare eficacitate în com
baterea dispepsiei fermentative. Apoi unul din elevii lui a. reuşit
să obţie prin sondarea ileonului un suc de secreţie a acestei por
ţiuni din intestinul subţire, care prezenta fermentul diastatic foarte
redus la dispeptici fermentativi (Bogendorfer şi Kiihl). In fine se
mai atrage atenţia că în cazurile de insuficienţă pancreatică totală,
ca şi în neoplasmul acestui organ, printre resturile alimentare găsite la
analiza coprologică tocmai amilaceele se dovedesc a fi suferit cel
mai puţin. Acest fapt dovedeşte pentru Strassburger că amilaceele
au resursele lor speciale de fermenţi care le asigură digestia, şi
acestea nu pot fi decât în pereţii intestinului subţire.
Privind la toate aceste teorii cea mai firească şi mai logică
pare a fi aceasta din urmă, căci e singura care intră în planul ge
neral al posibilităţilor ce se pot observa în celelalte porţiuni ale
tubului digestiv. Intr’adevăr atât stomacul cât şi pancreasul cunosc
h>po şi eterochilii transitorii, care constitue însă de multe ori adevă
rate debilităţi constituţionale. Ba chiar la stomac cunoaştem doar
achilia totală ca maladie constituţională, cu şi fără anadenie.
E uşor de admis ca aceleaşi tulburări, de diferite intensităţi şi du
rate, să poată atinge şi porţiunile din tractul digestiv imediat u r m ă toare stomacului. Aşa se şi poate explica mai bine cum, pe deoparte,
unele persoane păstrează în tot cursul vieţei o susceptibilitate parti
culară şi electivă pentru anumite feluri de alimente (acre, dulci, uşor
fermentescibile) şi mai ales, numai acest mod de a vedea este sin
gurul care ne poate explica, cum alţi bolnavi se pot vindeca după
un timp variabil de această suferinţă (heterochylie jejuno-ileală
prin desechilibru vago-simpatic). Am repetat de mai multe ori că
dispepsia fermentativă îşi are sediul şi în ultimele porţiuni ale ileo
nului. In cazurile supra acute acest proces patologic se poate urca
şi mai sus. In genere însă adevăratul sediu, sediul central al proce
sului fermentativ este cecul, cu posibilitatea că între zona de fer
mentaţie şi cea de putrefacţie să se intercaleze o aşa numită de
reacţie amfibolă (v. Noorden). Dealtmintrelea digestia şi rezorbţia
albuminoidelor se operează pe tot traectul intestinului subţire, paralel
cu ale hidraţilor de carbon şi dacă albuminoidele nu cad pradă acţiunei bacteriilor din zona distală a ileonului, aceasta se datoreşte
reacţiei acide întreţinute în această parte a intestinului. Albuminoi
dele dar se rezorb pe măsură ce se descompune molecula lor com
plexă şi putrefacţia lor, redusă ca măsură în stările fiziologice,
normale, începe numai după ce procesul fermentativ a încetat com
plect, adică în colonul ascendent.
Aceste fenomene normale de putrefacţie în segmentele proximale ale intestinului gros se fac pe seama resturilor de proteine
din alimente care au scăpat rezorbţiei intestinului subţire şi pe
seama unui uşor exudat al mucoasei intestinului gros, iritate de
procesul de fermentaţie, fiziologic şi el în această zonă şi care a fost
descris. Dar această putrefacţie fiziologică scade în intensitate pe
măsură ce progresează masele fecale în intestin. Aceste mase se
usucă prin rezorbţia progresivă a lichidelor şi bacteriile dispar cu
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atât mai mult cu cât stagnarea mat. fecale e mai îndelungată
(bine înţeles numai cu condiţia ca stagnarea maselor să na pro
ducă leziuni inflamatorii sau ulcerative ale pereţilor colonului 1).
Dar nu tot aşa se petrec lucrurile când exudatul pereţilor
colonului este abundent, cum se întâmplă din diferite cauze — cum
vom vedea — în
D ISPEPSIA D E P U T R E F A C Ţ IE (diareea gastrogenă). Pro
cesul normal al putrefacţiei intestinale p ate fi profund tulburat şi mai
ales amplificat prin introducera din afară a unor .microbi
străini (ţifici, paratifici, dizenteriei, etc.); prin favorizarea unei secreţiuni abundente din pereţii stomacali (produse de purgative
diferite, de frig, căldură, tulburări nervoase, proteinoterapie, etc.);
prin dispepsii fermentative şi prin aşa de mult discutata putrefacţie
datorită a chiliei gastrice cu putrefacţia ţesutului conjunctiv neaţacat din lipsa acidului clorhidric. Tot aceleaşi condiţiuni ca aceste
din urmă sunt realizate şi în gastrectomiile foarte întinse, practicate
mult în anii din urmă şi în care alimente trec deadreptul în jejun
şi aceasta în mod foarte precipitat, fără nici o elaborare gastrică
prealabilă (Sturzentleerung). In fine mai sunt, ca motive de pu
trefacţie mari şi grave în intestinul gros, ocluziile şi torsiunile in
testinale, dar acestea iasă din cadrul simplelor dispepsii.
Printre cauzele înşirate merită în deosebi de relevat putrefacţia
prin fermentaţie. Produsele fermentaţiilor forte şi prelungite, ga
zele acide şi lichidele cu aceiaşi reacţie din materiile fecale trans
portate, în contact cu pereţii colonului, produc iritaţia acestora din
urmă şi determină un exudat albuminoid care putrefică foarte uşor.
Se creiază astfel o formă particulară de dispepsie colitică în care
produsele de fermentaţiune se găsesc alăturea, împreună, dar aco
perite de acelea ale putrefacţiunei. Cunoaşterea acestor forme de
dispepsie, numită formă amestecată (Mischformen), este de cea
mai mare importanţă, pentru că ea ne pune pe adevărata cale a
tratamentului eficace în chip foarte rapid şi definitiv, aşa cum vom
vedea mai jos.
Diareea şi dispepsia de putrefacţie descrisă de Schmidt sub
numek de diareea gastrogenă, în achiliile gastrice a fost o vedere
clară, însă desigur exagerată. Zilnic vedem achilici fără diarei şi
fără dispepsii, care se bucură de o funcţionare normală intestinală.
Tot aşa şi numărul celor gastroresecaţi, suferinzi de dispepsie de
putrefacţie, e departe de a fi covârşitor. Un pancreas şi un intestin
subţire valide, sunt în stare de a prelua pe cont propriu procesul
digestiei tuturor categoriilor de alimente şi, cu oare-care rezerve în
alegerea lor, pot asigura o digestie şi o nutriţie satisfăcătoare.
Dispepsiile de putrefacţie, odată produse, sunt de o perseve
renţă mult mai mare ca cele de fermentaţie. Durata lor e uneori
indefinită, tratamentul lor foarte adesea ineficace, recidivele foarte
frequente. Turburările produse de rezorbţia produselor putrefacţiu
nei pot exercita adânci şi grave efecte asupra stărei generale, a nu
triţiei, a crajei sanghine, etc. Fără ulceraţii, fără supăraţii şi fără
emoragii poate totuşi (prin denutriţia totală şi intoxicaţia cronică),
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dispepsia de putrefacţie să pericliteze existenţa asemenea unei ma
ladii cu caracter malign. Un astfel de caz, rar este adevărat, am
observat la Spitalul Caritas, unde o diaree cu putrefacţii care a durat
câţiva ani a atras după sine moartea pacientului. La necropsia şi
secţiunile anatomo^tologice, nu s’a găsit nici o altă cauză de
moarte, nici o leziune macroscopică a mucoasei intestinale şi nu
mai — la microscop — o atrofie complectă a mucoasei intestinale,
fără nici o urmă de glande în grosimea ei. Era dar o anadenie in
testinală. Vilozităţile erau dispărute şi mucoasa, atrofică, era ne
tedă şi lucie.
Examenul clinic al bolnavilor de dispepsii intestinale este cu
totul insuficient pentru diferenţiarea varietăţilor acestor dispepsii.
Cu alte cuvinte diagnosticul unei atari dispepsii cere ceva mai mult.
Este absolut necesar să recurgem la analiza chimică şi microscopică
a mat. fecale. Acest examen se poate face fie extemporaneu, adică
asupra fecalelor pe care pacientul ni le poate prezenta fără vre-o
preparare anterioară sau după prânzul de probă, aşa cum a fost
introdus de Schmidt.
Instituirea acestui prânz al lui Schmidt cere oare-cari precauţiuni, ba chiar şi un personal dresat în această direcţie. Realizarea
exactă a acestui fel de examen se face mai bine într’o clinică sau
un spital. Sunt cazuri unde necesitatea acestui prânz este indispen
sabilă; dar de cele mai multe ori vom reuşi din examenul clinic,
din istoricul boalei împreună cu examenul macroscopic şi acel de
laborator (microscopic şi chimic) asupra mat. fecale luate fără
de nici o altă pregătire prealabilă, să stabilim diagnosticul formei
de dispepsie cu ciré avem de-aface. Dar în formele mixte, în care
alimentele fermentescibile irită colonul şi produc putrefacţia sau acele
în care excitaţia din colonul cu putrefacţie, transmisă la capătul in
testinului subţire determină o evacuare accelerată a unui material
în fermentaţie, când dar produsele ambelor abateri dela digestia nor
mală se amestecă, se influenţează şi se acoperă până a nu putea
fi separate şi recunoscute, în asemenea cazuri prânzul lui Schmidt
trebue neapărat aplicat.
Noorden recomandă o zi de post complect înaintea celor cinci
şi nu trei zile, cât trebue să fie urmată dieta prescrisă de Schmidt.
Mesele trebuind să conţie alimente din cele 3 categorii, se compun
din următoarele :
Dimineaţa: !/<; litru lapte, unt cu pâine, un ou.
La 10I/2: O farfurie supă cu un făinos.
Ora 1: 125 grame carne tocată, foarte puţin friptă, purè
de cartofi.
Ora 5: Ca dimineaţa.
Seara: 1/2 litra lapte sau supă, 1 — 2 ouă, unt cu pâine, ceva
vin roşu, ceva cafea neagră.
E util de a face o separaţie a mat. fecale cu carmin luat îna
inte de începerea probei.
Va fi uşor de deosebit scaunul păstos, galben brun până la
galben deschis, aerat, cu miros acid, cele mai adese-ori fără mucus,
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cu reacţia acidă de cel semilichid sau lichid, intim amestecat cu
mucus, de culoare brună-închisă, cu miros intens fetid, une-ori ca
daveric, cu reacţia intens alcalină şi cu reacţia albuminei solubile
(Triboulet).
Analiza cantitativă a acizilor şi amoniacului este indispensabilă
pentru o bună orientare în clasificarea sindromului dispeptic şi tot
aşa pentru instituirea dietei de urmat. Căci, cum am mai amintit,
sunt falşe putrefacţiuni pentru a zice astfel, sau mai bine zis putrefacţiuni secundare invaziunei colonului de către un material fermentativ abundent şi grosier care determină un exudat colic care
putrifică. Această particularitate dă masei fecale un aspect care ne
poate induce în eroare. Căci dacă am trata bolnavi cu o dietă contra
putrefacţiei am augmenta fermentaţia, cauza iniţială a acestei pu
trefacţii şi am aduce bolnavul într’un cerc vicios. Singurul mijloc
pentru a evita această eroare regretabilă este să practicăm analiza
cantitativă a acizilor şi amoniacului şi să facem şi examenul mi
croscopic al mat. fecale, colorate cu Lugol, şi ne vom convinge:
prin prezenţa amidonului, a fibrelor musculare cu striaţiuni, a ce
lulozei digestibile şi indigestibile, că avem de a face cu un transit
rapid din intestinul subţire în cel gros, care fiind iritat, suprapune
pecetea putrefacţiei peste fermentaţia iniţială. Acestea sunt forme
de dispepsie mixtă sau amestecată sau Mischformen, cum le zic
germanii şi care sunt foarte frequente.
j
Iată un astfel de exemplu:
O doamnă de 52 ani prezintă de mulţi ani o tulburare dispeptică, care consistă în aceea că are zilnic dimineaţa un singur
scaun semisolid, gălbui, acid, cremos, cu ceva mucosităţi şi emisiune
de gaze abundente. Această uşoară dispepsie fermentativă n’o împie
dică să se bucure de o poftă de mâncare admirabilă şi în genere
de o stare generală ce nu lasă nimic de doritJ Are chiar tendinţă
la obezitate. Aşa până acum 6— 7 luni, de când i-a scăzut pofta de
mâncare, are greaţă, somn agitat şi a constatai că a pierdut, fără
să ia vre-o măsură în această direcţie, vre-o şâse kgr. în greutate.
Gazele de altădată, borborigmele au dispărut şi scaunul şi-a schim
bat aspectul. Rămânând tot unul pe zi, a [devenit brun-închis,
foarte lucios, semilichid sau şi lichid şi foarte fttid. Analiza chimică
şi microscopică arată: Scaun cremos, reacţie alcalină intensă, conţine
mucus intim amestecat, puţin abundent, acizi brganici 21 (normal
14), amoniacul 5— 4 (normal 2— 4); fibre musculare abundente cu
striaţiuni vizibile unele în fascicule; amidon: relativ frequente gră
unţe; celuloză digestibilă şi indigestibilă prezentă; grăsimi neutre
normale. Floră iodofilă uşor crescută.
^
E i bine, aprecierea justă a acestui sindrom, ne-a permis ca,
adresându-ne elementului fermentativ iniţial, să facem ca, în scurtă
vreme, să dispară şi putrefacţia secundară şi pacientul să capete
pentru prima oră, după ani de dispepsie fermentativă, scaune nor
male şi odată cu aceasta şi dispariţia tuturor siiiptomelor morbide
din ultimul timp. Cum vom conduce dar
j
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TR A T A M E N T U L D ISPEPSIILO R COLITICE.
In mod general toţi autorii sunt de acord că dela început se
impune o perioadă de repaos digestiv. Fie, intr’adevăr, că e vorba
de invazia intestinului subţire de o floră venită din părţi distale
ale traectului digestiv, fiq că glandele din pereţii intestinali nu răspund
în mod adequai la incitaţiunile alimentelor, supresiunea ori-cărei
alimentaţiuni favorizează slăbirea şi dispariţia florei bacteriene sau
recuperarea forţelor de producţiune ale aparatului glandular şi func
ţiile digestive se resimt totdeauna în bine după această măsură, V.
Noorden cere până la 3 zile de dietă absolută în formele serioase
de dispepsie. In cele mai uşoare acordă ceva ceai, fără zahăr, sau
mai adaugă şi injecţii de ser glucozat. Eu dau de mulţi ani timp
de 2 zile: Ceai fără zahăr, supă de zarzavat strecurată complect
şi ceva vin roşu şi mi s’a părut că acest fel de carenţă relativă e
suficient. Tabloul clinic, dar mai ales cel coprologic, îse schimbă
în bine. Se mai recomandă şi pe urmă, când lucrurile s’au ame
liorat, intercalarea la vre-o 8— 10 zile odată, câte o zi de post
relativ. Apoi în forma fermentativă dăm succesiv: Ceai, bulion
de came cu albuş de ou, kefir de 3 zile, 1— 3 ouă moi, brânză
proaspătă de vacă, şwaitzer (bine mestecat) şi ceva măduvă de
os. Noorden crede că e recomandabil de interzis şi carnea, pentru
că intestinul fiind iritabil poate ca transsudatul să intre în putre
facţie. Eu n’am observat aceasta. Se poate da şi zahăr, căci se
rezoarbe în primele porţiuni ale intestinului subţire şi nu ajunge
până în zona de fermentaţie. Apoi după 6— 8 zile: supe, pâine de
gluten cu unt şi brânză şi, după 2 săptămâni, cartofi în purè,
orez şi alte paste făinoase. In fine legume şi fructe. Pâinea graham
o recomandă Noorden ca un mijloc de reeducaţie al aptitudinilor
digestive.
Ca medicamente: Opiul, Împiedicând peristaltismul, reţine ali
mentele în etajele superioare ale intestinului, favorizează rezorbţia
şi scade cantitatea de material de fermentaţie, împiedicând astfel
şi iritaţia colonului şi deci şi producţia formelor amestecate (Mischformen).
Agentul cel mai vătămător, rezultat al fermentaţiei, îl formează
acizii organici şi mijlocul cel mai sigur pentru a înlătura efectele
deletere al acestor acizi, este întrebuinţarea sărurilor de calce. Un
amestec de carbonat şi fosfat de calciu luat înaintea meselor în
doză de 3— 5 grame, neutralizează acizii şi, implicit calmează
iritaţia mucoasei colice şi încetinează ca efect ulterior şi peristal
tismul. Astfel evacuaţiunile devin mai consistente şi mai rare. Acest
amestec se poate urma timp foarte îndelungat, căci predispoziţia
fermentativă rămâne şi recidivele dispepsiei sunt departe de a fi
excluse. Dar, în mod general după o cură bine supraveghiată, vin
decarea se obţine în 3— 4 săptămâni. Singurul fapt ce nu trebue
scăpat din vedere este acela de a nu împinge prea departe ex
clusivismul şi unilateralitatea în alimentaţie, ca să nu cădem în ex
tremitatea opusă, mult mai neplăcută aceasta, adică în dispepsia
de putrefacţie.
Această formă de dispepsie pune de foarte multe ori la grea
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încercare şi sagacitatea medicului şi răbdarea bolnavului. Motivul
deosebirei mari ce există între posibilităţile terapeutice în dispepsia
fermentativă şi cea prin putrefacţie este următorul: Pe când ma
teria coruptibilă şi vătămătoare îp cea fermentativă este furnizată
de alimentele care sunt la discreţia noastră; în cea prin putrefacţie,
materialul nociv este un produs de secreţie al mucoasei colonului
şi nu depinde întodeauna de noi şi nu atât cât ar fi de dorit, ca să
oprim sau să modificăm acea secreţie.
Pentru-că procesul patologic se petrece în intestinul gros şi
penţru-că .acest proces e datorat bacteriilor (B. putrificus Bienstock,
Coli şi alţii), ceea ce se impune dela început este să substragem acestor agenţi proteolitici substanţele mediului de cultură, cel puţin
în măsura posibilităţilor noastre, adică substanţele din alimentele
introduse din afară.
De aceea mulţi autori şi în special V. Noorden, insistă foarte
mult asupra unui post absolut (în formele grele) cu repaos la pat
şi aplicaţiuni calde pe abdomen, pe timp de trei zile. Dese-ori
această unică măsură e suficientă pentru a produce o schimbare
fundamentală în aspectul maladiei, ba chiar, în unele cazuri ne
aflăm în faţa unei vindecări. Alimentarea începe în mod foarte
raţional cu acel aliment care se rezoarbe în intestinul subţire şi
menţine astfel mai departe repaosul complect al intestinului gros:
Zahăr în sol. de i o — 1 5 % până la cantitatea de 150—200 grame,
în mai multe porţiuni pe zi. Apoi, kefirul de 3 zile se dovedeşte
de asemenea util, de oarece din toate albuminele caseina putrifică
cel mai puţin. Unii bolnavi tolerează şi laptele dulce. E de încercat.
Iaurt cu brânza de vacă e indicată pentru aceleaşi motive.
Apoi supele cu făinoase, pesmeţii uscaţi, gelatine, ouă moi,
budincă, macaroane bine fierte cu puţin unt. Deci tot ce se re
zoarbe în intestinul subţire şi lasă cele mai puţine reziduuri. In fine,
după 2— 3 săptămâni legume foarte fragede şi compoturi, toate
trecute prin sită şi, în urmă de tot, carnea slabă, sub formă de
croquete, preparate cu unt proaspăt.
Cafeaua de ghindă, vinul negru vechiu, compoturile de coarne
şi de afine sunt alimente cu acţiune astringentă de un real folos
adesea.
Baza tratamentului este şi trebue să rămâie numai dieta. Este
clar că nu-i posibil de dat o formulă dietetică unică şi eficace
pentru toate cazurile. Susceptibilitatea boalei şi mai ales a bol
navilor este nesfârşită şi cel mai experimentat clinician va înregistra
eşecuri din când în când. pe terenul acesta aşa de dificil al trata
mentului catarurilor cronice intestinale. Arsenalul medicamentos nu
mai rare-ori va fi in stare să amelioreze perspectivele noastre.
Aşa, din cauza a variabilităţei cazurilor, fiecare medic care a tra
tat mulţi bolnavi de acest fel, va avea câte un refugiu temporar
într'un remediu care i-a fost folositor un timp, pentru-ca apoi, de
cepţionat, să recurgă la altul. Aşa unii laudă-atropină; alţii, mai
mulţi pancreonul, alţii emetina sau uzara. Opiul este direct vătă
mător, pentru-că reţine materia fer.mentescibilă şi înteţeşte tocmai

555
procesul patologic de combătut; dar nici purgativele saline sau ol.
ricini nu sunt recomandabile pentru-că augmentă transsudatul din
colon. Lactobacilina, biofermentul au une-ori succese, dar mai ales
când sunt însoţite de prescripţii dietetice. Autovaccinul pare a lucra
une-ori şi poate că viitorul va permite o acţiune directă asupra
florei intestinale prin bacteriofagii d’Hérelle. Spălăturile intestinale
în genere şi, în special, cele mari, aşa cum se practică la Carlsbad
pot fi şi vătămătoare, căci pot forţa valvula lui Bauhin şi îm
pinge agenţii putrefacţiei în intestinul subţire.
I.

G RO SSM AN:

Les dyspepsies colitiques. Palhogénie, diagnostic

et traitement.
Après avoir montré que la dyspepsie colitique n’est pas une conception
eronée, mais une réalité anatomo-clinique, l’auteur s’occupe successivement des
dyspepsies de putréfaction.
Sur le mécanisme de production des dyspepsies intestinales l’auteur montre
que la dyspepsie fermentative est un trouble exclusif de la formation des hydrates
de charbon, avec une bonne digestion des albumines et des graisses et nous fait
connaître les diverses théories là-dessus. - L ’auteur trouve que la théorie de
Smidt et Strassburger est plus logique, parce qu’elle soutient que la dyspepsie
fermentative est due à une insuffisance diastasique de l’intestin grêle.
Après avoir décrit la dyspepsie par putréfaction l’auteur s’arrête aux formes
mixtes (Mischformen) ou l’on trouve la fermentation qui irrite le colon, irritation
qui a comme conséquence la sécrétion d’un exsudât albumineux qui putréfie faci
lement et donne la dyspepsie colitique.
L’auteur décrit le tableau clinique, le résultat des examens coprologiques,
de même que la méthode d’analyse des selles sans une diète préalable, et expose
la diète de Smidt.
L’article se termine par des indications diéthétiques et médicamenteuses sur
le traitement des dyspepsies, desquelles resuite la nécesité d'un diagnostic précis,
sans cela le traitement adéquat n’est pas possible.
I.

G RO SSM A N :

Die cholitischen VerdaungsttOrungen, Diagnose

und Behandlung.
Nachdem der Verfasser zeigt dass die cholitischen VerdaungsstSrungen
nicht ein Irrtum sondern eine anatomo-clinische Tatsache ist, befasst er sich der
Reihe nach lange mit der Gärungsverdaungstörung und mit der FäulnUsverdaungstörung.
Uber den Mecanismus des Vorkommens der Darmdyspepsie nachdem der
Verfasser zeigt dass die Gärungsdyspepsie eine Störung des Enstehens des Koh
lenhydrat ist mit einer guter Verdaung der Eiweisse und der Fette, stellt er die
vielfachen Theorien die man angewendet hat dar.—V on allen diesen, zieht er die
von Smidt u. Strassburger vor, welche die gährende Dyspepsie durch einen man
gelhafte Diastase des düneses Darmes erklärt.
Nachdem er die Fäulnissdyspepsie berchreibt, hält er sich über die Mischformen auf wo die Gärung auch statfindet, die den Colon reizt und als Folge einen
Eiweiss-exsudat hervorbringt, welcher leicht verfault und die colitische Dyspepsie
verursacht
D er Verfasser beschreibt das klinische Bild, die koprologische Analysen
sowie die Art der Forschung der Stöhle ohne vorhergehende Diät sowie nach der
Diät von Schmiedt, die er zeigt.
D er Artikel schliesst mit dietetischen Indicationen und medizinischen Mittel
der Behandlung der Dyspepsien
aus dieser Mitteilung folgt eine sichere Diag
nose ohne welche eine richtige Behandlung nicht möglich ist.
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Importanţa patogenetică a părăsiţilor intestinali constitue şi azi
o problemă foarte contraversată. Unii autori le acordă o importanţă
de primul ordin, încriminându-i de cele mai variate turburări in
testinale. In această privinţă sunt interesante lucrările lui Marcel
Labbe, L. Morenas, Bensaude, Nepveux, Le Noire, Deschienst
Luger, Fulleborn. Alţii din contră (Wolker, Sellords) îi consideră
ca nişte părăsiţi inofensivi. Pe cât de variate sunt părerile asupra
patogeniei părăsiţilor, tot atât de diverse sunt relaţjunile asupra
frecvenţei lor.
Răsfoind literatura străină găsim, în această privinţă, cele mai
variate statistici. Rezultatele diferă în raport cu clima, condiţiunile
atmosferice, regiunea, obiceiurile, ocupaţiunile. Ele mai impun o
serie de alte observaţiuni: mediul social, igienă, vârstă, repartizare
la sate şi oraşe. Incontestabil numărul cazurilor din studiul cărora
se desprinde ^statistica respectivă, joacă un mare rol în aprecierile
şi concluziunile ce se pot stabili.
Statistica publicată de Marcel Labbt ne dă la 174 indivizi
examinaţi in clinică, 31 °/o părăsiţi, având următoarea repartizare:
Amibe dizenterice . . .
Trichomonas intestinalis
Spirocheţi
......................
Chiste de amibe disenter.

1. 1%
0,5 „

0.5 „
2.2 „

,,
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„
„ lamblie intest.
Tenia solium. .
. .
„
saginată . . .
Ouă de ascaridi . . .
„
„ trichocefal . .
Oxiuri .....................

4 ,4 ,

0 ,5 ,

..

1 1

2,2 ,

13 ,0 ,
0 ,5 ,

557
In clientelă obţine cu aproximaţie aceeaşi date.
Le Noir şi Deschiens, într’o statistică făcută asupra a 2000 de
afecţiuni gastro-intestinale, au găsit 60 0/0 părăsiţi, dintre cari 17
erau patogeni.
Amiba c o l i ................................................................ 25,0°/0
,
d is e n te r ic ă ................................................... 5,0 „
C hilom astix................................................................
T r ic h o m o n a s ................................................................0,5 „
Lamblia intestinală..........................................
9,0 „
Tenia s a g i n a t a ............................................................2,0 „
„

s o l i u m ..........................................................................1 , 0 ,

Botrioccfal

0,2 „

O x i u r i ......................................................................... 1.5»
Ascarizi
.....................................................................1,5 .
Ânghielula in te s tin a lă ...............................................0,1 „
T r ic h o c e fa l.....................
20,0 „

In România, Profesorul Zotta, la Societatea de Biologie din Bu
cureşti publică examinările materiilor fecale a 3168 indivizi, dintre
cari 2376 prezintă infestaţiuni parasitare.
T r ic h o c e fa l.............................. 35,0 °/0
O x i u r i ....................................... 1,04»
A s c a r i z i ...................................23,0 „
Tenia saginată..........................0,69

„

Tenia s o l i u m ..........................0,28

„

H im e n o le p s is .......................... 1,14

„

...................................1,47

„

Lambeia

T rich om on a s.............................. 0,19°/0
C h ilo m a s tix .............................. 0,06 ,
S tro n g h ilo id e s ..........................0,75 „
Entamoeba.................................. 1,47 »
D ic r o c e liu m .............................. 1,1 8„
D ip ilid iu m ...................................0,63 „
A m ib e ...........................................0,22 „
C o c c id ie .......................................0,03 .

In faţa acestor date variate, considerăm că nu va fi fără interes
să studiem sub acest raport cazuistica noastră de enteropaţi observaţi
în intervalul dela 1926— 1934, în Clinica medicală din Cluj.
In această cazuistică am înglobat toate cazurile cari prezentau
fenomene de suferinţă intestinală ca: dispepsii, diaree acute, diaree
cronice sau falşe, colite, constipaţii, rectosigmoidite, etc.
In toate aceste cazuri, cari s’au ridicat la numărul de 1271, am
făcut examinări coprologice repetate, urmărind pe deoparte turburările digestiei intestinale, iar pe de altă parte am căutat in mod
sistematic părăsiţi intestinali (forme vegetative, chistice, precum şi
ovuli).
Experienţa ne-a arătat că cercetările coprologice nu au o va
loare reală decât dacă se repetă de mai multe ori. Unul sau două
rezultate negative nu exclud parasitismul.
Examinările directe succesive ne-au dat rezultate pozitive în
foarte multe cazuri. In insuccese am utilizat metoda de concentrare
recomandate de Charles Barthelemy: se face o diluţie de materii
fecale, (30 gr.) în apă fiziologică, formolată ioo/o (200 gr.). Se
amestecă bine până se obţine o emulsie omogenă. Se trece prin
sită sau tifon, se centrifugează un minut. Decantăm, diluăm sedimen
tul cu 10 cm.3 din soluţia:
Acid citric 12 gr., Formol 2 cm. şi Apă 86.
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Adăugăm 2— 3 cm.3 eter sulfuric, se agită cu o baghetă de
sticlă, centrifugăm un minut. Stratul superior format se agită din
nou cu un ac de platină, pentru a face să cadă chistele rămase în
emulsia de eter. Centrifugăm din nou un minut. Sedimentul îl
examinăm la microscop. Acest procedeu este util pentru cercetarea
helminţilor sau chistelor.
In unele cazuri am administrat bolnavilor în prealabil o purgaţie,
pentru că în scaunele astfel obţinute procentuaţia ovulelor de helminţi,
şi chiar flagelaţi, de obiceiu, este mai ridicată. Am utilizat această
metodă în cazurile unde bănuim infestaţiuni cu protozoare şi în
special cu lamblia intestinală. O condiţie importantă pentru reuşită,
este ca examinarea fecalelor să fie făcută imediat după purgaţie.
Purgativele administrate chiar în perioada negativă a purtăto
rilor de părăsiţi dau rezultate pozitive.
O metodă foarte preţioasă pentru descoperirea părăsiţilor loca
lizaţi în partea superioară a intestinului subţire este sondajul duode
nal, care în multe cazuri dă rezultate pozitive. II recomandăm ca un
metodă în cazurile unde bănuiam infestaţiuni cu protozoare şi în
cazurile în care examinările coprologice sunt negative. El ne-a dat
rezultate pozitive şi în cazurile de anghuiluliază şi distomiasă.
Eeosinofilia sanguină complectează metodele de examinare în
diagnosticul infestaţiunilor parasitare. Mulţi autori semnalează o
procentuaţie ridicată (15— 25 %) în afecţiunile parasitare. In .sta
tistica noastră am constatat eosinofilie (între 5— 1 5 % ) la 37 cazuri.
Pentru identificarea protozoarelor, amibelor, flagelatelor şi infuzoriilor, am recurs la examinarea frotiurilor pro,aspete. şi colo
rate. Formele vegetative sunt foarte fragede. Ele au o structură
fină, şi se recunosc uşor prin fixarea cu soluţii de hematoxilină,
şi diferenţiere cu alaun de fier.
In anghiluliază, ne-a dat rezultate utile metoda de sensibilizare
cutanată. Culturile de protozoare se fac în laboratoare de specia
litate pentru conservarea amibelor. Aceste culturi, nu se pot utiliza
ca o metodă practică în diagnosticul părăsiţilor. Ne-a dat însă in
dicaţii preţioase în anghuiluliază.
Ţinem să subliniem că în colitele parasitare, scaunul poate fi
normal, deşi conţine ovuli sau părăsiţi intestinali; în cele mai multe
cazuri însă se prezintă neomogen, păstos, moale, lichid, conţinând
mucosităţi, puroiu, globule roşii cu predominenţă polinucleară, iar
limfocitele sunt în număr mai redus.
Eosinofilia în scaun nu este obligatorie şi nici caracteristică. O
găsim adesea în proctita gonococică şi chiar în cancerul sigmei.
Nici simbiozele fuzo-spirilare nu sunt caracteristice în infestaţiunile
cu protozoare.
O problemă mult discutată este prezenţa blastociţilor în scau
nele infestate cu protozoare. Mulţi consideră aceste formaţiuni drept
părăsiţi patogenici. Ele se pot confunda uşor cu chistele amibiene.
Făcând examinări în 1271 cazuri, cari prezentau turburări
gastro-intestinale, am găsit infestaţiuni parasitare la ,634 indivizi,
dintre cari numai 27 0/0 patogeni.
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Statistica noastră cuprinde cazurile internate şi studiate in
clinica din 1926 pânâ în i 934No
A sca rizi....................................... 246 . . . 19,4 %
Oxiuri
...........................................20 . . . 1,6 ,
Trichocefal
.............................. 200 . . . 15,0 „
Anghuilule...................................
7 . . . 0,6 „
T é n ia ..............................................109 . . . 8,6 „
Botriocefal........................... .
4 . . .
0,3 „
Amiba disentericâ . . . . .
1 . . . 0,08 „
I o d a m ib a ...................................2 . . . 0 ,1 6 .
L am blia...................................... 32 . . . 2,5 ,
Trichomonas . . ......................
8 . . . 0,6 „
B alan tidiu m .......................... .
4 . . . 0,3 ,
Fasciola hepaticâ . . ■ ■
.
1 . . . 0 ,0 8 ,
T o t a l ..............................

634 . .

. 49,O2<>/0

Colite neparasitare

637 . .

50,98 „

. . . . .

Comparând statistica noastră cu statisticele străine, constatăm
o procentuaţie aproape identică. Deosebirea este însă evidentă în
ceeace priveşte. repartiţia speciilor, aceasta fiind condiţionată de
climă, mediul social, igienă, etc.
La noi lipsesc cu desăvârşire amibele atât de frecvente în alte
ţări. Unicul caz de amibă disenterică a fost contaminat şi. tratat
prima oară în Franţa. La examenul coprologic am putut evidenţia,
după mai mulţi ani, forme chistice de amibă histolitică. Iodamiba
nu este patogenică.
Procentul aşa de ridicat de helmintiază, este dat de frecvenţa
nematozilor, în special ascarizi, trichocefali, şi se explică prin faptul
că majoritatea pacienţilor noştri sunt recrutaţi din mediul rural,
unde contagiunea se face foarte uşor.
Ingrăşarea pământului cu materii fecale, pe de altă parte la
trinele primitive inundate adesea după ploi, favorizează răspândirea
ovulelor.
Nici orăşenii nu sunt scutiţi de infestaţiuni parasitare. Numărul
mare de tenii a fost găsit aproape exclusiv la locuitorii dela oraşe,
în special la măcelari şi este datorit alimentaţiei cu carne.
Sexul nu are mare importanţă în repartiţia părăsiţilor. Statis
tica noastră confirmă observaţiunile altor autori, cari constată o
frecvenţă mai mare la femei. Infestaţiunile mai frecvente ar fi în
legătură cu ocupaţiunea culinară a femeilor.
Nicio vârstă nu este scutită de parasitoză. Este adevărat însă,
că la indivizii peste 50 ani, frecvenţa este mult diminuată.
Procentuaţia după localităţi, sex şi. vârstă:
Infestaţiuni la s a t ....................... 464 .
„
„ o r a ş ................... 170 .
La bărbaţi . . .......................... 294 .
La f e m e i ................................... 340 .
Până la 25 a n i........................... 270 .
Intre 25— 50 a n i ....................... 340 .
Peste 50 a n i ...................................23 .

.
.
.
.
.
.
.

. 73,2°/ q
. 26,8 ,
. 46,5 „
. 53,5 „
. 42,7 „
. 53,6 „
. 3,6 „
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In ceeace priveşte simptomatologia părăsiţilor intestinali este
indiscutabil, că ea e în funcţie de o serie de factori: felul speciei,
localizarea părăsiţilor în diferitele segmente ale tubului digestiv,
precum şi numărul lor. In cele ce urmează, vom trece în revistă
simptomatologia observată de noi în legătură cu infestaţiunile parasitare, cari din punct de vedere practic sunt mai însemnate.
i)
A s c a r i d o z a . Tabloul clinic observat de noi în ascaridoză, cadrează foarte bine cu simptomatologia cunoscută. Un
complect de fenomene dispeptice, nervoase, sanghine, anafilactice,
cari de obiceiu realizează un tablou clinic polimorf.
Subliniem că majoritatea cazurilor noastre de ascaridioză nu
au prezentat o simptomatologie proprie, pacienţii fiind mai mult
purtători de părăsiţi cu afecţiuni variate ale tubului digestiv. Nu
am enunţat diagnosticul de colită ascaridiană, decât în cazurile în
care fenomenele au cedat după eliminarea părăsiţilor.
Ascaridul cu toate acestea nu trebue considerat ca un părăsit
indiferent, fiind susceptibil de complicaţii serioase, — uneori chiar
mortale.
Sunt cunoscute migraţiunile pe cari le fac ascarizii în căile bi
liare sau pancreatice, dând complicaţii de obstrucţie cu icter me
canic. Aceste complicaţii dau şi accidente infecţioase. Ascaridul,
devenind agent vector bacilifer, inoculează flora microbiană în căile
biliare, favorizând producerea de angiocolită, colangii, sau abcese
hepatice. In anumite împrejurări abcesele pot să erupă prin diafragm în cavitatea pleurală. Jenny descrie empiem pleural cu ovuli
de ascarizi în lichidul recoltat prin puncţia pleurală.
înmulţirea excesivă a acestor nematozi poate produce de altă
parte accidente mecanice prin formarea de masse voluminoase, rea
lizând sindromul ocluziunii intestinale. Pentru raritatea lor dăm mai
jos observaţiunea celor doi bolnavi din categoria aceasta.
OBSERV. I. — M. N. 34 de ani, cu două zile înainte de a intra în
clinică, acuză dureri generalizate în abdomen, cari apar ritmic la intervale
scurte, vărsături alimentare, bilioase, retentii de gaze şi materii fecale, subfebrilitate. A doua zi fenomenele se agravează: durerile abdominale cre3c în
intensitate şi survin în crize. Abdomenul se balonează şi apar uneori mişcări
peristaltice, localizate în regiunea periombilicală.
Bolnava consultă un medic care îi recomandă căldură pe abdomen. Fe
nomenele progresând se prezintă în clinică având toate simptomele unei ocluziuni intestinale. Temperatura 37,5, leucocitoza 12,000, defensă uşoară abdo
minală.
Se încearcă clisme evacuatorii şi injecţii repetate de peristaltină, fără
niciun rezultat. In timpul nopţii, bolnava acuzând dureri aproape insuportabile,
se indică intervenţia chirurgicală. înainte de operaţie îi se repetă o clismă
evacuatoare şi injecţie cu prostigmin, fără rezultat. Operaţia nu se poate exe
cuta din cauza imposibilităţii momentane, de a steriliza instrumentarul necesar.
Se amână deci pentru ora 7 dimineaţa, când bolnava se pregăteşte din nou
pentru laparatomie. In urma unei noi crize bolnava elimină un ascarid, iar
fenomenele dureroase cedează în intensitate. Se renunţă la operaţie, bănuin-
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du-se ocluzia cu părăsiri. După administrarea de santonină, bolnava elimină
90 ascarizi, abdomenul reia aspectul normal, durerile cedează. Pacienta pără
seşte clinica vindecată.
OBSERV. II. — Femeie de 40 ani. Este internată în clinică cu simptome
de ocluzie intestinală: Dureri abdominale difuze, vărsături, meteorism, peristaltism intestinal, oprirea materiilor fecale şi a gazelor. Se face clismă eva
cuatoare, injecţii cu lob posterior de hipofiză peristaltină, care însă nu modifică
aspectul clinic. Din această cauză se indică intervenţia chirurgicală.
La laparatomie se constată dilatarea anselor intestinale de o tumoră
cu consistentă elastică, localizată în ileon, care se putea deplasa uşor, şi era
formată de un ghem de ascarizi. După această constatare, abdomenul se închide.
După administrarea de santonină, bolnava a evacuat 800 de părăsiţi.

Se citează în literatură cazul lui Cravellier cu iooo de ascarizi,
sau observaţia lui Franconneau Depresne asupra unui copil, care a
eliminat 5000 ascarizi în decurs de 3 ani.
La indivizi debili, dar mai ales în stări febrile, ascarizii pot
ajunge prin migrare în stomac, de unde sunt eliminaţi prin vărsături.
Sunt ascarizi eratid, cari trec prin faringe în cavităţile nâsale.
Brumpt dtează eliminarea acestor paraziţi prin urechia externă, cu
perforaţia timpanului.
Pătrunderea în căile aeriene, trachee, bronchii se face adesea la
copii, dând complicaţii fatale, morţi subite.
Localizarea ascarizilor în bronchii este asociată de o serie de
tulburări mecanice, chimice, inflamatorii, infecţioase. Profesorul Leon
a publicat observaţiunea unui copil de 3 ani, la care ascarizii au
migrat în căile respiratorii, perforând peretele bronşic la nivelul
unui focar necrotic tuberculos şi ajutând în mediastin.
O formă rară de abces pulmonar produs de un ascarid eratic
am observat şi noi:
Bolnavul I. B. în etate de 55 ani, înainte ou 7 săptămâni, simte jun
ghiuri la baza pulmonului drept, ascensiuni febrile, expectoraţii rubiginoase.
Fenomenele se ameliorează după 8 zile de tratament, bolnavul părăseşte patul
şi îşi reia ocupaţia. Mai târziu reapar durerile din hemitoracele drept, tuşeşte,
expectorează o spută abundentă, mueo purulentă, fetidă, are ascensiuni febrile.
Fiind din nou internat în clinică, constatăm o emaciere pronunţată. La baza
pulmonară matitate, murmur vezicular diminuat, şi câteva raluri crepitante.
La examenul radioscopio, hemidiafragmul drept situat un lat de palmă mai sus,
unghiul costo-diafragmatic drept prins. La punctie pleurală se scoate lichid serocitrin cu caracter inflamator, în sediment limfoeite şi polinucleare. După 8 zile
se repetă puncpa, scotându-se lichid purulent verzui. La examenul microscopie
floră microbiană cu streptococi şi stafilococi.
Bolnavul este transpus la clinica chirurgicală pentru intervenţie. Se
face resectie costală, nu se poate evidenţia colecţia purulentă. Starea generală
se agravează, după 8 zile sucombă cu fenomene de bronchopneumonie. La au
topsia făcută de D -r Popa la Institutul de Anatomie Patologică se constată
in pulmonul drept focare de pneumonie bilaterală. La baza pulmonului, partea
internă, o pungă ca un diametru de 9 /4 cm. delimitată de o capsulă con
junctivă, în jur abcese mici în parenchim. Conţinutul pungii e plin de puroiu,

a
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de coloare şocolatie, din care se scoate un ascarid de 14 cm. lungime. Punga
nu are nici-o comunicare cu bronşia- In vecinătate o reacţie puternică a ţesu
tului conjunctiv. In cavitatea stomacală şi în intestin, s’au găsit câţiva ascarizi. Rezultatul autopsiei a fost comunicat de D -r Popa la „Reuniunea ana
tomică din C luj” . Semnalăm acest caz ca o complicaţie rară produsă de un
.ascarid în pulmon.

Lichidul sero-citrin obţinut la i-a puncţie e datorit unei reacţiuni pleurală de vecinătate. La a 2-a puncţie am pătruns în punga
purulentă.
2) T r i c o c e f a l u l este un parazit banal. Infestaţiunile ca
acest nematod dau foarte rar turburări; în anumite condiţiuni însă
el poate fi patogen. Guillard spune că trichocefalul este un inoculator de microbi. E l se fixează pe mucoasa intestinală, uneori pă
trunde şi în apendice.
Simptomatologia observată în cazurile noastre este caracteri
zată prin diaree, tenesme, dureri abdominale, turburări nervoase.
Uneori am întâlnit fenomene de enterită. Se descriu şi forme toxice,
nervoase, epileptice, anemii pernicioase. BrulU comunică într’o pu
blicaţie recentă două cazuri de icter hemolitic câştigat, care datează
de 1 şi 3 ani, vindecate ambele prin tratament antihelmintic.
Din studiul cazuisticei noastre desprindem observaţiunea că
infestaţiunile cu trichocefal nu dau turburări intestinale,, decât în
formele de parasitism intens, adică în cazurile unde numărul trichocefalilor este mare. Ei produc ulceraţiuni discrete la nivelul in
testinului, cu hemoragii oculte. Ţinem să subliniem că în cazurile
noastre reacţia Gregersen a fost totdeauna pozitivă.
3) O x i u r o z a este o infestaţiune parasitară foarte răspân
dită. Numărul redus în statistica noastră este datorit faptului, că
bolnavii aceştia de obiceiu, nu sunt internaţi în clinică. E i primesc
indicaţiuni terapeutice la serviciul de consultaţii. Există însă şi
forme clinice, rebele la orice tratament, cari duc la neurastenie,
schimbări de caracter, etc.
Localizarea oxiurilor în intestinul subţire, dă enterite cu colici
abdominale, imitând criza de apendicită.
Oxiuri migrează foarte frecvent în apendice, inoculând o floră
microbiană, care favorizează declurarea apenicitei.
Lucrările numeroase publicate de Poenaru Găplescu, bazate
pe o statistică documentată, demonstrează rolul nematozilor în evo
luţia apendicitelor.
Danîcico — într’un studiu mai recent — găseşte părăsiţi intes
tinali în 3 2 0/0 din cazurile operate de apendicite.
In cadrul turburărilor anafilactice sunt descrise meningitele
verminoase. Tabloul clinic este caracterizat prin lipsa fenomenelor
oculare, a reacţiunilor dtologice şi absenţa bradicardiei; de altă
parte simptomele se ameliorează după puncţie lombară. In cadrul
turburărilor de anafilaxie pot surveni de altfel cele mai bizare acci
dente. Toxinele rezultate din proteinele secretate de părăsiţi, sau
produsele de atoliză a helminţilor pătrund prin bariera alterată a
mucoasei intestinale/ sensibilizează sistemul nervos, producând desechilibrul sistemului vago-simpatic.
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In cadrul turburărilor nervoase amintim cazul interesant al
unui copil de 9 ani observat în clinică, care prezenta accese, epi
leptice tratate timp îndelungat de neurologi şi amendate numai după
expulsarea părăsiţilor. Ceea ce caracterizează epilepsia verminoasă,
sunt antecedentele negative, lipsa factorilor ereditari nervoşi, apariţia
nu prea bruscă a acceselor — aşa încât bolnavul le poate preve
dea, — survenienţa lor în mod periodic şi dispariţia lor odată cu
eliminarea părăsiţilor.
Localizarea oxiurilor în regiunea anală poate da fenomene in
flamatorii, caracterizate prin iperemii, congestii, vezicule. Din aceştea
din urmă mai târziu se formează ulceraţiuni foarte sensibile cari
produc tenesme. In cazuistica noastră am putut evidenţia simptome
de rectită, cu mici ulceraţiuni, ecceme, fistule, ulcere atone, abcese
perirectale.
In afară de metodele cunoscute în diagnosticul oxiurozei am
utilizat cu mult succes examenul microscopic făcut din produsul ob
ţinut prin raclarea mucoasei anorectale, cu ajutorul unei baghete
sau a unei linguri de metal.
4)
A n g h i l u l i a z a . Survenienţa anghiluliazei în România este
o raritate.
Haţieganu în 1914 a descris primul caz demonstrând patogenitatea părăsitului, evidenţiată la autopsie prin leziuni intestinale pro
duse de anghilule, care ciuruiesc peretele intestinal. Acestea au
fost confirmate şi în secţiuni microscopice. A l doilea caz cu diaree
cronică l’a semnalat la un bolnav cu diagnosticul de pelagră.
Anghilula este un părăsit tropical; în timpul din urmă se
citează cazuri sporadice şi în Europa.
Studiul amănunţit asupra patogeniei şi desvoltării acestui părăsit'
a fost făcut de Fulleborn.
Formele parasitare din intestinul omului numite anghilule, îşi
depun ouăle în glandele lui Liberkuhn, unde se desvoltă larvele,
cari după eliminarea din scaun devin filiforme şi se transformă în
stronghiloizi intestinali.
In decursul expulsării unele din aceste forme, ajungând in
regiunea anală, străbat imediat prin piele şi, prin circulaţia lim
fatică sanguină, ajung din nou la intestin.
Evoluţia ciclică a fost demonstrată experimental. Prin aplicarea
materialului cu conţinut de larve filariforme, pe pielea unui individ
sănătos, infestaţiunea se transmite foarte repede. Yamaguchi a de
monstrat prezenţa părăsitului în creier, rinichi, la un interval foarte
scurt după infestaţie. La 6— 7 zile desvoltarea părăsitului fiind com
plectă, apar în scaun larve din noua generaţie.
Cunoscând evoluţia clinică, şi mecanismul patogenetic al afecţiunii, vom putea să interpretăm anumite simptome şi să indicăm
măsurile de profilaxie.
Anghilula este un părăsit cu mişcări foarte iuţi şi extrem de
contagios.
Cazurile observate de noi prezintă o simptomatologie interesantă.
OBSERV. I. — I. B. de 50 ani, de 8 :luni sufere de
dispeptice, diaree. Scaune frecvente 5— 12 pe zi cu mucosităţi.

fenomena
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Consultă diferiţi medici fără să observe ameliorări, e internat in re
petate rânduri în 4 spitale diferite, fenomenele însă nu cedează. Uneori semna
lează tenesme şi prurit anal supărător. A slăbit 20 kgr. şi este anemiat, iar
în ultimul timp suferă de migrenă, turburări nervoase.
In 14 Octombrie 1931, e prim it în clinică. La examen obiectiv consta
tăm emaciere, anemie, ipotensiune, 9— 5 (V . L.). Examenele coprologice evi
denţiază semnele clasice a unei suferinţe de gastro entero-colită, cu prezenţa unui
mare număr de anghilule intestinale, cari au fost demonstrate şi prin sondaj
duodenal.

Prezenţa anghilulei în stomac e semnalată de foarte puţini au
tori. Fenomenele dispeptice în cazul nostru sunt secundare leziu
nilor de gastrită, produsă la rândul său de părăsit. Funcţiunea cromoscopică a fost negativă, prin proba cu histamină am făcut diag
nosticul de achilie completă.
La câteva din observaţiunile noastre am făcut şi reacţia cu
tanată cu praf de stronghiloizi, obţinut prin uscare şi pulverizare.
Această metodă e consacrată ca fiind foarte sensibilă şi preţioasă.
In cazul nostru a. fost intens pozitivă. Eritemul la nivelul scarificării se intensifică în rriod periodic şi avea un caracter pruriginos.
Uneori bolnavul semnala mâncărimi de piele, atât la nivelul
regiunii anale, cât şi la antebraţul unde i s’a făcut reacţia cuta
nată. Acest simptom se explică prin pătrunderea de noi larve la
nivelul regiunii anale, susţinând reinfecţii şi sensibilizând organis
mul printr’o reacţie alergică.
OBSERV. II. — F. E. de 70 ani, acuză dureri abdominale localizate
în etajul superior, asociate de greţuri şi vărsături. La câteva săptămâni, se ata
şează acestor fenomene şi diaree, scaune frecvente, (5— 8 pe zi) lichide, cu
mucosităţi, uneori ghiorăituri, tenesme. Paze de diaree alternează cu perioade
de constipaţie. Tratamentele recomandate de diferiţi medici nu au dat re
zultate.
La examinare constatăm eosinofilie de 140/o, scaune cu mucosităţi, iar
microscopic larve suspecte de aghilule. Culturile făcute din scaun într’un amestec de cărbune animal steril, au demonstrat, după 6 zile, generaţii de stron
ghiloizi caracteristici.

In celelalte cazuri, simptoxnele au evoluat sub masca unei
constipaţii sau diarei cronice, dispepsii, dureri în regiunea epigastrică, fenomene, cari ar îndreptăţi să suspectăm ulcerul gastric. T a
bloul sanghin e caracterizat printr’o eosinofilie de x i — 1 5%.
Buchner citează un caz operat, fără confirmarea diagnosti
cului de ulcer la intervenţie. Bolnavul prezenta eosinofilie 1 9%, iar
în materiile fecale un mare număr de anghilule.
Aghiluliaza poate fi şi o boală de acompaniament. La unul
din cazurile noastre a fost asociată de leucemie aleucemică.
Bruchner citează observaţiuni evoluând cu tabloul clinic al
febrei tifoide.
Hensen comunică două cazuri letale.
5)
L a m b l i a z a . Frecvenţa lambliei intestinale este relat
foarte mare.
In statistica noastră ea figurează în 32 de cazuri.
In ceea ce priveşte rolul patogenetic al acestui părăsit el este
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controversat. Unii îl consideră inofensiv, alţii din contră afirmă că
este susceptibil să producă nu numai turburări intestinale, (diaree,
colite), ci — prin migrarea în căile biliare — şi angiocolită, cholecistită. Unii autori merg chiar mai departe, susţinând că lamblia
ar avea cartierul general în vedea biliară, de unde infestează
in permanenţă intestinul.
Marcel Labbt o incriminează că ar fi capabilă de a produce
chiar leduni parenebimatoase la nivelul ficatului.
Experienţa noastră în această privinţă, bazată pe 5 intervenţii
chirurgicale, a arătat că sediul principal al lambliei este in duoden.
De aci, ocazional, lamblia poate face incursiuni în căile biliare şi
vesică. Sejourul său aci este însă de scurtă duraţă, aşa încât vezica
nu poate fi considerată ca un rezervor al părăsitului. Chiar şi In
cazul când infestează căile biliare, el nu are capacitatea de a deter
mina leziuni hepato-biliare serioase.
Noţiunile de angicolite, colecistite, pericolecistite, sunt de ordin
clinic şi nu au fost nici într’un caz verificate anatomo-patologic.
Diagnosticul de colecistită şi angiocolită lambliarică s’a insti
tuit aproape în toate cazurile publicate până în prezent, în baza
constatării părăsitului în bila obţinută după proba Meltzer Lyon.
Apariţia lambliei în echantilonul B, se datoreşte însă numai
unei simple coincidenţe şi e de a se atribui acţiuni iritative a sul"
fătului de magnedu, care determină detaşarea lambliei de mucoasa
intestinală. Graţie acestei împrejurări, în materiile fecale obţinute
după administrarea sulfului de magneziu, lamblia, de obiceiu, se
găseşte în număr mai mare.
Sulfatul de magneziu se poate utiliza în scop de diagnostic, la
bolnavii cari nu se pretează la sondajul duodenal.
Dată fiind frecvenţa mare a maladiilor hepato-biliare în lambliaza intestinală, e foarte verosimil că, în determinarea acestora,
părăsitul are un rol indirect, favorizând infecţia căilor biliare.
Este foarte probabil, că lamblia acţionează şi prin toxinele sale,
determinând pe deoparte leziuni hepatice, iar pe de altă parte fe
nomene de ordin general, anemie, simptome digestive, ameţeli, cefalee, etc
In ceeace priveşte turburările de ordin intestinal, ea poate de
termina diarei rebele, cu caracter cronic, sau fenomene clinice cu
aspect coleriform. Sub acest raport e interesant observaţiunea de
mai jos.
B. C. cu 2 zile înainte de a intra în clinică, a prezentat vărsături
incoercibile, diaree rebelă, dureri în extremităţi, cianoză, ochii înfundaţi in
orbite, temperatură 39, puls filiform , extremităţi reci, scaune riziforme. Este
admisă la clinică într’o stare comatoasă. In materiile fecale o abundenţă de
lamblii forma vegetativă. După tratament corespunzător, bolnavul s’a vindecat.

Patogenia lambliei în cazul acesta precum şi în alte cazuri si
milare, este indiscutabilă. Cu toate acestea în declanşarea fenome
nelor intestinale sunt de incriminat şi alţi factori adjuvanţi: indi
gestie, etc.
Inafară de formele acute cu simptome manifeste, uneori chiar
alarmante, semnalăm formele dispeptice cu fenomene de insuficienţă
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duodenală: greaţă, vărsături, cefalee, insomnii, cari sunt relativ
destul de frecvente.
Tratamentul lambliei făcut în cazurile noastre, se rezumă la
administrarea de stovarsol, spălături duodenale, pentru mobilizarea
părăsiţilor din duoden. Rezultate favorabile am obţinut prin injec*
ţiuni cu neosalvarsan.
6) T r i c h o m o i i a s . Nu s’a format nici astăzi o unitate de
vederi în ce priveşte patogenitatea infecţiunilor cu trichomonas. Sunt
autori cari îl descriu ca un tolerat inofensiv al intestinului având to
tuşi o oarecare influenţă asupra evoluţiei afecţiunilor digestive.
Mediul alcalin ar favoriza o sporire a lui. Prezenţa, acestui flagelat
ar denota numai o modificare a chimismului intestinal, fără ca el
să fie făcut răspunzător de anumite turburări. O serie de specialişti
cu autoritate, dar mai ales şcoala engleză consideră ioo/o a diareelor
Specifice ca fiind datorite trichomonasului.
Fără îndoială că el este capabil să producă alteraţiuni intes
tinale discrete, cari pot fi preludiul unor turburări serioase.
Castellani împreună cu o serie de autori americani atribue acestui flagelat un rol patogen în unele cazuri de dizenterii. Se des
criu şi abcese hepatice sau pulmonare, de aceeaşi origine, demonstrându-se prezenţa părăsitului în vomicele caracteristice, purulente,
de coloare şocolatie.
Evidenţierea unui număr excesiv de mare de părăsiţi la exa
minările materiilor fecale, în cazurile noastre de colite, ne îndreptă
ţeşte să afirmăm patogenitatea lui.
Un caz recent de colită forma dizenterică ne-a sugerat posibili
tatea diagnosticului etiologic parasitar.
I. B., bărbat de 31 ani. înainte de internarea in clinică a prezentat du
reri vagi abdominale, localizate dealungul colonului descendent. Temperatura
normală, starea generală bună. Scaun neomogen conţinând puroiu, mucosităţi
în sânge. La microscop forme vegetative de trichomonas intestinalis. Examenul
rectoscopic arată mucoasa iperemiată, fără ulceraţiuni caracteristice dizenteriei
amibiene sau bacteriene. Prin clisme cu chinină, simptomele au regresat.

7) B a l a n t i d i u m c o l i . In cadrul colitelor specifice amintim
jnfestaţiunile rare cu balantidium coli.
Simptomatologia clinică a acestui părăsit e caracterizată prin
turburări digestive, diarei cu caracter dizenteriform uneori asemănă
toare atât din punct de vedere clinic cât şi anatomic, cu cele produse
de amibiază.
Eficacitatea tratamentului cu clislme de chinină la unul din
cazurile cu evoluţie cronică de 4 ani, având diarei incoercibile, ne
îndreptăţeşte să admitem patogenia parasitară.
Bolnavul S .' H . sufere de 2 săptămâni de tenesme, scaune lichide, frec
vente, (4— 7 pe zi) precedate de dureri abdominale. De 1 săptămână pierde
sânge. La rectoscopie, mucoasa rectală inflamată, iperemiată, sângerează la
cea mai mică atingere cu rectoscopul. Se disting mici granulaţiuni asemănătoare
faringitei granuloase, 'şi eroziuni superficiale acoperite de mucus.
In frotiuri se constată balantidium coli.
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Infestaţiunile cu balantidium ar fi favorizate de achilia gas
trică. Cercetările experimentale au arătat că — in vitro, — soluţia
de acid clorhidric i o/0, distruge părăsiţii. Funcţia secretorie, în 2
din cazurile noastre, nu a fost alterată. Acidităţile având chiar o
valoare ridicată H. CI.: 44, A. T . : 66.
8)
D i s t o m i a z a. Tot ca o raritate de părăsit, amintim fasciola
hepatică.
Lièvre, într’o teză recentă citează în total 132 de cazuri de
distomiază publicate în literatura medicală.
Haţieganu şi Danicico descriu primul caz în România (Clujul
Medical, 1929), aducând contribuţiuni importante în ce priveşte
diagnosticul. Prin sondaj duodenal ei obţin întotdeauna un lichid ase
mănător cu zeama de prune, uneori de culoare neagră. Autorii pre
zintă acest aspect hemoragie al sucului duodenal ca un semn specific
de distomiază hepatică.
Simptomatologia prezentată în cazul observat, se caracteri
zează prin turburări intestinale, diaree, dureri hepatice, icter, hepatômegalii. Ca semne generale, amintim cefalee, debilitate, anemie.
Uneori se pot observa în distomiază colice hepatice, ficat mare,
sensibil, ascită, stază prin compresiunea venei porte.
Se cunosc forme larvate, purtători de fasciole. Eosinofilia in
aceste cazuri este un indiciu important.
8) T e n i a z e . Tenia e;te un vierme cosmolit. In statistica noas
tră teniaza e reprezentată printr’un procent destul de ridicat. Simp
tomatologia cazurilor noastre se caracterizează prin turburăi dispeptice, uneori diaree, dureri abdominale.
In unele cazuri fenomenele clinice se puteau încadra în sin
dromul ulceros, bolnavii prezentând dureri ritmate de alimentaţie,
piroze, iperacitate, — confirmată şi prin examinări de laborator,
fără însă ca aceste simptome să cedeze după tratamentul recomandat
în ulcer. Fenomenele s’au amendat după dispariţia părăsitului.
O trăsătură importantă în simptomatologia cazurilor observate
au fost turburările nervoase : anxietate, schimbarea caracterului spre
vehemenţă, turburări psihice, ipocondrie, insomnii.
* * *
Simptomatologia specificată mai sus, ilustrează îndeajuns rolul
patogenetic ce-1 pot avea părăsiţii intestinali.
Evident, că în geneza sindromelor digestive intervin foarte
mulţi factori: intoxicaţii, infecţiuni alimentare, indigestii, turburări
nervoase, leziuni specifice şi tumorale. Dacă analizăm însă simptomele clinice produse de diferite specii de părăsiţi descrişi de noi,
desprindem două categorii mari de fenomene: de o parte accidente
mecanice locale, de altă parte accidente de ordin general.
Accidentele mecanice produse în cazurile noastre au fost cau
zate exclusiv de părăsiţi. Sindromul ocluziei intestinale în^ cele două
cazuri a fost vindecat numai printr’o terapie antihelmintică. Acciden
tele de obstrucţie, — ca complicaţiuni — se produc şi^ m alte
părţi ale organismului (obstrucţia căilor biliare) şi specii.
Părăsiţii pot fi agenţi vulneranţi, cari lezează mucoasa pere'-
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telui intestinal în diferitele segmente. Micile ulceraţiuni sunt în funcţie
de localizarea părăsiţilor. Tot aci amintim procesele inflamatorii
rectale, observate de noi în oxiuroză.
Reacţia Gregersen permanent pozitivă în toate cazurile de infestaţiuni cu trichocefal dovedesc existenţa unor ulceraţiuni discrete
cari dau emoragii oculte, şi cari sunt secundare grefării părăsiţilor
de mucoasa intestinală. In general în unele colite parasitare reacţia
Gregersen este pozitivă, ceeace dovedeşte alteraţiunile pe cari le
produc părăsiţii.
In ce priveşte patogenitatea anghiluliazei este suficient să amin
tim cazul descris de Haţieganu. Aspectul colonului ciuruit de anghilule, verificat şi prin examenul microscopic, constitue o dovadă
eclatantă.
Şi ceilalţi părăsiţi au un caracter agresiv pentru mucoasa intes
tinală, producând iiianifestaţiuni inflamatorii variate, caracteristice
diferitelor specii.
Parasitismul intestinal nu-1 considerăm ca o manifestaţie cli
nică cu simptome locale. Accidente de ordin general produse de toxi
nele părăsiţilor am întâlnit într’o serie de cazuri. Cercetările expe
rimentale bazate pe cunoaşterea morfologiei şi biologiei părăsiţilor,
sunt argumente preţioase în ce priveşte patogenitatea lor.
Desigur însă că nu trebue să exagerăm, considerând fiecare
colită de origină parasitară. Am găsit un număr mare de purtători
de părăsiţi, viermele fiind un oaspe banal al intestinului.
Inflamaţia tubului digestiv nu se face în toate cazurile. De
altă parte infecţiuni parasitare se găsesc şi la oameni sănătoşi.
Acest fapt serveşte drept argument pentru specialiştii cari contestă
valoarea patogenetică a unora dintre părăsiţii intestinali, considerând
infestaţiunile parasitare ca mi accident. Diagnosticul de colită spe
cifică parasitară pentru aceşti autori este mai mult decorativ. Fără
îndoială că există purtători sănătoşi de părăsiţi, cum sunt şi purtători
sănătoşi de microbi (tifici, difterici, pneumococi). După cum însă
în anumite condiţiuni microbii capătă o exaltare a virulenţei lor, tot
astfel şi părăsiţii pot deveni patogeni în anumite împrejurări. Lu
crul acesta însă nu este obligator în toate cazurile.
Factorii cari în anumite împrejurări din o infestaţie latentă
de lungă durată pot deslănţui un episod acut nu se cunosc precis.
(Se presupune însă turburări digestive, indigestii). In acelaşi timp
se bănueşte că probabil şi rezistenţa individului are o mare im
portanţă. Un desechilibru între acţiunea părăsitului şi rezistenţa in
dividului ar favoriza debutul lent sau brutal al afecţiunii.
Un caracter important al colitelor parasitare este cronicitatea,
ea e rebelă la tratamentul general al diareei, evoluează în remisiuni;
s’ar putea compara cu evoluţia în faze succesive a altor afecţiuni.
Terapia etiologică cu unele medicamente specifice confirmă
şi mai mult rolul patogenetic al părăsiţilor. In foarte multe din ca
zurile noastre de colite, fenomenele s’au amendat după expulsaţia
părăsiţilor.
Terapia trebue făcută însă energic, periodic şi de lungă durată.
Insuccesele se datoresc de o parte faptului că părăsiţii sunt adeseori
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înfundaţi în mucoasa intestinului sau ascunşi în profunzimea glan
delor şi astfel nu sunt accesibili medicamentelor cari traversează
prin tubul digestiv. Trichocefalul este foarte sensibil la medicamen
tele vermifuge, dacă este atins direct.
Este natural, că terapia va fi ineficace, dacă părăsiţii se gă
sesc în afara traiectului intestinal.
Trebue să recunoaştem însă că adeseori suntem desarma ţi toc
mai prin lipsa medicamentelor vermifuge cu acţiune specifică, de
unde rezultă tatonările terapeutice.
In c o n c l u z i e : luând în considerare rolul patogenetic indiscu
tabil al părăsiţilor intestna'i, considerăm din punct de vedere practic
ca absolut indicat să căutăm părăsiţi în toate turburările digestive
(diarei cronice, diarei false, colite), făcând examinări coprologice
succesive, repetate. In felul acesta adeseori vom putea găsi că pă
răsiţii reprezintă factorul etiologic favorizant sau declanşant al celor
mai variate turburări intestinale şi printr’un tratament antihelmintic
apropiat, adeseori vom putea obţine ameliorări sau chiar vindecări
nebănuite.
I.
GOI A et T. SPARCEZ: Considérations sur les parasitoses in
testinales observées à la clinique de C luj pendant 8 années (1926-1933).
Après avoir montré les statistiques de Labbé, de Noir et Deschiens et de Zota
les auteurs exposent les faits tirés des recherches coprologiques faites à 1271 malades.
La méthode de recherche fût la directe et dans quelques cas celle de Bar
thélémy. — D es 1271 cas étudiés par les auteurs et qui présentaient des troubles
gastro-intestinales, ils trouvent des infections parasitaires chez 634 individus, et
seulement 27®/0 qui sont pathogènes.
En faisant la comparaison entre leur statistique et celle obtenue par les
auteurs étrangers, le pourcentage est presque le même, c ’est la répartition seule
des espèces qui diffère.
Quant au tableau clinique des diverses formes des parasitoses intestinales les
auteurs publient les observations suivantes: deux cas d’obstruction intestinales
avec ascaris, un cas d’abcès pulmonaire produit par un ascaris, 2 observations
d’anghilules intestinales, une observation de trichonomas, une de balantidium coli
et le cas publié en Roumanie par Haţieganu et Danicico sur la distomiase.

I. GOIA u. T. S p â r c h e z : Beiträge zur Darmparasitose die in
der medizinischen K lin ik in Cluj beobachtet wurden wahrend 8 Ja
hren (1926-1933).
Nachdem sie die .Statistik von Labbé, L e Noir u. Deschiens und Zotta anftthren, stellen die Verfasser die Data dar die sie in den koprologischen Forsch
ungen bei 1271 Kranken gem acht haben.
Die Forschungsart war die Direkte und ausnamsweise die von Barthélémy.
In 1271 Fällen die sie studierten und w o Verdaungstörurgen zu sehen wa
ren, fanden sie parasitäre Infestationen bei 634 Individuen von denen nur 27®/,
pathogen waren.
Die Verfasser vergleichen die erhaltene Statistik mit der der fremdem
Verfasser und bekommen ein gleiches Prozent,—welches sich nur in der A rt der
Parasiten u n tersch eidet
Die Verfasser veröffentlichen folgende Fälle, um die verschiedenen Formen
der Darmparasitose zu zeigen : zwei Fälle mit Dannobstruktion und Ascaris,
ein Fall von Lungenabces durch einen Ascaris verursacht, 2 Fälle von Anghiluliase des Darmes, em Fall von Trichomonas, ein Fall von Balantidum coli und den
ersten Fall von Distomiase in Rumänien von Haţieganu und Danicico bem erkt

A P L IC A Ţ IU N IL E A P E L O R M IN E R A L E
IN B O A L E L E D E IN T E S T IN E
de
ProL D -r GH. TUDORANU — Iaşi.

Constipaţia şi colitele sunt cele mai frecvente afecţiuni ale in
testinului, întâlnite în staţiunile balneare. Aceasta se datoreşte condiţiunilor particulare a intestinului gros care, şi pe cont propriu, şi
prin legăturile cu alte organe, deslănţue afecţiunile de mai sus.
Este imposibil să ne ocupăm de tratamentul hidromineral al
boalelor de intestine mai înainte de a schiţa câteva date asupra
fiziopatologiei intestinului gros.
Colonul drept joacă un mare rol în absorbţie (apă, zaharoză,
lactoză, amidon, albumoze, grăsimi), pe când în cel stâng absorbţia
e aproape nulă. Din acest punct de vedere rezultă şi împărţirea
constipaţiilor şi colitelor în: drepte, adevărate intoxicaţii, şi stângi,
mult mai tolerabile.
Cercetările recente rontgenologice, cu amestecuri coloidale, au
adus noi contribuţii la localizarea proceselor inflamatorii intestinale
şi e probabil că vor aduce aceleaşi contribuţii privitor la acţiunea
apelor minerale. Intestinul are o serie de centre de contracţie, ade
vărate inimi intestinale, jaşezate în diferitele segmente ale intestinului
gros. Localizarea inflamaţiei în aceste zone produce colita spastică.
Inervaţia intestinului se face pe de o parte de simpatic şi pe
dealtă parte de parasimpatic (pneumogastricul pentru partea dreaptă
a intestinului şi ramuri din nervul pelvian pentru partea stângă).
Dezechilibrul dintre simpatic şi parasimpatic e, de cele mai multe ori,
în cauză în producerea colitei mucomembranoase.
In intestinul gros sunt foarte mulţi microbi (o treime din ma
teriile fecale). Printre aceşti microbi, colibacilul este oaspetele cel
mai uşor de constatat. Inofensiv în majoritatea cazurilor, e capabil
uneori să treacă în circulaţia generală şi să dea o serie de sindroame, dintre care cel mai important e cel enterorenal.
Din ceilalţi microbi intestinali, în caec se găseşte o floră amilolitică, în restul intestinului o floră proteolitică. Exagerarea florei

amilolitice produce colita de fermentaţie, iar exagerarea florei proteolitice produce colita de putrefacţie. Ambele aceste colite ne inte
resează mai puţin, când e vorba de tratamentul cu ape minerale.
In afară de microbi, intestinul, din cauza deficienţei secre
ţiilor digestive, poate fi infectat de viermi intestinali. Există ape
minerale care, prin normalizarea intestinului şi prin acţiunea lor
vermifugă, debarasează intestinul de anumiţi paraziţi. (Apele delà
Slănicul-Moldovei, cercetările Prof. D-r Tudoranu şi D-r Gr. Iamandi).
CUM LU C REA ZĂ A P E L E M IN E R A LE ?

Acţiunea apelor minerale asupra intestinelor e din cele mai
complexe şi mecanismul e departe de a fi elucidat. începem cu efectele cele mai bine cunoscute.
Motilitatea: Anumite ape minerale (Chatel-Guyon, Sărata-Monteoru) au un rol excitomotor asupra intestinului, graţie sărurilor de
magneziu în disoluţie. Bioxidul de carbon şi clorura de sodiu hipertonică, din unele ape minerale, măresc contractilitatea intestinului
şi accelerează evacuarea. Sărurile de calciu, din contră, diminua
peristaltismul intestinal. Deasemenea termalitatea şi radioactivitatea
din apele minerale (Plombières les Bains, Gastein, Băile Félix
şi Sf. Ladislau de lângă Oradia Mare), pun în repaos musculatura
intestinală, efect căutat în algiile intestinale.
Sărurile de magneziu, din unele surse, sunt cicatrizante, in
variatele forme de colite şi în rectosigmoiditele ulceroase.
Acţiunea apelor minerale asupra secreţiei intestinale e mai
puţin studiată. E cunoscută reducerea hipersecreţiei intestinale după
cura de Plombières. Mai bine studiată e acţiunea apelor asupra
secreţiei stomacale şi biliare, lucru care are o importanţă incontes
tabilă asupra afecţiunilor intestinale. Teohari a arătat de multă vreme
legătura dintre secreţia stomacală şi constipaţie. Apele care modi
fică secreţia stomacală ameliorează în acelaş timp şi constipaţia.
Chiar în cursul acestui articol vom utiliza, pentru boalele de intes
tine, clasificaţia apelor minerale, având în vedere chimismul sto
macal al bolnavilor.
Fiind cunoscută acţiunea peristaltică şi antiputridă a bilei,
pe deoparte, şi diferitele tulburări intestinale ale litiazicilor şi a bol
navilor cu ficatul intoxicat, pe dealtă parte apele minerale ^care
vor modifica secreţia biliară, vezicula biliară şi ficatul, vor influ
enţa în acelaş timp şi tulburările intestinale. Apele care măresc
secreţia biliară (Sărata, Monteoru, Zizin, etc.) şi care măresc con
tracţia veziculei biliare (Slănic, Karlsbad) vor fi cele mai căutate
în tratamentul constipaţiei.
_
.
Secreţia pancreasului poate că nu e inofensiva in mozaicul
de cauze ale constipaţiei. Apele de Slănic măresc secreţia externă
a pancreasului (Tudoranu, Cojocaru).
Sistemul nervos: Din acest punct de vedere au fost studiate
apele delà Slănicul Moldovei, care micşorează excitabilitatea sis
temului neurovegetativ, (Tudoranu, Cuşnariov).
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Rezultatele cele mai bune cu apele minerale se obţin în constipaţia de tip ascendent şi depind : a) de vârsta bolnavilor, şi b) de
vechimea constipaţiei.
a) La copii şi tineri rezultatele sunt mai totdeauna bune. La bă
trâni apele minerale dau un procent mai mic de reuşită. La aceştia
e bine de căutat întotdeauna etiologia. Constipaţiile explozive la
bătrâni trebue să ne facă întotdeauna atenţi asupra tumorilor.
b) Constipaţiile recente se vindecă mai uşor decât cele înve
chite. Sindromul enterorenal fiind întreţinut de colita de tip ascen
dent, tratamentul acesteia din urmă se va resfrânge şi asupra in
fecţiei urinare. Nu se va neglija însă nici infecţia urinară şi o
cură cu apă de Căciulata sau Evian vor complecta, în mod util,
tratamentul intestinal.
Colitele, cu sau fără constipaţie, sunt mai greu de tratat. Ele
mentul spastic din colite oferă întotdeauna dificultăţi în tratamentul
hidromineral. Ţinând seamă de chimismul stomacal şi întrebuin
ţând doze moderate de ape se obţin rezultate satisfăcătoare.
In colita mucomembranoasă, în afară de tratamentul cu ape
minerale, se va ţine seamă şi de elementul nervos, făcând tratamen
tul adecuat. In colitele dureroase balneaţia dă rezultate mái bune
decât cura de ape.
De asemenea discheziile rectale beneficiază mai ales de tra
tamentul local (elisine cu ape minerale, etc.).
TRATAMENTUL CONSTIPAŢIEI CU HIPOPEPSIE

In ţ a r ă . Sunt utilizate în general: a) apele muriatice alca
line şi carbogazoase, b) apele sulfuroase, şi c) apele clorurate.
In fruntea tuturor apelor minerale stau cele dela Slănicul
Moldovei, cu o gamă de izvoare, mai concentrate şi mai puţin con
centrate. Eficacitatea apelor dela Slănic stă pe deoparte în acţiunea
lor asupra motilităţii intestinale. Apele măresc mişcările pendulare
şi tonusul şi în acelaş timp accelerează evacuarea intestinului, (Niculescu, Banu, Vasiliu), iar pe de altă parte eficacitatea stă In acţiunea
lor complexă şi simultană asupra o serie de organe cu funcţii sinergice. Astfel asupra căilor biliare apele de Slănic au o acţiune choledstokinetică (Tudoranu, Herescu, Strat, Ionescu); Asupra pan
creasului apele de Slănic măresc secreţia externă (Tudoranu, Cojocaru).
Cercetările clinice ale Prof. Teohari şi Tudoranu, precum şi ale
medicilor din staţiune arată o acţiune eficace şi de multe ori perzistentă a apelor de Slănic.
La tineri se întrebuinţează Slănic No. 6, cu totalul substanţelor
fixe de 18,046 (din care 11,26 CI. Na. şi 5,20 bicarbonat de
sodiu).
In cazul când No. 6 se arată ineficace, la Slănic se între
buinţează No. 13, având totalul substanţelor fixe de 18,633. Bine
înţeles că utilizarea No. 6 şi 13 este condiţionată de vârsta tânără,
de starea nervilor şi. de integritatea rinichilor. De aceea e bine de
controlat, din timp în timp, starea rinichilor.
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La bătrâni şi nervoşi se recomandă Slănic No. 8, cu totalul
substanţelor fixe de 10,457, sau şi mai bine Slănic No. 10, cu totalul
substanţelor fixe de 8,300.
In afară de Slănic pentru bătrâni, nervoşi şi bolnavii cu oare
care fragilitate renală, se întrebuinţează: apele dela Zizin cu o mi
neralizare totală de 4,05 şi conţinând CO2 şi bicarbonat de mag
neziu. Experimental Codaş şi Ghimuş au constatat o accelerare a
tranzitului intestinal cu aceste ape. Covasna (Horgas) are o mi
neralizare totală de 7,44 Şi conţine deasemenea CO2 şi bicarbonat
de magneziu.
Stoiceni are clorură de magneziu şi C0 2. E recomandată de
Teohari, Niculescu.
Valea Măriei şi Bicsadul, experimentate de Cociaş şi Vasiliu,
măresc contractilitatea intesdnală.
S’au mai făcut cercetări la o serie de ape sulfuroase: Olăneşti
No. 19 şi 5 (cercetările lui Cociaş, Vasiliu şi Daniel) şi Pucioasa
No. 1 şi 2 (Băltăceanu, Vasiliu). Toate acestea măresc contracţiile
intestinului.
In constipaţiile nu prea rebele se întrebuinţează apa dela Buş
teni (clorosodică). Având în vedere cantitatea mare de CI. Na. e
contra indicată la bătrâni, nervoşi şi mai ales la cei cu fragilitatea
renală.
In s t r ă i n ă t a t e . In fruntea tuturor staţiunilor, pentru con
stipaţiile atone, stă Chaiel-Guyon (Franţa), apă clorosodică bicarbonatată magneziană, cu mineralizate totală de 7>2^* Are ape termale
între 24 şi 370. Graţie dorurului de magneziu apele stimulează miş
cările intestinale. Acţiunea lor nu este brutală, ci dulce graţie să
rurilor de calciu care compensează acţiunea antagonistă a sărurilor
de magneziu. La începutul curei se observă un spasm intestinal, dar
mai apoi spasmul încetează şi evacuarea se normalizează.
Kissingen (Germania) are ape clorurate teroase şi sulfatate.
Este indicat la bolnavii care sufăr în acelaş timp şi de reumatism
sau de catar pulmonar. Homburg (Germania) se întrebuinţează dea
semenea în constipaţiile hipoacide. t
Wiessbaden (Germania) aie isvoare termale clorosidice. Apele
sunt indicate şi pentru reumatism şi pentru gută.
TRATAMENTUL CONSTIPAŢIEl CU HIPERCLORHIDRIE

In ţ a r ă se întrebuinţează ape clorurate bicarbonatate şi carbogazoase de tip Slănic şi dorosodice magneziene de tip Sărata
Monteoru.
La tineri Slănicul Moldovei, izvorul No. 3, cu totalul substan
ţelor fixe de 14,315, dă cele mai bune rezultate în cazurile de constipaţie cu hiperadditate. Ca şi izvorul No. 6, izvorul No. 3 măreştetonusul şi amplifică mişcările pendulare. Cercetările radiologice arată deasemenea o accelerare a tranzitului (Niculescu, Vasiliu, Banu).
Rezultatele clinice obţinute de medidi din staţiune se suprapun
cercetărilor experimnetale. S-au făcut observaţiuni ani dearândul asupra bolnavilor, obţinându-se rezultate satisfăcătoare.
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La bătrâni şi nervoşi. Se recomandă Slănic No. i bis, cu totalul
substanţelor fixe de 9,741 şi Slănic No. 1, care experimental ridică
tonusul fără a influenţa mişcările pendulare (Niculescu, Vasiliu).
Se mai pot recomanda Sângiorgiu român, (clorurai bicarbonatat
şi carbogazos) şi Băile Herculane (Higeea) (clorosodic calcaros).
Dintre apele clorosodice magneziene Sărata Monteora dă re
zultate apreciabile mai ales când e vorba de bătrâni şi nervoşi. Are
mineralizare totală de 6,23 cu 5,27 CI. Na. şi 0,35 clorUră de mag
neziu. Se utiliezază şi Călimăneşti.
In s t r ă i n ă t a t e . Karlsbad (Cehoslovacia), cu ape termale,
bicarbonaţate, clorurate şi sulfatate, are o acţiune multiplă: asupra
stomacului (micşorează aciditatea), asupra căilor biliare (acţiune
cholecistokinetică) şi asupra intestinului. Dă rezultate mai bune
în formele de constipaţie dureroasă. Ca ape străine mai cităm Marienbad (Cehoslovacia) Taraps Schuls (Elveţia), Mergentheim (Ger
mania), Saint Nectaire (Franţa) la renali, Royat (Franţa) la car
diaci şi Luhatschovitz (Moravia) la pulmonari şi boale de femei.
In constipaţiile cu chimism normal, după recomandarea Prof.
Teohari şi după practica medicilor balneologi, se pot încerca pe rând
ape ce măresc aciditatea stomacală şi apoi ape ce .micşorează aci
ditatea, rămânând asupra apei ce normalizează evacuarea.
ENTEROCOLITA MUCOMEMBRANOASÄ

In formele nu prea dureroase ne orientăm ca şi la constipaţia
obişnuită după chimismul stomacal, având grija să alegem izvoare
cu mineralizare nu prea ridicată, din cauza fondului nevropat al
bolnavilor. Se va recomanda Slănic No. .1 bis pentru bolnavii cu
hiperclorhidrie şi Slănic No. 1 o, pentru bolnavii cu hipopepsie.
Deasemenea se vor alege ape cu o acţiune moderată cholecistochinetică (izvoarele mai sus citate dela Slănic) sau cu acţiune choleretică (Zizin, Sărata Monteoru), având în vedere insuficienţa biliară
din aceste cazuri.
In s t r ă i n ă t a t e se recomandă mai ales Chatel Guyon, Kissingen, Momtecatini.
In formele dureroase, acolo unde elementul dureros predomină,
bolnavii vor trage mai mult folos din aplicaţiunile de băi termale,
slab mineralizate şi radioactive, decât din cura internă de ape.
In ţ a r ă sunt recomandabile băile Felix şi Sf. Ladislav de
lângă Oradia Mare, iar în străinătate sunt bine cunoscute băile dela
Plombières Ies Bains (Franţa), întrebuinţate de pe vremea Roma
nilor. Apele termale oligometalice şi cu oare-care radioactivitate au
o acţiune sedativă manifestă asupra dezechilibrului vagosimpatic.
Enteritete cronice beneficiază de ape calcaroase şi die ape
termale.
, In ţară la noi Căciulaia, iar în străinătate Wildungen, Marien
bad, Lippsprangen, apoi Karlsbad, Vichy, etc.
In diareele gastrogene din cauza achiliei gastrice, am căpătat
rezultate admirabile-la Slănicul Moldovei cu izvoarele No. 6, 8 şi
10, care măresc în acelaş timp şi aciditatea stomacală.
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In discheziile rectale, cum am mai spus, cura de ape nu dă
nici un rezultat satisfăcător. In aceste cazuri numai clismele cu ape
minerale pot fi utilizate cu oarecare succes.
Contraindicafiile apelor minerale. Orice infecţie intestinală acută
(ebertiană, paratifică, dizenterie bacilară), apendicita acută, mega
şi dolichocolon, cancerul intestinal, tuberculoza intestinală.
IN R E ZU M A T : In ţ a r ă . Constipaţia atonă hipoacidă se va
trata cu apele de Slănic Moldova, la tineri: cu izvoarele No. 6 şi
13; iar la bătrâni şi nervoşi cu Slănic No. 10 şi 8, Zizin, Covasna
(Horgas), Stoiceni, Valea Marie, Bicsad, Olăneşti, etc.
Constipaţie cu hiperclorhidrie. In ţ a r ă se va trata cu: Slănic
Moldova, la tineri: No. 3, iar la bătrâni cu Slănic No. 1, 1 bis,
Sângiorgiu, Băile Herculane, Sărata Monteoru, Călimăneşti.
In s t r ă i n ă t a t e constipaţia atonă hipoacidă se va trata
cu: Chatel Guyon, Kissingen, Homburg. Constipaţia hiperacidă cu
apele delà Karlsbad, Marienbad, Tarasp, Mergentheim, St. Nectaire,
Royat, Luhatshovitz.
Enterocolita mucomembranoasă în formele nedureroase: Slănic
No. 1, 1 bis, (la hiperacizi) şi No. 10 (la hipopeptid) Zizin (la
hipopeptid), Sărata Monteoru ,(la hiperadzi).
In s t r ă i n ă t a t e : Chatel Guyon, Kissinger şi Montecatini.
In formele dureroase în ţară: Băile Félix, în străinătate: Plom
bières les bains.
Enteritele: In ţ a r ă : Căciulata, iar în străinătate Wildungen,
Marienbad, Lipăpprunge, Karlsbad, Vichy.
Desigur că se vor mai fi găsind încă medici, care nu cred în
acţiunea binefăcătoare a apelor minerale, în tratamentul boalelor de
intestine. Rezultatele obţinute, însă, în staţiunile reputate pentru tra
tamentul boalelor de intestine, pe un mare număr de cazuri, scot din
ce în ce în evidenţă acţiunea eficace a apelor minerale.
Din modesta mea practică balneară, delà război încoace,
într’una din cele mai frecventate staţiuni de enteropaţi, mi-am făcut
împreună cu colegii din staţiune, convingerea că o cură de ape mi
nerale nu numai că este utilă, dar este indispensabilă în aceste
afecţiuni.
Prof. GH. TUDORAN : L ’application des eaux minérales dans les
maladies de l'intestin.
Après un court aperçu sur la physiopathologie de l’intestin gros 1auteur
s’arrête sur le mode d’action des eaux minérales et nous montre l’action précise
de ces eaux sur la mobilité, la sécrétion et sur le système nerveux.
L ’auteur recommande dans le traitement de la constipation avec hypopepsie
L e Slanic de Moldavie (No. 6 et No. 13 aux jeunes et le No. 8 et 10 aux vieil
lards), Covasna, Stoiceni, V alea Măriei, Bicsadul, Olăneşti; — à l’étranger: ChâţelGuyon, Kissingen, Homburg et Wiessbaden.—Dans le traitement de la constipation
avec hyperclorhydrie, dans le pays le Slanic de Moldavie (No. 3 aux jeunes et No.
1 bis aux vieillards et nerveux), Sângiorgiul roumain) Sarata-Monteoru, Căli
măneşti ; — à l’étranger Karlsbad, Marienbad, Mergentheim, St. Nectaire, Royat etc.
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Pour le traitement de l'enterocolite muco-membraneuse dans le pays: le
Slanic No. 1 et 1 bis (aux hyperacides), No. 10 (aux bypopeptiques), Zizin, SärataM onteoru;— à l'étranger: Chatel-Guyon, Kissingen, Montecattini.
L’auteur conclue de sa pratique balneologique que le traitement hidrominéral est utile et nécessaire dans les affections intestinales.

Prof. GH. T udoranü : Die Anwendung der Mineralwasser in
den Darmkrankheiten.
Nachdem er einige Daten über die Fiziopathologie des Dickdarmes dar
stellt, hält sich der Verfasser über die Art der W irkung der Mineralwasser auf,
und zeigt deren genaue W irkung auf die Bewegung, Sécrétion und das nervöse
System.
Für die Behandlung der Constipation mit Hypopepsie empfehlt der Verfasser
im Lande: Slänic aus der Moldau No. 6 u. No. 13 bei lunge, und No. 8 u. 10 bei
Alte,—Covasna, Stoiceni, Valea Mariei, Bicsadul und Olăneşti. Im Ausslande :
Chatel-Guyon, Kissingen, Hombur u. Wiessbaden.
Für die Behandlung der Constipation mit übermässiger Salzsäueregehalt
des Magens im Lande: der rumänische Sangiorgiul, Särata-Monteoru, Călimăneşti
Im Ausslande: Karlsbad, Marienbad, Morgentheim, S t Nectaire, Royat etc
Für die Behandlung der Muco-membranösen Enterocolitis im Lande: Slä
nic No. 1 u. 1 bis (bei Hypersäuere), No. 10 (bei Hypopeptische) Zizin, Sărata
Monteoru. Im Auslande: Chatel-Guyon, Kissigen Montescastini.
Aus seiner weiten balneologishen Praxis schliesst der Verfasser dans die
Hydromineralbehandlung nicht nur nützlich sondern sogar nötig ist in Darm
krankheiten.
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R E C T O -S IG M O ID IT E L E C R O N IC E
de
I. PAVEL

şi L FLORIAN

Anii din urmă au adus oarecare lumină în capitolul rectocolitelor cronice, unul din cele mai obscure ale patologiei digestive.
In adevăr „recto-colite ulceroase” , „h^moragice şi purulente” ,
„ colită ulceroasă gravă” , au fost până în ultimul timp numiri sub
care se ascundea cele mai adeseori acelaşi sindrom, dar în lipsa
unui fir conducător precis autorii le clasau, când după dpul anatomopatologic, când după tipul clinic, când după origina etiologică.
Astăzi, identificarea maladiei Nicolas-Favre, într’o serie întreagă de
tipuri de recto-sigmoidite ne arată că toate lucrările clasice trebuesc
revăzute şi adaptate la cunoştinţele căpătate în ultimii ani. Această
reclasare a faptelor e cu atât mai necesară cu cât printr’un fenomen
invers, astăzi o serie de autori şi practicieni tind să generalizeze această maladie la toate afecţiunile recto-sigmoidului. Această con
cepţie ne pare eronată. E a se găseşte combătută în acest memoriu
de fapte indubitabile, care se degaje fie din studiul observaţiunilor
clasice, fie din observaţiuni proprii. In cele ce urmează după ce vom
expune cu desvoltarea cuvenită limfo-granulomatoza rectală, vom
expune ce rămâne încă în picioare din cunoştinţele clasice. La aceasta vom adăoga o serie de sindrome recto-sigmoidiene, care deşi
îmbracă în mare parte simptomatologia clasică sunt mai rare şi în,
parte necunoscute sau inedite. Intre acestea sindromul recto-sigmoidian hemoragie, sero-purulent şi chiar ulceros din cursul limfadenozei aleucemice din care am avut ocazia să urmărim două cazuri
în ultimul timp nu este încă descris în literatură.
In desemnarea acestui capitol am renunţat la nomenclatura
clasică care a antrenat la erori de interpretare şi a rătăcit pe prac
tician de câte ori a vrut să fixeze un pronostic. Ulceraţia este în
acest capitol aproape cel mai rar caracter şi uneori abia microscopul
o pune în evidenţă. Deseori ea nu poate fi pusă în relaţie cu procesul
patologic iniţial, ci apare secundar şi oarecum mecanic deasupra unei
stricturi. Credem că a menţine denumirea de recto-colite ulceroase
în această împrejurare, este să menţinem nesiguranţa în delimitarea
9

578
capitolului. Aceste sindrome nu pot fi generic numite hemoragice,
fiindcă în cursul boalei hemoragia poate fi episodică, inconstantă
sau simptom de importanţă secundară. Secreţia purulentă este în"
tr’un anumit stadiu evolutiv simptomul cel mai constant. Nici ea
însă nu poate fi generalizată la tot cadrul nosologic pe care-1 vom
parcurge. Gravitatea (colită ulceroasă gravă!) care părea să fie
caracter al sindromului de care ne ocupăm, a fost compromisă de o
serie de observaţiuni publicate în literatură, din care reiese ori eroare de diagnostic, ori benignitatea care rezultă în urma vindecărei cu mijloace anodine. Nimic nu e mai demonstrativ pentru a
evidenţia această confuzie decât străduinţa chirurgilor de a extirpa
în întregime segmentul de intestin bolnav, de câte ori rectita e
într’adevăr gravă. Pentru toate aceste considerente credem că este
preferabil să înglobăm sub numele de recto-sigmoidite cronice toate
formele clinice descrise mai sus: ulceroase, hemoragice, purulente,
infiltrative, grave(I), care au drept caracter comun cronicitatea.
Limitarea la recto-sigmoid a procesului nu e un caracter absolut.
E l poate să se întindă mai sus, însă această eventualitate este aşa
de rară, raportată la numărul total al maladiilor de care ne ocu
păm aci în particular, că putem face abstracţie în denumirea capi
tolului. De altă parte diagnosticul pozitiv relevă în primul rând de
endoscopia recto-sigmoidiană, constituind deci un nou argument
pentru sistematizarea lor sub denumirea de recto-signoidite. In ce
priveşte subîmpărţirea capitolului, ea trebue şi poate fi făcută azi
etiologic. In cele ce urmează ne vom strădui să urmăm acest plan.
Primele recto-colite a căror etiologie a fost deja de mult
identificată sunt Disenteria amibiană şi bacilară (Shiga-Flexner).
Descripţia lor este deajuns de cunoscută. In ţara noastră ele nu
sunt de altfel des întâlnite, aşa că vom trece repede deasupra lor.
Disenteria amibiană astăzi quasi-dispărută la noi se pare că a fost
la un moment dat foarte frecventă. Dintr’un memoriu al lui Florea
Theodorescu *), marele clinician român dela sfârşitul secolului tre
cut, aflăm că în anii 1868 şi 1869, în spitalele Colentina şi Colţea
au fost 18 cazuri. Din cele 8 cazuri publicate în memoriu, 7 sunt
sigur disenterii amibiane. Istoria clinică şi descripţia anatomică a
leziunilor intestinului şi supuraţiei hepatice nu lasă nici o îndoială.
Judecând după extrema raritate din ziua de azi a dizenteriei ami
biane putem conchide că s’a schimbat ceva în higiena şi profilaxia
claselor sărace de acum 65 de ani până azi.
Disenteria bacilară (Shiga) poate da un tablou supurativ sau
mai frecvent, ulceraţiuni întinse cu aspect de hartă geografică şi mai
puţin profunde decât cele amOebiene. Este demn de remarcat că
aceste recto-colite chiar dacă devin cronice au puţină tendinţă la
stenoza retractilă spre deosebire de cele ce vor urma.
Recto-colitele limfogranulomatoase (Nicolas-Favre rectal) este
azi fără îndoială cea mai frecventă boală a recto-sigmoidului. Intro
ducerea reacţiei lui Frei în 1925, a remaniat într’o largă măsură
*) Florea Theodorescu. Uă aruncătură de ochiu asupra Hepatitii acută circonscrisă. Un volum 66 pag. 1870.

579
capitolul recto-sigmoiditelor şi în special sindromul stenozelor rectale.
Maladia lui N.-F. numită încă limfogranulomatoză inghinală
benignă, pe când nu se cunoştea decât leziunea genitală de inoculareşi determinaţiunea secundară inghinală este astăzi considerată ca o
boală cu repercuţiuni generale mult mai întinse. Acest reviriment
este datorit introducerei probei biologice cunoscută sub numele de
reacţia Frei. Graţie ei s’a constatat că maladia nu este numai in
ghinală şi că uneori este inghino-rectală sau numai rectală.
Mult mai importantă este însă transformarea ce a suferit-o
concepţia rectilelor şi stenozelor rectale. Maladia lui Nicolas-Favre
a invadat literalmente capitolul. Dacă cercetăm evoluţia ideilor asupra recto-sigmoiditelor şi a stricturilor rectale vom vedea că acum
2— 3 decenii, opinia dominantă era aceea emisă de un sifiligraf de
autoritatea lui Foumier, care decretase că marea majoritate a rectitelor erau sifilitice, iar stenoza rectală era denumită „sifilom rectal” . Până acum câţiva ani, se credea aşa dar că marele grup al
rectitelor stenozante era dat de sifilis, tuberculoză, gonococie sau
traumatism. Nu e mai puţin adevărat însă că într’un număr foarte
mare de rectite, recto-colite, stenoze, nu li se poate descoperi nici
una din aceste cauze, şi atunci unii autori căutau să le pună :n
legătură cu diverşi germeni patogeni izolaţi din intestin, iar alţii
se mulţumeau să le considere cryptogenetice.
Incercându-se reacţia Frei şi găsindu-se pozitivă şi după ce
s'a eliminat cu îngrijire cauzele amintite mai sus, s a creiat un
capitol nou de patologie procto-colică, în care intră numeroase
din rectitele şi stenozele - care înainte ar fi fost considerate sifili
tice sau de origină aşa zisă necunoscută sau în fine traumatic.
Specialiştii au căutat să-şi revadă cazurile din trecut etichetate
rectite şi stenoze sifilitice, şi au constatat că în mare majoritate pre
zentau o r. Frey intens pozitivă; astfel Bensaude şi Lambling revăd
27 stenoze inflamatorii din care 24 au reacţia pozitivă. S6nâque
din 11 bolnavi cu rectite sau stenoze inflamatorii, găseşte R. Frei
de 9 ori pozitivă. Barthels şi Biberstein la 6 din 7 cazuri au găsit
R. Frei pozitivă, cu o mare importanţă diagnostică, întrucât toate
celelalte reacţii şi analize (Ito-Reenstiema, Wassermann, Cuti-reacţia
v. Pircket) erau negative. La noi în ţară Dimitriu şi Stoia au dedicat
acestei chestiuni o valoroasă monografie.
Considerând astăzi într’un memoriu de ansamblu capitolul rectosigmoiditelor locul principal îl ocupă fără îndoială cele limfogranulomatoase. Infecţiunea cu virus limfogranulomatos se produce pe
cale genitală. Nicolau şi Banciu au putut observa la 9 bolnavi şancrul de inoculare, care de obiceiu trece însă neobservat. Incubaţia
e în general greu de stabilit. După aceşti autori pare să fie de 10
zile. Adenopatiile inghinale s’au produs în 4 cazuri ale lui Nicolau
şi Banciu la 3, 6, 7 zile şi 3 săptămâni. R. Frei ar deveni pozitivă
după 10— 15 zile dela apariţia şancrului (Nicolau şi Banciu), iar
după alţii la 3— 6 săptămâni (Ravaut şi Cachera). Această reacţie
denotă numai-o stare de alergie cutanată, iar nu o stare humorală,
întrucât nu apar anticorpi în serul bolnavului precum arată absenţa
fixărei complimentului în prezenţa antigenului specific.
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Pentru interpretarea reacţiei lui Frei se cere oarecare precauţiuni, trebue să fim siguri că antigénül îndeplineşte unele condiţiuni, şi anume trebue să fie colectat din ganglioni ramoliţi insă
nefistulizaţi, iar la preparare şi fiolare să nu fie infectat cu stafilococ, întrucât poate da loc la falşe reacţii pozitive provocate de
piogeni banali; deasemenea trebuie să fie de diferite origini, adică
colectat dela mai mulţi bolnavi spre a evita falşe reacţii negative
cu un antigén prea specific, care să nu reacţioneze la un limfogranulomatos, care ar fi insensibil la acel antigén. Antigénül pre
parat la Institutul Cantacuzino şi de D-r Banciu îndeplineşte toate
aceste condiţiuni. Injecţia se face intradermic cu 2/10 cc., după
o jumătate oră se produce o reacţie urticariană banală, iar’ în caz
de pozitivitate se produce după 24— 48 ore o papulă de mărimea
Unui bob de linte, uşor infiltrată, uneori dureroasă care dispare după
câteva zile lăsând uneori o uşoară pigmentare. In unele cazuri se
produc abcese şi chiar escare, cum am obţinut într’un caz asupra
căruia vom reveni mai jos. Unii autori recomandă să se facă con
comitent şi reacţia Ito Roenstierna (antigén şancrelos) şi reacţia
Wassermann, Kahn şi Cytochol pentru a disocia îndeajuns diag
nosticul.
Studiul experimental al maladiei Nicolas-Favre a beneficiat de
lucrările foarte importante ale D-lor Ionescu-Mihăeşti, Tupa, Wisner, Mesrobeanu, Badenski. Ei au arătat între altele că inocularea
pe cale peritoneală la maimuţă, determină regulat apariţia unei
peritonite specifice caracteristică. Maladia ce rezultă prin această
inoculare consistă în alteraţiuni profunde a aparatului limfatic, a sis
temului reticulo-endotelial în general, nevrite ascendente mai mult
sau mai puţin intense, care sunt des însoţite de degenerescente
întinse în unele teritorii ale măduvei.
Graţie reacţiei Frei s’a putut face proba biologică de identitate
a natúréi limfogranulomatoasă a unor stenoze rectale. Ravaut, Levaditi, Lambling şi Cachera au adus o probă mai directă. Ei au
luat porţiuni din perete de rect stenozant, le-au grefat sub pielea
cobailor şi după ce aceştia au făcut adenite au inoculat emulsia
acestor adenite intracerebral la maimuţe obţinând meningo-encefalită
patognomonică pentru maladia lui Nicolas şi Favre.
Infecţia pare mai frecventă la bărbaţi, în schimb rectitele şi
stenozele rectale sunt mai frecvente la femei. Diferenţa aceasta pe
sexe este dată de modul de contagiune şi de propagare diferit la
cele 2 sexe.^ La bărbat prin infecţiunea în şanţul balano-prepuţial
feste mai evidentă, iar dacă trece neobservată, etapa inghinală se
produce aproape întotdeauna, pentru că aci merg limfaticele tributare
ale regiunei (afară de cazurile de infecţie şodomică unde contagiu
nea e direct rectală). Jersild descrie astfel formarea stenozei şi mer
sul infecţiunei după etapa inghinală: a) Oprirea circulaţiei lim
fatice în vasele limfatice aferente ale acestor ganglioni (oblit. an
terioare); b) Deversarea limfei din regiunea ano-genitală către gan
glioni mezo-rectului (Gerotă) şi formarea adenitei ano-rectale (obliteraţie posterioară); c) Intre aceste 2 grupe de ganglioni se for
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mează o stază limfatică cauză a infiltraţiei rectale în porţiunea
ampulară. Aceste considerente ar explica prezenţa frequentă a ste
nozei rectale la 3— 6 cm. delà anus (vezi fig. 3), regiunea cores
punzătoare ganglionilor lui Gerotă.
La femee însă primo-infecţia este şi mai ascunsă decât la băr
bat, întrucât se produce arareori la nivelul organelor genitale externe.
Cele mai adeseori este vaginală pe peretele posterior sau pe colul
utérin. Aceasta face ca în cazurile unde leziunea primară nu e
vulvulară etapa inghinală să fie sărită pentrucă limfadtele merg la
ganglionii ib'aci şi mezo-rectali şi deci rectita se produce mai di
rect şi mai frecvent.
Nicolas-Favre, Massia şi Lebeuf şi cu ei Barthels şi Biberstein cred în importanţa celulitei provocată şi ea secundar prin
stază limfatică.
Din punct de vedere clinic recto-sigmoidita lymfogranulomatoasă îmbracă diferite forme: 1) Forma incipientă care scapă în
general practicianului va putea fi depistată din ce în ce mai des
pe măsură de R. Frei va fi mai des aplicată.
2) Formele purulente caracterizate prin tenesme, cu emisiuni
de puroi. In acest stadiu boala dă impresia unui proces analog cu
cel delà nivelul ganglionilor inghinali. Nodulii limfogranulomatoşi
cu micro-abcese se deschid la exterior izolaţi prin multiple orificii
înguste şi profunde, formând ca nişte puţuri de unde puroiul ese
în picături, precum sudoarea perlează pe frunte (cum descria Friedel înainte recto-sigmoiditele de cauze necunoscute). Aci e locul să
spunem că ulceraţiunile care au fost incriminate pentru a explica
prezenţa puroiului sunt excepţionale. Mai curând se poate vorbi de
micro-fistule.
3) Adeseori această recto-sigmoidită este hemoragică sau hemoragică-purulentă. De obiceiu debutul este insidios caracterizat prin
simptome de colită cu pierderi de puroi şi sânge ce durează luni
sau ani. Evoluţia este cronică cu puseuri acute. In perioada de
stadiu scaunele sunt sero-purulente amestecate cu sânge „selles pa
nachées” în care predomină când puroiul când sângele. Când sunt
lichide şi imperioase, leziunile sunt întinse şi atunci examenul ma
teriilor arată semenele unui transit rapid.
Când lesiunile sunt joase, limitate la rect şi la colonul pelvian,
bolnavii sunt constipaţi, prezentând din când în când o falşă diarhee
cu scaune heterogene din cauza stenozei care se instalează de pre
dilecţie la acest nivel. Aceştia se plâng în special de tenesme, scremete dureroase, evacuând numai produsele inflamatorii fără materii
(„crachat intestinal” al lui Mathieu). Expulsiunile sunt dese, se
repetă de 10— 25 ori în 24 ore. Durerile sunt variabile. Sunt bol
navi care acuză o senzaţie de bară sau colici în jurul ombilicului,
alţii o greutate perineală; sunt şi forme nedureroase. Mai sunt şi stări
acute şi subacute cu febră, cu reacţii colice accentuate, astfel că
bolnavii trebue să stea la pat.
Examenul rectoscopic arată la aceştia în general leziuni mai
pronunţate între 6— 14 cm. Mucoasa e roşie închis constelată cu
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un piqueté hemoragie şi numeroase mici ulceraţii punctiforme, sau
eroziuni sângerând la trecerea rectoscopului, cum sângerează şi la
trecerea materiilor fecale denotând mai mult o friabilitate a mucoasei
decât un proces ulcerativ. Unele din aceste eroziuni sunt acoperite
cu secreţii muco-purulente. Alteori sunt adevărate ulceraţiuni cu mar
gini bine conturate şi cu aspect aton.
Examenul fizic arată la aceşti bolnavi în perioadele de activitate
ale maladiei sau în formele acute şi subacute un abdomen balonat
cu o coardă colică spasmodică şi dureroasă, o faţă palidă, o stare
anemică înaintată.
4) Forma proliferativă (vezi fig. 1 ) cu infiltraţiuni tomentoase,
cu creste, care duc ulterior la formarea stenozelor.
5) Forma ulceroasă care a făcut să se generalizeze numirea la
toate formele este mai rară decât se credea. In practica noastră noi nu
am întâlnit încă un caz asemănător cu cel reprodus aci după Bensaude
(vezi fig. 2) şi care foarte probabil — dar nu sigur: — credem
azi că era un Nicolas-Favre rectal. 'Noi credem că cele mai adeseori
mucoasa e foarte friabilă, şi sângerează uşor când instrumentul atinge pereţii rectali. Sunt eroziuni ,,en coup d’ongle”, ulceraţiuni
superficiale, variind delà dimensiunea unei gămălii de ac până la
1— 2 cm. Din ele musteşte sânge sau puroi ca dintr’un burete.
Adeseori absenţa mucoasei nu poate fi afirmată decât la microscop.
Forma ulceroasă e mai ales întâlnită la sodomiei. Intr’un asemenea
caz pe care îl urmărim de 2 ani, tabloul clinic e dominat de
prezenţa a 2 ulceraţiuni situate la 5— 6 cm. de orificiul anal. In
filtraţia şi stenoza n’au ajuns încă la un grad de desvoltare, care
să dea turburări. Abia dacă se poate vorbi de o stenoză largă a
ampulei rectale. De notat că există o uşoară secreţie rectală, dar
în nici un moment ea nu a ajuns un grad suficient pentru a putea
vorbi de o formă purulentă. Odată mai mult aceasta ne arată că
nu există interdependenţă între ulceros şi purulent.
Vom distinge între ulceraţii cele situate deasupra stenozei care
sunt probabil datorite stazei fecale, traumatismului şi infecţiunei se
cundare, şi deci nu reprezintă un proces activ în raport direct cu
maladia.
6) Forma cu fistule de obiceiu perianale, uneori recto-vaginale,
alteori mergând la fossa ischio-rectală.
7) Forma 'genito-ano-rectală se întâlneşte la femei, descrisă de
Jersild (vechiul estiomen). Aci găsim oedem vulvar şi rectită stenozantă.
8) Caracterul comun al acestor forme este că toate au tendinţă
la stenoza retractilă (vezi fig. 3) care e sinonimă cu forma terminală.
E în mare parte cazul clasic cunoscut sub numele de stenoză rectală.
Aceasta este cel mai adeseori situată în primii 6— 7 cm. ai cana
lului ano-rectal, putând însă depăşi cu mult această limită -şi să
ajungă la colonul descendent.
9) Există însă şi forme ectaziante care duc la tabloul invers,
al dilatărei canalului ano-rectal (forma hyperplazică a lui Dimitriu
şi Stoia).
'
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Din punct de vedere histologic, tabloul este foarte polimorf.
Deseori infiltraţia şi proliferarea care interesează celulele fixe şi
migratrice este profundă respectând mucoasa sau invadând-o secun
dar (Fig. 4). Staza limfatică şi cuiburi de celule plasmocitare sunt
aspecte histologice foarte constante (Fig. 5 şi 6); Deasemenea microabcesele, care furnizează secreţia purulentă. In fine pot exista
celule gigante de tip Langhans (Fig. 7).
Din punct de vedere al evoluţiei vom distinge o formă staţio
nară cu evoluţie cronică fără răsunet asupra stărei generale. Alături
de recto-sigmoidienii, care îşi văd de ocupaţii şi care vin din când
în când să consulte pentru turburări funcţionale, sunt însă alţii care
îmbracă o formă progresivă caracterizată prin supuraţie prelungită,
hemoragii şi stază colică cu rezorpţii intestinale, uşoară mişcare ter
mică. E posibil ca în aceste cazuri evoluţia să fie scurtată de atin
gerea organelor esenţiale, în special rinichiul (Dimitriu, Stoia, Sen6que). O rezervă însă trebue făcută asupra acestei păreri pentru
faptul lipsei de analogie cu ceia ce se petrece în cursul limfogranulomatozei inghinale. Aci starea generală e mai puţin atinsă
ca în cele rectale. Aceasta pare să ne arate că ceeace primează in
alterarea stărei generale este mai puţin virusul Nicolas-Favre cât
localizarea specială a procesului patologic pe tractul digestiv cu rezorbţii de toxine şi infecţiuni datorite stazei colice. Putem întâlni
puseuri de pseudo-reumatism infecţios (Gottlieb), de eritem polimorf
(Liebreich şi Gottlieb) de pielo-nefrită colibacilară. In ultimul timp
am putut observa şi noi un caz prezentând aceste complicaţiuni.
Cercetările pe care le-am întreprins cu această ocazie pentru a
vedea dacă eritemul polimorf poate fi pus in relaţie cu infecţia Ni
colas-Favre au rămas negative.
Bolnava C. P., în vârstă de 35 de ani, o vedem prima oară în Mai
1931, pentru dificultate în defecaţie cu scaune purulente, pierderi de sânge
şi puroi în afara scaunelor, starea generală proastă cu febră şi denutriţie.
Boala a încdput cu 3 ani înainte când a resimţit dificultăţi la scaun şi emi
siuni purulente. La rectoscopie se constată la 5 cm. deasupra anusului un
inel de stenoză strânsă lăsând să treacă cu greutate un rectoscop de copil sau
Hegar No. 10. Deasupra stenozei, se constată o dilataţie amputară prezentând
o mucoasă congestionată şi pe alocuri cu ulceraţii în special pe peretele
anterior.
Bolnava e revăzută apoi în Noembrie 1932, când după o serie de şedinţe
de diatermie intrarectale şi pansamente rectale se constată o ameliorare a
canalului stenozat dela Hegar 10 la 14. R. Prei este pozitivă. In afara
turburărilor recto-intestinale bolnava mai prazintă în acest timp o erupţie de
erythem nodos polymorf generalizat pe faţă şi membre, precum şi accen
tuate artralgii. Urocultură arată prezenţa colibacilului. La începutul lui 1933,
bolnava e revăzută a treia oară, în aceiaşi stare. După 12 injecţii de
.emetină, bolnava acuză o ameliorare subiectivă şi funcţională de circa 1 2
luni. In Februarie 1934, e internată într’ un serviciu chirurgical din Bucu
reşti, unde constatându-se o constantă Ambard de 0,108 şi, radiografia
rectului arătând o infiltraţie intensă perirectală, niu i se dau destule garanţii
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asupra succesului intervenţiei şi părăseşte serviciul pentru a reveni în în
grijirea noastră. Local se găseşte aceiaşi stenoză foarte strânsă. Pierde
puroi mult. Starea generală este însă mai bună, este afebrilă. Ii refacem
reacţia Frei care e intens pozitivă, mergând până la escară. Ulterior apare
o erupţie întinsă de erythem polymorf. Pentru a verifica origina specifică
posibilă a acestei erupţiuni se face biopsia unui nodul şi cu el se prepară
de D -l D -r Wisner un broiaj cu care se practică reacţia Frey la un lim fogranulomatos sigur. Heacţia a rămas negativă.
Constanta Ambard contrar examenului anterior e găsită (Ciocâlteu) de
numai 0,055 deci foarte bună, fapt coroborat şi de proba cu Phenolsulfonftaleină intravenoasă care e de 600/ q după o oră.
I se încearcă vaccinoterapia cu vaccinul Prof. Ionescu-Mihăeşti şi re
zultatele funcţionale par să fie bune. Puroiul a diminuat temporar fără să
putem spera în vre-o modificare a stenozei rectale. Nodulii de erythem nodoe
persistă. Bolnava este apyretică.

In ceiace priveşte starea rinichiului, această observaţie în care
infecţia pare să dateze de lungă vreme a dat rezultate negative.
Atât constanta lui Ambard 0,055, cât şi proba cu phenolsulfonftaleină (6oo/0), par să arate buna stare funcţională a rinichiului. Am
cercetat atunci o altă pacientă E. C. de 42 ani, a cărei stenoză da
tează de foarte lungă vreme şi îmbracă forma purulentă. Constanta
Ambard era în acest caz 0,072, iar eliminarea pbenolsulfonftaleinei
după injecţie intramusculară e de 450/0, deci ambele în limite
normale.
Examenul irigoscopic este util spre a arăta întinderea stenozei,
dacă e multiplă, starea de extensibilitate şi mobilitate a cilindrului
intestinal, noţiuni necesare în cazuri de intervenţii chirurgicale. In
formele ce se întind spre sigmoid şi colon va arăta gradul de în
tindere a leziunilor. In acestea este mai ales demonstrativ examenul
cu soluţiuni coloidale de thorium după procedeul lui Knothe cu um
plere masivă, golire şi insuflare. E l poate arăta fine modificări de
configuraţie ale mucoasei, cu haustraţiuni şi goluri ce corespund
zonelor ulcerate. Stenoza poate ajunge până la obstrucţia complectă.
Examenul reetos copie făcut cu rectoscop de calibru mic ne va da
detalii asupra calibrului întinderei stenozei, extensibilităţei şi stărei
intestinului deasupra stenozei. Cuvântul hotărâtor pentru diagnostic
îl are reacţia Frei complectată când e posibil cu reacţiile biologice
pentru sifilis, şancru moale.
Nu se cunosc prea bine condiţiile care favorizează contagiunea,
care se produce în general prin contact sexual, normal sau anormal.
Nu s a publicat până în prezent nici o leziune primară rectală. S ’au
citat cazuri de lymfogranuloiriatoză inghinală prin contagiune con
jugală (Nicolau şi Banciu, Liebreich şi Gottlieb, Hoffmann).
_încercările de transmisiune experimentală dela om la om făcută
de Nicolau şi Banciu au dat greş. La cei cu lymfogranulomatoză s’au
obţinut doar reacţii alergice (2 cazuri), la cei sănătoşi nici un rezultat (3 cazuri). Autorii se întreabă dacă respectivitatea este con
diţionată sau dacă produsele utilizate pierduseră virulenţa.

Forma proliferativă.

Fig. 3 — Stenosd retractilii.
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Fig. 8 .— U lceraţie post radium terapie.
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In Fig. 6 microfotografia proectează imaginea din figura precedentă văzută cu obiectiv mare.
In Fig. 7 micro fotografia aparţine rectului unui bătrân de 50 de ani reprodus macroscopic in fig. 1, când am
examinat această piesă anatomică acum 8 ani; deşi aspectul infiltraţiei era polim orf şi deşi baccili Koch au Jost găsiţi
am înclinat să credem, că e de origină tbc. din cauza celulelor gigante de tip Langhans. Astăzi ştim că acestea se pot
găsi în cupele de limfogranuloni Nicolas-Favre.
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S’au recomandat diverse tratamente a căror eficacitate e re
lativă. Lugolul 40— 100 cm. zilnic, care e mai util în adenitele limfogranulomatoase, apoi emetina injecţiuni de 0,04 gr.— 0,08 gr.
în doză totală de 0,60 gr., yatrenul 105 (administrat intra-rectal
20 cmc. din soluţia 3 % ), acriflavina (spălături locale din soluţia
1 : 4000), parathormonul (0,5 cmc. subcutanat zilnic) asociat cu
calciu, antimoniul pe cale intravenoasă 0,02 gr., salicilatul de sodiu.
Chevalier dă în limfogranulomatoză inghinală 8 gr. salicilat de sodiu
per os sau 1— 2 gr. injecţii intravenoase zilnice cu rezultate satis
făcătoare. Kalk a propus terapeutica de şoc anafilactic cu ser de cal
intravenos, precum şi transfuziile de sânge. Toate aceste tratamente
n’au nimic specific. In practică ele pot aduce ameliorări relative
care împreună cu tendinţa la stagnare a procesului morbid poate să
ducă la un „modus vivendi” satisfăcător. Avem în observaţie câteva
asemenea cazuri pe care le urmărim de mai mulţi ani, în care
alături de tratamentele de mai sus, diatermia şi higiena intestinală
au contribuit să menţie o stare generală şi locală satisfăcătoare.
Diatermia prelungită e singurul tratament conservator util în
stenozele constituite in sensul că relaxează stenoza foarte mult, ajungându-se une ori la calibrul 20 mm., ceia ce asigură un transit
foarte satisfăcător.
Tratamentul biologic a dat rezultate foarte bune în limfogranulomatoza inghinală. In afară de încercările cu ser de berbec imu
nizat (Ionescu-Mihăeşti) şi cu ser de convalescent (Kalz şi Saghez),
ale căror rezultate deşi încurajatoare n’au beneficiat de statistică,
.mauimportantă poşedăm^azL un<.-vaccin-1'{Iohestti-MiKăeşti), al cărui'
bun rezultat a fost verificat pe un mare^număr\de. cazurţ, de.limfograriulomatoză'ringhirralâ^XionSsai-Mihăeşti, Longhin, Cbiriceanu).
-Vacdnul^de origină simiană na .arfe. nicUna.<efect*mcciv. Se injec
tează sub-cutâhăt“ b, 5~— 2 cmc. zilnic sau la 2— 3 zile interval. Re„ zultatele sunt fatal îndoelnice în stenoza rectală constituită. In trei
cazuri pe ' cârc lC-âm"" putut' urmări, rezultatele ' au fost negative?**^,..
Funcţional însă pare să existe o diminuare temporară a secreţiei
purulente. Poate că introducerea reacţiei Frei permiţându-ne un
diagnostic mai precoce, va permite în viitor obţinerea unor rezul
tate satisfăcătoare în rectita limfogranulomatoasă recentă.
Tratamentul chirurgical a luat o mare extindere în ultimii ani.
E l poate fi aplicat sub diverse forme:
a) Anus contra naturei iliac, temporar sau definitiv.
b)
.....Amputaţia. - abdominorperineală.* transanală^^care constitue
metoda radicală de tratament. Dimitriu, care a adaptat această technică la limfogranulomatoza rectală, dă statistica următoare: 25 cazuri
operate, din care 3 morţi, 3 recidive, 15 vindecări, 4 cazuri recent
operate, vindecate. Această statistică este foarte încurajatoare şi ne
face să credem că e încă susceptibilă de ameliorare. Funcţional uneori noul orificiu anal este continent până la gaze, alteori e numai
de o continenţă relativă.
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c) Vechiul procedeu de amputaţie rectală tip Lysfranc trebue
prescris ca fiind mai mult nociv decât util.
d) Cauterizarea când ulceraţia sau leziunea e limitată.
*

*

*

Rect-colitele sifilitice. In ul.imul timp datorită extensiunei rectosigmoiditei limfogranulomatoasă, unii autori neagă complect exis
tenţa sifilisului în această regiune. Această părere oarecum logică
dacă ne gândim la abuzul ce s'a făcut cu diagnosticul de sifilom
ano-rectal este totuşi extremistă dacă ţinem seama că practica homosexualităţei comportă riscul infecţiunei locale.
Sifilisul- interesează «după clasici de,,obiceiu. rectul,, S ’ar putea
urca uneori mai sus pe colon dând naştere unor forme ulcerative, cu
evoluţie spre stenoză. Sifilisul colonului este în general terţiar cu
infiltraţiuni gomoase ale sub-mucoasei sau cu ulceraţiuni ale plăcilor
lui Peyer. Aceste ulceraţiuni sunt invadate apoi de procesul cica
trizam specific luesului care duce la multiple stenoze intestinale.
-— - S e ‘disting deci 2 faze clinice care corespund celor 2 procese
anatomice. O fază de colită ulcerativă, cu scaune dizenteriforme
şi emisiuni, hemoragico-purulente. Uneori poate surveni şi febră
prin infecţie secundară. In această perioadă diagnosticul este mult
mai dificil. In perioada cicatricală, manifestările clinice sunt .mai
caracteristice: fenomene de subocluzie, sindrom Koenig, iar radio
logie; stenoze multiple pe traectul colonului şi chiar al ilionului,
proprii sifilisului intestinal.
Reditele sifilitice mai puţin frecvente pentru motivele arătate
mai sus par să rămână ca frecvenţă şi importanţă imediat după cele
limfogranulomatoase.
La nivelul rectului, sifilisul poate da leziuni în toate peri
oadele. In cea primară la homosexuali putem întâlni sifilomul primar
(vezi mai jos obs. bolnavului B.), în perioada secundară sunt
sifilidele ano-rectale şi formaţiunile papilomatoase numite de en
glezi „sentinel piles” (hemoroizi sentinelă).
Afinitate pentru rect are după clasici sifilisul terţiar, dând
mai rareori 'gome cu miozite, mai deseori infiltraţiuni difuze ducând
la stenoze rectale asociate adeseori cu fistule. Acestea erau foarte
probabil; stenozele recunoscute azi ca limfogranulomatoase.
Diagnosticul pozitiv îl punem prin reacţiile serologice pentru
sifilis combinate cu reacţiile Ito-Reenstiernn şi Frey, negative, şi prin
examenul biopsie dacă este nevoe.
Tratamentul va fi cel specific la care se va adăoga cel medical
local, sau în extremis chirurgical.
Reclita tuberculoasă nu e în general solitară ci se asociază cu
alte determinaţiuni tuberculoase, fie pulmonare, fie pe aparatul genitourinar. Se pot distinge 2 forme.
1) O formă ulceroasă, care prezintă la examenul rectoscopic
numeroase ulceraţiuni, policiclice cu marginile deslipite, înconjurate
de formaţiuni polipoase, vegetante, pediculate sau sesile. Fundul
acestor ulceraţiuni este grisatru, murdar. Aspectul acesta ulcero-
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vegetant al leziunilor aminteşte pe cele canceroase, însă nu prezintă
la trecerea rectoscopului aceiaşi duritate caracteristică neoplasmului
rectal. Biopsia va arăta prezenţa celulelor gigante, care însă nu
este suficientă. Diagnosticul se va pune pe prezenţa bacilului Koch.
Simptomele sunt cele întâlnite in recto-colitele disentiforme, cu exacerbaţiuni în perioadele acute; tenesme, sânge şi mai ales eliminări
de puroiu precedând sau însoţind scaunul.
2) Mai este şi o formă fără ulceraţiuni cu infiltraţie şi îngroşare difuză a mucoasei, ducând uneori la stenoză rectală. Aceasta
are o alură mai cronică cu puseuri disentiforme. Pe când prima
semăna cu neoplasmul, aceasta are analogii cu stenozele rectosigmoidiene de origină limfogranulomatoasă sau sifilitică.
Rectita gunococică. Rectita gonococică este mai frecventă la
f«mei decât la bărbaţi. După Berndt raportul ar fi de 13 = 2.
” Rieder, Qu&m. Hartman explică această tendinţă a femeilor de a
face gonoree rectală prin mecanismul anastomozelor directe venoase ce există între organele genitale femenine şi rect. La bărbaţi
virusul ar trebui să treacă întâi prin plexul vezical şi ruşinos spre
a ajunge la plexul hemoroidar. Uneori poate fi produsă rectita şi
prin irupţia unei Bartholinite gonococice. Credem că acest raport s a
modificat în ultimul timp prin posibilitatea de contagiune directă rec
tală pe care le ocazionează pederastia şi care a augmentat gonoreea
rectală la bărbat.
Clinic se înfăţişează ca o rectită banală, foarte purulentă, cu
tenesme, arsuri şi prezenţa gonococului în puroi.
In formele mai vechi diplococul lui Neisser pătrunde în stra
turile profunde şi conduce la desvoltarea unui ţesut de granulaţie care
se transformă apoi în cicatrice. Astfel naşte rectita gonococică jîtenozantă, unde mecanismul de formare al stricturilor este asemănător
cu cel din tractul urinar. In formele acestea nu mai găsim gonococul
la suprafaţă, nici în puroiu şi nici în mucoasă, cu atât mai greu
în ţesutul cicatricial. Atunci s’a căutat să se pună diagnosticul pe
configuraţia hysto-patologică a leziunilor şi anume (prin anologie cu
cele produse de gonococ la nivelul trompelor) pe infiltraţia plasmocytară, cu lipsa de leziuni perivasculare, care ar deosebi aceste
leziuni de cele sifilitice. Wegener, Nakamuras, conchid că pe cer
cetările histologice nu se poate conclude sigur între procesele si
filitice şi cele gonococice, în absenţa germenilor patogeni respectivi.
Am putea adăoga azi şi procesele rectitei limfogramulo.matoase unde
infiltraţia plasmocitară este foarte bogată:
_
'
Dificultatea diagnosticului e uneori foarte mare şi poate antrena
la erori în favoarea sau defavoarea gonocociei. Observaţia de mai
jos e foarte demonstrativă pentru prima eventualitate. Examenul
serologic şi anatomo-patologic făcute de specialişti buni, ne-au indus
în eroare.
Vom cita cazul unui bolnav B. N., care de 2— 3 ani prezintă fenomene
de rectită. Debutul boalei prin 1930, cu fenomene de rectită catarhală cu secreţiuni sero-purulente, rectoscopic cu o mucoasă constelată de uşoare eroziuni
mergând până-la 5— 6 cm. deasupra orificiului anal. Reacţiile toate negative,
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iar reacţia I r e y nefiind. utilizată la acea dată în infectiunile rectale, conchidem
la o rectită traumatică-gonocoeică deşi gonococul nu se putuse găsi în se
creţie. Bolnavul mărturiseşte practici sodomice. In Ianuarie 1933, prezintă
însă semne obiective de rectită acută, hemoragică şi purulentă, cu exulceraţii
frecvente şi o ulceraţie de mărimea unei monede de 2 lei. Cu margini
hypertrofice şi tomentoase. Rectită era însoţită de tenesme, scaune mucopurulente şi de febră mergând până la 38°, cu stare proastă generală şi determinatiuni articulare de pseudo reumatism infectios. Din rect nu i s’a putut
izola nici un germen specific, rectiile pentru sifilis şi Dmelcos negative, în
schimb o hemocultură făcută în oraş dă un gonococ. Bazaţi pe aceasta i se
face o terapeutică anti-gonococică intensă, locală cu săruri de argint, generală
cu vaccigon şi apoi cu gono-yatren. După prima injecţie de gono-yatren, la
23 Martie apare o erupţie maculo-papuoasă, generalizată pe fată şi pe corp.
însoţită de febră mare vesperală mergând până la 39,6° cu fenomene colapsice.
O hemocultură rămâne negativă de astă dată, însă sero-diagnosticul pentru
gonococ pozitiv. Deasemenea o biopsie rectală văzută de un anatomo-patolog priceput dă ca rezultat: rectită gonococică. Această deducţie era bazată
pe marea infiltraţie de plasmocyte fără a se găsi însă diplococul. Este con
siderat mai departe ca septicemie gonococică şi se hotărăşte a i ge continua
gono-yatrenul. Papulele sunt din ce în ce mai infiltrate, dureroase, deformând
complect fata bolnavului, febra e continuă cu exacerbaţîe vesperală şi puternice
artralgii umerale. Se adaogă neo-dmegon, şi apoi ser antimeningococic.
Deşi la 8 Februarie toate reacţiile pentru sifilis fuseseră negative,
la 5 Aprilie se repetă şi toate sunt găsite intens pozitive. După 3 injecţii
cu Solmuth, a 4-a zi febra dispare şi papulele pălesc. Rectal ulceraţia aceea
dispare treptat: fusese deci vorba de un sifilom primar. In schimb rectită
continuă, dă naştere la un traect fistulos care este operat. Ii facem reacţia
Frei, care e găsită intens pozitivă. II revedem pe bolnav după un an de zile
şi deşi a urmat tratamentul specific cu mare regularitate, şi deşi a încetat
practicele Sodomice pasive mai prezintă fenomene de rectită cu ulceratiuni
la 6 cm. de orif. anal. care tin desigur ca şi cele dinnainte de sifilom , de
rectită Nicolas şi Favrc, al cărui debut se situează probabil cu 2 ani înnainte.

Această observaţie este instructivă din mai multe puncte de
vedere. întâi este un exemplu de rectită limfogranulomatoasă prinsă
în faza ei incipientă. Pe aceasta s’a grefat un sifilom rectal, care a
dat o septicemie sifilitică, cu o curbă febrilă neobişnuit de ridicată.
Toate neajunsurile suferite de bolnav şi de medici (fiind un bolnav
cu stare a fost văzut de numeroşi confraţi din cei mai cu vază),
provin din aceea că erori şi interferenţe patologice au dirijat diag
nosticul către o gonococie inexistentă.
Sero-diagnosticul pentru gonococ a fost făcut în perioada seropozitivă pentru sifilis şi ne-a indus în eroare fiind falş pozitiv din
pricina sifilisului pe care îl ignoram. Eroarea de diagnostic a mai
fost provocată de o eroare de laborator, găsindu-se la hemocultură
un gonococ inexistent.
Examenul anatomo-patologic a contribuit şi el confirmând rectită
gonococică, bazat pe marea infiltraţie de plasmocite, despre care
autorii germani spun că nu este specifică leziunilor de gonococie,
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probă şi cazul nostru. Septicemia sifilitică secundară din acest caz
îmbracă şi ea un aspect mai puţin obişnuit prin febra intensă de care
se însoţeşte.
*

*

In afară de recto-sigmoiditele de mai sus sunt încă o serie
de sindrome care deşi mai rare sau inedite la cunoştinţa noastră,
cum e cazul celei ce survine în limfadenoza aleucemică, sunt. totuşi
foarte interesante de cunoscut pentru a evita o interpretare eronată.
Limfadenoza cronică aleucemică poate conduce la ulceraţiunea
nodulilor intestinali. Noi am putut urmări două asemenea cazuri.
In primul caz era vorba de un caz din serv. Prof. Nanu-Muscel, care
prezentase o lungă fază de circa 12 ani, cu tabloul sanguin complect aleucemic. Nu există nici leucocitoză globală, nici lim focitoză relativă. In ultimele
6 luni ale vieţei însă tabloul sanguin devenise subleucemic, iar în ultima lună
net leucemie. In cursul observaţiei episoada diareice sanguinolente repetate ne-au
făcut să facem un examen rectoscopic un an înaintea morţii. Acesta ne ară
tase începând dela 10 cm. de orificiul anal o serie de noduli submucoşi de
mărimea unui bob de porumb şi chiar a unei alune. La necropsia făcută un an
mai târziu colonul prezenta pe porţiunea descendentă şi sigmoidă ulceraţiuni
ovale cu marele diametru de 1—2 cm. cu marginile îngroşate şi decolate.
Un al 2-lea caz sensibil analog ne arată că această complicaţie poate fi
relativ frecventă. Era vorba de un bolnav M. D. în vârstă de 47 ani, intrat
în serviciul Prof. Nanu-Muscel, pentru hipertrofia întregului sistem ganglionar cu o erupţie papuloasă pe membre, prurit, dureri abdominale şi scaune dia
reice sanguinolente. Examenul biopsie şi sanguin ne-a arătat că avem de a face
cu o limfademie aleucemică. Examenul rectoscopic ne-a arătat o abundentă se
creţie sero-purulentă şi hemoragică. In tot timpul recto-sigmoidului proemină
o serie de tumori submucoase mobile p3 planurile profunde de mărimea unor
alune mari. Bolnavul a eşit din spital, aşa că ne lipseşte controlul anatomic
tardiv. Nu e mai puţin adevărat însă, că în timpul vieţei acest bolnav a
prezintat sindromul unei rectolite hemoragice şi purulente, a cărui cauză a
fost fără îndoială nolulii leucemici din peretele recto-colonului.

Recto-colitele secundare radium şi radioterapiei. Seitz şi Wintz,
Eckelt şi Schwarz au descris leziunile colonului şi chiar ale ilsonului
secundare aplicărilor de radium sau radioterapiei. Aceste turburări
constau din colite sau recto-colite, uneori numai rectite care pot fi
de tip cataral, inflamatoriu sau ulceros (Fig. 8).
Patogenia ar fi după unii, dată de sensibilitatea specială a
intestinului faţă de .aceşti agenţi la care s’ar asocia şi infecţia microbiană în multe cazuri dizenterică. După majoritatea autorilor ger
mani, cauza ar rezida în prea mare cantitate de raze X. Tabloul
clinic este cel obişnuit, adică scaune diareice, mucozităţi, sânge,
tenesme rectale. In general simpto.mele nu se pot încadra într’o
schemă rigidă, fiind oarecum individuală după caz, după intensi
tatea şi întinderea leziunilor. Pronosticul nu e grav la cele catarale;
este prost la cele ulceroase, care se pot complic^ de stenoze, per
foraţii şi peritonite. Tratamentul este diminuarea dozelor sau sus
pendarea lor pentru un timp şi pansamentele rectale cu bismut,
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oxid de zinc şi laudanum. Mari cantităţi de bismut sau cărbune
per os.
Redo-colitele toxice. In intoxicaţiunile acute şi cronice cu mer
cur survin deseori escarificări în lungul colonului urmate de ulceraţiuni. O complicaţie analogă poate exista în cursul uremiei. De notat
că în aceste cazuri procesul este vindecabil prin suprimarea toxicului.
O bună parte din colitele ulceroase grave vindecate cu tratamente
variate îşi datoresc vindecarea simplei suprimări a toxicului, iar
nici decum substanţelor propuse de unii autori.
Redo-colitele traumatice au putut fi invocate la hemosexualii
pasivi. Nu trebue să uităm că la aceştia contagiul septic poate juca
un rol mai important. Traumatismul propriu zis (canule, exploraţiuni), dacă există, nu ştim să fi condus la un sindrom cronic. Per
sonal am văzut o recto-colită purulentă şi hemoragică pasageră, în
urma unei clisme de .muşeţel fierbinte.
D-nul G. D. de 44 ani, e un vechiu preocupat al sferii ano-genitale.
A avut blenoragie şi sifilis bine tratate în antecedente. O anchetă directă şi
indirectă în privinţa homo-sexualităţed e negativă. A fost văzut de noi pentru
prima oară cu 2 ani înnainte pentru hemoroizi interni moderaţi şi uşoară atonie
a sfincterului anal. A fost tratat atunci cu injecţiuni sclerozante. In ultimul
timp având o oarecare jenă la prostată a fost sfătuit de un confrate să facă
o clismă cu ceaiu de muşeţel pe care bolnavul a făcut-o prea fierbinte şi a
resimţit imediat arsura. In zilele care au urmat bolnavul constată o serozitate
purulentă şi uneori cu sânge care provoacă mici tenesme urmate de eliminarea
secreţiei puriforme. Examenul rectoscopic ne-a arătat mucoasă foarte hiperemiată, umedă, uşor turbure, iar lumenul plin cu o secreţie puriformă ce je
nează puţin examenul. Se constată în acelaş timp pe faţa inferioară şi mar
ginea liberă a valvulei m ijlocii a rectului o ulceraţie triunghiulară acoperită
cu o falşă membrană şi care sângerează cu foarte mare uşurinţă la atingerea
cu rectoscopul. Opt zile de pansamente rectale au suprimat complect secreţia
şi au vindecat ulceraţia. O reacţie Frei făcută la 10 zile dela apariţia feno
menelor a fost negativă.
*
*
*

După expunerea recto-sigmoiditelor cronice de cauză etiologică
bine cunoscută, e momentul să ne întrebăm ce mai rămâne din aşa
zisă colită ulceroasă gravă sau recto-colita hemoragică şi purulentă.
Se ştie că înainte chiar de descoperirile recente privind etiologia
limfogranulolnatoasă a unui foarte .mare număr de rectite, o serie
de autori (Hurst, Herman, Albu), contestau existenţa acestui cadru
nozologic şi le considerau ca urmarea unei infecţiuni cu bacilul
dezinteriei. Alţi autori însă considerau colita ulceroasă gravă ca o
entitate aparte şi invocau ca agenţi patogeni, diferiţi microbi sau
paraziţi: bacili paratifici, coli, protei, gazogeni, diplococul lui Bargen şi Logan, bilharzioza, balantidium coli şi blastocistis. Aceşti agenţi patogeni contestaţi deja înainte nu mai prezintă azi decât
o importanţă istorică.
Există însă o recto-colită hemoragică şi sero-purulentă a cărui
etiologie nu pare să fie în raport cu una din cauzele expuse în
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formele precedente aşa cum ne-am convins în practica noastră. Ca
racterul ei este însă, nu gravitatea, ci tocmai evoluţia benignă şi
vindecarea în urma unui tratament care vizează igiena şi exoneraţia
intestinală. Apariţia ei pare că trebue să fie pusă în legătură cu
constipaţia durabilă, oarecum brusc instalată la un intestin cu o
susceptibilitate constituţională particulară. Observaţia de mai jos
constitue un exemplu în acest sens.
D-na C., în vârstă de 41 ani, suferă de 3 ani de o constipaţie rebelă
survenită în urma unei cure de slăbire (20 kgr.). De 2 ani are uneori scaune
cu sânge. Mai târziu a observat şi o secreţie. In ultimul timp are un scaun
rubanat şi sânge din ce în ce mai des. A a v u t, un sifilis mai de multă
vreme, pe care insă l-a tratat bine. O radiografie recentă arată existenţa unei
staze cecale importante.
Examenul rectoscopic arată că mucoasa rectosigmoidului pană la 20
cm. până unde a mers explorarea este hiperemiată şi sângerează foarte
uşor. In lumen există o abundentă secreţie sero-purulentă şi hemoragică. I d
cursul examenelor ulterioare s’a putut constata uşurinţa cu care atingerea cu
marginea reetoscopului putea provoca ulccraţiuni ,,en coup d ongle . In canalul
anal ampule hemoroidare moderate. Bolnava s’ a ameliorat complect in câ
teva luni prin dietetică şi medicaţie care viza exoneraţia normală a intesti
nului la care s’a adăogat succesiv medicamentele uzuale şi foarte probabil ano
dine în asemenea cazuri (Parathormone, Yatren, Gluconat de calcium). Doi
ani mai târziu bolnava a făcut o fistulă anală. Cu această ocazie am con
trolat reacţia Prei care a fost negativă.
*

*

*

Din consideraţiunile de mai sus se poate vedea că cu toate că
progrese însemnate au fost făcute în capitolul recto-signoiditelor cro
nice, rămân încă o serie de probleme în suspensie.
Din punct de vedere practic vom insista, terminând acest me
moriu, asupra faptului că diagnosticul precoce de care totdeauna de
pinde succesul tratamentului are, mai ales în acest domeniu, o foarte
mare importanţă.
I. P A V E L et I. F l o r i a n : Les rectosigmoïdiles chroniques.
Les auteurs entendent sous le nom de recto-sigmoïdites chroniques toutes
les formes cliniques qui furent jusqu’à présent décrites sous diverses dénominations
(ulcéreuses, hémorragiques, purulentes, infiltratives, graves) mais qui ont la chroni
cité comme caractère comun. — La sous division de ce chapitre peut être faite
aujourd’hui du point de vue éthiologique. — Les auteurs acceptent cette classification.
Ils décrivent les rectocolites de la dysenterie baccilaire et s’arrêtent surtout
sur celle de la lymphogranulomatose (Nicolas-Favre rectal) qui est décrite com
plètement ; du point de vue clinique ils distinguent des formes incipientes, puru
lentes, hémorragiques, et hémorragiques purulentes, prolifératives, ulcéreuses, la
form e avec fistules, la génito-ano-réctale, stenosante, retractile, ectasiante ; ils pas
sent à l'étude des rectocolites syphilitiques, tuberculeuses et gonoccociques.
Le travail se termine avec l’étude des rectosigmoidites lymfadenosiques
chroniques (là dessus ils publient deux observations), des rectocolites secondaires
au radium et à la radiothérapie, des rectocolites toxiques et traumatiques.
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I. PAVEL

u . I. F l o r ia n : Die cronischen Recto—S i“ tnoïdite.
Die Verfasser vereinigen unter dem Namen Rectosigmoïditen alle klinischen
Formen die bis nun unter verschiedenen Benennungen beschrieben wurden (die
geschwilrige, hemoragische, eitrige, infiltrative, und die schwere Form) welche
aber einen gemeinsamen Carakter haben : din Chronicität. — W as die Einteilung
dieses Kapitels betrifft, kann sie heute von etiologischem Standpunkte gemacht
werden.
Die Verfasser beschreiben dann die Rectocoliten aus der bazilären Dysen
terie und halten sich besondersauf über die lymphogranulomatöse (Nicolas—Favre—
rectal) welche gründlich vom Standpuncte der clinischen Formen beschreiben, —
und bemerken die incipienten Formen, eiterige, hemoragische und eiterhemoragische, geschwürige, die Fistelform, genito—rectale, stenossierte, retraktile und
ectasiante Form ; teilen mit das Studium der siphilitischen Rectocoliten, tuberculösen und gonoreischen Rectocoliten.
Das W erk schliesst mit einem Studium der limphadenosisch—cronisch—aleucemischen Rectosigmo'idite (von der sie zwei Krankengeschichten publiezieren),
der secundären Rectocoliten, der toxischen und der traumatischen Rectocoliten.
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CĂRBUNE MEDICINÁI RICHTER

«GEDEON RICHTER»
Tablete Carboacid
Tablete Carbomedicinalis
0,40 gr. cărbune cu 2% HC1.
0,40 gr. cărbune

Indicat în turburări digestive.

Tablete Carbopepsin
0,25 gr. cărbune, 0,25 gr. pepsină
Indicat în dispepsii.

Tablete Tannocarbon
0,12 gr. cărbune, 0,12 gr. tanin
albuminat
Indicat în disenterie, enterocolită
acută şt cronică.

Indicat în turburări ale secreţiei
clorhidrice (hipoclorhidrice).

Tablete Carboacid c. pepsin
0,25 gr. cărbune cu 2°lo HCL şi 0,25
gr. pepsină
Indicat în achilia gastrică, diaree
gastrogenă.

Tablete Carbolax

0,45 gr. cărbune, 0,05 gr. Extr.
sennae sicc.
Indicat în procese intestinale fer
mentative, constipaţie habituală,
colita mucoasă.

Tablete M A G N O C A R B O N Richter
0,25 gr. cărbune, 0,25 gr. M agnozon (m agnézium peroxydatum )
şi 0,005 gr. extr. belladona.
Indicat: in flatuienţă, m eteorism e, enterite acute şi hiperaciditate.

