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C R O N I C A
In decursul celor 7 ani de apariţie, ,,Mişcarea Medicala Română” a
închinat un număr special D-lui Prof. C. L E V A D ITI, închină pe cel de
fată D -lui Prof. C. D A N IE L şi va închina unul din numerile viitoare
D -lui Prof. D. DANIELOPOLU, toate cu ocazia alegerii acestor savanţi
români la Academia Franceză de Medicină.
Această publicaţie, care semnalează mişcarea medicală românească de
pretutindeni, a îmbrăcat haina de sărbătoare, pentru a sublinia importanta şi
deosebita semnificaţie pe care această consacrare a D -lui P rof. Daniel de
către cel mai important for medical din lume o are pentru medicina româ
nească; dar, am folosit în acelaş timp unicul prilej, să arătăm toată recu
noştinţa şi stima ce purtăm acelora cari cu atâta largă înţelegere şi pres
tigiu au patronat această publicatiune dela începuturile ei
Nu avem pretenţia de a fi caracterizat în câteva pagini o activitate
strălucită de ani; am dorit doar să schiţăm o etapă a unei vieti de muncă
şi creaţie dela care d-1 Prof. Daniel şi cu D-sa, medicina românească poate
privi cu justificată mândrie înapoi şi cu cele mai legitime sperante în viitor.
Pentru a reda şi mai bine caracterul festiv al acestui număr, am
reţinut pentru publicare câteva lucrări importante ale D -lui Prof. Daniel,
în numărul acesta numai una şi ale şcoalei D-sale.
Intr’un prim articol D-1 Prof. D A N IE L şi D -r D AN M AYRO DIN
descriu Lesiunile vezicei în laparotomiilc ginecologice. Pornind dela un in
teresant caz personal de sarcină uterină cu hematocel pelvian, care după la
parotomie a prezentat o necroză a vezicei, fistulă vezico-abdominală şi supu
ra se prevezicală 1— terminate prin vindecare — autorii fac o descriere com
plectă, clară şi concisă a lesiunilor vezicei după laparotomii.
Lucrarea D -lui Conf. AL. CRAINICEAN U şi D -r E. K E R N despre:
Contribuţiuni la acţiunea extractelor de corp galben ovarian, ar putea fi so
cotită ca o conclusie la o serie de lucrări importante pe cari D-1 Conf. Crăiniceanu, un strălucit colaborator al D -lui Prof. Daniel, le-a publicat asupra
secreţiei, interne a ovarului, lucrări citate şi folosite actualmente de toţi
cercetătorii acestor chestiuni.
Autorii precizează după observaţiuni personale că acţiunea corpului galben
este energică -şi capabilă să suprime ritmul menstrual prin inhibiţia ovulaţiei.
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Rezultatele practice ale acestor constatări au o deosebită importanţă.
Injecţiunile de corp galben ovarian pot f i utilizate cu rezultate excelente în
turburările de hiperovarie şi mai ales în patologia infecţiunilor ginecologice.
Este cunoscută acţiunea nocivă a mcnstruaţiei asupra infecţiunilor g i
necologice şi injecţiile de extracte de corp galben, provocând o sistare provi
zorie a mcnstrelor ar înlătura cel mai important factor de cronicizare şi în
răutăţire al infecţiunilor ginecologice, aducând în acest mod un serviciu con
siderabil tratamentului.
Tot in legătura cu problema secreţiei ovariene, D -l Doc. D -r STANCA,
revine cu o descriere a metodei D-sale precizând: Problema hormonală ţi
acţiunea homostimnlantă locală a extractelor de ovar (injecţii intra-ovariene).
încă din 1924, D-sa tratează anumite amenoree (cele esenţiale) cu in
jecţii intra-ovariene de extract ovarian. Cazurile tratate astfel au fost publicate
în diferite reviste şi în M. M. R . No. 5— 6/1934, cu rezultate excelente.
Explicaţia acestor rezultate se explică desigur prin aportul de hormon
direct in parenchimul ovarului, prin hiperemia provocată de injecţie şi prin
iritaţia congestivă a ovarului cu o substanţă, care nu este indiferentă ovarului.
D -l Docent D -r I. VA SILIU , descrie nn non sindrom bnlbar: Paralizia
perechilor craniene 7 —j— 8 —|— 9 - ( - 10 —f— 11 —|— 12 şi hemiplegie alternă,
pe care le numeşte Sindromul tuturor nuclcilor bnlbari.
Descrierea acestui nou sindrom o bazează pe 2 observaţiuni perso
nale şi o însoţeşte cu o expunere generală a cauzelor acestor sindrome bulbare.
D -l D -r ST. ODOBLEJA îşi continuă cercetările asupra procedeului
D-sale de fonoscopio, din care am publicat aci alte articole. De data accasta se ocupă de Ponoscopie în colecţiile pericardice. După ce analizează
pe rând simptomele unei colecţii pericardice, arată că nici unul nu are o
valoare precisă, puncţia fiind singură patognomonică, dar periculoasă şi dificilă,
când nu există lichid. Eonoscopia dă însă indicaţii precise, fiindcă datele ce se
obţin prin acest metod de investigaţie precizează cu destulă fineţe nu numai
un lichid pericardic, dar creşterea şi scăderea acestuia dela o zi la alta.
Am făcut loc în coloanele noastre lucrărilor D -lui D -r Odobleja cu cre
dinţa că partea lor originală de contribuţie va găsi controlul necesar pentru
a decide asupra încetăţenim fonoscopiei în semiologie.
*
D -l A gr. D -r SIMlCI, continuă admirabila revistă generală despre
Diagnosticul precoce al cancerului stomaculni in lumina noilor cercetări,
arătând toate mijloacele de investigaţie pentru obţinerea unui diagnostic
precoce, singurul care dă posibilitatea unor rezultate operatorii mulţumitoare.
D-ra D -r M ARIA CRISTEA într’o revista generală: Consideraţinni
asupra patogeniei şi a pronosticului în vărsăturile grave ale gestaţiunei, face
o expunere complectă a acestei chestiuni, după ultimele date. Cu deosebire in
teresante sunt precizările asupra pronosticului după elementele clinice, san
guine şi urinare, cari orientează perfect pe practician în atitudinea terapeu
tică pe care trebue s’o ia.
1
Vărsăturile grave ale gestaţiunei sunt încă o problemă dificilă pentru
practica medicală, mai ales când practicianul doreşte să precizeze cauza şi
să trateze cauzal renunţând la terapeutica simplistă a evacuării conţinutului
uterin.

*
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Ara făcut loc in acest număr la mai multe cazuri interesante de caztiisticâ
D -nii Insp. G-ral Sanitar D -r V. POPESCU şi D -r L. PORN, publică
asupra unei Epidemii de para-tifos B, debutând eu sindrom choler.form ş.
eoineidând eu ingerarea de poşâreă, îndeosebi de interesantă şi prin forma
paratifosului, dar mai ales prin precizarea patogeniei acestei epidemii: posirca, acest residiu al prunelor din cari se fabrică la noi ţuica, în cazul de
fată îndeosebi de alterată ca conţinut, a exaltat virulenta microbilor de
paratifus B preexistenţi în organismul acelor bolnavi, purtători in stare de
sănătate aparentă a unei infectiuni latente.
_ _
_ a
Este vorba aici de o epidemie de paratifus B de origine autogena, in
felul aceleia de febră tifoidă relatată de D -l D -r Anton Feier, în revista
noastră, No. 11— 12/1933, care relatând o epidemie de febră tifoida aparuta
într’un' sat şi neputându-i explica etiologia prin dovedirea contagiune!, s’a
alăturat la teoria autogenezei febrei tifoide prin transformarea sub influenţa
unor cauze încă necunoscute, a colibacilului in bacii tific.
Pără a împinge atât de departe teoria autogenezei şi pentru bacilul
paratific a cărui înrudire atât de aproape cu bacilul febrei tifoide este totuşi
cunoscută, autorii de faţă susţin numai teoria infecţiunei latente, care su
acţiunea unei cauze iritative, toxice sau infecţioase, de altă natura, îşi
exaltă virulenţa şi transformă pe purtătorul cronic de microbi inofensivi m
bolnav aparent.
Este nu

numai

o

contribuţie

cazuistică

interesantă,

dar

.
,
şi un do

cument preţios de felul cum trebue condusă o anchetă sanitară pentru a ajunge
la identificarea şi la stingerea unei epidemii.
. . .
D -l D -r N. STROESCU: Un caz do volvulus al coeculm este iuteresant prin conduita operatorie cu rezultate bune şi prin expunerea pe scurt
a chestiunei volvulusului coecului pe care autorul o facecu prilejul
pu
blicării cazului său, unul dintre puţinele cazuri publicate la■ «>1.
D -nii Lt.-Colonel D -r STROIAN şi Opt. D -r RAIEEANU

expun

un caz de Exantem nrticarian în paludism.
Cazuri de acest fel sunt rare: numai câteva în literatura medicala ro
mânească. Observaţia ce publicăm este interesantă şi prin faptul ca urticaria
apărea regulat odată cu accesul febril şi mai ales prin controlul pe care
autorii l ’au făcut constatând regulat prezenţa crizei coloidoclazice, care după
concepţia lu i Abrami, Sevenet şi Aynaud este la baza acestei urticarn paludice.
De altfel tratamentul chininic aplicat bolnavului, a confirmat natura
paludică a acestei urticarii, prin dispariţia urticariei odată cu a acceselor
6 Erupţiunile cutanate polimorfe de natură paludică, cari însoţesc accesul
paludic şi se vindecă prin administrarea de chinină, precum este S1 °*zu Pu
blicat de serviiciul de boli contagioase şi dermatologie al Spitalului Militar c m
Craiova, în Revista Sanitară Militară No. 3/1934, nu sunt prea frequente.
Suntem înclinaţi, în acord dealtfel cu una dintre teorii, a recunoaşte
şi eritemului nodos. cel puţin în unele împrejurări, un
caracter de ordin
coloidoclazic; precum se ştie, Eritemul nodos de natura paludica exista şi
a fost identificat pentru prima dată de către medicul roman Obedenaru, la
mijlocul veacului trecut*
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La capitolul de medicină practică publicăm interesantul articol al D-lui
DUMITRESCU-POPOVICI despre: Dificultăţi in diagnosticul clinic
şi radiologie al ulcerului duodenal; iar D -l D -r I. VASILESCU expune

D -r

Tratamentul choreei lui Sydenham prin pirctoterapie.
Acest tratament aţpartiine de fapt D-rului L. Porter-Sutton din
New-York, după cum reese dintr’ un articol publicat în „A cta Medica Latina” ,
fasc. 31, lan.-Febr. 1933, de către A. Jobin, care şi relatează împrejurările
in cari autorul metodei, a pus pe seama febrei vindecarea copilului de 11 ani,
căruia dându-i un derivat al acidului barbituric (pheno-barbital) i-a provocat
un eritem scarlatiniform şi dintr’o neînţelegere dragul a fost continuat încă
2 săptămâni.
Tot Porter-Sutton, care, ca să provoace febra a recurs apoi la vaccinul
tifico-paratific, a relnarcat la to{i choreicii tratati cu piretoterapia şi cari s'au
ameliorat şi vindecat rapid, o reacţie meningee.
*
Cu numărul de fată şi în preajma Congresului al H l-lea al Presei
Medicale latine, care se va tine la Paris, între 17— 21 crt., şi la care am fost
însărcinat a prezenta un raport la a I lI -a chestiune; Technique et présen
tation d'un journal médical, am făcut oarecari modificări facturii revistei
noastre, între care pentru a „echilibra” mai bine un număr şi pientru. a face o
distincţie mai netă în gruparea materiei, am cuprins în rubrica „Revista
Analitică” tot ce se referă şi se supune analizei, iar în rubrica „Index
bibliografie” numai citarea diferitelor lucrări şi comunicări din diferitele re
viste, buletine ale societăţilor şi sumare al Congreselor.
De asemenea în rubrica „Actualităţi medicale” vom cuprinde tot ce
este de actualitate şi merită a f i relevat în întreaga presă niedicală mondială,
iar într’o „Cronică medicală latină” vom referi în special tot ce priveşte
.viafa medicală a ţărilor latine.

Docent D-r M. CAnciulescu

RE CTIFIC ARE
la No. 6/1934.

La CRONICA, pagina 451, rândurile 15— 20 a se ceti astfel:
\ Spre deosebire de aceste reviste şi de celelalte, noi am căutat
să dăm o extindere mai mare acestor numere speciale, în cari
— pentru morrtent pe specialităţi (de sisteme, aparate sau organe),
mai târna pe anume subiecte — aruncând o privire cât mai întinsă
în diferitele domenii ale medicinei sau restrângând viza microscopică
pentru scrutarea în adâncime a unor chestiuni speciale,....

A LEG E R EA D -lu i P ro f. D -r C. D A N IE L
LA ACADEM IA DE M EDICINA D IN PARIS
In şedinţa din 20 Feb. crt., Academia Franceză de Medicină
a ales ca membru corespondent pe D-l Prof. C. Daniel, Directorul
Institutului de Gynecologie al Facultăţii de Medicină din Bucureşti.
Hotărârea celui mai înalt for medical de a-l socoti pe D-l
Prof. Daniel un colaborator permanent la lucrările sale, este desi
gur o nouă dovadă de prestigiul şi aprecierea de care profesorul
român se bucură de mult în forurile ştiinţifice ale Apusului.
Muncitor neobosit, metodic şi cu vederi originale, D-l Profe
sor Daniel s’a făcut cunoscut prin numeroase şi interesante lucrări
publicate, din cari unele citate în toate tratatele clasice.
Chirurg de neîntrecută artă şi meticulositate, a fost admirat
La acest articol au dat concursul D-nii D-ri M. Ionescu şi D. Mavrodin,
cărora le aducem vii mulţumiri.
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lucrând fie în Institutul D-sale, fie in marile centre chirurgicale
din Apus.
Vorbitor desăvârşit întrunind laolaltă fraza curgătoare şi aleasă, Claritatea şi preciziunea latină în expunere,, originalitatea şi
subtilitatea gândirii, şi-a cucerit simpatii unanime în Congresele in
ternaţionale de specialitate delà cari este nelipsit.
Inteligenţă vie şi fină, pusă în slujba unei erudiţii în toate
domeniile cugetării umane, a fost înconjurat de admiraţia şi dragos
tea tuturor celor cari Vau apropiat şi şi-a creiat astfel prietenii nu
meroase pretutindeni unde a acţionat cu personalitatca-i covâr
şitoare.
Pentru România şi Medicina Românească, această alegere a
D-lui Prof. Daniel la Academia Franceză de Medicină înnsemnează
un nou. prestigiu în consideraţia străinătăţii şi încă o dovadă de
valoarea Medicinei româneşti, care prin reprezentanţii ei, oficiali
sau neoficiali, colaborează, cu cele mai înalte foruri ştiinţifice la pro
gresul Medicinei universale.
Cronicari^ ai Mişcării Medicale Româneşti de pretutindeni, nu
putem lăsa să treacă acest eveniment fără a-i sublinia importanţa
deosebita şi fără a folosi prilejul pentru a caracteriza prin scrisul colaboratorilor D-sale cei mai apropiaţi, viaţa si opera D-lui
Prof. C. Daniel.
Direcţia.
BIOGRAFIA

Biografia D-lui Prof. C. D a n i e l a fost schiţată în trăsături
mari şi cu atât mai éloquente, de către D-l D-r E. Gheorghiu,
agregat la Fac. ^de Medicină din Bucureşti, şi unul din prietenii
şi admiratorii săi tnai apropiaţi, în volumul VER BA E T SCR IPTA
UM F 1AL al D-lui D-r L. Dartigues, pagina 433/1928:
„ J ’ai rencontré la professeur Daniel pour la première fois à l ’hôpita]
Broca, il y a vingt-einq ans à peu près, où il était l ’interne de Pozzi Je
n’étais qu’un simple stagiaire; lui venait d’accomplir s'a troisième année
d’mternat. Ses succès et ses travaux lui avaient déjà créé dans le milieu des
hôpitaux de Paris une réputation méritée S on intelligence puisante, sa fa 
çon claire de s’exprimer, la netteté de ses conceptions et ses qualités de bon
opérateur, tout indiquait le futur maître.
L avenir n a pas donné un démenti au passé, et aujourd’hui la pro
fesseur Daniel jouit de la réputation qu’impose une belle carrière,, que je
pourrai citer comme un exemple de haute conscience et comme un témoig
nage de généreuse activité. Tracer brèvement eette belle carrière est
devoir pour un de.ses disciples, devoir ardu et difficilement réalisable.

un

Après de solides études médiqales faites à Paris, auprès de ses maî
tres d’internat: Pozzi, Broca Champetier de Ribes, Tuffier, Riehelot, P i
nard, J.-L . Faure, etc., le jeune D -r Daniel vint s’établir à Bucarest où il
occupa, pour débuter, le poste de chef de clinique du regretté professeur
Thomas Jonnesco, un des fondateurs de la chirurgie roumaine contemporaine
Sa carrière continue brillante; professeur de pathologie chirurgicale
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en 1910, il est transféré en 1920 à la chaire de clinique gynécologique, nou
vellement créée pour lui.
Ses élèves, ses assistants, se rappelleront longtemps encore la belle
organisation de son premier service de „Filantropia” où le maître donna la
mesure de sa grande maîtrise chirurgicale.
Après la mort de Th. Jonnesco, M. Daniel passe en 1926 à l ’hôpital
Coltzca, l ’Hôtel-Dieu de Bucarest, où on transforma le grand service de
chirurgie •générale de Jonnesco en clinique gynécologique.
Par son organisation actuelle, le nouveau service correspond à tous
les besoins modernes de l ’enseignement et des soins des malades.
Ce maître éminent a une conception très élevée de la carrière medi
cale et des devoirs du chirurgien.
Très actif, il consacre son temps soit à l'hôpital ou à la clientèle de
ville, soit à un travail sans trêve, aidé par une mémoire admirable et par une
érudition incontestable.
Clinicien dans les salles des malades, grand professeur à l ’amhitliéâtre ; ses leçons pratiques ou ex cathedra, soigneusement préparées sont ex
posées sous une forme impeccable, et plus d’ une fois il s elève aisément à une
véritable éloquence.
Opérateur de race, et choses remarquable chez le maître qui paraît tou
jours emporté par la parole, il conserve un calme réfléchissant dans 1 acte opé
ratoire ainsi que dans ses travaux et sa pensée.
Le matériel scientifique de son service parfaitement standardisé, chaque
observation accompagnée du compte rendu opératoire, avec figures et examens
de laboratoire, est avantageusement utilisé pour inspirer un grand nombre de
travaux et de thèses de doctorat.
La grande guerre no l ’avait pas surpris, et son éducation chirurgicale
solide servit pour faire pénétrer dans les différents centres organisés pour
recevoir de3 blessés les bienfaits des nouvelles découvertes de la chirurgie
de guerre; il quitte les armées avec le grade colonel. Le nombre de ses publicatios en différentes langues est considérable, et ses travaux, dont les uns,
cités dans les traités étrangers, s’ adressent à la chirurgie, à l ’obstétrique et
surtout à la chirurgie gynécologique. On lui reconnaît l ’originalité de quelques
méthodes, techniques et instruments: implantation urétérale ,,en trompe” , la
décollation préliminaire dans l ’hémisection utérine, le drainage transcervical dans
l ’hémiscction utérine, le drainage transcervical dans l ’hystérectomie subtotale,
la stomatoplastie élargie par évidement comissural complet du col, la myoplastie
par dédoublement dans le traitement et l ’éventration par section du muscle grand
droit, l ’hystéropolypectomie, la hernio-laparotomie, les injections intraveineuses
de liquide céphalo-rachidien contre les accidents rachianesthésiques, etc.
Le Professeur Daniel a fondé à Bucarest la première Revue de gyné
cologie et d’obstétrique et une Société de gynécologie, une sorte d’annexe à sa
clinique, dont il est le président depuis la fondation.
Il figure comme membre correspondant de plusieurs sociétés étrangères,
de la Société de chirurgie de Paris, de l ’Association française de chirurgie, de
l ’Association de gynécologues et d ’obstétriciens de langue française, membre
associé étranger de la Société d’obstétrique et de gynécologie de Paris, membre
correspondant de l ’Académie de médecine de Rome; il est officier de la LégioD
d’honneur, etc.
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Ce maître pionnier de l ’expansion de l ’influence fran;aïse à l ’étranger
a créé dans la capitale de la grande Roumanie une école gynécologique moderne
véritable filiale de l ’école de Paris, où l ’on pense et travaille... à la fran
çaise, et où les jeunes médecins, en plus de leurs spécialités, apprennent l ’art
detre clair et concis deux qualités du génie français” .

. Ş* toate aceste realizări, pari sunt prea de-ajuns pentru a aşeza
efmitiv pe cineva în galeria oamenilor excepţionali, se opresc la
anul i 928; dar de atunci maestrul şi-a întregit şi desăvârşit opera,
pe care a incoronat o ultima demnitate, pe care i-a conferit-o Aca
demia de Medicină din Paris.
_
Socotim chemarea D-sale ca membru co-espondent al acestui
tor, cea mai^ înaltă instituţiune medicală din lume, ca o onoare deo
sebita a cărei sigmficaţie integrală -dacă modestia D-sale sau
poate obişnuinţa îl împiedecă de a o aprecia, revista pe care o
cinsteşte cu patronajul său, n’o poate lăsa nerelevată.
II.
ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ A D-lui Prof. D-r C. DANIEL

Profesorul Daniel a desfăşurat o activitate intensă în toate
domeniile chirurgiei ginecologice.
mi
e x t e r n a r e a acestei activităţi a fost făcută astfel de către
-1 D-r Mavrodin, unul din colaboratorii D-sale intimi:
„Convins că rezultatele operatorii sunt în mare parte în funcpune de starea organismului în .momentul intervenţiunei, a început
prin a pune la punct— printre primii în Europa — chestiunea pre
gătirei preoperatorii a bolnavilor, consistând în a-i readuce cât mai
aproape de normal.
Numeroase modificări ■ personale de technică operatorie au
ameliorat dease,menea rezultatele astfel:
Cura radicală a herniilor prin hernio-laparotomie, cura evetitraţiunilor prin mioplastia prin dedublarea drepţilor abdominali cu
privire la chirurgia peretelui abdominal;
Decelarea sa preliminară în hemsiecţiunea uterină, înlesneşte
calea de atac, mărind accesul, asupra leziunilor din bassin în cursul
hysterectomiilor.
Un procedeu personal de implantare ,iti t r o m p ă a ureterului
secţionat in vesică şi metoda prevenirei accidentelor razhi-ancstezice
prin iniecţiuni intra-venoase de lichid cefalo-rachidian, sunt adoptate
în mai .multe ţări.
v
Drenajul transcervical după hysterectomia subtotală este una
dintre inovaţiunile cari au transformat complect pansamentele post
operatorii după hysterectomia abdominală, mărind securitatea laparotomnlor gynecologice şi reducând .mortalitatea Sub io/0.
Organizarea clinicei sale, simplicitatea şi rapiditatea technkei
sale, au fost admirate de toţi chirurgii străini cari au vizitat ţara
noastră şi l-au văzut operând, D-sa contribuind astfel la mărirea
prestigiului chirurgiei naţionale.
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In d o m e n i u l c l i n i c , semnul ciupirei peretelui este un
nou procedeu de diagnostic al kystelor ovariene flasce; cu ajutorul
apar tului său, puncţiunea vaginală se practică cu cea mai mare uşurinţă şi poate diagnostica calitatea colecţiunilor pelvicne.
Pe t e r e n u l l i t e r a t u r e i m e d i c a l e este unul din cei
mai fecunzi publicişti .medicali, autor a numeroase cercetări experi
mentale, clinice, anatomo-patologice, studii şi monografii asupra :
fibromului utérin, kystului ovarian, inflatnaţiunilor genitale, cance
rului, hydrologiei gynecologice, istoriei medicină în reviste româneşti
dar mai ales străine, precum şi în colecţiuni medicale străine,
cum de ex. :
Tuberculoza genitală la femee în „Pratique Medicale illustrée”
şi Actinomycoza genitală la femee în „Actualité gynécologique”.
Studiile sale sunt citate în toate tratatele universale de speciali
tate: De ex.: asupra stărel anexelor in cursul fibromului utérin,
origina ovariană a fibromului, tensiunea kystelor ovariene, tubercu
loza genitală, hysterectomia ,.în bloc” în infiltraţia fibromatoasă a
uterului grayid.
Profesorul D a n i e l este primul care se ocupă cu cytologia
lichidului amniotic.
Are un tratat al post-partumului (în 2 volume) tipărit la Maloine-Paris.
Deasemenea a scris câteva studii asupra lactaţiei (1905).
Salpingita xantomatoasă şi studiul său asupra trompei inter-,
stiţialc sunt astăzi citate în toate tratatele streine, ca lucrări de ana
tomie patologică gynecologică.
Sarcina ectopică intermenstruală deasemenea este amintită
în tratate.
In istoria medicinei, a scris, de curând, Consideraţiuni asupra
rclaţiunilor medicale franco-romàne.
Revista ,,Gynécologie şi Obstetrica” , pe care a fondat-o în 1920,
apare regulat publicând şi buletinul ,,Societăţi de gynécologie din
Bucureşti” , al cărei fondator şi preşedinte este de 11 ani în şir.
Pe t e r e n u l s o c i a l este unul din cei mai fervenţi propa
gandişti, în publicul medical şi profan, a chestiunei cancerului, con
tribuind prin activitatea sa (comunicări, articole, conferinţe, film) la
diagnosticul precoce şi profilaxia acestui flagel şi culminând în
fondarea ,,Asociaţiunei române contra cancerului” al cărei preşedinte
este.
In î n v ă ţ ă m â n t , a reuşit să creeze prin talentul său di
dactic şi organizator pe lângă elevii săi direcţi, o pleiadă de buni
practicieni gynecologi cu ajutorul cursurilor de perfecţionare anuale.
Pentru activitatea sa continuă şi susţinută în toate aceste do
menii, poate fi considerat pe drept ca F o n d a t o r u l ş c o a l e i
r o m â n e ş t i de g y n é c o l o g i e .
Pe lângă aceasta, activitatea sa ştiinţifică şi participarea sa la
congresele internaţionale, unde a fost ales de multe ori preşedinte
de onoare, au atras atenţiunea lumei savante streine care l-a ales
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membra de onoare în mai multe societăţi streine şi în special mem
bru al Academiei regale de medicină din Roma şi membru al
Academiei de medicină din Paris.
III.
TITLURI

Intern al Spitalelor din Paris, ( 1901— 1905).
Docent de Gynecologie la Facultatea de Medicină din Bucu
reşti, ( 1907).
Profesor de Patologie Chirurgicală la Fac. de Med. Iaşi,
( 1912).
Profesor de Patologie Chirurgicală la Fac. de Med. Bucu
reşti, ( 1918).
Profesor de Clinică Gynecologică la Fac. de Med. Bucu
reşti, ( 1920).
Preşedinte al „Asociaţiei Române contra Cancerului” .
Membru de onoare al „Societăţii Franceze de Gynecologie”
din Paris.
Membru de Onoare al ,,Societăţii de Obstetrică şi Gvnecclogie” din Bordeaux.
Membru onorar strein al ,,Societăţei belgiene de Gynec. şi
Obstetrică” .
Membru de onoare, al „Societăţei italiene de Obst. şi Gyneco
logie” din Roma.
Membru corespondent al „Academiei Regale de Medicină”
din Roma.
Membru corespondent al Academiei de Me icină” din Paris.
IV.
LUCRÀRI
delà 1903-1925
A)

GYNECOLOGIE.

Enorme fibrome du fond de 1 utérus avec torsion et élongation de l ’isthme.
(En coll. avec le D -r GIROD). Bull, et Mém. Soc. anat., mai, 1903, Paris.

Fibrome mon dn eol de l’ utérus. (En coll. avec le D-r BEAUSSENAT). Bull.
Soc. anat., octobre, 1902, Paris.

Canecr colloïde du corps de l ’utérus. (En coll. avec le D -r MAUTÉ). Bull. Soc.
anat., juin, 1904, Paris.

De l ’état des annexes dans les fibromes utérins. Etnde anatomique. Revue de
gyn. et chir. ad. No. 1, janvier-février, 1903, Paris.

De l ’état des annexes dans les fibromes utérins. Etude pathogénique et clinique.
Revue de gyn. et chir. abd. No. 2, Mars-avril, 1903, Paris.

Etude sur les hémorrhagies des grands kystes de l ’ovaire sans torsion du pé
dicule. Revue de gyn. et ' chir. abd. No. 1, janvier-février, 1905, Paris.
Les ^petits kystes hémorragiques de l ’ovaire considérés au point de vue chi
rurgical. Revue de gyn. et chir. abd. No. 2, mars-avril, 1905, Paris.
Les kystes hémorragiques de l ’ovaire. Revue de chirurgie, 1907, Bucarest.

605
Kyste hémorragique de l’ovaire. Bull. Sue. anat-, juin, 1904, Paris.
Les hémorragies des kystes tordus de' l ’ovaire. Revue de chir., oet., 1906, Paris.
Des ruptures traumatiques intra-péritoncales des grandes kystes ovariens. Arch.
gén. de méd., 1905, Paris.

Epithélioma primitif de la vulve. (En

coll.

avec le D -r

X.

BLINDER).

Bull. "Soc. anat., novembre, 1903, Paris.
Tuberculose de la vulve. (En. coll. avec le D -r JIAN U ). -Revue de chirurgie
No. 11, 1907, Bucarest.

La tuberculose éléphantiasique de la vulve. (Die elephantiatische tuberkulose
der vulva. Pimarc tuberkulose elephantiasis). Monatsschrift für Geburtsh.
und Gynàk., 1913, B-d X X X V I I , Berlin.

Esthiomen et éléphantiasis de la vulve. (En coll. avec le D-r JIAN U ). Revue
de chirurgie No. 7, 1908, Bucarest.

L’observation en gynécologie. ,,Spitalul'\ 1907, No. 20, Bucarest.
La métrite vraie et les pseudo-métrites. Les fausses génitales. Revue de chi
rurgie No. 1, 1907, Bucarest.

Contribution ü un nouveau cas de lcucoplasie vulvaire. (En coU. avec la D-r
JIAN U ). Revue de chirurgie No. 4, 1908, Bucarest.
Traitement rapide de la blennorrhagie vaginale chez la femme, Journal des
praticiens, Paris, 1904.

Le traitement par le froid et par la chaleur en gynécologie. Essais de thermothérapie. Revue de chirurgie No. 3, 1908, Bucarest.
La myorrhapic des rcleveurs de l’anus dans le traitement du prolapsus utérin
puerpéral. Soc. de chirurgie, novembre, 1910, Bucarest.
Technique opératoire de l ’hystérectomie abdominale sus-vaginale dans les lésions
bilatérales des annexes. Thèse de doctorat, 1905, Paris.
Notes de l’histoire de la gynécologie. Jean Liébault: Gynécologue. Revue de
chirurgie No. 7, juillet, 1906, Bucarest.

Evolution historique de la gynécologie. ,,Spitalul” , 1913, Bucarest.
La chirurgie de l ’ovaire pendant l ’année, 1912. Journal de c.'.irurgie de Bucarest,
No. I, Mai, 1913.

La chirurgie de la trompe pendant l ’année 1912. Ibid. No. 2— 3, 1913.
Diagnostic et traitement du cancer inopérable. (The Diagnosis aud treatment
of inopérable cancer). Interstate med. Jour. No. 11, nov., 1913, St. Louis.

Les hernies inguinales des organes génitaux. Annéxites herniaires. (Die Leistenhernien des wciblisehen gcschlechts organe. Hernien-adnexitiden). Beitrâgé
zur Gebursthülfe u. Gynécologie. 1913, Berlin.
Les limites de l ’opérabilité dans le cancer du col de l’utérus. Journal de chi
rurgie de Bucarest, No. 2— 3, 1913.

Table gynécologique pour examens. Ibid. 1913.
Appareil porte-cuisses autostatique. Ibid. 1913.
Hystéromètre démontable. Ibid. 1913.
Annexitc et occlusion intestinale. Soc. d’urologie de Bucarest, avril 1919.
Le signe du pincement dans le diagnostic des kystes flasques de l ’abdomen.
Gynécologie

et obstétrique,

1920, No.

6,

Paris.

Le drainage transcervical dans l ’hystérectomic gub-totale. Archives franco-belges
de chirurgie No. 9, 1922,

Bruxelles.

La décollation préliminaire dans l’hémiseetion utérine pour lésions annexielles
bilatérales. Gynécologie et obstétrique, 1921, No. 6, Juin, Paris.
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Relations entre les glandes endocrines et les organes génitaux. Gynécologie
îi Obstetrica No. 6, 1922, Bucarest.

Le traitement hydro-minéral des maladi s des femmes. (En coll avec le D -r
BALTACIANO). Ibid. No. 8, 1922.

Le **i« agc dans l ’Hystérectomie sns-vaginale. Revue française de Gvnécolo-ie
et d Obstétrique, Mai,

1921, Paris.

■ "•

Les petits signes du eancer utérin. Romania Mcdicala No. 4, avril 19M
La dysménorrhée primitive, dite essentielle. Romania Med. No. 4, l ’ mai, 1924.
Etude anatomo-pathologique d’un cas de fibrome utérin associé au cancer traite
par les rayons X . (En coll. avec D -r BABEÇ). Gynécologie çi Obst.,
1.

11, Ao.

3— 4, février,

1923, Bucarest.

Etude du xanthome de la trompe utérine. (En coll. avec le D -r BABES)
La Presse Médicale, 1923, Paris.

Transplantation d e,l’intestin grêle pour création de vagin artificiel. Gynécologie
çi Obstetnca, T. II, No. 5— 6, Juin, 1923, Bucarest.

Contribution à la création d’un vagin artificiel par transplatation d’intestin
nw
!!!!
0bservati0ns roumaines. Revue française de Gynécologie et
Ubst., 1924, Mai, Paris.

Les fausses génitales. (Génitopathies fonctionnelles secondaires). Ginéeolo-ie si
O bst, T.

III,

No.

1 -2 ,

avril,

1924,

Bucarest.

°

'

Aephrectomic pour fistule urétérale consécutive à une hystérectomie pour cancer
du col utérin. Soc. de Gynécologie de Bucarest, 22 Dec. 1923.
En nonyeau cas de transplantation d’intestin grêle pour création d’un vagin
artificiel. Soc. de Gynécologie de Bucarest, 27 janvie, 1924.
La lutte contre le cancer en Roumanie. Gyn. çi Obst, T. II, No. 5 - 6 , Juin
lyJü, Bucarest.

Tuberculose fongueuse de corps utérin. (En coll. avec le D -r BABE§). Soc. de
Gynécologie de Bucarest, 30 Mars, 1924.

Technique des Kystes intra-ligamentaires. Soc. de Gynécologie de Bucarest
13 avril 1924.

’

Traitement des polypes muqueux de l ’utérus. Ibid. 18 Mai 1924.
L’ctat actuel du diagnostic et du traiatment du cancer utérin. Gyn. si Obst
T. III, Ho. 3

4, Juin, 1923, Bucarest.

Indications du traitament chirurgical des fibromes utérins. Communication au
33-e Congres français de Chirurgie,

Le

A.

ü a ü ES).

Octobre

1924

18 1,ath°Si:ni‘' d" fib™ «

Academie de médecine de Paris, Nov

Paris

" ‘ « in . (Coll, avec D -r
1924

Les tendances actuelles du traitement chirurgical des fibromes utérins, avec 41
observations contrôlées par l ’examen microscopique. Soc. de Gynéc. de
Bucarest, 7 décembre 1924.

La Chirurgie conservatrice dans les salpingite bilatérales. Soc. de Gyn

de

Bucarest, 18 janvier, -1925.

Le traitament chirurgical de la stérilité utérine et tubaire. Soc. de Gyn. de
Bucarest, 8 février, 1925.

Tuberculose du corps de l ’utérus. Gynécologie et Obstétrique, Paris
No. 3, mars, 1925.

T

XI

’

La stomatoplastie élargie par ev idcment eommissural complet du col dans le
traitement de la sténose cervicale. La Gynécologie, mars, 1925, Paris.
Considérations sur la tuberculose génitale. (Coll, avec D -r A . BABEÇ). Soc. de
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Gyn. de Bucarest, 8 mars, 1923.
Traitement chirurgical du cancer du col de l’ utérus. Soc. de Gynéc. de Bu
carest, 5 avril 1925.
Autoimmunisation contre le choc rachianesthésique avec du liquide céphalo
rachidien. Soc. de G yD ée. de Bucarest, 21 mai 1925.
Procédé rapide d’ implantation de l’ uretère dans la v.ssic sans sutures. Ibid.
Technique

de

l'hystérectomic

abdominale
B)

avec

ligatures

métalliques.

Ibid.

OBSTETRICA.

Note sur la cytologie du liquide amniotique. Comptes rendus de la Société
d’obstétrique, gynécologie et pédiatrie, janvier, 1904, Paris.
Ueehcrehes sur la cytologie du liquide amniotique. Annales de ginéc. et d’obst.,
août, 1904, Paris.
Principes d’ obstétrique aseptique. Technique d’ un accouchement normal. Revue
des sciences médicales, mai, 1910, Bucarest.
Du pouls et de la température pendant la puerpéralité. Valeur séméiologique
et pronostique. Annales de gynécologie et d’obstétrique, mai, 1902, Paris.
Le post-partum, 1er fascicule: Organes génitaux, vol. 137, p., A. Maloine, édi
teur, 1911, Paris.
Le post-partum, II-e fascicule: Hygiène du pOst-partum, vol. 150 p., A . Maloine,
éditeur, 1912, Paris.
Valeur diagnostique du pools et de la température pendant les suites de couches
pathologique. Revue pratique d’obst. et de péd., janvier-février, 1903, ParisTraitement de l’ infection pu rpéralc. Revue de chirurgie No. 9, août, 1906, Bue.
L ’ observation en obstétrique. ,,Spitalul” , 1909, Bucarest.
Influence du traitement local sur la marche de l'innfcetiou puerpéale. Archives
générales de médecine, 1904, Paris.
L’ hystérectomic vaginale dans le traitement des infections puerpérales. (En coli.
avec le D -r RlGOU). Archives générales de médecine, 1905, Paris.
Grossesse de six mois. Albuminurie. Hémiplégie gauche avec paralysie faciale
droite. (En coll. avec le D -r TIIEUVENY). Bull, de la Société d’obstétrique
de Paris, 23 avril 1903.
b
Un cas d’exostoses ostéogéniques multiples avee exostoses du bassin Dystocie.
Symphyséotomie. (En coll. avec le D -r PO RAK ). C. R. Soc. obstétr.
gynéc. péd. de Paris, 6 avril 1903.,
Les exostoses du bassin au point de vue abstétrical. Exostcs ostéogéniques.
Annales de gynécologie et d’obstétrique, aôut-septembre, 1903, Paris.
Quelques considérations la symphyséotomie. Un nouveau procédé de suture
de la symphyse pubicnc. La suture avec agrafes. Revue de chir., 1907, Bue.
Oclusion

intestinale

apparue

au

début

du

travail.

Perforation

intestinale,

(En coll. avee le D -r CH AM PETIER DE R1BES). C. R. Soc. obstétr.,
gjméc., péd. de Paris, 9 décembre 1901.
Des Occlusions intestinales pendant la puerpéralité. Etude clinique. Revue
partiquè d ’obstétrique et de pédiatrie, mai-juin, 1902, Paris.
Appendicite

perforante

après

l’aecouehement. Mort.

(En

coll.

avec le D -r

PO RAK ). C. R. Soc- obstétr.; gynéc., péd. de Paris, janvier-févrie, 1803,
Paris.
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Broncho-pneumonie diphtérique compliquant la pnerpéralité. (En coll. avec le
D -r THEUVENY). Bull. Soc. anatomique de Paris, mars, 1903.
Fibrome utérin et grossesse tubaire. Bull. Soc. anat., nov., 1903, Paris.
Splénectomie et grossesse. C. R. Soc. d’obst., gynéc., péd., déc,, 1910, Paris.
Un cas d’éclatement de la voûte dn crâne chez un foetus cehondroplasiqne
an moment de l ’aneconehement. (En collab. avec le D -r CHAM PETIER DE
RIBES). C. R. Soc. d’obst., gynéc., péd., 21 juillet 1902, Paris.
Foetus aehoadroplasique. (En coll. avec le D -r CHAM PETIER DE RIBES.
Bull. Soc. anatomique, janvier, 1902, Paris.
De l’achondroplasie chez le foetus. Ann. de gynéc. et d’obst., janv., 1903, Paris,
Monstre aneneéphalc (genre dérencéphale). Bull, et Mém. Soc. anat. de Paris,
décembre 1902.
Un cas de malformation multiples des membres chez nn nouveau-né Main
bote double; double malformation dn coude; pied bot gauche. Bull. Soc.
anat., 1902, avril, Paris.
Hernie diaphragmathiqne congénitale chez nn nouveau-né. Bull, et Mém. Soc.
anatomique de Paris, juin, 1901.
Pyohémie à point de départ vaccinal chez nn nouveau-né. Duplicité de l’ uretère
droit. Bull. Soc- anatomqique janvier, 1903, Paris.
La glande mammaire an cours de la laetation chez la femme. Etude anato
mique. Revue des sciences médicales, 1908, Bucarest.
La lactation chez la femme. Etude physiologique normale et expérimentale.
Revue des sciences médicales No. 9— 10, 1908, Bucarest.
Etude clinique sur la laetation. Revue des sciences médicales No. 1— 2, 1909,
Bucarest.
La mamelle pendant la lactation. Revue des sciences méd. No. 8, 1909, Bue.
Instructions pratiques sur i’allaitement. Revue de sciences méd., 1909, Bue.
Instructions pratiques sur les soins a donner à la femme accouchée. „Spitalul” ,
, 1909, Bucarest.
Instructions pratiques sur les soins à
sciences médicales, 1909. Bucarest.

donner

an

nouveau-né.

Instructions pratiques sur l’hygiéne de la femme gravide.
obstetrica T. II, No. 7— 8, oct. 1923, Bucarest.

Revue

des

Gynécologie çi

Examen pratiques du lait de femme. „Spitalul” , avril, 1910, Bucarest.
L ’ infection puerpérale. Vol. 150 p., A . Maloine, éditeur, 1914, Paris.
Le lait de femme. Bull, des médecins et naturalistes, 1911, Iassy.
Cytologie du colostrum chez la femme. Gazeta mediealâ, 1911, Bucarest.
Grossesse interstitielle (Interstitial Pregnancy). Surgéry, Gynécology and
Obstétrics, 1922, January, Chicago.
Les plaies de l’utcrus gravide. Gynécologie çi Obstetrica No. 1, 1921, No.
2— 3, 1922, Bucarest.
Deux observations de plaies pénétrantes de l ’ utérus gravide par instruments
piquants. Soc. des Sc. Méd. de Bucarest, 1915.
C)

CHIRURGIE GENERALA. — VA RIA .

Sarcome de la langue. (En collab. avec le D -r MAUTÉ). Bull. Soc. anat.,
juillet, 1904, Paris.
Cancer

colloïde de

l’ estomac. (En

coll.

avec le D -r MAUTÉ).

Bull.

Soc.
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anatomique, juin, 1904, Taris.

L*s kystes du mésentère dans l ’cnfance. (En coll, avec le Prof. A . BRODA).
Revue de gynéc. et de chirurgie abdominale No. 5, mai-juin, 1905, Paris

Appendicite calenlense perforante. Bull. Soc. anat., janvie, 1903, Paris.
Aphasie avee hémiplégie droite an cours de l’appendicite. Quelques considé
rations sur les troubles nerveux dans l ’appendicite. (En coll, avec le Prof.
STOJCESCO).

Revue de chirurgie,

1907,

Bucarest.

Dégénérescence calcaire de la vaginale. (En coll, avec le D -r MAUTÉ). Bull
Soc. anatomique, juillet, 1904, Paris.

Myxome Iypomateux de la région périnéale d’un enfant de six mois. (En
coll. avec U D -r MAUTÉ). Bull. Soc. anat., juillet, 1904, Paris.
Myxome du sem chez l ’homme. (En coll. avec le D -r MAUTÉ). Bull Soc
anatomique,

juillet,

1904, Paris.

Cancer eoloïde du sein. (En coll. avec le D -r MAUTÉ). Bull. Soc. anatomique
’

1904, juin, Paris.

Un cas de eylindrome de l’avant-bras. (En coll. avec le D -r x ! BENDER).
Bull. Soc. anatomique, février, 1903, Paris.

Ostéomyélite aiguë du pubis,, par A. BROCA. Leçon réligée in : Concours
medical, No. 7, 1908, Paris.

Les mammites dans l'enfance, par

A . BROCA. Leçon rédigée in: Revue
pratique d’obstétrique et pédiatrie, janvier, 1903, Pris
Le torticolis dans l ’enfance, par A . BROCA. Leçon rédigée in: Revue pra
tique d obstétrique et pédiatrie, 1906, Paris.
Mémorial théarpeutiqne, vol. 200 pages, 1902, Paris.

Aperçu sur les progrès de la chirurgie depuis ses origines jnsqu’à nos jours
(Leçon d ’ouverture).
Jassy, mars 1911.

Bull,

de l ’Assoc.

des

médecins

et naturalistes

de

Pathologie chirurgicale des voies urinaires dans l ’histoire des sciences mé« if aies. ^Spitalul” , 1911, Bucarest.
Les spécialistes et les spécialités chirurgicales dans l’enseignement univer
sitaire. Gazeta medicalà, 1911, Bucarest.
Considérations snr les modifications de 1» loi de l ’enseignement nniversié o îr n

T L .’ J

1A11

°

Considérations sur l ’organisation moderne des cliniques obstétricales. Ibid. I 9 ll.
Notes arclutechtoniques pour servir à la construction d’nne clinique obsté^ trieae moderlne. „Spitalul” , 1913, Bucarest.
L ’examen de l’observation clinique en chirurgie. Ibid. I9l4.
L ’enseignement moderne de la pathologie chirurgicale. Ibid. I 9l 4.
Nécessité de la publications d’nne bibliographie médicale roumaine. Ibid
No. 15, I9 l6.

Tendances de la chirurgie à l’aurore du X X -e siècle. Ibid. 1919.
Considérations sur les plaies observées pendant la guerre actuelle. Revue sani
taire militaire, No. 10, 1919, Bucarest.

Stérilisation des plaies de guerre. Ibid. No. 12, 1920.
Origines et développement de l’enseignement chirurgical. , Spitalul” , No
1920, Bucarest.

3

.

’

Hernio-laparotomie, Revue sanitaire militaire, No. 6, 1920, Bucarest.
Les progrès réalises dans la pathologie des plaies pendant la guerre mondiale.
,.Spitalul’ , 1920, No. 30, Bucarest.
2
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Les nouveaux enseignements sur le tétanos an cours de la guerre générale.
Revue sanitaire militaire, No. 9, 1920, Bucarest.

Opérabilité des plaies de guerre d’après les enseigments de la guerre mondiale.
Ibid. No. 11, 1920.

La méthode dans l’étnde de la chirurgie. ,,Spitalul” , 1921, No. 7, Bucarest.
Etude du type muqnenx de l ’hvdropisie de la vésienle biliaire par obstrnction
dn canal eystiqne. (En coll. avec BABEÇ). Presse méd., 1922, No. 35, Paris.
Ceinture pos-opératotire et post-partum. Soc. des sciences méd., 1912, Bue.
Prince-canule autostatique. Ibid. 1913.
Kystes lipoïdes du péritoine. (En coll. avec le D -r BABEÇ). Gynécologie çi
Obstetrica, T. II, No. 5— 6, juin 1923, Bucarest.

Technique de l’appendicectomie. Soc. de Gynécologie de Bucarest, 9, mars, 1924.
Traitement de l ’éventration consécutive à la section du muscle grand droit de
l’abdomen (myoplastie par dédoublement). Soc. de chirurgie de Paris, Séance
du 22 avril 1925.
Delà 1925 până în prezent
A ) PU BLICATIO N S

Tuberculoza localizată la eorpul utérin lir ă tuberculoza anexelor. Gynécologie
şi Obstetrică, T. IV, Nr. 3— 4. 1925, pag. 3.
Tuberculoza utero-anexială. Gynec. şi Obst., T. IV, Nr. 5— 6, 1926, pag. 10.
Stomatoplastia lărgită prin «vidarea eomisurală completă a colului în trata
mentul stenozei cervicale. Gynec. şi Obst., T. IV, Nr. 7— 8, 1926, pag. 3.
Consideraţiuni asupra fistulelor ureterale eonseeutive operaţiunilor gyneeologice
(pe cale abdominală). Gynec. şi Obst., T. IV, Nr. 9— 10, 1926, pag. 7.
Operaţiunile conservatoare în leziunile inflamatorii ale anexelor. Gynécologie
şi Obstetrică, T. V, Nr. 1— 2, 1926, pag. 3.

Cancerul utérin. România Medicală, Anul 5, Nr. 1, Ianuarie 1927.
Chirurgia conservatoare a anexelor. România Medicală, Anul V, Nr. 6, 15
Martie 1927.

O nouă metodă de profilaxia accidentelor raehianesteziee prin injecţiuni intravenoage de lichid eefalo-rachidian. Gynec. şi Obst., T. V, Nr. 5— 6, 1927.
Studiu asupra trompei interstiţiale normale. Gynec. şi Obst., T. V, Nr.
5— 6, 1927.
Starea trompelor interstiţiale în afecţiunile utero-anexiale. Gynécologie şi
Obstetrică, T. V, Nr. 7— 8, Dec. 1927.

Metastaze ombilicale în cancerul organelor genitale la femee. (In col. cu A.
BABEŞ). Gynécologie şi Obstetrică, T. V , Nr. 9— 10, 1928.
Două cazuri de sarcină extra-uterină iterativă. (In col. cu GOLDENBERGB A Y L E R ). Gynécologie şi Obstetrică, T. V, Nr. 9— 10, 1928.
Sterilitatea la femee. România Medicală, Anul VI, Nr. 9, 1 Mai 1928.
Les variantes dans la technique de l ’hémisection utérine, pour lésions bilatérales
des annexes. Paris Chirurgical, 20-ème année, Nr. 8, Décembre 1928.
Variante în teehnica hemisecţiunei uterine pentru leziuni bilaterale ale anexèlor.
Gynécologie şi Obstetrică’ T. V I, Nr. 1 — 2, Ianuarie 1929.
Itachianestezia. România Medicală, Anul V II, Nr. 5, 1 Martie 1929.
Studiul asupra retenţiunei de urină după hysertectomia abdominală. (In col.
cu AL.

ŞOIMARU). Gynec. şi

Obst.,

T.

VI,

Nr.

3— 4,

Martie

1929.
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Hystereetomia profilactică (in bloc) în infiltraţia fibr«matoasă a ntcrnlni gravid.
Gynécologie şi Obstetrică, T. VI, Nr. 5— 6, Iulie 1929.

Traitement des inflamations utéro-annéxielles par le vaccin de Delbet. (En
coli. avec le D -r S. G OLD EN BERG-BAYLER). Revue Française de Gynéc.
et d’Obstétrique, 24-ème année, Nr. 11, 1929.
Myomeetomia. Ginecologie şi Obstetrică, T. VI, Nr. 7— 8, Decembrie 1929.

Stndin asupra emboliilor pulmonare post-operatorii în chirnrgia gynceologieă.
(In col. cu D. M AVRODIN şi G. BĂJED). Gynécologie şi Obstetrică,
T. V I, Nr. 9— 10, Martie 1930.
Drenajul în hystereetomia snb-totală. Revista medico-chirurgicală-Iaşi, Anul
41, Nr. 3, 1930.

Les lésions de la vessie dans les laparotomies gynécologiques. (En coll. avec le
D -r D. M AVRODIN). Gynéc- et Obst., Paris, T. 21, Nr. 4, A vril 1930.

Sterilizarea operatorie Ia femei. Rom. Med., Anul V III, Nr. 12, 15 Iunie 1930.
Curele termale în gynécologie. Rom. Med., Anul V III, Nr. 17, 1 Sept. 1930.
Preparaţiunea bolnavelor la operaţiunile abdominale gynecologiee. Gynécologie
şi Obstetrică, T. V II, Nr. 3— 4, 1930.

Opera ştiinţifică şi personalitatea Profesorului J.-L . F a u r e .
dicală, Anul IX , Nr. 8, 15 Aprilie 1931.
Optra ştiinţifică a Profesornlni J.-L . FAURE.
Mai 1931.

Spitalul,

România Me

Anul 51, Nr. 5.

Le Professeur JEAN -LO U IS FAURE. Gynec. şi Obst., T. V II, Nr. 5— 6,
Aprilie 1931.

Impresinni de la Congresele franceze din Octombrie 1931. România Medicală,
An.

IX ,

Nr.

21, Noembrie

1931.

Chestiunea controlului utérin la Congresul din Bordeaux. România Medicală,
Anul 10, Nr. 6, 15 Martie 1932.

Controlul sistematic al eavităţei uterine după naşterile normale. Gynécologie
şi Obstetrică, T. V III, Nr. 1— 2, 1932.

Despre guşa ovariană. (In col. cu A . BABEŞ). Gynécologie şi Obstetrică, T.
V II,

Nr.

9— 10,

Decembrie

1932.

Du goitre ovarienne. (In col. cu A . BABEŞ). In volumul omagial al Profe
sorului Hartman, Paris, 1933, Masson-Editenrs.

Efectele terapeutice ale insuflaţiei tubare la femeile sterilè. (In col. cu AL.
ŞOIMARU), Gynécologie şi Obstetrică, T. V III, Nr. 1— 2, Martie 1932.
ŞOIMARU). Gynécologie
şi Obstetrică, T. V III, Nr. 5— 6, 1932.
Considcraţiuni asupra unui caz dc seminom ovarian. (In col. cu A L . ŞOIMARU
şi I. PROCOPIE). Gynécologie şi Obstetrică, T. VIII, N r, 9— 10, p. 255.
Tratamentul chirurgical al tuberculozei genitale. Gynécologie şi Obstetrcă, T.
IX , Nr. 1— 2, pag. 3.
Efectele terapeutice ale insuflaţiei tnbare. (In col. cu A L . ŞOIMARU),

Pnncţiunea vnginală exploratrice. (In col. cu A L .

Gynécologie şi Obstetrică, T. V III, Nr. 5— 6, Nr. 5— 6, Ian.-Febr. 1933.
şi Obstetrică, T. V III, Nr.
3— 4, pag. 51.
Asupra accidentelor de cloropenie şi azotemie post-operatorie. (In col. cu I.

Actinomycoza anexială la femee. Gynécologie

F L O R IA N şi A L .
Nr. 7— 8, pag. 199.

ŞOIMARU).

Gynécologie

şi

Obstetrică,

T.

V III,

Asupra coexistenţei fibromului cu cancerul utérin. (In col. cu I. O VAN EZ).
Gynécologie şi Obstetrică, T. I X ,

Nr.

3— 4,

pag.

51.
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O vizită Ia Institutul de cancer din Paris. Gynécologie şi Obstetrică, T. IX ,
N. 3— 4. pag. 82.

Adolphe Pinard (necrolog). Gynécologie şi Obst., T. IX , Nr. 5— 6, pag. 117.
Vaeeinoterapia In chirurgia gynecologiei. Gynécologie şi Obst., T. IX , Nr.
5— G, pag. 123.

L ’actinomyeose genitale de la femme. (En coli. avec le D -r D. M AVRODIN).
Revue Française de Gynéc. et d’Obst., 9-ème anée, Nr. 1, Janvier, 1934.

Considerafiuni asupra stărei fibroamelor uterine după menopauză. (In col. cu
S. GOLDEN BERG-BAYLER). Gynec. şi Obst., T. I X , Nr. 7-8, p. 171.

L ’influence française en Roumanie, au point de vue soeial et médical. Noua
revistă medicală, Anul V, N -rile 9, 10 şi 11; şi Anul VI, Nr. 1— 2, 1934.
B ) COMUNICĂRI

Tratamentul eu raze al eaueerului colului utérin. Com. la Soc. de Gynécologie
din Bucureşti, şedinţa din 22 Nov.
T. IV , Nr. 5— 6, 1926, pag. 29.

1925, în Gynécologie şi

Trompa interstitială. (In col. cu A . BABEŞ). Coin, la Soc. de
din Bucureşti, şedinţa din 13 Dec.
T. IV , Nr. 5— 6, 1926, pag. 37.

1925, în Gynécologie şi

Obstetrică,
Gynécologie
Obstetrică,

O nouă metodă pentru prevenirea şocului rachi-anestezie. Com. la Soc. de
Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 17 Ian. 1926, în Gynécologie şi
Obstetrică, T. IV, Nr. 5— 6, 1926, pag. 43.
Discutiuni asupra unui eaz de uter dublu. Com. la Soc. de Gynécologie din
Bucureşti, şedinţa din 31 Ian. 1926, în Gynécologie şi Obstetrică, T. IV,
Nr. 7— 8, 1926, pag. 29.

Asupra plexului saerat. Com. la Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa
din 21 Martie
1926, pag. 33.

1926, în Gynécologie

şi

Obstetrică, T. IV,

Nr. 9— 10

Inversiune uterină prin fibrom al fundului utérin. Com. la Soc. de Gynécologie
din Bucureşti, şedinţa din 21 Martie 1926. în Gynécologie şi Obstetrică,
T. IV , Nr. 9— 10, 1926, pag. 33.

Asupra rezecţiei nervului pre-saerat în eaneerul inoperabil al eolnlni utérin.
Com. la Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 14 Aprilie 1926,
în Gynécologie şi Obstetrică, T. IV, Nr. 9— 10, 1926, pag. 36.

Insuflaţia tubară. (In col. cu A L. ŞOIMARU). Com. la Soc. de Gynécologie
din Bucureşti, şedinţa din 2 Mai
T. IV , Nr. 9— 10, 1926, pag. 45.

1926,

în

Gynécologie şi

Obstetrică.

Tumori maligne abdominale cu metastaze în cicatricea ombilicală. (In col.
cu A . BABEŞ). Com. la Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din
Bucureşti, şedinţa din 30 Mai 1926, în Gynécologie şi Obstetrică, T. IV ,
Nr. 9— 10, 1926, pag. 52.

Posibilitatea diagnosticului cancerului eolnlni utérin cu ajutorul frotiillni.
Stenozele eicatriciale ale colului utérin. (In col. cu AL. ŞOIMARU). Com. la
Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 23 Ianuarie 1927, în G y 
nécologie şi Obstetrică., T. V. Nr. 3— 4, 1927, pag. 55.

Hyperplazia mucoasei nterine, cu hemoragii profnze. (In col. cu A . BABEŞ).
Com la Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 6 Martie 1927.
în Gynécologie şi Obstetrică, T. V, Nr. 3— 4, 1927, pag. 58.
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Utero-salpingografia. (In col. cu A L. ŞOIMARU). Com. la Soc. de Gynécologie
din Bucureşti, şedinţa din 13 Martie 1927, în Gynécologie şi Obstetrică,
T. V, Nr. 5— 6, 1927, pag. 18.
Diagnosticul cancerului colului prin frotiu. (I n col. cu A. BABEŞ). Com. la
Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 5 Aprilie 1927, în Gynec.
şi Obstetrică, T. V , Nr. 5— 6, 1927, pag. 23.
Degenerescenta malignă a kystelor de ovar. (In col. cu AL. ŞOIMARU). Com.
la Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 11 Decembrie 1927,
în Gynécologie şi Obstetrică, T. V, Nr. 9— 10, 1928, pag. 29.
Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 19 Februarie 1928, în G y
nécologie şi Obstetrică, T. V, Nr. 9— 10, 1928, pag. 37.

Tratamentul migrenei prin injeetiuni intravenoase de lichid cefalo-rachidian.
Com. la Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 19 Februarie 1928,
în Gynécologie şi Obstetrică, T. V, Nr. 9— 10, 1928, pag. 43.
Hystercctomia profilactică în bloc în uternl fibromatos gravid. Com. la Soc.
de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din Mai 1928, în Gynécologie şi
Obsterică, T. VI, N I. Nrr. 1— 2, 1929, pag. 26.
Variantele hemisec|iunei uterine. Com. la Soc. de Gynécologie din Bucureşti,
şedinţa din 20 Ianuarie 1929, în Gynécologie şi Obstetrică, T. VI, Nr.
3— 4, 1929, pag. 68.
Strnmă ovarieă. (In col. cu A. BABEŞ). Com. la Soc. de Gynécologie din
Bucureşti, şedinţa din 3 Februarie 1929, în Gynécologie şi Obstetrică,
T. VI, Nr. 3— 4, pag. 79.

Stndiul retenţiunilor de nrină după hystereetomia abdominală, (In col. cu AL.
ŞOIMARU). Com. la Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 24
Februarie 1929, în Gynécologie şi Obstetrică, T. V I, Nr. 5— 6, 1929, p. 125.

Colpocleizis în tratamentul fistulelor urinare. Coin, la Soc. de Gynécologie
din Bucureşti, şedinţa din 14 Martie 1929, în Gynécologie şi Obstetrică
T. V I, Nr. 5— 6, 1929, pag. 136.
Leziunile vesieci în cursul laparotomiilor. Com. la Soc. de Gynécologie din
Bucureşti, şedinţa din 14 Aprilie 1929, în Gynécologie şi Obstetrică,
T. V I, Nr. 5— 6, 1929, pag. 149.
Tuberculoza anexială. (In col. cu A L. ŞOIMARU). Com. la Soc. de Gyné
cologie din Bucureşit, şedinţa din 24 Mai 1929, în Gynécologie şi Obste
trică, T. VI, Nr. 5— 6, 1929, pag. 155.
Tratamentul hydro-mineral al boalelor de femei. Com. la Soc. de Gynécologie
din Bucureşti, şedinţa din 24 Mai 1929, în Gynécologie şi Obstetrică,
T. VI, Nr. 7— 8, 1929, pag. 193.
Myomeetomia. Com. la Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 19
Noembrie 1929, în Gynécologie şi Obstetrică, T. V I, Nr. 7— 8, 1929, p. 199.
Stenozele cicatricialc ale vaginului. (In col. cu A L . ŞOIMARU). Com. la
Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 8 Dec. 1929, în Gyné
cologie şi Obstetrică, T. VI, Nr. 9— 10, 1930, pag. 273

Asupra necesităţei

controlului genital în

cnrsul

apendieectomiei la

femee.

(In col. cu S. G O LD EN BERG-BAYLER). Com. la Soc. de Gynécologie
din Bucureşti, şedinţa din 26 Ianuarie 1930, în Gynécologie şi Obstetrică,
T. V I, Nr. 9— 10, 1930, pag. 273.
Estiomen vulvar. Vulvectomie. (In col. cu A L . CRAINICEAN U). Com. la
Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 9 Februarie 1930, în G y 
nécologie şi Obstetrică. T. VI, Nr. 9— 10, 1930, pag. 283.

/
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Embolia pulmonară după intervenţinnile gynecologiee. (In col. cu D. M AVRODIN şi G. BA JEU). Com. la Soc. de Gynelocogie din Bucureşti,
şedinţa din 9 Februarie 1930, în Gynécologie şi Obstetrică, T. V I, Nr.
9— 10, 1930, pag. 284.

Notă asnpra vaceinafiunei tisulare a câmpului operator în ehirnrgia gyneeologieă. (In col. cu S. G OLD D EN B ERG -BA YLR E). Com. la Soc. de G y 
nécologie din Bucureşti, şedinţa din 2 Martie 1930, in Gynécologie şi
Obstetrică, T. V II, Nr. 1— 2, 1930, pag. 29.
Peritonită supurată simulând hernia strangulată. (In col. cu P. PAVELESCU).
Com. la Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 23 Martie 19.30,
în Gynécologie şi
Obstetrică, T. V II,
Nr. 1— 2, 1930, pag. 41.
Asupra transluziunei sanguine imediat pre-eperatori. (In col. cu S. GOLDENB E R G -B A Y LE R şi D. M AVRODIN). Com. la Soc. de Gynécologie din
Bucureşti, şedinţa din 18 Mai 1930, în Gynécologie şi Obstetrică, T.
V II, Nr. 3— 4, 1930, pag. 1066.

Tratamentul cancerului inoperabil al uterului prin injecfiuui intra-venoase eu
serul provenind delà canceroase operate sau iradiate. (In col. cu I. F L O 
RIA N ). Com. la Soc- de Gynécologie
din Bucureşti,
Noembrie 1930, în Gynécologie şi Obstetrică, T. V II,
pag. 161.

şedinţa din
30
Nr. 5— 6, 1931,

Supurafiune pclvi-genitală deschisă in vesieă. (In col. cu P. PAVELESCU).
Com. la Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 14 Dec. 1930,
în Gynécologie şi
Obstetrică, T. V II,
Nr. 5— 66, 1931, pag. 174.
Un nou caz de embolie pulmonară. (In col. cu D. CARAM ZULESCU şi N.
COVALI). Com. la Soc- de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 18
Ian. 1931, în Gynécologie şi Obstetrică, T. V II, Nr. 9— 10, 1931, p. 258.
Rezultatele tratamentului chirurgical in tuberculoza genitală. (In col. cu
S. G OLD EN BERG-BAYLER şi I. POPESCU-DOLJ). Com. la Soc. de
Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 8 Februarie 1931, în Gynécologie
şi Obstetrică, T. V il, Nr. 9— 10, 1931, pag. 264.
Sarcină după insuflata tubară. (In col. cu A L . ŞOIMARU). Com. la Soc.
de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 8 Februarie 1931, în Gyné
cologie şi Obstetrică, T. V II, Nr. 9— 10, 1931, pag. 264.
Lipectomie pentru obesitatea peretelui abdominal. (In col. cu D. C A RAM ZU 
LESCU şi N. COVALI). Com.
şedinţa din 22 Februarie 1931,
Nr. 1— 2, 1932, pag. 16.

la Soc. de Gynécologie din Bucureşti,
în Gynécologie şi Obstetrică, T. V III,

Avorturile tnbo-abdominale. (In col. cu AL. ŞOIMARU). Com. la Soc. de G y 
nécologie din Bucureşti, şedinţa din 8 Martie 1931, în Gynécologie şi
Obstetrică, T. V III, Nr. 1— 2, 1932, pag. 25.
Tumoră fibroasă aberantă abdominală. (In col. cu AL. ŞOIMARU). Com. la
Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 29 Martie 1931, în Gyné
cologie şi Obstetrică, T. V III, Nr. 1— 2, 1932, pag. 36.

Les principes directeurs de la technique chirurgicale i la Clinique Gynécologique
de Bucarest. (En coll. avec le D -r T. FRUMUSANU). Com. la Soc. de
Gynécologie din Bucureşti, şedinţa extraordinară din 2 Mai 1931, în Gyné
cologie şi Obstetrică, T. V II, Nr. 7— 8, 1931.
Résultats opératoires d’une série de 33 cas de tuberculose génitale. (En coll.
avec le D -r S. G OLD EN BERG-BAYLER). Com. la Soc. de Gynécologie
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din Bucureşti, şedinţa extra-ordinară din 2 Mai 1931, în Gynécologie şi
Obstetrică, T. V il, Nr. 7— 8, 1931.

Note sur les résultats opératoires en chirurgie abdominale et d’une serie de
90 eas de eaneer du col. de l’utérus. (En coll. avec le D -r A L . ŞOIMARU).
Com. la Soc. deG ynecologie din Bucureşti, şedinţa extra-ordinară din 2 Mai
1931, în Gynécologie şi Obstetrică, T. V II, Nr. 7

8, 1931.

Qurlques travaux du laboratoire de la Clinique Gynécologique de Bucarest.
(En coll. avec le D -r A. BABEŞ). Com. la Soe. de Gynécologie din Bu
cureşti, şedinţa extra-ordinară din 2 Mai 1931, în Gynécologie şi Obstetrică.
T. V II, Nr. 7— 8, 1931.

Recherches expérimentales snr les effets de la folliculine sur la circulation.
(En coll. avec le D -ri AL. CR AlN ICEA N U et L. M AVROM ATI). Com.
la Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa extra-ordinară din 2 Mai
1931, în Gynécologie şi Obstetrică, T. V II, Nr. 7— 8, 1931.

Recherches sur l’élimination de l ’hormone ovarienne par l ’urine cher la femme
en dehors de la gestation. (En coll. avec le D -ri AL. CRAIN ICIAN U et
L. M AVROM ATI). Com. à la Soc. de Biologie de Bucarest, séances de
5 et 19 Février 1931, în C. R. des séances de la Soc. de Biologie, T.
CVI, pag. 997.

Recherches clinique des effets de la folliculine sur la pression artérielle chez
l ’homme. (En coll. avec le D -ri A L. CRAIN ICIAN U et L. M AVROM ATI).
Com, à la Soc, de Biologie de Bucarest, séances de 5 et 19 Février 1931,
în C. R. des séances de la Soc. de Biologie, T. CVI, pag. 997.

Les effets de la folliculine snr la pression artérielle après la paralysie du
vague, (En coll. avec le D -ri A L. CR AIN IC IAN U et L. M AVROM ATI).
Com.

à la Soc.

de

1931, în C. R. de la

Effets thérapeutiques de
coll. avec le D -r A L .
cologie, Paris, séances

Biologie de Bucarest, séances de

5 et 19 Février

Soc. de Biologie, T. CVI, pag. 1000.

l’insnfflation tubaire chez les femmes stériles. (En
ŞOIMARU). Com. à la Société Française de Gyné
du 15 Février 1932, in Revue Française de Gyné

cologie et d’Obstértique Nr. 3, Mars 192, pag. 33.

Metroragiile sifilitice. (In col. cu A L . ŞOIMARU). Com la Soc. de Gynéco
logie din Bucureşti, şedinţa din 29 Noembrie 1931, în Gynécologie şi Ob
stetrică, T. V III, Nr. 3— 4, pag.

69.

Rănirile rectului în laparotomiile gyn:eo'ogice. (In col. cu A L . ŞOIMARU
şi D. CARAM ZULESCU). Com. la Soc. de Gynécologie din Bucureşti,
şedinţa din 29 Noembrie 1931, în Gynécologie şi Obstetrică, T. V III,
Nr. 3— 4, pag. 75.

Asupra diagnosticului fibromului moale. (In col. cu AL. ŞOIMARU). Com.
la Soc. de Gynécologie din

Bucureşti,

şedinţa din

în Gynécologie şi Obsteritcă, T. V III, Nr.

13 Decembrie

1931,

3— 4, pag. 80.

Asupra

accidentelor de transfuzie între indivizii compatibili. (In col. cu
I. FLO RIA N şi M. IONESCU). Com. la Soc. de Gynécologie din Bucureşti,
şedinţa din 24 Ian. 1932, în Gynécologie şi Qbst., T. V III, Nr. 3 4, pag. 94.
Donă cazuri de chorio epiteliom. (In col. cu A L . CRAlNICEANU). Com. la
Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 7 Februarie 1932, în
Gynécologie

şi

Obstetrică, T.

V III,

Nr.

5— 6,

1932,

pag.

141.

Contribuţiuni la studiul sângelui în fibromul nterin. (In col. cu D. M AVROD IN

şi R. P. T A TA R U ).

Com. la Soc. de Gynécologie din Bucureşti,
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şedinţa dm 21 Fevruane 1932, în Gynécologie şi Obstetrică, T. V III, Nr
o— b, 1932, pag. 148.
Asupra controlului utérin sistematie în toate eazurile de faeeri normale.
Lom. la Şoc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 6 Martie 1932,
in Gynécologie şi Obstetrică, T. V III, pag. 174, Nr. 5— 6
Rezultate operatorii în degenerescenta sareomatoasă a libromnfni nterin. (In
col. C U s. G OLD EN BER G -B AYLER şi I. POPESCU-DOLJ). Com la
boc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 6 Martie 1932, în Gynecologie şi Obstetrică, T. V III, Nr. 5 - 6 , pag. 178
Cereeter. asupra eompozitiei lichidului eefalo-raehidi.n şi efeetelor injeetinnei
M A V R O m vrT “

ira' ,‘ hant9teZ,' e- (In co1' cu AL. CRAINICIANU şi D

M ^ rlif 1932 'în r ‘
,
^ ®yneCOl°gie din Bucureşti, şedinţa din 6
Pontrninl l i ' Î Gynecolof_ e . f Obstetrică, T. V III, Nr. 5 - 6 , pag. 174.
(Com la ' y " 1* ' C *
« v ită ţe i nterine, imediat dnpă facerea normală.
(Com. la Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 27 Martie 1932
in Gynécologie şi Obstetrică, T. V III, Nr. 7 - 8 , pag 216
Punct.» DonglasMni

î

v n

d n col. cu A L . ŞOIMARU). Com. la Soc. de Gynécologie

r r 7- 8 T g

2aio27 Martie 1932’ 111 Gyaecologie şi 0bs“

’

Controinl nterin sistematie după naşterile normale. Com. la Soc. de Gynécologie
din B u eu rc^ şed.nta din 29 Mai 1932, în Gynécologie şi Obstetrică, T.
>xii, îNr. 7— 8, pag. 216.

Stao î L hl 7 m0n^ \ ? B HchidDl “ W ° -» « W d i« n . (In col. cu A L. C R A IN I,.

şi

M AVRODIN). Com.

Cercetări "a^111 Y “ ?8 ^

m r

la Société de Biologie de Bucarest

R ^
de la Soc‘ do Biologie, 1932.’
arteriale ÎB MAia„estezie. (In col. cu A L ^ A l 

din 16 T 51 . “
Y ' COm‘ la S° C' de B io lo g i de Bucarest, şedinţa
A n i « ’« 6 Y î 932’ “
R ' d6S SéanC6S de la Société de Biologie, 1932.
Aplazie genitab, eu anomalie nretrală. (In col. eu A L. CRAIN ICIAN U şi

9« S V A ! E Z); ^ r ;

la S° ° ‘ de Gynec0l0gie din Bucureşti, şedinţa din
8 Noembrie 1932, în Gynécologie şi Obstetrică, T. V III, Nr. 7— 8 p 231

Cloropenie post-operatorie. (In col. cu I. FLO RIA N ). Com. la Soc. de Gvnecologie dm B u e n ^ ti, şedinfa din 22 Ianuarie 1933, în G y n e co lo ^ «i
Obstetrică, T. V III, Nr. 9 - 1 0 , pag. 267.
°
"
N0V A 0^ Q bBtinnc l aSnPra eti#1°Siei «»ce ru lu i eolului utérin. (In col cu A
BABEŞ » STELLA LAZARESCU). C „ . u Soc. de Gy « e , . . Si“ d t.
B u eu rşl., eed.et. d » 12 M arti, 1933, i , GW ,ol<,s i , ,i O hU trieâ, T.
IA , JNr. I — 2, pag. 13.
Centribntiuni Ia studiul sarcinei extra-uteriuc. (In col. cu A L. CRAINICIANU )
Com. la Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 2 Aprilie 193si
Gynécologie şi Obstetrică, T. I X , Nr. 1— 2, pag 23
Contribu(iuni Ia tratamentul metro-anexitelor acute cu' c V n r

de calciu. fin

col. cu 8 G O LD EN BER G -B AY LER şi D. CARAMZULESCU). Com
la Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 2 Aprilie 1933, în G y
nécologie şi Obstetrică, T. I X , Nr. 1— 2. pag. 29.
Asupra eolaborărci medico-ehirugieale. (In col. cu I.’ FLO RIA N ). Com. la
Soc de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 7 Mai 1933, în Gynéco
logie şi Obstetrică, T. IX , Nr. 3— 4, pag. 87
Asupra tratamentul chirurgical al tuberculozei utero-anexiale. (In col. cu S.
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G O LD EN BERG-BAYLER). Conx. la Soc. de Gynécologie din Bucureşti,
şedinţa din 4 Iunie 1933, în Gynécologie şi Obstetrică, T. I X , Nr. 5— 6,
pag. 156.

Abcesele eloisonnlni

reeto-vaginal. (In col. cu A L . ŞOIMARU). Com. la
Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din Decembrie 1933, în Gyné
cologie şi Obstetrică, T. IX , Nr. 7— 8, pag. 187.

Contribu{iuni la exploratiunile nrologiee în Gynécologie. (In col. cu D. BUZA G IU ). Corn. la Soc. de Gynécologie şi Obstetrică, T. I X , Nr. 7— 8, p. 203.

Asupra operaţiune! lui Le Fort, în prolapsul genital. (In col. cu A L. C R A IN lC IA M J şi D, CARAM ZULESCU). Com. la Soc. de Gynécologie din
Bucureşti, şedinţa din 18 Februarie 1934, în Gynécologie şi Obstetrică,
T. IX , Nr. 9— 10.

Lipo-sareom al cpiploonului eu metastaze în ovar. (In col. cu A . BABEŞ şi
STELA LAZARESCU). Com. la Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa
din 18 Februarie 1934, în Gynec. şi Obst., T. IX , Nr. 9— 10, pag.

Peritonitelc generalizate

consecutive rupture!

pyosalpinxurilor.

(In

col.

cu

AL. ŞOIMARU). Com. la Soc. de Gynécologie din Bucureşti, şedinţa din 25
Martie 1934, în Gynécologie şi Obstetrică, T. IX , Nr. 9— 10, pag.

Supuraţiuni genitale deschise
CARAM ZULESCU). Com.
din 20 Mai 1934.

în vesică. (In col.
la Soc. de

cu D. BU ZAGIU

şi

D.

Gynécologie din Bucureşti,şedinţa

Tratamentul hydromineral al

anexitelor. Com. la Adunarea generală extra
ordinară a Societăţii de hidrologie şi climatologie medicale din România
Cluj, 1934.
C) CONGRESE

Procedeul rapid de implantare în vesică a nreterului see(ionat în cursul laparotomiilor gynecologiee. Com. la al 34-lea Congres Francez de Chirugie
6 Octombrie, Paris.

Operaţiunile conservatoare în leziunile inflamatorii ale anexelor. Com. la al
35-lea Congres Francez de Chirurgie,

3— 9 Octombrie

1926,

Paris.

Nouvelle méthode de prophylaxie des accidents rachi-anesthésiques par injec
tion intra-veineuse de liquide céphalo-rachidien. Com. la al 37-lea Congres
Francez de Chirurgie, 1928, Paris.

°

L ’hystéreetomie prophylactique „en bloc” dans l’infiltration fibromateuse de
l ’utérus gravide. Com. la al 6-lea Congres al Asociaţiei Gynecologilor
şi Obstetricienilor de Limbă Franceză, Bruxelles, Octombrie 1929.

La préparation des malades aux opérations gynécologiques abdominales. Com.
la al 39-lea Congres francez de Chirurgie, 1930, Paris.

Traitement chirurgical de la tuberculose génitale. Com. la Congresul Gynecolo
gilor şi Obstetricienilor de limbă franceză, Paris, 1933.
D) CONFERINŢE

Sufletul chirurgului. Conferinţă la Fundatiunea Universitară „Carol

1”

1932, (ciclul ,,Primul Centru National anti-canceros” ).

Cancerul utérin. Conferinţe publice în 1931 în „Săptămâna Cancerului” .

în
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D) MONOGRAFII.

La tuberculose génitale de la femme. Un volum de 76 pagini, în colecţia
,,La

pratique

médicale

illustrée” , G.

Doin,

Editeurs,

Paris,

1932.

L’aetinomycosc génitale de la femme. (In col. eu D. M AVROD IN ). Un volum
de 94 pagini, în colecţia ,,Actualités gynécologiques” , Edition „Expansion
scientifique française” , Paris, 1934.

Menţionând întreaga activitate ştiinţifică a D-lui Prof. C.
Daniel, caşi altădată pe aceea a D-lui Prof. C. Levaditi, cu ocazia
unui eveniment similar, revista „Mişcarea Medicală Română”, îşi
împlineşte o datorie de recunoştinţă pentru aceia, cari i-au acor
dat patronajul lor ştiinţific.
M. AI. R.
L ’ÉLECTION DE Mr. LE Prof. C. DANIEL COMME MEMBRE CORRES
PONDANT A L ’ACADÉMIE FRANÇAISE D E MÉDECINE; Notices biogra
phiques et caractérisation de son oeuvre scientifique ; index complet de ses tra
vaux j ’usqu’à présent.
DIE W A H L D ER Prof. C. DANIEL A LS CORESPONDIERENDES -MIT
GLIED DER FRANZOSCHEN AKADEMIE D ER MEDEZIN; biographische Noti
zen, Karacterisirung seiner wissenschaftlichen W erke und kom pletter Index sei
ner Arbeiten bis Keute.
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■
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riţă de cafea de 2 ori pe zi, ca mai sus.
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nerale.
■
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Eşantiloane la cerere D-lor Medici, adresând:
Reprezentanţa Depozitului pentru Rom ânia: Q. CENT0NZE. —
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Strada Dr. Clunet, No. 3 . — lelefon 360/95.
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Institutul de Clinică Ginecologică
Spitalul Colţea, Bucureşti
Director: Profesor C. Daniel
L E Z IU N IL E V E S IC E I IN L A P A R O T O M IIL E G Y N E C O L O O IC E
Pro!. C. DANIEL

de
şi

D-r D. MAVRODIN

Relaţiunile anatomice şi fiziologice dintre vesică şi organele ve
cine cari delimitează loja sa, explică modificările rapoartelor şi turburările funcţionale cari pot să se manifeste asupra tuturor acestor
organe în stare patologică.
Inflamaţiunile, tumorile, deplasările organelor genitale, sar
cina ectopică pot creia conexiuni intime cu vesica şi peretele ab
dominal subombilical, cari expun la leziuni vesicale accidentale în
cursul operaţiunilor gynecologice, pe cale abdominală.
Cunoaştem leziunile vezicei accidentale sau voluntare în cursul
hysterectomiei lărgite pentru cancerul colului uterin, aderent sau pro
pagat la rezervoriul urinar. Aceste complicaţiuni au fost bine stu
diate de diverşi autori ( Violet, P eniti, Kerr, Judd, Carscaden) şi le
vom lăsa deoparte.
Nu vom avea deci în vedere, în acest articol, decât leziunile
vesicei produse în cursul sau apărute după. laparotomiile gynecologice,
în afară de operaţiunile pentru cancer al colului uterin.
Am avut ocaziunea să observăm, după o laparotomie pentru un
hematocel pelvian, consecutiv unei sarcine extra-uterine, o leziune
vesicală produsă în condiţiuni cu totul particulare, a cărei patogenie
merită să fie semnalată.
Iată observaţiur.ea noastră:
OBSERV AŢIUNE. — Sartina extra-uterina. Hematocel pelvian. Lapa
rotomie. Necroza vesicei. Fistulă vesico-abdominală. Supuraţiune pre-vesieală.
Vindecare.
L)-na N. G., în vârstă de 29 ani, intră în Sanatoriul D -r Antoniu, din
Bucureşti, în ziua de 28 Ianuarie 1929, pentru un hematocel retro-uterin.

620
1) Antecedente. Menstruată la vârsta de 11 ani, regulat. Căsătorită la
18 ani, are în plrimii 3 ani, trei avorturi provocate.
La 21 ani, prezintă o sarcină extra-uterină dreaptă, operată cu succes,
supuratiunea plăgei abdominale care a durat aproape 6 săptămâni.
La 26 ani (1926) o sarcină la termen cu copil viu.
De
rulente.

la facere, bolnava suferă de colibaciloză cu cistită şi

urini

pu

Acum un an, pleurezie cu hemoptizii, febră, infiltratiunea vârfului pul
monar stâng, care a necesitat şederea într'un Sanatoriu..
2) Boala actuală. Din luna Noembrie 1928, bolnava prezintă o întâr
ziere menstruală, urmată de pierderi sanguine neregulate cu stare subfebrilă,.
care s’a atribuit leziunei sale pulmonare. Pentru această stare este trimisă
la Cannes.
La 2 Ianuarie 1929, prezintă, în acea localitate, o metroragic bruscă,
abundentă, durând 2 zile, urmată de dureri abdominale, leşin, şi o nouă
pierdere de sânge cu chiaguri, care s’a atribuit unui avort uterin.
Cu tot curetajul de urgentă practicat la 8 Ianuarie,
guine se repetă, durerile se accentuiază şi apare febră.

pierderile san

La 15 Ianuarie, 8 zile după curetaj, merge să consulte la Paris pe
Profesorul J. L. FAURE, care pune diagnosticul de sarcină extra-uterină şi
recomandă operaţiunea, ceeace o determină să revină la Bucureşti.
La examen constatăm că bolnava care are tendinţă la obesitate, prezintă
pe peretele abdominal cicatricea laparotomiei sub-ombilicală anterioară.
Uterul mărit cât o sarcină de 2 luni, este fixat la dreapta. La stânga
simţim o tumefactiune de mărimea a 2 pumni, bombând în Douglas şi "în
fosa iliacă stângă, indoloră, moale.
3) Operaţiunea. La 29 Ianuarie 1929, se practică laparotomia mediană
sub-ombilicală, în lungul vechei cicatrice parietale. Se constată câteva ade
rente intre peretele abdominal, vesică şi epiploon, consecutiv supuraţiunei a
acestui perete, cu ocazia operaţiunei precedente; dedesubtul acestora, un hematocel de mărimea unui pumn, format din sânge coagulat şi închistat, situat
înapoia şi la stânga uterului, hematocel pe care îl extirpăm.
Anexa dreaptă este absentă (anexectomie pentru sarcina extra-uterină
anterioară). Anexa stângă, de dimensiunile unui ou de găină; trompa plină
cu sânge, prezintă un mare orificiu abdominal, dehiscent. Uterul prezintă la
unghiul său stâng o nodozitate cat o nucă mare, având aspectul unui f i 
brom sesil.
Se practică hysterectomia sub-totală, urmată de sutura peretelui ,în 3
planuri, consolidată prin 2 fire de bronz, prinzând peretele în masă, fără
drenaj.
4) Urmări operatorii. Chiar din ziua următoare operaţiunei, se insta
lează o stare febrilă, oscilând între 38°— 39°, cu limba foarte încărcată, şi
puls de aproape 100 pe minut. Bolnava urinează singură aproape 1 litru pe
zi: urini turburi, închise de culoare.
Sutura parietală, care părea să evoluieze normal, prezintă, spre a 8-a
zi, o inflamaţiune a părţei sale inferioare. La scoaterea firelor de bronz, se
observă scurgerea, prin extremitatea inferioară a plăgei, a unei serozităti
turbure. Se desuneşte plaga şi se introduce un dren decliv.
Zilele următoare, prin plaga abdominală se scurge urină în mare can
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titate. Se constată o fistulă vesicală şi se pune o sondă Pezzer în vezică
(a 10-a zi); drenajul peretelui. Se aplică pe lângă aceasta o sondă uretrală
à demeure, care, nefiind tolerată, se suprimă după 8 zile.
Supuraţiunea spaţiului pre-vesical este abundentă în primele zile şi
conţine colibacili. Urinile turburi, prezintă aceiaşi microbi. Se administrează
vaccin anti-colli.
O contra inciziune pe peretele vaginal anterior, spro a 15-a zi delà ope
raţiune, permite un bun drenaj al cavitătei lui Retzius şi scurgerea deelivă a
puroiului. Temperatura scade progresiv.
5)
Examenul pieselor. Trompa stângă este plină
tiul său abdominal este permeabil. Ovarul corespondent pare
La unghiul stâng al uterului, o nodozitate de mărimea
drept un fibrom, apare la secţiune cu caracterele unui ou
interstitială).

cu sânge coagulat; osnormal.
unei nuci, luată
ectopic (sarcină

Examenul anatomo-patologic făcut de D l. D -r A . BABEŞ, va fi pu
blicat într’o lucrare ulterioară.
D -rul C. POPESCU, căruia îi este încredinţată îngrijirea vesicci, prac
tică lavagii zilnice cu o soluţiune slabă de permanganat, urmată de instilaţiunoa a 10 cm. c. dintr’o soluţie ,de argyrol 10°/o.
Urinile se clarifică progresiv; supuratiunea pre-vesicală se reduce zil
nic. Cicatrizarea peretelui fiind aproape complectă Spre a 38-a zi, sonda ve
sicală supra-pubiană, se suprimă. Bolnava părăseşte patul, la 6 săptămâni
după operaţie, vindecată.

Condiţiunile etiologice excepţionale, în cari s’a produs leziunea
vesicei la bolnava noastră (la care desigur nu am rănit vesica, nici
în timpul inciziunei peretelui, nici în timpul operaţiunei, vesica
fiind protejată de valva supra-pubiană, nici la trecerea firelor meta
lice, cu ocazia suturei peretelui) şi, pe de altă parte, simptomele par
ticulare ale manifestărilor sale clinice (persistenţa micţiunilor spon
tane în primele zile, eşirea tardivă de urină, prin plaga abdominală)
ne-au făcut să ne gândim la un mecanism patogenic, altul decât ră
nirea accidentală şi ne-au determinat să reluăm cu această ocaziune,
ansamblul istoriei anatomo-clinice al acestei importante complicaţiuni
a operaţiunilor abdominale.
E T I O L O G I E

Leziunile vesicei cari apar în cursul sau după laparotomiile
gynecologice pot să fie determinate de un traumatism sau de o
necroză a peretelui.
Printre cauzele predispozante, semnalăm1 cistita, (collibacilară,
preexistentă operaţiunei), care imprimă o friabilitate mai mare ve
sicei şi deci o rezistenţă mai redusă la agenţii patologici.
i° Traumatismele vesicei. Se descriu, în general, mai multe
varietăţi de leziuni traumatice ale vesicei;
a) Contuziuni: Consistând în leziuni uşoare, circulatorii sau tissulare, (devitalizare).
b) Plăci vesicale: Când agentul vulnerant (bisturiu, foarfeci,
pensă), care a determinat soluţiunea de continuitate, a interesat
velsica delà exterior la interior.
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c) Răniri: Leziunea traumatică se observă mai ales în vesicile
friabile, infectate anterior, şi se produce direct sub presiunea de
getului sau a compresei în cursul manoperilor de decorticare, a ade
renţelor genito-vesicale; alteori se produce indirect prin tracţiunea
ligamentelor asupra peretelui vesical.
d) Rupturi: Această eventualitate rezultând dintr’o mărire a
presiunei intra-vesicale, care determină eclatarea sa, trebue să fie
considerată ca excepţională, dat fiindcă întotdeauna se operează în
gynecologie după evacuarea vesicei.
e) Cât despre perforaţiunile vesicale, acestea nu intră în cadrul
subiectului nostru. Această formă de traumatisme se produce cel
mai adesea involuntar cu instrumente manipulate imprudent, dela
interiorul la exteriorul vesicei, sau voluntar, în intenţiunea de a
realiza o implantaţiune ureterală în vesică.
Din modalităţile prin cari traumatismul poate leza vesica, nu
vom reţine decât plăgile şi rănirile vesicale cari singure pot să se
producă accidentul în cursul laparotomiilor gynecologice.
2° Necroza peretelui vesical. In urma unor traumatisme ale ve
sicei ocazionate în cursul intervenţiunilor pe sfera genitală, (manopere
de decorticaţiune, tracţiunea ecartoarelor abdominale supra-pubiene
sau laterale, etc.), se pot produce la câteva zile după operaţiune,
leziuni trofice, datorite unei devitalizări, mai mult sau mai puţin
întinsă, a peretelui vesical.
P A T O G E N I E
Rezultă din condiţiunile etiologice în cari ne găsim că meca
nismul de producere a leziunilor, variază după cum avem de-aface
cu un proces traumatic sau necrotic.
i° Traumatismul. Agenţii traumatici pot interveni în diferite
circumstanţe:
a) Inciziunea peretelui abdominal poate răni vesica, greu de
recunoscut şi etalată pe faţa anterioară a tumorilor pelviene volumi
noase, cari o ridică şi o antrenează înaintea lor (colecţiuni anexiale,
chiste ovariene, mai ales intra-ligamentare, fibroame uterine, sarcini
extra-uterine, etc.).
Tot astfel se poate întâmpla şi cu vesica normală distinsă de
urină în momentul operaţiunei. Deasemenea în laparotomiile repe
tate, vesica aderentă la cicatricea abdominală, poate fi lezată în
cursul inciziunei peretelui.
In supuraţiunite peretelui abdominal, după laparotomie, mai
frecvente la femeile pbese, vesica poate contracta aderenţe cu cica
tricea peretelui şi poate fi mai uşor rănită cu ocaziunea unei noi
laparotomii.
b) Depărtătoarele abdominale, rău aplicate, pot exercita trac
ţiuni pe vesica mai mult sau mai puţin friabilă şi determina o soluţiune de continuitate traumatică. Tot astfel, aplicând marea valvă
supra-pubiană, este prudent să se ridice vesica înapoia pubelui;
când se întrebuinţează valvele laterale, trebueşte, pe cât posibil,
să se evite tracţiunile excesive.
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c) Manoperile de decortkare a tumorilor şi pungilor uteroanexiale aderente la vesică, pot să lezeze peretele vesical, distrugând
aderenţele intime stabilite între organe. Adesea chiar cu manevre
foarte prudente, vesica friabilă, atinsă de cistită anterioară, a fost
rănită.
d) Disecţiunea colului uleritt în hysterectomia abdominală totală
— mai ales în operaţiunea lui Wertheim, — este o cauză frecventă
de rănire accidentală a peretelui vesical.
Vom menţiona deasemenea, pentru a complecta această enumeraţie, rănirea voluntară a vesicei în scopul de a face rezecţiunea
unei porţiuni invadate în cancerul colului uterin.
2° Necroza. Mecanismul de producere al mortificărei unui punct
al peretelui vesical, se explică prin intervenţiunea factorilor traumatici.
a) Depărtătoarele abdominale, fie prin presiunea directă şi
prelungită pe peretele vesical, fie printr’o tracţiune indirectă reali
zată de valvele laterale, fie, însfârşit, prin compresiunea vaselor, mer
gând să irige un punct al vesicei, produc, la predispuse, o leziune
trofică, urmată în câteva zile de sfacel şi de fistulă.
b) Manoperile de decorticare a leziunilor genitale, pot produce
smulgeri parţiale ale peretelui vesical, urmate de leziuni necrotice
recunoscute după câteva zile, după eliminarea sfacelului sau după
stabilirea unei supuraţiuni peri-vesicale. Acest mecanism trofic care
pare să se fi produs în observaţiunea noastră, este favorizat de infecţiunile vesicale anterioare (cistită collibacilară în cazul nostru),
ale căror leziuni interstiţiale, pe cari le lasă în urma lor, predispun
la mortificare.
ANATOMIE PATOLOGICA
i° Sediul leziunilor.
In plăgile operatorii, leziunea vesicală este situată de obicei
pe faţa antero-inferioară şi postero-superioară a organului; mai rar
la baza vesicei sau pe feţele laterale ale domului vesical.
Din aceasta rezultă că unele sunt %ntra-peritoneale (faţa posterosuperioară) şi urina se scurge direct în peritoneu; altele sunt extraperitoneale (faţa antero-inferioară, borduri) şi urina se infiltrează sub
peritoneu, în ţesutul celulo-adipos al spaţiului pre-vesical (cavitatea
lui Retzius) şi de aci, supuraţiunile consecutive, pot să se propage
la tot ţesutul celular la pelvi-sub-peritoneal (pe mărgini spre parametre, înapoi spre rect, în jos spre vagin).
Leziunile bazei vesicei sunt deasemenea extra-peritoneale şi
se observă cele mai adesea ori în hysterectomia lărgită pentru
cancer al colului uterin. Caşi baza vesicei, ele corespund în jos
jumătăţei superioare a peretelui vaginal anterior de care vesica este
separată printr’un subţire strat de ţesut celular lax; în sus, leziu
nile bazei vesicale corespund porţiunei supra-vaginale a colului uterin,
de care vesica este separată prinţr’un ţesut celular mai dens, situat
în mica regiune inter-cervico-vesicală, pe care am pus să o stu
dieze în teza sa de doctorat, pe unul din elevii noştri *).
*) C. Amărăseanu. — Regiunea retro-vesicală (teză de doctorat, Bucu
reşti, 1925).
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2° întindere, formă.
In lungime de obicei de i — 3 cm., plăgile operatorii sunt în
general mai mari decât plăgile accidentale putând să atingă mai
mulţi centimetri; ele sunt cu atât mai întinse, cu cât s’au produs pe
o vesică goală (Marion).
In ceeace priveşte profunzimea lor, ele se pot diviza în plăgi
complecte şi incomplecte (R. H. Kummer) după cum leziunea inte
resează o parte sau tot peretele vesical.
Adeseaori plăgile incomplecte, pe cari le realizăm în cursul
disecţiunei vesicei în cancerul colului uterin, devin ulterior complecte
prin sfacel şi eliminarea mucoasei vesicale sub-jacente.
Cât despre plăgile complecte, când ele sunt de dimensiuni mici,
se vede uneori mucoasa incizată, eversându-se sub formă de pâlnie
la interiorul cavităţei vesicale, graţie contracţiunilor musculoasei
vesicale, de unde posibilitatea vindecărei lor spontane.
Forma lesiunilor vesicale poate fi liniară, circulară sau nere
gulată, cu bordurile dinţate (necroză).
Cele mai adeseaori unice, aceste leziuni pot fi duble în cazuri
excepţionale.
SIM PTOM E, D IAG N O STIC
I» SIM PTOM E.
a) Primele manifestări clinice ale leziunilor vesicale în cursul
laparotomiilor gynecologice, sunt din cele m ii variabile.
De obicei se observă leziunea vesicei în timpul operaţiunei în
momenul producerei sale.
In majoritatea cazurilor se face sutura imediată, fără alte
consecinţe grave pentru bolnavă.
Alte ori, mai rar, leziunea trece neobservată în timpul intervenţiunei şi îşi manifestă existenţa după un oarecare timp, în raport cu
origina sa etiologică şi sediul său.
Astfel, în aceste cazuri, ea se manifestă la câteva zile, după o
perioadă post-operatorie febrilă, însoţită de reacţiune peritoneală
(greţuri, vărsături, defensa peretelui abdominal), prin îmbibarea
bruscă a pansamentului abdominal cu urină sau cu un lichid seropurulent, cu miros amoniacal.
Deasemenea, în cazurile de necroză, în cursul perioadei post
operatorii febrilă, leziunea vesicală, neobservată la început, nu de
vine evidentă decât spre a 7-a sau a 8-a zi, în momentul căderei
escarei, prin scurgerea de urină prin plaga abdominală (ca în observaţiunea noastră).
Mai rar (în plăgile întinse), se observă accidentul vesical chiar
din primele ore după operaţiune, graţie absenţei complecte a urinei,
chiar după cateterism.
Semnalăm, în fine, cazuri în cari leziunea vesicală s’a revelat
printr’o supuraţiune pe/i-vesicală, prin contractura persistentă a pere
telui abdominal (Duval), sau chiar prin scurgerea de urină în vagin,
cum se întâmplă după hysertectomia abdominală totală.
b) Din toate semnele de debut, scurgerea de urină la exterior
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prin plaga abdominală, constitue simptomul patognomonic care per
mite să se afirme leziunea vesicei.
In absenţa acestui semn de certitudine, semnele de prezumpţiune ne vor coduce să procedăm la examenul fizic al vesicei.
Cateterismul vesical ne permite să extragem urină conţinând
chiaguri de sânge în cazurile de răniri ale vesicei. Adesea sonda nu
poate extrage urină, ceeace indică scurgerea în abdomen, în cazul
unei leziuni întinse.
Deasemenea, introducerea unei mici cantităţi de lichid în vesică ne permite, când constatăm o diminuare al aceluiaş lichid extras,
să afirmăm o soluţiune de continuitate a rezervoriului urinar.
Cistoscopia este un auxiliar necesar al diagnosticului pentru a
determina sediul şi întinderea leziunei (J. C. Negley).
Radioscopia vesicei după injecţiunea de aer în cavitatea sa
(Vaughan şi Rudnik), poate să ne fie deasemenea de folos. Se in
troduce cu ajutorul unei sonde io o — 500 cm. c. de aer; dacă vesica este intactă, se vede net conturul său sub ecran. In caz de
leziune vesicală intra-peritoneală, perul injectat se acumulează la
partea superioară a abdomenului. In leziunile extra-peritoneale, vesica
nu se distinde deloc şi aerul se acumulează în peretele abdominal.
Coloraţiunea arinilor cu ajutorul unei injecţiuni intra-venoase
de 10 cm. c. carmin de indigo steril (soluţie de o,8o/0, semnul lui
/. C. Negley), dă după 10 minute, o culoare roşie, care depistează
prezenţa acestor urini în tot trajectul lor şi în mijlocul oricărei
serozităţi care ar putea să le mascheze.
2° FORME ANATOMO-CLINICE. Sediul leziunilor permite
să se deosebească mai multe forme anatomice.
a) Rănirile feţei peritoneale (postero-superioară) se produc în
general în timpul decorticărei aderenţelor sa,u extirparea leziunilor
utero-anexiale.
Ele se caracterizează prin apariţiunea imediată de urină în
plagă şi le putem uşor aborda şi sutura, de unde pronosticul lor mai
puţin grav.
b) Leziunile feţ i extra-peritoneale (antero-inferioară), sunt în
general determinate în momentul inciziunei peretelui abdominal, la
aplicarea depărtătoarelor abdominale şi la sutura acestui perete. Ele
pot să se producă mai târziu cu ocazia extracţiunilor firelor metalice,
cari rănesc vesica în momentul trecerei lor (în sutura într’un plan a
peretelui) sau în urma căderei sfacelului peretelui vesical.
In aceste leziuni se poate vedea uneori urina scurgându-se prin
plaga vesicală; dar când întinderea plăgei este mai mică, atunci
este mai greu de recunoscut imediat şi manifestările clinice nu apar,
decât mai târziu ,după 5— 8 zile. Tot astfel se petrece şi cu simptomele datorite mortificărei cari apar, după a 8-a zi, în momentul că
derei escarelor.
Trecând neobservate în primele ore, aceste leziuni, sunt de un
pronostic mai grav, infîltraţiunea de urină putând să détermine aici,
aceleaşi complicaţiuni ca în rănirile vesicei consecutive fracturilor
basmului.
3
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c) Leziunile bazei vesicale se observă cel mai adesea după hysterectomia abdominală totală, în momentul decolărei vesicei. Ele sunt
aproape întotdeauna văzute de operator şi pot fi uşor suturate. Fie
că sunt neobservate, sau că apar în urma insuccesului sutùrei lor,
ele nu constituesc accidente grave pentru bolnavă, căci urina se
scurge liber pirn canalul vaginal, fără nici o ameninţare de infiltraţiune, iar pronosticul lor imediat este benign. Acestea constituesc
origina fistulelor vesico-vaginale post-operatorii.
3» DIAGNOSTIC.
Cel mai adesea constatarea unei leziuni vesicale după o opera
ţiune gynecologică este lucru uşor pentrucă plaga abdominnală ne
dă acces asupra vesicei.
In primele zile totuşi, mai ales când leziunea vesicală, dă
dimensiuni mici, permite .micţiunea prin căile naturale, se poate ig
nora leziunea şi să se confunnde infiltraţiunea de urină peri-vesicală
cu: a) O supuraţiune pslviană post-operatorie, care adesea este un
simptom revelator al leziunilor vesicale; b) Peritonita generalizată
post-operatorie, care poate deasemenea să fie consecutivă leziunei ve
sicale; c) Supuraţiunea peretelui abdominal. care, şi ea, poate să fie
o consecinţă a leziunei vesicale, cum s’a putut vedea în unele cazuri.
4° EVOLUŢIUN EA.
a)
O leziune vesicală accidentală neobservată în cursul une
operaţiuni pelviene poate, lăsată fără tratament, să se vindece
spontan, dacă este mică. Acest proces favorabil este ajutat de con
tractura peretelui vesical care strâmtează plaga, cu eversiunea mu
coasei sale înăuntru, în formă de pâlnie.
Cele mai adesea-ori vindecarea depinde de precocitatea intervenţiunei operatorie, fără care apar diverse complicaţiuni grave.
_b) Leziunile feţei antero-inferioare nerecunoscute determină
o infiltraţiune de urină, urmată de supuraţiunea cavităţei lui Retzius,
care se propagă în sus şi lateral la tot ţesutul celular peri-vesical.
De aici supuraţiunea se întinde la paramétré până la pereţii laterali
ai rectului şi poate fuza în ţesutul celular al feselor. In jos, supura
ţiunea plecată delà baza ligamentelor largi, poate să se propage
spre funduri.e de sac ale vaginului. Această ultimă eventualitate este
importantă de semnalat din punctul de vedere al căilor de abces
spre supuraţiunile peri-vesicale. Ea ne-a ajutat să facem prin vagin
contra-inciziunea flegmonului pre-vesical la bolnava noastră.
Se înţelege delà sine că intensitatea supuraţiunilor pelviene de
pinde de starea bacteriologică a vesicei. Când acest organ este mai
mult sau mai puţin aseptic, şansele de infecţiunne sunt mai reduse.
c) Printre complicaţiunile mai rare, vom reaminti peritonita
generalizată şi septicemia a cărei extremă gravitate se cunoaşte în
infecţiunea urinoasă.
d) Abundenţa reţelei venoase pre-vesicale care se scurge în
plexul pelvian situat la baza vesicei, explică posibilitatea flebitelor
în cursul supuraţiunilor peri-vesicale consecutive leziunilor vesicei.
e) Menţionăm, în sfârşit, fistulele urinare abdominale sau va
ginale, reziduale a căror vindecare spontană este destul de frequentă.
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5° PRONOSTIC.
Orice leziune a vesicei constatată în timpul sau după intervenţiunea abdominală este capabilă, lăsată fără tratament, să determine
complicaţiuni grave, adesea mortale.
Neposedând o statistică specială a rănirilor vesicei în cursul
laparotomiilor gynecologice, ne vom mulţumi, cu titlul de comparaţie,
să reamintim câteva statistici de rupturi vesicale.
J. C. Negley, pe 1 69 cazuri, dă în rupturile intra-peritoneale
ca şi în cele extra-peritoneale, o mortalitate de aproape 200/0.
Dembrin şi Papin dau aceleaşi cifre.
In intervenţiunile precoce, în primele 12 ore, /. C. Negley, dă
o mortalitate de 1 io/0, în timp ce în intervenţiunile tardive, după 12
ore, mortalitatea se ridică la 500/0. .
Rouvillois şi Ferron, în intervenţiunile tardive, după 24 ore,
dau o mortalitate de 43,70/0.
TRATAM EN T
Terapeutica leziunilor vesicei în cursul laparotomiilor gyneco
logice, variază după sediul şi momentul în care le constatăm: în
timpul operaţiunei, după operaţiune odată cu apariţiunea primelor
simptome; mai târziu, în cursul supuraţiunilor peri-vesicale.
i° IN TIM PU L O PERAŢIU N EI. Orice rănire a vesicei con
statată în timpul operaţiunei, trebue imediat suturată.
Technica operatorie în ceeace priveşte modul de sutură al or
ganului, derivaţia urinilor, drenajul plăgei, variază după chirurg.
a) Sutura vesicei. Ea poate fi făcută într’un singur plan cu
catgout (J. Reysek); sau în 2 planuri (Guibal, Lenormand, Baudet,
Wiart). Gilow preferă deasemenea sutura în 2 planuri: mucoasa cu
catgout, musculoasa şi cu seroasa împreună cu mătase.
Alţii recomandă sutura în 3 planuri (Celesia, Bruzzi, Bernasconi).
Când leziunea vesicală, prin situaţiunea sau forma sa, este
imposibil de suturat suntem obligaţi să fixăm vesica la peretele abdo
minal, pentru a asigura astfel derivaţia urinilor (Guibal, Dubai).
b) Derivaţia urinilor. Ori care ar fi procedeul de sutură a
peretelui vesical, toţi autorii sunt de acord pentru a face derivarea
urinilor. Noi lăsăm o sondă uretrală â demeure timp de 14— 16 zile.
Alţi autori păstrează sonda uretrală timp de 2 zile numai şi apoi
fac cateterismul vesical din 2 în 2 ore (D e Garmo).
Câţiva chirurgi, în leziunile feţei antero-inferioare, pe lângă
sonda uretrală â demeure, fac o cistostomie supra-pubiană, urmată
de drenajul cu o sondă Pezzer (G. Miginiac).
La bolnava noastră am întrebuinţat exclusiv drenajul suprapubian la începutul tratamentului, sonda uretrală fiind rău tolerată.
c) Drenajul plăgei. Dacă autorii sunt aproape toţi de acord
asupra necesităţei suturei şi derivaţiei urinelor în rănirile vesicale,
părerile sunt împărţite în ceeace priveşte utilitatea drenajuljui.
Unii sunt adversari ai drenajului preventiv (Miginiac). Alţii
aplică sistematic drenajul peritoneal preventiv (G. F . Geisinger,
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Alţii nu drenează, peritoneul decât în caz de vesică septică (G u ib a l).
Cât despre procedeul întrebuinţat, unii au recurs la drenul
de cauciuc; alţii, la drenajul Mickulicz (C elesia şi Bruzzi).
2° D U P A O P E R A Ţ IU N E . Când leziunea vesicală a trecut ne
observată în timpul operaţiunei abdominale şi nu este descoperită
decât la câteva zile mai târziu, conduita noastră va fi variabilă după
cuin va fi sau nu supuraţiunea şi după sediul intra- sau extraperitoneal al leziunei.
In primele 24 de ore, când supuraţiunea nu este încă stabilită,
este preferabil să se sutureze plaga dacă este accesibilă; în orice
caz se va face derivaţia urinelor cu ajutorul unei sonde uretrale
à demeure, precum şi drenajul ■ preventiv al peritoneului.
Când la intervenţiune, nu reuşim să descoperim sau să abordăm
leziunea vesicală, ne vom mulţumi cu derivarea urinilor prin cistostomia supra-pubiană.
■ Mai târziu, când supuraţiunea peri-vesiqală va fi fost stabilită,
va trebui mai întâi să evacuăm puroiul printr’un larg drenaj supra pubian al cavităţei lui Rétzius şi printr’o contra-incizie în fundul de
sac vaginal anterior (C. Daniel). In acela? timp se va asigura derivaţiunea urinilor printr’o sondă uretrală à demeure (şi printr’o sondă
Pezzer intra-vesicală, pe cale supra-pubiană. dacă o putem aplica).
Ulterior, după dispariţa supuraţiunei vom putea să ne ocupăm de
tratamentul leziunei vesicale însăşi.
Cât despre tratamentul complicaţiilor tardive, el se confundă cu
acela al fistulelor v e ,i:o -vaginale şi vesico-abdominale.
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vention d’urgence. Guérison. (Rapp. P. D u t a u d ) , in: (Bull, et Mém. de la
Soc. des Chirurgiens de Paris, 15 Mars 1929). — 7) W . B. de G arao: Bladder wounds in hernia operations. (Journal of American Medical Association,
1908, B. 51, pag. 1722). — 8) G. F. Gcisinger: Rupture intra-peritonéale
spontanée de la vessie. (Annals of Surgery, vol. L X X V I I Febr. 1923). —
9) N. V . Gilow, (Vladiwostok) : Un cas de rupture de la vessie. (Zentral blatt
für Chirurgie, 17 Marz, 1928, pag. 780). — 10) P. Guibal: Complications
urinaires des fractures du bassin; éclatement de la vessie, rupture d’ uréthre.
(Journal d Urologie, T. X II, 1922). — 11) N . Hortolomei: Plaies de la ves-
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sie et symptômes trustées. (Journal d ’Urologie, T. X X I V , 1927, pag. 286). —
12) E. S. Jndd (Rochester): Les fistules vésico-vaginales. (A l X L V -lea Con
gres American de Gynécologie 1920, Surgery, Gynecology and Obstetries,
1920) . — 13) J . M. K err: Un cas de fustule vésico-vaginale après hysté/eotomie pour cancer. (Procès of the Royal Society of Medicin, 1920). — 14) R . H.
Kummer (Genève): Lésions traumatiques partielles de la paroi vésicales. (Jour
nal d’ Urologie, T . X , 1920, Pag. 211). — 15) E- Lehmann (Berlin): Études his
tologiques des ruptures de la vessie. (Zeitschrift für Urologische Chirurgie, T.
X X , B. 1 — 2, Iunie 1926). — 16) G. Marion: Traité d’Urologie. Masson Edi
teurs, Paris, 1921. — 17) P , Mathieu: Rupture de la vessie par fracture
du pubis. (Bull. et. Mém. de la Soc. de Chirurgie de Paris, Nr. 21, Juin
1921) . — 18) J . M îginiae: Déchirures de la vessie et fractures du bassin.
Laparatomie exploratrice et cystostomie. (Revue de Chirurgie, Nr 12, 1922,
Pag. 634— 678). — 19) G. Naumann: D e la rupture de la vessie. (Nordische
Medizinische Archiv. T. X L V , B. 2 (Chirurgie), April, 1922). — 20) J. C
Negley (Los Angelos): Rupture de la vessie. (The Journal of Urology, Vol.
X V III, Nr. 3, September, 1927, pag. 307). — 21) Perrin: Un cas de fis
tule vésico-vaginale. (Lyon Chirurgical, T. X X I , 15 Mai 1924). — 22) JReysek: Un cas rare de rupture de la vessie au cours de cysto-radiographic.
(Journal d’ Urologie, 1925, T. Il, pag. 382). — 23) Ronvillois et Perron: Les
ruptures vésicales. (Encycl. franç. d’ Urologie). — 24) R . E. Skeel: Injuries to
the blader taking place during hernia operations. (Journal of Obstetries, 1908,
B. 58, pag. 964). 25) R . P. Vaughan et D . P. Rndniik (Chicago): Un signe
nouveau et précoce de rupture de la vessie. (The Journal of the American
Méd. Ass. Vol. L. X X X I I I , Nr. 1, July, 1924). — 26) Violet: Sur les fis 
tules vésico-vaginales après l ’opération de Wertheim. (Soc. Nat. de Médecine
et Science Médicales de Lyon, 1 A vril, 1925, in Lyon Médical. 1925, T. II).

C D aniel et D. Mavrodin : L e s lésions de la vessie d a n s les
affection s gynécologiqu es.
Les auteurs font l’exposé complet de cette question, en l’accompagnant
d’un cas personnel de grossesse extra-uterine et hematocèle pelvien, lequel, après
laparotomie, a présenté une nécrosé de la vessie, une fistule vesico-abdominale
et suppuration prévésicale, terminées par guérison.
L ’étiologie: traumatismes (contusions, plaies vésicales, blessures, ruptures,
perforations), nécrosé de la parroi; — pathogénie: traumatisme (l’incision de la
parroi abdominale en blessant la vessie, les écarteurs abdominaux mal placés, les
manoeuvres de décortication, la dissection du col uterin), nécrose (les ecarteurs
par leur traction, les manoeuvres de décortication); — anatomie pathologique:
siège (intra ou extraabdominal) étendue, forme (complète ou incomplète);— symp
tômes : une période fébrile post opératoire avec réaction péritonéale, écoulement
d’urine du VII—V i li jour, par la plaie abdominale; les dates du sondage, de la
cystoscopie, radioscopie et la coloration des urines; — Les auteurs décrivent en
détail les formes anatomo-cliniques, le diagnostic, l’évolution et le prognostici —
comme traitement ils indiquent: pendant l’opération la suture de la vessie, déri
vation des urines et le drainage des plaies; après l’opération: la dérivation de
l’urine, la découverte de la plaie et sa suture; en cas de suppuration perivésicale
l'évacuation du pus et le drainage supra-pubien en même temps que la dérivation
des urines.
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Prof. D-r G DANIEL und D-r D. MAVRODIN: D ie V erletzungen
der B lase in d er G ynecologischen L apa ra tom ie.
Die Verfasser machen eine vollständige Darstellung dieser Frage indem
sie sie mit einem interesanten persönlichen Falle von extrautcriner Schwanger
schaft verbinden; nämlich ein Hematocel des Pelvis welcher nach der Lapara
tomie eine Necrose der Blase zeigt, eine Blase Verletzung abdominal Fistel, eine
prevesicale Eiterung welche mit einer Heilung endet.
Etiologie der Blasenverletzung: die Verletzungen der Blase I die Trauma
Quetschungen, Wunden der Blase, Risse II die Nekrose der W ände.—Pathogenie:
die Trauma (die Incision der Bauchwand die die Blase verletzt, schlecht aufgelegte
Erweiterungsinstrumente, die Decortikation, die Dissektion des Cervix Uteri). —
2 die Nekrose (die Erweiterungsinstrumente durch deren Traction, die Dekortication. — Anatomo-patologisch: der Sitz: intra-oder extraperitoneal, die Ausdehnung, die F orm : Complecte oder Incomplecte.—Symptome: eine fieberhafte Pe
riode nach der Operation mit Bauchfellreiz, die Verletzung wird klar den VII—
VIH-ten Tag und clinisch sichtbar durch das Rinnen von Urin durch die Abdo
minalwunde, — wenn dieser Zeichen fehlt dann sind Cateterismus, Cistoscopie,
Radioscopie, und Färbung des Harns von Nutzen.
Die Verfasser beschreiben aussführlich die Anatomo-clinischen Formen,
die Diagnose, die Entwickelung u. die Prognose der Blase-Verletzungen.
In dem Kapitel über die Behandlung, teilen sie die Indicationen folgender
weise e in : während der Operation das Nähen der Blase, die Ableitung des Harns,
die Entdeckung der Lesion und ihr Nähen. — Während der Jprevesicalen Eiterung
die Entleerung des Eiters und suprapubienne Drainirung gleichzeitig mit einer
Ableitung des Harns.
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Dualitatea secreţianei interne a ovarului este astăzi universal
admisă: foliculina şi luteina. Raporturile în care se găsesc aceşti
doi hormoni, unul faţă de altul, a dat loc la numeroase cercetări
şi studii, cari au contribuit la precizarea chestiunei.
FA P T E E X PER IM EN TA LE
înainte de a intra în studiul raporturilor între cei doi hor
moni ovarieni ne vedem întâi obligaţi a expune unele noţiuni asupra
secreţiunei corpului galben în lumina cercetărilor moderne.
Se ştie că primele lucrări asupra corpului galben se datoresc lui
Fraenkel, Ancei şi Bouin. In adevăr ablaţiunea experimentală a
corpului galben făcută de aceşti autori la diverse specii de ani
male, mai ales la cobăiţele gravide, a .arătat că se produce întot
deauna avortul. Distrugerea aceluiaş corp galben în primele zile
după fecundaţiune, a arătat că oul nu se mai poate fixa în cavi
tatea uterină.
La unele animale unde exprimarea corpului galben pe calea
rectală este uşoară, rezultatul este acelaşi: avortul.
Din aceste cercetări s’a dedus că sub influenţa secreţiunei
luteinice, se produc modificări caracteristice pre-gravide ale mu
coasei uterine, aşa încât graviditatea să fie posibilă, iar desvoltarea
oului să fie asigurată.
Bouin şi Ancei au studiat cu preciziune această chestiune. Se
ştie că epurii sunt o speţă cu ponta provocată. Copulaţiunea mas
culilor cu canalele deferente legate, produce la femele apariţiunea
corpului galben şi în acelaş timp modificările tipice de proliferare
ale mucoasei uterine echivalente cu faza pre-gr,avidă. Aceste cer
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cetări au fost reluate şi confirmate de o serie de alţi autori citaţi
de Max Aron ca: Gerlinger la câini, Korner la primate, Hartmann,
Corner şt Wintenberger.
La aceste fapte experimentale se adaogă cunoscutele experienţe
ale lui Loeb: a deciduomului provocat.
Dacă se trece un fir dc eatgout prin mucoasa uterini şi
dacă în acel moment nu există corp galben în ovar, nu se produce
nici o reacţiune în jurul firului, iar dacă dimpotrivă există corp gal
ben se produce o reacţiune deciduală caracteristică.
Proprietăţile hormonului luteinic. In perioada de repaus la ie
puri, coarnele uterine prezintă în secţiune, 6 invaginaţiuni, iar în
perioada de existenţă şi eflorescentă a corpului galben, glandele
acestor invaginaţiuni, se măresc, altele noi se formează, aşa încât
aspectul^ se schimbă cu desăvârşire şi se produce o imagine „în
dantelă cu totul caracteristică. In acelaş timp musculoasa se hypertrohază, devine roşie, violacee. Odată cu dispariţiunea corpului
galben, ce se face la acest animal după 10— 15 zile, coarnele ute
rine regresează şi ele pentru a reveni la normal.
Acest reactiv al coarnei uterine se întâlneşte sub acţiunea se
creţiei luteinice cu unele variaţii de intensitate asupra cărora nu
vom insista aci. Vom aminti numai ceea ce se petrece la căţea, care
a fost studiată remarcabil de Gerlinger.
’
In momentul activităţei corpului galben, se produce îngroşarea
şi congestiunea elementelor histologice constitutive cu proliferare
glandulară; insă odată cu sfârşitul acţiunei luteinice se petrece
un fenomen interesant neîntâlnit la celelalte specii şi anume: o
descuamare a epiteliului, un fel de menstruaţie, care se elimină prin
vagin.
Care este paralelismul acestor fapte astăzi inconstabile, cu fe
nomenele ce se produc la femei?
. Părerile au fost împărţite, ceeace se explică prin dificultatea
şi imposibilitatea efectuărei unor cercetări întocmai ca la animale.
. Schicke le a emis opiniunea că evoluţiunea se poate face în
° ^ eenmoment al spaţiului intermenstrual, fără relaţiune cu corpul
Cercetările recente însă, aduc argumente de prim ordin contra
acestui punct de vedere. Numai metoda precisă a unui examen histologic al ovarului pentru a determina pe deoparte data formărei
unui folicul matur sau a' unui corp galben proaspăt, iar pe de altă
parte debutul fazei de secreţiune a endometrului, este singur în
măsură a preciza această chestiune.
Unii autori s’au mărginit a studia numai data foliculului matur
sau a unui corp galben proaspăt faţă de epoca menstruală (momentul ovarian), iar alţii numai data transformărilor uterine tipice,,
debutul fazei de secreţiune în raport cu epoca menstruală, (mo"
mentul uterin al ovulaţiunei). In această ultimă categorie intră remarcabiide cercetări ale lui Schröder. Astfel, el a examinat me
todic 898 de cazuri, de mucoase uterine la femei normale. E l sta
bileşte că sfârşitul fazei de proliferare şi de debut al fazei de
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secreţiune, se face între a 14-a— 16-a zi dela data menstruaţiei,
ceeace ar fixa termenul evoluţiunei. Hofjstătter a studiat, când a
fost posibil ambele momente histologice atât la ovar cât şi la uter.
Rezultatele au fost identice cu ale lui Schröder. Ar urma deci, pe
baza unui material atât de vast, că la femeile normale ovulaţia să
se facă între a 14-a— 16-a zi şi că hemoragia menstruală să coin
cidă cu faza de regresiune a corpului galben. Lucrările lui M.
Watrin pe sute de cazuri, au fost efectuate studiind corpul galben
în diversele perioade cu acelaş rezultat. Hirremberger, (citat de
M. Arott), a studiat deasemeni corpul galben in diversele perioade
şi a ajuns la concluziunea că maximum de activitate al corpului
galben este în a 2-a jumătate a perioadei menstruale şi că regre
siunea coincide cu menstruaţia. Pare stabilit, după aceste cercetări,
că femeia urmează aceleaşi legi fundamentale biologice. Dealtminteri ar fi fost inexplicabil să fie altfel.
Secreţiunea corpului galben este absolut specifică, deoarece nu
mai cu dânsa în mod experiemntal, se pot produce modificări ale
coarnelor uterine şi efecte asupra glandelor mamare. Are o acţiune
inhibiirice asupra ovulaţiunei şi raiului. Administrată la o femelă
gravidă castrată, împiedică avortul.
Titrajul luteinei sau progestinei, cum a fost numită, se bazează
pe proprietăţile biologice ale hormonului; prin acţiunea inhibitrice
asupra ovulaţiunei, deschiderea symphizei la cobai, inhibiţiunea musculaturei uterine sub influenţa pituitrinei, proliferarea mucoasei ute
rine la iepure. Vom observa împreună cu Ai. Aron, că aceste me.ode
sunt departe de a fixa un dozaj precis şi că, în această direcţie,
chestiunea cere noi cercetări.
Raporturile între foUculină şi progestină. Acţiunea sinergică a
acestor 2 secreţiuni pare evidentă: acţiunea progestinei nu se mani
festă decât dacă a acţionat întâi foliculina şi a sensibilizat mucoasa
uterină. Hisad a arătat că deschiderea simphizei pubiene la animale
nu se mai produce prin luteină, dacă s’au făcut prealabil injecţiuni
cu foliculină.
Acţiunea antagonistă a acestor secreţiuni este mult mai accen
tuată şi se manifestă în 2 sensuri:
a) Luteina se opune la acţiunea foliculinei.
b) Foliculina se opune la acţiunea luteinei.
In prezenţa corpului galben activ, ovulaţiunea nu se mai pro
duce. Acţiunea anti-oestrală (Cornir) a luteinei, pare şă fie energică.
Unele cercetări de laborator ale noastre, confirmă acest punct de
vedere.
Courrier a arătat experimental că injectând doze suficiente de
foliculină la cobai se opresc fenomenele pre-gravide ale endometrului, cari sunt sub strictă dependenţă a corpului galben.
Experienţele deciduomului sunt tot atât de demonstrative, după
cum le-am expus mai sus (Loeb).
La un animal pus într’o astfel de situaţie experimentală, dacă
se fac injecţiuni crescânde de foliculină, reacţiunea deciduală nu se
mai produce.
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F A P T E CLIN ICE
Ca o concluziune a celor expuse pe scurt în capitolul precedent,
am întreprins o serie de cercetări direct la om, în cazuri normale şi
patologice, pentru a studia acţiunea extractului de corp galben. Intenţiunea noastră a fost de a urmări acţiunea acestor extrase asupra
ntmului menstrual normal şi patologic.
OBSERV. 1. — (Clinica Gvnecologică, Profesor C. D AN IE L).
Bolnava M. H. în vârstă de 28 ani. La examenul genital se constată
că anexele sunt aproape normale, după un tratament urmat în clinică. Com
plect apiretică.
Menstruaţiunea întotdeauna normală, ţinând 4 zile, nedureroasă. Nu a
avut nici o sarcină, nici un avort, nici o oprire de menstruaţie.
înainte de epoca menstruală prezumată i se fac, cu zece zile înainte
de această perioadă, 4 injectiuni la 2 zile cu extract de corp galben (Carrion)
Menstruaţiunea aşteptată nu mai vine. La 2 Iunie începe să facă fenomene
de insuficientă ovariană şi anume: cefalee, bufeuri de căldură frecvente, ziua
şi noaptea, agitaţiuni, palpitatiuni şi unele fenomene psihice ca: anxietate,
modificări de caracter.
I se prescriu doze mari de lactat de calciu cu care se ameliorează. Pă
răseşte serviciul la 18 Iunie 1934.
Ne consultă apoi la 2 Iu lie; se simte mai bine, totuşi are bufeuri de
căldură. Se fac atunci injectiuni cu foliculină.
In r e z u m a t :
la o femee normală injecfciunile de extract de corp
galben cu zece zile înaintea perioadei menstruale a produs amenoree cu turburări de insuficientă accentuată.
OBSERV. 2. — D-na M., în vârstă de 32 ani, măritată, cu 3 copii, con
sultă pentru menoragii abundente, cari datează de 2 ani. Examinată genital,
prezintă un ovar sclero-chistic în dreapta, dureros; restul normal.
Diagnostic:
hyperovarie cu metroragii funcţionale.
Se fac bolnavei, cu 12 zile înaintea epocei menstruale prezumate, 6 in
jectiuni cu extract de corp galben, (Carrion), la 2 zile.
Menstruaţiunea nu mai vine de loc de astă dată. A 2-a lună însă vine
m mod normal, fără să mai prezinte nimic deosebit.
Starea generala de anemie se ameliorează. Revăzută şi urmărită de aproape 8 luni, starea ei se menţine aceiaşi.
^ I n r e z u m a t : la o bolnavă cu metroragii funcţionale, datorită ovantei sclero-chistice, menstruatia a fost complect oprită pentru o lună. Re
venind apoi în cantitate normală.
OBSERV. 3. — D-ra N. K . în vârstă de 27 ani, consultă în Februarie
1934, pentru meno- şi metroragii abundente.
Antecedentele heredo-colaterale şi patologice, fără importantă.
Prima menstruaţie la 14 ani, a continuat regulat, la 26— 28 zile, du
rata 5— 6 zile. De 3 luni însă menstruatiunile durează 12— 18 zilei extrem
de abundente, iar între menstruatiuni pierde din când în când puţin sânge.
Pacienta e obosită, palidă, a luat fără efect tot felul de medicamente he
mostatice.
Examen genital: virgină; prin tactul rectal nu se simte nimic deose
bit la organele genitale interne.
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■Se prescrie zilnic o injecţie intra-musculară de extract de corp gal
ben, Choay, iar la ora 7 injecţie hemoragia se opreşte; se continuă cu injectiunile până la 12. De atunci menstruatiunile apar la 26— 29 zile, durata
4— 6 zile.
In r e z u m a t :

metroragii funcţionale vindecate prin 12 injectiuni de

extract de corp galben.
OBSERV. 4. — D -na B. de 23 ani, consultă pentru meno şi metroragii,
cari durează de aproape o lună.
Antecedente heredo-colaterale şi patologice: nimic deosebit.
Menstruată la 13 ani, primele 3 menstruatiuni au durat 8 zile. După a
3-a mcnstruatiune, în urma unui efort (o excursie obositoare în munţi), are
o metroragie abundentă. După câteva zile de pauză pierderile cedează, însfi
revin din nou după câtva timp, accentuate la efort. Această stare de sângerări alternative durează aproape 2 ani. Reactiunea Wessermann negativă.
Se căsătoreşte la 22 ani. A avut un avort provocat la 2 luni d,upă că
sătorie. Ultima menstruaţie la 15 Ianuarie 1934. De atunci sângerează în
permanentă, cu o pauză de 1— 2 zile, până la 12 Februarie când vine să ne
consulte.
Examenul genital: col mic, moale; corp uterin mic, de consistentă nor
mală, anteflexiune accentuată.
Tratament:
Se administrează majoritatea stypticelor fără efect.
Facem atunci 9 injectiuni de extract de corp galben, iar la a 5-a injectiune,
hemoragia cedează complect.
La 4 /lV 1934, mici pierderi repetate. I se fac din nou câte 2 fiole
do corp galben (Choay) pe zi. La a 6-a injectiune hemoragia se opreşte,
totuşi în urma insistentelor bolnavei, continuăm injectiunile până la un to
tal de 16.
La 2 3 /lV m enstruala obişnuită.
La 19/V bolnava revine. Se fac din nou 4 injectiuni.
La 24/ V : o singură pată roşcată în loc de menstruaţie. Bolnava vin
decată şi-a reluat ocupaţiile.
In r e z u m a t :
la o femee cu meno şi metroragii de origină ovariană cu un caracter grav, tratamentul prin corp galben a adus vindecarea
şi în ultima lună amenoree.
OBSERV. 5. — D-na A. S., de 42 ani, vine la 2 August 1933, să ne
consulte pentru hemoragii uterine, ce durează de 2 luni.
Antecedente heredo-colaterale şi patologice, fără importantă.
Antecedentele fiziologice: menstruată la 12 ani, regulat, la 27 zile,
durata 4 zile, uşor dureroasă. Nici o sarcină nici un avort.
I s t o r i c u l : Acum 4 luni are o menstruaţie extrem de abundentă şi
prelungită. Pierde şi puţin sânge între menstruaţii. Cu un styptic prescris
de un medic totul intră în ordine. Totuşi, după 2 luni, metroragiile reîncep
extrem de abundentei T se prescriu de diverşi medici tot felul de styptise, ca:
calciu, hydrastis, ergotină, epuizând arsenalul anti-hemoragic fără rezultat.
In această situatiune ne consultă.
Examenul genital: se constată colul mic, moale, corpul de dimensiuni
normale, regulat, mobil, ante-verso-flexiune. Nimic anexial.
T r a t a m e n t : injectiuni cu extract de corp galben (Choay). După 8
injectiuni,

pierderile

rând 4— 5 zile.

încetează. De atunci menstruatiunile

vin

regulat,

du
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In r e z u m a t :
extract de corp galben.

hemoragiii funcţionale,

vindecate prin

injectiuni de

C. Kaufmann şi L. Bickel au utilizat deasemenea extracte de
corp galben în 1 6 cazuri de hemoragii genitale de diverse categorii :
hemoragii fără leziuni genitale, metropatii hemoragice, hemoragii
ale menopauzei şi juvenile. In majoritatea cazurilor s’au obţinut
rezultate bune, deşi aceste cazuri fuseseră tratate cu aproape tot
arsenalul hemostatic.
„ Se ? are deci. duPă aceşti autori că corpul galben ar avea pe
lângă acţiunea anti-hemoragică şi o acţiune de regulare a ritmului
menstrual.
Rezultă din observaţiunile noastre că acţiunea corpului galben
este energică şi capabilă să oprească ritmul menstrual prin inhibiţiunea ovulaţiunei, iar în cazurile de hyperovarie să aibă excelente
rezultate. Acest fenomen al inhibiţiunei menstruaţiunei poate avea
o importanţă cu totul deosebită, pentrucă deschide perspective de
terapeutică, dacă o experienţă mai mare, dealtminteri absolut nece
sară, va întări cercetările noastre.
Intr adevăr în patologia infecţiunilor ginecologice, factorul
menstruaţiunei este o permanentă cauză de înrăutăţire a boaiei şi de
cronicitate.
In infecţiunea gonococică, cea mai frecventă, se ştie câtă im
portanţă nocivă are acest factor. Gonococul trăeşte şi se desvoltă în
bune condiţiuni pe mediul sânge, la temperatura corpului uman.
Congestia şi metroragia menstruală realizează condiţiuni optime
pentru progresul infecţiunei aşa încât fiecare menstruaţie este un
factor agravant.
Şcoala germană a mers atât de departe încât a propus sterili
zarea prin raze a femeilor atinse de gonococie, pentru a supr'ma
factorul agravant.
Sistarea provizorie pe care o propunem — după câte ştim,
pentru prima oară — în acest sens, poate aduce considerabile servicn. Evident, o experienţă cât mai întinsă, va fi necesară pentru
care cerem concursul colegilor noştri pentru documentarea acestei
chestiuni şi adunarea de fapte clinice.
AL.
CRAINICEANU et E.
traits du corps jaune ovarien.

K ERN :

Contributions à l ’action des ex

Les auteurs insistent sur la dualité de la sécrétion interne de l’ovaire et sur
les faits expérimentais concernant le corps jaune, dont la sécrétion a une action
inhibitrice sur l’ovulation et le ruth; la prolifération du corps jaune finit entre le
14 -1 6 jours, quand commence la phase de sécrétion; l’hemorragie menstruelle
coïncide donc avec la phase de régression du corps jaune.
Ils publient 5 observations cliniques desquelles il ressort que l’action du
corps jaune est énergique et capable de supprimer le rythme menstruel par l’in
hibition de l’ovulation, ce qui donne d’excellents résultats dans l’hyperovarie.
Les auteurs proposent que cette action inhibitrice sur la menstruation ob
tenue par l’injection des extraits du corps jaune soit utilisée dans les afféctions
gynécologiques, dans lesquelles la menstruation est une permanente cause d’ag
gravation de la maladie et de chronicité, cette sistation provisoire des règles, ob
tenue par l’injection des extraits du corps jaune, peut rendre un service con
sidérable.

637
Conf. AL. C r Ainiceanu und D-r E. KERN: Beitrüge zur Wir
kung des Corpus luteum des Ovariums.
D ie Doppe.deutung der internen Sekretion des Ovariums ist genau be
trachtet und von dem Verfasser geprüft Das Studium beginnt mit der Anführung
der bisheute bekannten wichtigsten Experimentellen Tatsachen des Corpus luteum
betreffend.
Aus diesen schliesst man das die Sekretion des Corpus luteum eine W ir 
kung auf die Körner der Gebärmutter hat, da sie ein Inhibitorium der Ovulation
und des Ruts ist.
Das Ende der Befruchtung des Corpus luteum und der Anfang der Sekre
tion hat zwischen dem 14— 16 Tag stat.
Daraus folgt dass die Ovulation zwichen den 14— 17 Tag stat findet und
dass die Menstruelleblutung mit der Regression des Corpus luteum zusammenfüllt
Nachdem die Verfasser zur Erklärung der klinischen Symptome die in.
Zusammenhang mit der W irkung des Corpus luteums Extractes auf den menstru
ellen Ritmus sind publiezieren sie 5 Beobachtungen aus welchen zu sehen ist dass
die W irkung des Corpus luteum energisch Ist und imstande den menstruellen
Ritmus zu vernichten durch die Hemmung der Ovulation, und in den Fällen mit
Hiperovarie gute Erfolge haben kann.
Die Verfasser empfehlen die Hemmungswirkung auf die Menstruation
durch die Injektionen von Corpus luteum in der Pathologie der Gynecologischen
Infektionnen zu gebrauchen, wo die Menstruation immer verschlimmert während
die Krankheit.
Eine Unterbrechung der Menstruation durch eie Extracte des Corpus lu
teum kann grossen Nutzen bringen.
Über dieses Thema haben die Verfasser die Absicht eine grössere und volkommenere Documentierung zu machen.
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Cu tot progresul, pe care l ’a realizat în ultimii 5— 6 ani tera
peutica hormonală, îndeosebi în afecţiunile funcţionale ale apara
tului utero-ovarian, totuşi, ori de câte ori ni să prezintă în practica
zilnică vr’un caz de amenorhee esenţială sau chiar secundară, mai
simţim încă insuficienţa arsenalului nostru de ajutoare .medicamen
toase. Din cauza aceasta în prescrierea tratamentului adecuat gi
necologul trebuie să fie foarte circumspect; va trebui să analizeze
rând pe rând toate afecţiunile cari pot provoca o amenorhee*
(tuberculoză, diabet, chloroză, etc.) şi numai după ce elimină acele
maladii, poate să se cugete la afecţiuni pur genitale. Căci trata
mentul în amenorhee diferă după cauza ei; altfel vom trata o
amenorhee în tuberculoză şi altfel în hypoplasiile organelor genitala
interne. Ar fi o mare greşală, — şi se comite destul de des — dacă
ginecologul ar şabloniza terapia amenorheei. Am văzut tratându-se
amenorheea, in cazurile de tuberculoză pulmonară, osoasă şi perito
neală, cu produse pur hormonale, ovariene), cărora nu li e locul aci!
Chiar şi azi, când endocrinologia genitală a făcut progrese
uimitoare, avem cazuri de amenorhee cari nu reacţionează trata
mentelor moderne obicinuite, deşi azi cunoaştem mai mult de 8o0/0
din „misterele” funcţiunilor utero-ovariene şi hypofizice.
Risipindu-se senzaţionalul, respectiv misterul, ce domina în
domeniul endocrin la începutul descoperirii proprietăţilor de secreţiune internă, cu descoperirea prin care laboratoarele au putut extrage de ex. insulină din diverse plante şi din diferite organe,
foii culină, nu numai din ovar dar şi din lobul anterior al hypofizîei,ba
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chiar şi din placentă, s’a ajuns la constatarea, că produsul glan
delor endocrine nu este specific, nici caracteristic pentru una şi
aceiaşi glandă. La aceasta mai putem adăoga şi faptul că azi,
unele din produsele lor, se pot fabrica şi prin sinteză. Incontestabil
că problema glandelor endocrine în timpul scurt de 3 decenii, a
făcut progrese uimitoare, cari nu se pot asemăna cu nici una din
celelalte probleme de ordin medical, pe cari ştiinţa medico-chimică
le-a putut rezolvi în acelaşi interval de timp.
Dintre cele trei categorii principale de deranjament funcţional endocrin
uşor vom putea înţelege fenomenele de hypo şi cele de hyperfnneţie, dar
mai greu vom putea interpreta disfuneţia, care pare a fi o manifestaţie mai
complexă în simptome şi pe cari deci nu uşor vom putea să le diferenţiăm unele de altele, îndeosebi, când cunoaştem corelaţia între diversele
glande cu secreţiune internă şi când ştim, că deranjamentul uneia, atrage
după sine desechilibrarea celeilalte sau a celorlalte. Acest deranjament va
provoca incontestabil perturbări şi în sistemul nervos, căci toate glandele
endocrine au relaţiuni foarte intime cu acesta, dar îndeosebi cu cel simpatie
respectiv parasimpatie.

Sappey a demonstrat, că toate glandele endocrine sunt bogate
în fileţi nervoşi. Intimitatea aceasta dintre sistemul simpatic şi glan
dele endocrine se bazează pe originea ei embryon,ală. De ex.
sistemul chro.mafin al glandei suprarenale îşi are originea în acelaş
mugur din care se naşte şi sistemul simpatic. Astfel este explicabilă
legătura dintre sistemul simpatic şi gl. endocrine şi influenţa lor
directă asupra sistemului nervos vegetativ.
Glandele endocrine printr’un mecanism pe care ştiinţa me
dicală şi fiziologică de azi încă nu l ’a putut suficient pătrunde,
regulează creşterea, maturitatea şi bătrâneţea, deci dominează pro
cese extrem de importante în asigurarea cărora credem, că are un
rol deosebit sistemul vegetativ, din al cărui desechilibru funcţional,
dependent de acţiunea uneia sau a mai multor glande endocrine,
se pot desvolta stări morbide, îru cele mai multe cazuri greu de
depistat şi mai greu de combătut.
Ştiinţa biologică, respectiv endocrinologică poate azi deja
încadra în diverse categorii destul de bine delimitate, manifestaţiunile morbide ale diferitelor glande endocrine pentru combaterea
cărora a stabilit o normă acceptată azi de toată lumea medicală;
astfel avem ca principale categorii:
a) Opoterapia excitatorie. (Prin Prolanul A . şi B. vom putea activa
producerea foliculinei şi a lutinei); b) Opoterapia simptomatică. (Prin p ituitrină activăm contracţiunile uterine, prin adrenalină vom provoca vasoconstricţie); c) Opoterapia antagonistă sau inhibitoare. (Prin extracte mamare vom putea inhiba, respectiv frâna, funcţiunea ovariană); d) Opote
rapia poliglandnlară); e) Opoterapia antitoxică şi antiinfecţioasă este rezul
tatul unor studii mai noi şi se crede, că există glande endocrine cu rol nntitoxic, (toxinul muscular se neutralizează prin adrenalină) şi cu rol antiin-

feeţios (metabolismul cholesterinei dependent de glanda suprarenală în tu 
berculoză şi în alte boli infecţioase); f) Opoterapia snbstitntiyă. (In lipsa
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pancreasului vom administra insulina etc.); g ) Opoterapia homostimnlantă (Hallion) prin care tindem la excitarea unti glande endocrine
funcţiunii

cu funcţiune lentă, prin aplicarea de hormoni homoiotropi.

O substituire se poate realiza prin transplant de organ endocrin
CUmi ar .,fl Spre exemPlu ovarul; teoretic pare un procedeu ideal!
s a dovedit însă, că în practică nu dă rezultatele pe cari le-am aştepta dela o astfel de substituire. Din observaţiile şi rezultatele
avute asupra celor peste io o transplantări de ovar, executate de
mine pe material spitalicesc, între anii 1925— 1930, am putut de
monstra j că ovarul transplantat posedă o vitalitate relativ scurtă.
chiar şi atunci când grefa se face în acelaş organism (autotransplant), caracterizandu-se printr’o acţiune inconstantă, printr’o func
ţiune alternantă şi atipică, totuşi satisfăcând până la un punct aş
teptărilor noastre. Grefa cu acţiunea şi funcţiunea cea mai dura
bila, in experienţe mele, a fost de 3 ani şi 3 luni.
Pentru a combate cu mai mult folos eşecurile avute cu tra
tamentele obicinuite (opoterapie bucală şi paranterală) în 1924
pentru întâia oară am preconizat şi aplicat i n j e c ţ i i i n t r a o v a r i e n e , pe cale laparotomică, utilizând în acest scop estrase de ovar
obicinuite 2*).
„
acest procedeu am putut până azi a provoca .menstrua
ţie in trei cazuri şi anume:
avut

1. Intr’un caz de amenorhee (1924) în care femeia (de 19 ani) n-a
niciodată menstruala; după operaţie i-a «părut la 5 săptămâni «i

deatunci se repetă regulat. Ovarul stâng fiind chistic degenerat l-am extirpat,
aplicând injecţia cu estras de ovar în ovarul drept, cu aspect normal
Wefnnd clara acţiunea injecţiei, din cauza coincidentei chistului o variau din
stânga (amenorhec polihormonală?), rezultatul nu a fost publicat imediat 3),
aşteptând un al doilea caz de amenorhee pe care să se repete procedeul.
2. Intr’un caz de amenorhec complicat cu epilepsiei) ( 1931) £n care
dnpă injecţie a apărut menstruaţia după 12 zile, s’a repetat în trei luni con
secutive, a rămas apoi gravidă, a născut la termen, a alăptat normal. Ceiace
ne-a frapat însă mai mult de cât acestea, a fost dispariţia totală a aeeeselor
de epilepsie din ziua injecţiei şi până azi (32 luni).
3. A l treilea caz aparţine unei femei de 20 de ani, care la vârsta
de 12 ani a avut prima şi unica menstruaţie. Amenorhee eomplieată cu epi
lepsie jaeksoniană. La 5 săptămâni dela data injecţiei intraovariene a apărut o
menstruaţie abundentă care a durat 3 zile. N-au fost însă infuenţate ac
cesele epileptice. Bolnava este încă în observaţie. Voiu reveni asupra acestui
caz la timpul său, cu un comunicat detailat.

Mai nou (1934) Pitulescu5) publică asupra bunelor rezultate a«Cluiul\\i?d[cS'»^oA ^ ^ l C 0,i/r 6' j a.,sttf diul bomo ş i autografelor ovariene.
Medical» Nr!*^! D 34.3 1931‘ ~ Contrtb- la vitalitatea grefelor ovariene. «Clujul

trat.
Obst.

P ^ e e experimentale în
f

S

N o .'4 U 932" ' " * amenorheea Polihormonală. «R ev.de

fV- D; r.,CONŞT. STANCA: Noi contribuţiuni la tratamentul amenorheei s i
a complicaţiilor eu «Mişcarea Medicală Română» No. 4—5 I 1934.
*
5) D-r PITULESCU: «Noua Rev. Medicala», 1934 Nr. 3—4
_ „„
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vute prin injecţiile intratesticulare ca estrase hormonale. Pitulescu
numeşte acest procedeu hormonositaterapie.
Dar nu în toate cazurile „injectate” am avut rezultate pozitive.
Astfel am injectat estras de ovar în ovarele a două femei tinere,
cari sufereau de tuberculoză miliară a peritoneului. Procedeul n-a
dat nici un rezultat în cele 8 săptămâni, cât au stat femeile sub
observaţia mea.
Deşi cazuistica mea este încă redusă ca număr, totuşi văzând
rezultatele atât cele pozitive cât şi cele negative, voiu încerca a
formula unele C o n c l u z i u n i , cu rezerva, ca încercările mele şi a
jälTÖtä'Tri" viitor^ să'le modifice după cum ‘rezultatele ce', se vor obţine,
le vor reclama:
iIjJInjecMIg.jMfapxqriene cu extr. de ovar sunt capabile de a
de până acum, nu au putut-o declanşa.
2)
Se vor elimina cazurile de boli infecţioase cronice (tuber
culoza, malaria, etc.), apoi diabetul, dacă se presupune că amenorheea
ar putea fi cauzată de către aceste afecţiuni.
3),.dn. epilepsia ovariană acompaniată de amenorhee, injecţiile
pot face sä dispară accesele "epileptice prevocând-totodată^şi^menstruaţia
.. ...
4)
Menstruaţia astfel provocată poate fi urmată de un ciclu
menstrual normal, dar poate fi şi numai provizorică, instituindu-se
după vre-o câteva luni iarăşi o lipsă de menstruaţie.

$^fnjectitie~4tttmoy(u:iene*<şunt*.£aptâifac46»Q*ifcÂ&JW£fiw**de ovula^u ^ci^.a^q<X Jim ubllă concepţia în cazuri de amenorhee
esenţială.
•- - <• * - ' • > » -'>
6)
Nu vom putea aştepta rezultate satisfăcătoare în acele cazuri,
în cari amenorheea este cauzată de hypdplasie şi mai puţin în infan
tilism al org. gen. interne.
Trebuie deci să credem, că prin depozitarea hormonilor ovarieni, direct în parenchimut ovarian, se poate revoluţiona întreg sis
temul celular endocrin; dar trebuie să contăm şi cu acţiunea hiperemiei cauzată pe de-oparte de traumatismul injecţij, pe de altă
parte prin iritaţiunea congestivă cauzată de materia injectată ca
tnaterie nu indiferentă ovarului.
Această „revoluţionare" a unei glande cum este ovarul poate
avea repercusiune şi asupra altor glande endocrine, cu cari ovarul
formează lanţul endocrin bine cunoscut, deci are darul de a trezi
o serie întreagă de funcţiuni cari dormitează sub acţiunea inhibitoare
a uneia dintre ele. Eliberându-se astfel atâtea funcţiuni fiziologice
încătuşate, întregul organism va beneficia, cunoscând intimitatea
dintre sistemul simpatico-parasimpatic şi cel hormonal.
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C. STANCA: Le problème hormonal et Faction homostimulente
locale des extraits ovariens (injections intraovariennes).
L auteur expose sa méthode personnelle, préconisée et appliquée depuis 1924
mtra0v;ariennes: a en cite 3 observations et précise l’indication seudaménorrhée essentielle; les infections chroniques, le diabète,
hypoplasie de 1utérus ou l’infantilisme uterin en contreindiquent l’emploi.
„• n r„Le S“ccè* s®fait dû à l’byperémie provoquée par l’injection et par l’irrita
tion congestive de 1ovaire par une substance, qui ne lui est pas indifférente.
Doz. D-r C. STANCA: Das Hormonale Problem und die locale
^ ^ ^ siimulante Acti°n der Eierstockextracte (die intraovarial inNach einer kurzen Übersicht der endokrinen Drüsen und einer Aufzählung
der verschiedenen Behandlungsarten der endokrinen Störungen, kommt der V e ^
fasser zu seiner persönlichen Methode die schon im Iahre 1924 empfolen und an
gewendet wurde, nämlich intraovariale Injektionen.
man f o l ^ î l ^ T T f behandelten Fäl> « mit dieser Methode kann
”
b
U - u >IffT Ingen über die W irkung dieser Methode schliessen
rial E x tr a T lT n E ‘ nsch^ enku” g « näm lich: die intraovariale Injektion mit Ovah e iv S fe n .
Menstruation nur in den Fällen mit esentialer Amenorhöe
mutter0 ^ ^ ' ^ ^ ? ï nfe! ? ionen- die Zuckerkrankheit, die hipoplasie der GebärO v S l-e x T r s ^ Z e t t l n " ™

™

^

™

Einfflhr0,!" V erfT er Crklärt d6n Erf01^ mit dieser Behandlung durch direkte
der?m-ektfonV° e
T
* ^
Eie«tock g ew eb e durch eine Hyperhemie die von
mit e T e r süblmnz1" wC? ‘hW1!, Unddurch einen Congestiven Reiz des Eiershockes
mit einer Substanz welche dem Eierstocke nicht gleichgültig ist.
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TRATAMENTUL FITOTERAPIC
AL STĂRILOR NEVROPATICE
;

Insomnii nervoase, anxietate, angoasă, vertigii, turburari nervoase ale vieţii genitale, turburări funcţionale
ale cordului, vor fi în totdeauna ameliorate prin

p a s s i f l o r i n e

:
;

;

medicament regulator al simpaticului şi sedativ central,
compus numai din extracte vegetale atoxîce: Passi
flora incarnata, Salix alba, Crataegus oxyacantha.
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Docent D-r D. I. VASILIU
Oto-rino-laringolog Spit. Brâncovenesc.

Bulbul considerat ca centru are o importanţă capitală în el
fiind centrele cele mai importante şi anume:
i)
Centrul respirator care se găseşte la origina pneumogastricului în ventricolul IV.
Acest centru respirator a fost descoperit de Legalois, care
prin secţionări repetate ale bulbului în diferite axe, a putut să-l
fixeze în ventricolul IV la origina reală a pneumogastricului. Mai
târziu însă în 1 842, Lorens a fost acela, care l-a descris mai amă
nunţit şi i-a dat în acelaş timp denumirea de „Nod-Vital”, denumire
care se păstrează şi până astăzi.
Din experienţele făcute de el, prin secţionarea, lezarea sau
excitarea pneumogastricului s’p constatat relaţia intimă şi perma
nentă ce există între pulmon şi bulb prin intermediul vagului. Acesta
având fibre centripete culege din pulmon impresii pe care le trans
mite centrului respirator din bulb, pentru a-i regula automatismul.
Datorită acestor impresii culese de fibrele centripeţe ale va
gului, se poate produce printr’un fenomen de inhibiţie a centrului
respirator, o oprire totală a respiraţiei, urmată de moarte imediată.
Aşa dar s’ar explica cazurile de moarte subită în urma unei puncţiuni
exploratri.ee a toracelui, cazuri citate şi la noi de d-1 D-r Col,
Constantinescu.
De altfel s’a dovedit experimental, că în urma unei secţiuni
bilaterale a pneumogastrului, respiraţia devine lentă şi amplă, ins
piraţia tare şi profundă, urmată de o expiraţie în doi timpi, după
care toracele se turteşte şi rămâne imobil.
Excitarea pneumogastricului provoacă la animale accelerarea
*) Primit la redacţie la 24 Iulie 1934.
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ritmului respirator, şi o excitaţie forte, determină oprirea toracelui
in inspiraţie, prin o tetanie a muşchilor inspiratori.
Asupra influenţei pneumogastricului în fenomenul respiraţiei
acum recent d-1 Profesor Papilian în „Clujul Medical”, arată im
portanţa ce o are acest nerv şi inclusiv centrul respirator în pro
ducerea astmului şi altor sindromuri vegetative asupra cărora voi
reveni mai pe larg, când voi trata pneumogastricul aparte.
2) Centrul deglutiţiei. Tot în bulb se găseşte nucleul de origină
al glosofaringianului şi deci centrul deglutiţiei. întrucât paralizia
glosofanngianului produce o paralizie a muşchilor constrictori ai fanngelui, can nemai fiind în stare de a mai face mişcările de ridi
care şi coborîre, deglutiţia devine defectuoasă sau imposibilă, după
cum parahzia a fost a unei jumătăţi a faringelui când se manifestă
sub forma de mişcare de „rideau”, sau totală, datorită legiunelor
bilaterale ale faringelui care rămâne imobil.
3) Centrul fonator se găseşte deasemenea tot în bulb, prin
prezenţa nucleilor de origină a nervilor Iglosofaringian, pneumogastric,
spinal şi lingual, care sunt nervii sensitivi şi motori ai organelor fonatori, laringe, văl-palatin, limbă, etc.
In afară de acestea tot în bulb se mai găsesc centri: tusei, stră
nutului, sugerei, vomitărei foarte important în simptomatologia sinaromelor bulbare; precum şi centrii regulatori, vazomotori, gliciemic, etc.
b
4) Centrul vomitărei. Contestat de unii autori ca Prof. Sicard
care susţine că acest centru comandă un act normal, patologic sau
ocazional, şi după cum nu există un centru al astmului sau al asistoliei nu e drept să se denumească centrul vomitărei. Totuşi fiziologiştii au stabilit şi localizat experimental acest centru al vomitărei
El se găseşte în regiunea bulbară la nivelul aripei gri mijlocii în
vecinătatea nucleului pneumogastric.
Acest centru vomitiv bulbar a fost studiat pe animale şi chiar
pe oameni, cărora administrându-li-se intravenos apomorfină, sub
stanţa care este inofensivă pe cale gastrică, intravenos produce o
acţiune vomitivă bulbară netă, asemănătoare cu vomitările din tumonie cerebnde sau din meningite, când se produce o hipertensiune
a lichidului mtraventricular ce apasă asupra susnumitului centru.
Asupra acestui centru vomitiv bulbar mai influenţează o mul
ţime de alte substanţe şi în special substanţe toxice medicamentoase
sau alimentare.
După studiile Prof. Sicard, sindromul vomitărei este clasificat
astfel:
. . Incâ atii vomitive de ordin direct gastric, produse prin reacţium autonome ale stomacului prin căile centripete care se în
dreaptă la centrul bulbar. Acestea sunt datorite afecţiunilor gastriceulcer, cancer, hiperclorhidrie, afecţiuni toxice, etc.
Incitaţii vomitive de ordin indirect (paragastric), când conuctoru centripeţi sunt situaţi în afară de zona gastrică în vecină
tatea nucleului bulbar cum ar fi de ex. căile ce se îndreaptă către
nucleul lui Deiters prin N. labirintic şi glosofaringian, sau într’o
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zonă mai îndepărtată ca: simpatic, apendicular, peritonial, veziculobiliar, etc.
Incitaţii vomitive care au punct de plecare în bulb, cu reacţiune
bulbară acută — produsă printr’o otravă specială ce pătrunde în
sânge — apomorfina, azotemia, şoc coloidoclazic, etc.
înainte de a face descrierea cum se traduce clinic paralizia
unui nerv bulbar, voi face schematic o mică clasificare a celor 12
perechi de nervi cranieni:
Nervi bulbari şi medulari

XII pereche Hypoglosul
XI Spinalul

Nervi bulbari, afară de Fa
cial a cărui origină principală se
află în protuberanţă.

X pereche Pneumogasticul
IX
„
glosofaringianul
VIII
„
Auditivul
VII
„
Facialul
VI
„
Motor ocular extern

Nervi cranieni pr. zis de a
căror descriere nu ne vom ocupa
decât în treacăt.

V
IV
III
II
I

„
„
„
„
,

Trigemenul
Pateticul
Mot. ocul. Corn.
Olfactivul
Opticul

Descrierea anatomică a nervilor am făcut-o după diferitele
tratate de anatomie recentă, complectate prin noile precizări din
diferite reviste.
CUM SE TRADUCE CLINIC PARALIZIA NERVILOR BULBARI

Paralizia hipoglosului X II pereche, ne dă următoarele:
1) Deviaţia limbei sau numai a rafeului lingual. 2) Hemipareza limbei
de partea leziunei. 3) Impotenţa funcţională a limbei. 4) Impotenţă sau jenă
în ducerea bolului alimentar în fundul gurei. 5) Impotenţa de a face limba
gutieră.

6) Micşorarea tonicităţii muşchiulare de partea lezată.

7) Atrofia

muşchiulaturei limbei de partea leziunei.

Paralizia spinalului XI pereche, ne dă următoarele:
1) Paralizia vălului palatin de partea leziunei. 2) Deviaţia rafeului
median în spre partea sănătoasă. 3) Paralizia coardei vocale corespunzătoare.
4) Insensibilitatea tactilă a mucoasei vălului palatin. 5) Insensibilitatea tactilă
a mucoasei epiglotei.

6) Paralizia muşchilor sternocleido-mastoidian. 7) Pa

ralizia trapezului. 8) Amplificarea regiunei cervicale a gâtului în expiraţia
forţată semnul lui Sicard şi Roger. 9) Regurgitarea lichidelor pe nas. 10) V o
cea nasonală.

Paralizia pneumogastricului X pereche, ne dă câteva din simptomele descrise la spinal din cauza tovărăşiei ce există între pneumogastric şi spinal cunoscute sub numele de vago-spinal.
Aşa că având simptomele acestea comune, e cert că există o le
ziune a ambilor nervi; Semnele celelalte necomune, ne pot indica
sediul leziunei, deci: o paralizie a vago-spinalului se traduce prin:
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? paralizie a coardei vocale corespunzătoare (comun cu spinalul).
2) Paralizia homolaterală a vălului palatin. 3) Deviaţia rafeului median (co
mun cu spinalul). 4) Hipostezia sau chiar anestezia arcului palatin 5) Hipoestezia mucoasei faringelui şi epiglotei. 6) Abolirea reflexului faringian 7) Anes
tezia totala a conductului auditiv extern. Semnul lui Escat. 8) Salivare abondenta. 9) Tuse coqueluşoidă. 10) Dispnee şi
diace. accelerarea sau încetinirea pulsului.
cardiao. 13) Abolirea sensibilitătei gustative
gual. 14) Moartea prin inhibiţia centrului

pseudo astm. 11) Turburări car
12) Modificarea reflexului oculola baza limbei în dreptul V. linrespirator dela baza nucleului de

Paralizia gloso-faringianului IX pereche, ne dă:
i ) Mişcarea de „Rideau” a faringelui. 2) Jenă mecanică în deglutitia
solidelor. 3) Diminuarea şi abolirea sensibilitătei factile în l / 3 din părţile
la-teraie ale limbei. 4) Modificări în gust, cu abolirea sau diminuarea sensibitatei gustative l / 3 din părţile laterale. 5) Turburări de auz şi dureri otice da
torite nervului lui Iacobsohn.

Paralizia

auditivului VIII pereche, ne dă:

1) Mari turburări de desechilibru datorite paraliziei vestbularului şi ver
tige. 2) Turburări de auz. 3) Abolirea complectă a mistagmusului provocat.

Excitaţia auditivului, ne dă:
1) Turburări de echilibru dacă e vorba de vestibul. 2) Nistagmus spon
tan dacă e vorba de cochlear.

Paralizia jacialuluî V II pereche, ne dă:
1) Asimetrie facială. 2) Deviaţia comisurei buzelor. 3) Lagoftalmie de
partea lezată. 4) Ştergerea şanţurilor normale. 5) Imposibilitatea de a încreţi
fruntea, de a râde şi de a închide ochiul, etc. 6) Turburări de auz: surditate
şi pocnituri în urechi, datorite coardei timpanului. 7) Turburări secretorii
(carotida şi glanda lacrimală). 8) Turburări de sensibilitate a fetei de par
tea Iezi unei. 9) Turburări de sensibilitate a limbei în partea anterioară. 10)
Turburări de sensibilitate a vălului palatin şi luetei. 11) Turburări de vorbire
uşoare şi pasagere.

Vernefată ^

schematic ^"-fierea sindromelor bulbare după

„ o , 1 ).
V6liS: paraHzia sPinalului (ram- internă)/-]- hemiplegie alternă.
2) Schmidt; paralizia spinalului complect. 3) Jackson: spinal complect sau in
complect
hipoglos. 4) Vernet: spinal (complect sau incomplect) 4 - glosofaringiau - j - hipoglos. 6) Cestan: spinal - f - facial - { - simpatic.

Fiecare din acestea cu sau fără participarea complectă a
pneumogastncului.
Dată fiind stransa legătură a pneumogastricului cu spinalul
după cum am arătat mai sus, o mai justă clasificare a acestor sindromun, eu cred a fi următoarea:
1) Avelis: Pneumo-spinal incomplect - j - hemiplegie alternă. 2) Schmidt:
Pneumospinal complect. 3) Jackson: Pneum ospinal-J-hipoglos. 4) Vernet: Pneumogastric- ] - s p in a l- f gloso-faringian. 5) Collet Sicard: Pneumospinal -j-g lo s o -
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faringian-hipoglos. G) Cestan. I’ neumospinal —J—facial —[—simpatic. 7) Sindro
mul nucleilor bulbari. Obs. personală cu paraliziile No. 7 —|—8 —j— 9 —j— 10 —j—
11 —|— 12 —j— hemiplegie alternă.

FOAIE DE OBSERVAŢIE
OBSERV. 3. — Din serviciul D -lui Prof. Marinescu, Spitalul Colentina.
Bolnavul T. P. de 62 ani, vine în serviciu pentru turburări de deglutitie şi
turburări de vorbire.

Antecedente hereditäre. Părinţii morţi, tatăl

de

anasarc, mama

de

epilepsie.
Antecedente personale. A suferit în trei rânduri de dermită generalizată
a membrelor. Neagă sifilisul şi altă boală infecto-contagioasă.
I s t o r i c : Bolnav de trei luni, cu debut brusc, cu uşoare furnicături
în degetele mânei stângi. După o jumătate de oră a căzut în nesimţire fiind
paralizat de membrul superior şi inferior stâng. Tim p de 3 ore nu a putut
vorbit nimic, după care a înoeput a vorbi puţin. După trei zile a păTăsit pa
tul servindu-se puţin şi de membrele paralizate.
După un tratament cu iod a început a târî piciorul mai bine. După
5 săptămâni, a văzut că nu mai poate înghiţi, iar după câteva zile dela
aceasta îl apucă un sughit teribil ce-1 tine încontinuu mai mult timp (pneum'ogastricul).

Starea prezentă: Constituţie medie şi debilă, foarte anemiat. Din punct
de vedere subiectiv prezintă o salivatie abolndentă şi o senzaţie de corp străin
în faringe. Bolnavul nu se poate alimenta, apa şi alimentele îi dau pe nas
sau intră pe căile respiratorii producând sufocaţii.
Comisura babială stângă mai coborâtă decât cea dreaptă.
Examenul laringologie făcute de dr. Predescu şi de mine arată:
Vălul palatin drept de o culoare pal-roză, prezintă in stare de re
paus nişte contracturi pulsatile, iar în timpul mişcărei prezintă o deviaţie
spre stânga.
Limba are toate mişcările. Nu prezintă nicio deviaţie şi nici o para
lizie. Prezintă însă putină atonie la dreapta.
Faringele prezintă o foarte pronunţată mişcare de ,,rideau” mişcându-se
dela dreapta la stânga.
Reflexul faringian complect abolit.
Laringele acoperit cu salivă şi flegmă, prezintă din partea coardei vo
cale drepte o paralizie netă. Atât în fonatie cât şi în respiraţie coarda vocală
dreaptă este imobilă şi stă pe linia mediană.
Aritenoidul drept este şi el imobil şi puţin mărit de volum. Coarda vo
cală stângă şi artenoidul stâng normale. In stare de repaus coarda vocală
dreaptă şi aritenoidul drept prezintă nişte contractări ritmice analoage cu acele
ale vălului palatin.
In repliurile ariteno-epiglotice, dar mai ales în cel drept se găseşte
multă flegmă, mucozităti şi resturi de alimente, ce nu pot fi înghiţite şi
nici expectorate.
Turburări de auz,

surditate pronunţată mai

reflexului oculo-cardiac,
Sensibilitatea mucoaselor
unde sunt complect abolite.

păstrată,

afară de

ales la dr., modificarea
faringe

şi

vălul palatin
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Sensibilitatea gustativă puţin diminuată.
Din partea facialului se observă o pareză a facialului inferior. FaciaIul superior intact.

i««wp? S t a i s r 1*' a" * p“ n,i ” ” •* *“ ”s‘ fi ”*

'*

Membrele superioare acum nu mai prezintă nicio turburare.
Membrul inferior drept mai e puţin târît la mers în care timp şi mem
brul superior drept e lipit de truncbiu.
Reflexele tendioase: Radial şi cubital stâng vii.
ciei lateefleXUl PlaDtar Stâ” S ^

6XtenSia d6getului mare

*

contracţia fas-

Reflexul plantar drept dă flexiunea puternică a degetelor
Reflexul de aparate dă flexiunea gambei pe coapsă şi a coapsfei pe bazin.
Sensibilitatea tactilă conservată, anestezia la membrul inferior stâng
mei turburari vizuale nici sfinteriene.

8’

Puncfia lombară dă Wassermann negativ.
Reacţia globulinelor negativă.
Limfocite 1— 2 pe câmp.

*

hrănit
“ “ sonda.
U“ tlă de l0° ’ diD °aUZa inanitiei căci tot timpul a fost
nranit BnlDaVUl
numai cu
Moare din cauza complicaţiilor broncho pulmonare.
La necropsie se constată un focar întins de ram olise în 1/q medie a

• ” d ' ul

«ssi"
bele părţi C°nStată

,m
bls“'

aSeDlenea leziuni

»*“ VXa

dr,pi*
celulare în

diferiţi nudei de

am-

AceSt .Ca* ,prezintă deci ° paralizie a gloso-faringianului, a
t SpinaliUlUi’ plUS paralizia facialului, asociat cu
hemiplegie alterna - f- paralizia hipoglosului şi auditivului
de d e e S e mei en diniCe “
aCCSt sindrom sunt: turburări
de deglutiţie, din cauza mişcarei de ndeau a faringelui, alimentele
nu pot aluneca in esofag şi rămân în faringe sau sunt împinse în
narai!1- ^ " T 0 efpi? lot.ic de partea paralizată. Toate acestea datorite
paraliziei gloso-faringianului.
îi
?i ,vălului palatin> din care cauză alimentele
Rar^?,raP " as'„ acestea datorite paraliziei spinalului, ramura internă.
Ramura externa nu prezintă simptome vizibile.
Tot datorită spinalului mai avem şi paralizia unei corzi vo
cale, din care cauza bolnavul avea o voce aspră şi bitonală

saaras ,x

rr „ r umogas,ricul"i’ °bserv™ di,p”“ * ,usa

°

.
P “ partea hipoglosului, deşi leziunile centrale atingeau puţin
şl nucleul de origină, totuşi turbur,ările sunt foarte puţin accentuate
In aparenţa pare că avem un sindrom Avelis. Paralizia vălului
palatin, coarda vocală, plus hemiplegie alternă, adică spinal -4- he
miplegie alternă.
r
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In realitate însă, avem aface cu un sindrom nou. Nu -1 putem
clasa nici în cadrul Collet-Sicard, de care s’ar apropia mai mult şi
nici în cazul celorlalte sindrome, întrucât la noi mai intervine glosofaringianul care -1 apropie de sindromul retro-olivar şi mai intervine
însă în plus facialul şi auditivul care -1 deosebeşte de toate celelalte
sindromuri. Deci caracteristica ^cestui sindrom ar fi:
Paralizia: gloso-faringianul - f- pneumogastricul - f - spinalul
(ram. internă) -f- hipoglosul -( - facialul -{- hemiplegie alternă - f auditivul.
Paralizia perechilor 7 - f- 8 —(— 9 ~f" 10 ~(~ 11 ~}~ 12 -|— he
miplegie alternă.
Avem deci un sindrom nedescris până în prezent şi căruia am
putea să-i dăm denumirea de sindrom al nucleilor bulbari.
OBSERV. 5. — Bolnavă examinată în serviciul spitalului Colfea, adusă
apoi în serviciul D -lui P rof. Marincscu, spitalul Colentina.
Bolnava P. A . 42 ani, intră în serviciu, pentru dureri în jumătatea
dreaptă a fetei, diminuarea auzului la dreapta, şi turburări de deglutitie.

Antecedente personale. Măritată la 21 de ani, a avut 1 1 ' copii, şi 2
avorturi. Nu a avut nici o altă maladie.

Antecedente hereditare fără importantă.
I s t o r i c u l b o a l e i . Debut în Noembrie 1920 cu febră, şi tuse. După
scurt timp apare o adenită cervicală mare, un puternic epistaxis şi inflamatia jumătătei drepte a fetei.
Bolnava e foarte slăbită şi

prezintă o anemie ce progresează rapid.

In Ianuarie vocarea îi devine nazonată, monotonă şi aproape stinsă, auzul
fluera. Şanţurile sunt şterse. Prezintă tumefactie în jumătatea dreaptă a
fetei şi în urechea dreaptă.
Starea prezentă:

Bolnava într’o stare de caşexie avansată pre

zintă o foarte pronunţată, asimetrie facială: comisura labială stângă coborâtă
foarte mult. Nu poate închide ochiul, nu poate încreţi fruntea, nu poate
devine aproape abolit cu totul şi apar şi furnicături în jumătatea dreaptă a
fetei, precum şi o sensibilitate şi irascibilitate exagerată de aceiaşi parte.
Uşoară exoftalmie la dreapta. Inegalitate pupilară dreaptă mai mare
ca stânga. Reactiunea de acomodare normale la amândoi ochii.
Prezintă un strabism convergent (paralizia N. drept extern dr. Nu pre
zintă nistagmus spontan).
Contractura maseterului

la

dr.

foarte

pronunţată,

bolnava abea des

chide foarte puţin gura.
Dureri foarte accentuate în articulaţia temporo-maxilară dreaptă. Exa
menul radioscopic al articulaţiei temporo-maxilară nu ne arată nimic.
Limba prezintă o hemiatrofie dreaptă foarte pronunţată, vârful limbei
deviat mult la stânga.
Lueta deviată la stânga.
Faringele nu se poate vedea din
care cauză nu poate deschide gura.
Examenul laringologie ne dă:
stă pe linia mediană.
Aritenoidul drept imobil.

cauza contracturei maseterului, din

coarda

vocală

dr.

paralizată complect
:
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Reflexul faringian abolit.
Sensibilitatea gustativă diminuată la dr. Atrofia foarte pronunţată a
muşchilor gatului şi a centurei scapulo-umerală.
(, . , . f tr° / ia stemo-cleido-mastoidianului şi a trapezului drept. Turburări de
dcglutitie foarte pronunţate.
Qe
p

T

i°

itm bUl are, de sensibilitate generală, nici o turburare de reflex.

cări r
;
,
1 ° ‘
6G‘ ResPiratia 22 şi neregulată. M odifirespiraţorn la plămânul drept. Adenopatii cervicale multiple.
Punctia lombară dă

Wassermann negativ.

Bolnava sucombă în

urma

C
e,m°raf U “ aSale- La necr°Psie se găseşte: o carie a stâncei înglobând
emergenta ultimilor nervi cranieni.
Perforaţia şi trimboza carotidei primitive de aceiaş parte
cieului d T jr 1miCr°SCOpic al bulbului- “
o atrofie pronunţată a nunieni s nt
. ^ “ «»gastricului şi al h i d o s u l u i . Ceilalţi nervi craiem sunt prinşi şi comprimaţi de procesul patologic consecutiv cariei osoase.

Aici avem deaface cu un sindrom complex pe care până în
d « „r
»“ »» trata,' U L
d
Z
i
înmrih d p r U-V
1‘a.m putea numi sindromul nucleilor bulbari,
“
parallzla nervilor: gloso-faringianul, ambele ramuri ale
spmalu m, pneumogastricului, hipoglosului, facialului şi probabil
şi auditmilui i/2 în cazul când surditatea nu ţine de nervul lui Iacobson, ramură din facial.
a
aceşti nervi sunt lezaţi prin procesul de carie osoasă
otkăUSD?n Urma Unel tr-°mb° Ze a p ro tid e i care desigur e de natură
S a
aCCia? CaUZ1
* 86 fi produs
lezmnile centrale la
origina pneumogastricului şi hipoglosului din bulb.
•
? aZV;l iCSte f0arte int<rr.e sant> l-am şi citat în reviste de spe
cialitate şi l-am putea clasifica astfel:
Paralizia nervilor 7 -|— 8 -4 - 9 -j- 1 o -4 - 1 x
12 ca 4 în
observaţia precedentă.
^
^
~r
12 ca 4 în
CAUZELE SINDROMURILOR BULBARE

Cauzele cari pot produce sindromuri bulbare sunt:
1) C a u z e t r a u m a t i c e .

rând AnCCSte “ “ f®
datorite tn Primul rând rănilor de război,
când un corp vulnerabil urmând un traect oblic cu orificiu de intrare
d n , ™ ? , , , ” ' “ ' “ -“ 51
^ eSi' e
3 ' “ i ar atinge „
drumul lui nervii mai sus citaţi, sau în cazurile când un şrapnel
determma o ruptură la baza craniului, sau la gaura ruptă p o V
noara, producând prin ruptura carotidei un hematom, sau când prin
ruptura osoasa produce şi ruptura celor trei nervi ce ies prin aceasta gaură.
p
Tot prin traumatism direct se poate produce un hematom sau
un anevnsm arterio-venos, care ar comprima nervii dând sindromunle de mai sus.
Un alt caz al lui Molinie, arată ;ă un om de 30 ani, îşi înfige cu mâna stanga un cuţit în ceafă, a căpătat apoi un sindrom
prin compresiunea produsă de hematom.
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Un caz mai important este prin tăetură de cuţit, este citat
de Rose şi F. Lemaître, asupra unui om de 42 ani, care şi-a îm
plântat o lamă de cuţit -în urechea stângă. E l capătă un hematom
care a prins gloso-faringianul, pneumogastricul şi spinalul.
Acest sindrom este cauzat de compresiunea produsă de he*
matom.
2) C a u z e n e t r a u m a t i c e .
C a u z e vasculare. După cum am văzut în anatomia bulbului, iri
gaţia lui vasculară se face prin vase terminale. Deci o embolie sau o
obliterare a arterei vertebrale, cerebeloase sau a arterelor terminale
din bulb poate da un sindrom bulbar prin focarele de degenerescenţă
sau necrosă ce s’ar produce în bulb.
O turburare în circulaţia sanguină din bulb poate produce
rin sindrom bulbar.
A d e n o p a tii sau tu m ori. După cum am arătat mai sus în jurul
gaurei rupte posterioare se găseşte un lanţ de ganglioni limfatici;
aceştia primesc limfaticele din partea profundă a feţei, a vălului
palatin, a amigdalelor, a faringelui, etc.
Prin urmare orice tumoare de orice natură, specifică, tubercu
loasă sau canceroasă, care s’ar găsi la baza craniului sau a feţei,
ori în regiunea faringiană, ar produce paralizia acestor ganglioni
profunzi ai feţei zişi ai lui Krausse, care comprimând cei trei nervi
ce ies prin gaura ruptă posterioară produc sindromul lui Vemet.
3) C a u z e i n f l a m a t o r i i .
Din cauza raportului intim ce -1 au nervii bulbari cu faringele
şi cu regiunea mastoidiană, o inflamaţie sau supuraţie a farin
gelui sau mastoidei se poate să producă o compresie sau o inflamaţie
a acestor nervi, dând o nevrită inflamatorie, care la rândul ei poate
foarte bine produce un sindrom bulbar. Pentru a dovedi acest lucru
Lermoiez şi Labard susţin un caz, când un abces retrofaringian pro
venit în urma unei gripe a progresat şi a ajuns în spaţiu .maxilofaringian dând o nevrită acută a nervului spinal, ambele ramuri
cât şi a gloso-faringianului.
După deschiderea flegmonului şi vidarea lui, ajutat şi de câ
teva şedinţe galvanice şi de injecţii de stricnină sindromul produs
a cedat aproape complect.
Vemet mai citează un caz analog la un bolnav cu amigdalită
flegmonoasă dreaptă care dă un sindrom bulbar Schmidt. Tratat cu
neosalvarsan după 10 injecţii atât sindromul cât şi amigdala au
cedat fiind de natură sifilitică.
Tot Vemet mai citează un caz, când într’o xnastoidită puroiul
ajunsese până la canalul semicircular orizontal, care a fost trepanat
şi care a dat un sindrom bulbar al gaurei rupte posterioare incomplect.
Sindromul a cedat repede după operaţie la care s’a găsit sequele de necroză osoasă foarte avansată.
Asemănător cu ultimul caz al lui Vemet cu mastoidita, mai
este şi unul din cazurile mele, la care s’a găsit la necropsie o carie
a stâncei, care însă mai prezenta şi atrofia nucleilor de origină a
hipoglosului şi a pneumogastricului.
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Seiffert ne arată un caz cu paralizia spinalului ambele ramuri
• ? n5 u™ °fast/ lc Şi gloso-faringian — (sindromul lui Vernet) de
origina bulbara datorită unui tabes.
Cauzele cari pot produce sindromuri bulbare pot fi meningi
tele parenchimatoase localizate la traectul nervilor. S ’a văzut la des
crierea diferiţilor nervi cum, dura mater formează un manşon
i mUj e CaZUn întovărăşeşte nervul spre a -1 proteja. Se poate
întâmpla adesea ca această protecţie să-i fie fatală aducându-i
moartea prin sugrumare tocmai prin protecţiunea lui. Aceste îngroşări
memngiene pot fi de natură specifică sau tuberculoasă.
In fme o altă cauză destul de frequentă în care cred că intră
“ Ulte, dxn. “ f rile mele, ar fi datorită leziunilor centrale a
nucleilor de origină a nervilor.
Aceste leziuni centrale sunt datorite unor alteraţiuni ale dife
ritelor teritorii vasculare din bulb. Ştim că vasele bulbului sunt vase
terminale, f orice leziuni a acestor vase produc o degenerescentă
a substanţei bulbare.
&
1
Cauzele leziunilor acestor vase sunt şi ele variate: Prima cauză
pare a fi tromboza, fie de natură specifică, fie datorită unei em
bolii de natura mfectioasă sau chiar reumatismală cum citează
un caz Duhot.
In fine, se prezintă o mulţime de sindromuri bulbare la care
nu putem deloc întrezări vre-o cauză din cele de mai sus: Astfel
Henri Bourgeois şi Debidoux citează de curând un caz de sindrom
ai gaurei rupte posterioare cu tot cortegiul lor de simptome caracte
rizate prin: paralizia vălului faringelui şi laringelui. Sindromul a
aparat brusc cu toate că în antecedentele femeei de 54 ani nu a
avut nimic hereditar sau personal. Totdeauna sănătoasă, a fost m ări
tata de 2 on, a avut 7 copii, doi gemeni. Reacţia Wassermann
complect negativa, nici o leziune inflajmatorie, nici la ureche nici
la fannge, mei în gură. Nici un ganglion, nici un traumatism. iA asemenea condiţium r spun autorii - e foarte greu să faci un diag
nostic etiologic. Ramane să ne mulţumim numai cu simplu exaimen
simptomatic şi sa aşteptăm necropsia, care nici ea în multe cazuri
nu ne face complect lumină.

7 ^ o T„AT , I0? :, ^ nou™ ™ syndrome bulbaire: la paralysie des
7, S 9, 10, 11 et 12-ême paires et hémiplégie alterne ou le syndrome
de tous les noyaux bulbaires.
A p r è s a v o ir d é c r it le s c e n tr e s b u lb a ire s d e la re sp ir a tio n , d e la d é g lu titio n ,
d e la p h o n a tio n e t d u v o m is se m e n t, e t a p rès a v o ir cla ssifié sy sté m a tiq u e m e n t le s
12 p a ir e s d e n e r fs 'c r â n ie n s , l ’a u te u r d é c r it le ta b lea u clin iq u e , q u e p r é s e n te la
p a ra ly sie de ch a q u e n e r f c r â n ie n ; il p a sse e n su ite à la d e s c r ip tio n d e s s y n d r o m e s
une c î l t s - Î T
’ S ?,h m id t’ JaChS0n’ V e r n e t
u n e c la s s ifica tio n p e r so n n e lle .
•

^

et C e s t a i

eh d on n a n t a u ssi

i l , d,° n n e 2 o b s e r v a tio n s p e r s o n n e lle s : la p r e m iè r e r e g a r d e u n m a la d e.

d u 1f L Pr,
\ PY a ly !ie d u & > ossoph arin gien , d u p n e u m o g a s triq u e , du sp in a l e t
du fa c ia l, a s s o c ié e à u n e h é m ip lé g ie a lte r n e e t à la p a ra ly sie d u h y p o g lo s s e e t
^ l tC° “ StlqU? ’ p a ra ly sie s q u i co n stitu e r a ie n t u n n o u v e a u s y n d r o m e p a s e n c o r e
d é c r it e t le q u e l p o u r r a it ê tr e d é n o m m é l e s y n d r o m e d e s n o y a u x b u lb a ires ; - l a d e u 

653
xième regarde une malade avec la paralysie des nerfs crâniens V II—X II due à
une carie osseuse, syndrome en tout semblable & celui décrit antérieurement
L ’auteur envisage ensuite les causes des syndromes bulbaires, traumatiques,
tumorales, inflammatoires.

Dozent D-r D. I. VASILIU :
L ä h m u n g d es 7+ 5 + 9 ±

E in

10+ 11+12

n e u e s B u l b ä r -s y n d r o m :

D ie

P a a r e g e k r ä n z te L ä h m u n g o d er

d a s S y n d r o m a lle r B u lb a ä r k e m e .

Nachdem der Verfasser der Reihe nach alle Bulbären Mittelpunkte der
Atmung, der Stimmbildung und des Brechens beschreibt und skematisch alle
Nervenpaare des Schädels classifiziert, beschrebt er das klinische Bild welches die
Lähmung eines jeden Schädelnerven zeigt. Nachdem folgt die Beschreibung der
Bulbären Syndrome nach Ruelis, Schmidt, Iackson, Vernet und Ceston begleitet
von einer persönlichen Klassification.
Nachherfolgt eine Beschreibung von zwei persönlichen Beobachtungen,—
Die erste betrifft eine Kranke bei welcher eine Lähmung des Glossopharyngeus,
des Vagus, des Spinales, des Facialis mit der gekränzten Hemiplegie und der
Lähmung des Hypoglosus und des acusticus verbunden waren, Lähmungen die
ein neues noch nicht beschriebenes Syndrom bilden könnten und welche man
Syndrom der Bulbären Kerne benennen könnte.
Die zweite Beobachtung betrifft einen Krankenfall wo Lähmung der VII
—XII Hirnnerve durch einen Knochenfrass verursacht zu sehen war, ein Syndrom
welcher dem vorrigen gleicht.
D er Verfasser beschreibt nachher die Ursachen der bulbären Syndrome
traumatische Vaskulaire, Geschwülste und Entzündungen.
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Diagnosticul colecţiilor pericardice se bazează azi pe prezenţa
şi asociaţia mai mult sau mai puţin complectă a următoarelor
simptome:
i ) Semne de mărirea ariei cardiace:
s. lui Rotsch
s. lui Gendrin
în raport cu anumite repere mărire în sus
falş sindrom de col. pl. stg.
radiologie: umbra mărită
in raport variabil cronologic: extinderea progresivă a ariei cardiace.
2) Modificări de formă (deformaţiuni):
Forma în gogoaşe (Potain).
Tendinţă la simetrie (Marfan).
Scobitura lui Sibson.
Şoc în dom (palpatoriu).
Umbra rotunjită (radiologie).

1

3) Dispariţia lamei pulmonare interpuse:
net decupate (radiologie).
matit. abs.
Raportul
=» crescut.
matit. reiat.
Borduri

4) Semne indirecte de prezenţa şi interpunerea lichidului:
Atenuarea sau dispariţia şocului (palp.).
Asurzirea bătăilor cordului 1
Plescăit sincron cu bătăile j auScu'a*°” u
Dissocierea umbrei cardiace (radiologie).

5) Semne directe de lichid: puncţie exploratoare.
Dacă în loc de a clasifica simptomatologie (boală —^ simptom)
dorim să clasificăm semeiologic, luând de criteriu mijloacele de
exp.orare, obţinem:
* ) P rim it la re d a c ţie la 10 Iu lie 1934.
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subiective: precordialgii; dispnee

{

o

o
c
percutor»

o

o
o.
B

m

la dreapta (s. Rotsch)
în jos (s. Gendrin)
în sus
forma în gogoaşe
deformaţiuni
tendinţa la simetrie
ale ariei c.
scobitura lui Sibson
matit. abs.
raportul
crescut
matit. reiat.

s. de matitate
mărită

obiective

extinderea progresivă a ariei c.
falş sindrom de colecţie pl. stg. (s. Pins)
palpatorii: şoc. în dom
auscultatorii: asurzirea bătăilor cordului.
plescăit de apă lovită, sincron cu bătăile.

radiologice: umbră mărită şi rotunjită (m. a. la partea inf.)
bătăile cordului ades amplificate
borduri net decupate (mai ales la stânga)
dissocierea umbrei cardiace (mai opacă la centru),
p un c ţi e exploratoare
Bogăţia numerică a simptomelor nu este şi o garanţie a va
lorii lor, ci tocmai contrariul: pe cât de mare este numărul lor,
pe-atât de slabă le este valoarea. Suntem departe azi de a ne
simţi mulţumiţi de posibilităţile noastre diagnostice în colecţiile pericardice. Este tocmai ceeace subliniază atât de clar şi accentuat
Laubry, Routier şi Lcnegre într’un articol din 1932. Aceşti autori
neagă până şi valoarea examenelor radiologice şi preconizează
drept singura dând certitudinea puncţia exploratoare, pe care ei o
declară nu numai necesară în toate cazurile suspecte, dar o con
sideră chiar complect inofensivă. Ne e greu totuş să credem în
absoluta inocuitate a paracentezei pericardului şi o considerăm
mai periculoasă decât o apreciază autorii suscitaţi, şi anume pe
riculoasă tocmai în cazurile în cari nu există colecţie. Cred deci,
că tot este util şi chiar necesar să încercăm a diagnostica fără
ajutorul acului. .Şi mai cred că lucrul poate deveni posibil, graţie
unei noui metode clinice de explorare: fonoscopia.
CONSIDERAŢIUNI CRITICE ASUPRA SIMPTOMELOR
D E COLECŢIE PERICARDICĂ

Vom trece în revistă diferitele simptome actual cunoscute,
insistând asupra valorii lor semeiologice şi asupra lipsurilor lor.
Insistând în special asupra lipsurilor simptomelor percutorii, cari
formează oarecum piedestalul diagnosticului clinic de colecţie pericardică.
5 . Rotsch. Constatarea unei măriri spre dreapta a ariei de
matitate cardiacă este un semn de mare probabilitate pentru o
colecţie pericardică. Dar percuţia, singura metodă clinică ce ne-

656
dădea până acum relaţiuni asupra volumului cordului, ne infor
mează destul de slab, confuz şi tardiv.
„Cât despre s. lui Rotsch. şi s. lui Gendrin, acestea sunt fineţe semeîologice , — afirmă Laubry, Routier şi Lenegre.
Şi, de fapt, percuţiei îi scapă, dela început, spaţiul dela
lima mediană până la 2 cm. la dreapta liniei mediane. In această
zona (spaţiu mort pentru percuţie), din cauza prezenţei sternului,
se obţine la percuţie o matitate pe care experimentările ne-o desvaiue a fi o falşe matitate, o matitate de împrumut, datorită doar
prezenţei sternului, deci o matitate sternală, iar nicidecum cardiacă,
precum s a crezut până acum.
Dincolo de această zonă inexplorabilă percutoriu şi lată de
2 cm., percuţia îşi redobândeşte perspicacitatea sa, care rămâne
totuş destul de obtuză: trebue să aşteptăm până ce colecţia devine
ţparte abundenta, spre a ajunge să obţinem bănuiala percutorie
u.-COi”Ctie' Da.r siguranta n’° vom avea niciodată, şi nici putinţa
obţinem unor limite nete, precise, măsurabile (a se vedea articolul
nostru „Percuţia cordului”, Bul. Med. Terap. No. 12/1933).
5. lui Gendrin. Punerea în evidenţă a unei matităţi subapexiene este un simptom mai mult ipotetic decât practic, pentru că:
pentru e l lmPtomuI e Prea „de fineţe” şi percuţia prea grosolană
2) Adeseori, ^şocul este dispărut, imperceptibil.
3) In majoritatea cazurilor normale, madtatea cardiacă se
.confundă şi continuă în matitatea hepatică.
4) Atunci când ar fi un caz din cele rari (adică între vârful
cordului şi ficat să se insinueze un colţ sonor) ar trebui să ştim
de mai înainte că există această conformaţie particulară, spre a
putea trage concluzii din modificarea ei.

Matitatea mărită în sus:
„Matitaţile mari sunt şi rezultatul periearditei cu exudat şi a simfi,zei pericardice. Când există oarecari bănueli asupra existentei unui exudat
pencardic, atunci e indicat să se delimiteze de jur împrejur toate limitele
;ariei cardiace (Sergent).
Iar Moschowitz scrie:
„In hipertrofnle cardiace aria matitătii creşte, dar relativ puţin, în ra
port cu ce creşte, în exudatele pericardice chiar moderate. La percuţie, un
.cord mărit, rareori dă matitate dincolo de bordul drept al sternului” .

Şi mai departe:
„întinderea ariei cardiace în spaţiul I I intercostal arată destul de évi
dent că exudatele pericardice au o pronunţată tendinţă să se acumuleze la
baza sacului pericardic. Această întindere este unul din criteriile cele mai
importante pentru diagnosticul colecţiilor pericardice prin razele X , anume,
.umbra cardiacă mărită întinzându-se mult spre . vârful triunghiului cardiac” .’

Moschowitz consideră matitatea relativă în spaţiul II in
tercostal drept un semn fundamental de colecţie pericardică, şi
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cari, alături de mărirea matităţii şi tranziţia abruptă participă la o
triadă simptomatică ce n’ar da niciodată greş şi care e totdeauna
concludentă, „după cum confirmă razele X şi autopsia” .
Comparând aceasta cu ce spun toţi autorii francezi, cari con
sideră matitatea relativă în sp. II intercostal ca normală; mai com
parăm cu ce spun autorii germani, cari susţin că matitatea relativă
se percepe normal până la claviculă (J. Plesch) pe stern şi îm
prejurul său, cred că e inutil să mai insist că nu ne putem baza
diagnosticul nostru pe un adevăr atât de elastic şi controversat.
Dar ţin să atrag atenţiunea asupra erorilor la cari ne putem
expune dacă-i credem pe autorii, cari ne asigură că reperajul
prin coaste este precis, pentrucă e un refer fix, osos. De fapt,
dacă într’adevăr coastele sunt repere osoase fixe, — în schimb
viscerele sunt cum nu se poate mai variabile: refulate în sus prin

tensiunea abdominală la obezi (cu limita sup. a cordului în dreptul
coastei II), — viscerele se găsesc mult ptozate la persoanele slabe
(limita sup. a cordului în sp. III sau IV intercostal stâng). In
asemenea condiţiuni, e ilogic să se imagineze că se pot trage concluziuni semeiologice în cazurile patologice.
Matitatea cardiacă trebue considerată în sine însă?, independent
de repere. Dar în această privinţă n’am găsit nicăieri date precise,
dimensiuni caracteristice, semnificative, ale diametrelor ariei car
diace în pericardite. Toţi s’au mărginit să afirme vag că aria car
diacă creşte: nimeni nu s’a hazardat să ofere dimensiuni. Acest sin
gur fapt e concludent asupra valorii reale, pozitive a metodei percutorii la delimitarea cordului.

5
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Modificaţi de forntă (deformaţiuni).
. t „Jntr’adevăr, în exudatele pcricardice aria matitătii cardiace se măreşte
in toate direcţiile, mai ales la dreapta, şi în aşa fel încât în loc să reprezinte
forma triunghiulară, această arie tinde să ia o formă mai mult sau mai pu
ţin globuloasă, forma unui ovoid sau pe aceea a unui dom puţin turtit de
sus m jos şi având baza pe ficat” (Sergent).
. , Ten/ in(a 1* simetrie (Marfan) - bordul stâng al sternului
împărţind ana cardiacă în două jumătăţi egale — ar fi desigur
un bun simptom dacă n’ar fi atât de greu de pus în evidenţă
şi daca n ar apare atât de tardiv.
In ceeace priveşte modificările de formă propriu zise ele
constitue subtilităţi imposibile de sesizat.
_ >,Matiţatea în gogoaşe („en brioche” ) a lui Potain, prea faimoasa scobitura a lui Sibson, marchează apogeul unei investigaţii obiective care, voind
sa fie prea caracteristică şi convingătoare, cade în eroare şi fantezie” (Laubrv
Koutier şi Lenegre).

Povestea scobiturei lui Sibson este totdeodată interesantă şi
comica: Sibson n’a descris-o, — textul acestui autor a fost rău
interpretat (Blechmann). Ceeace n’a împiedicat, totuş, generaţii
întregi s’o audă.
Raportul ariei de matitale reiat, fată de aria de matit. abs.
„V ârful unghiului format de bordul plămânului, pe de-o parte, şi
extrema margine a sacului pericardic, pe de alta, determină aria matitătii re
lative, care normal este lată de 2 - 3 cm. Cum acest unghiu e aproape corn
ii ect obliterat în pericardite, zona circumferentială de submatitate cardiacă
(matiţate relativă), se reduce la nimica toată şi consecinţa este o tranziţie
bruscă dela rezonanta pulmonară la matitatea cardiacă. Pentru determinarea
acestui semn este necesară o percuţie profundă” (Moschowitz).

Acest autor crede că el descrie pentru prima oară acest
semn, dar tratatele de semeiologie (europene cel puţin), înregis
trează toate acest simptom de multă vreme.
Personal, consider acest semn drept ipotetic; în practică
nam putut sesiza niciodată această tranziţie bruscă dela sonoritatea
pulmonară la (matitatea absolută a cordului în cazurile de colecţii
pencardice. După mine, fenomenul se explică foarte simplu: matttaţea reiativă nefiind altceva decât o apreciere indirectă a matităţu absolute,
şi având deci o existenţă mai mult virtuală decât
reala, — ea nu poate să dispară din jurul matitătii absolute,
aşa precum umbra nu părăseşte niciodată pe o.m.
Zona circumferenţială de submatitate ( = matitatea relativă)
nu dispare niciodată. Ea poate să pară micşorată în lăţime la 2 cm.
sau poate să pară crescută la 31/2 cm., măriri sau scăderi imper
ceptibile sau perceptibile cu mare chin, şi cari, atunci când sunt
reale, în nici-un caz nu sunt în legătură cu organul explorat, ci
mai degrabă cu peretele toracic, cu vre-o conformaţie specială a
cutiei toracice, cu o contractură musculară. Organul subiacent nu
intervine nici cu i j i o în determinarea fenomenului care dealtfel
e foarte complex.
’
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Extinderea progresivă a ariei cardiace, constatată prin con
fruntarea examenelor succesive şi zilnice.
Semnul lui Pins: semne pseudo-pleuretice ( S — , R —, suflu
îndepărtat) la baza hemitoracelui stâng înapoi, simptome suscep
tibile să se atenueze când individul trece în poziţie genu-pectorală
(Sergent).
Iată ce spun Laubry, Routier şi Lenegre în această privinţă:
„U n semn mai interesant, căci el e de-o constatare evidentă şi uşoară,
este s. lui Pins; el constă in sindromul de epanşament pleural al bazei
stângi: matitate, abolirea vibraţiilor, obscuritate respiratorie, suflu ascuţit
expirator, toate acestea în lipsa lichidului în pleură, confirmată prin funcţia
exploratoare caic e negativă şi prin radioscopie care arată integritatea fundului
de sac costo-diafr.” .
„Aceste date plessimetrice nu sunt însă speciale epanşamentelor pericardicc, putând fi observate şi în cazurile de cord mărit (hipertrofiat sau
dilatat).”

Acest semn este, precum vedem, mai mult o eroare de diag
nostic, aşa că el nu poate fi socotit ca semn pozitiv de pericardită.
Ceeace putem însă afirma este că fonoscopia, prin precizia sa
de diagnostic în colecţiile pleurale, ne-ar evita comiterea erorii
denumită s. lui Pins şi erijată în simptom de pericardită.
Asurzirea bătăilor cordului este un simptom indirect, destul
de tardiv şi prea banal în toate afecţiunile cordului.
Sgomotele hidrice (plescăit de apă bătută) sunt foarte sem
nificative, dar şi foarte rare, lipsind în cele mai multe cazuri.
Semnele radiologice sunt următoarele:
1) Umbra mărită spre baza cordului (spre vârful ariei c.).
2) Umbra rotunjită (m. a. la partea inf., — examen în pi
cioare.
3) Borduri net decupate (m. a. la stânga).
4) Dissocierea umbrei cardiace, mai opacă, din umbra to
tală, în interiorul căreia ea se distinge.
„D e cele mai multe ori însă examenul cade la un moment dat al evo
luţiei, subiectul e tânăr sau bătrân, cordul său e deja lezat, hipertrofiat^
dilatat, insuficient. Aceste diferite condiţiuni explică diversitatea aspectelor
observate şi prin urmare ridică semnelor descrise drept cele mai caracteristice
orioe valoare diagnostică” ... „UUnul singur dintre ele ar merita poate o atenţie
specială: e dissocierea umbrei cardiace. Insă cazuri de acest gen sunt rarităţi
există prea puţine clişee cu dublu contur faţă de numărul acelora cari arată
o umbră compactă” .

Şi, în concluzie, autorii (Laubry, Routier şi Lenegre) închee
astfel:
„P rin urmare, la radioscopie, afară de câteva cazuri rare, diagnosticul
între un cord mare şi o pericardită este imposibil” .

Puncţia pericardică, propusă insistent de către Laubry, Rou
tier şi Lenegre, este desigur ultima soluţie la care trebue să re
curgem. Suntem de acord cu aceşti autori asupra utilităţii şi su-
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periorităţii ei ca^ valoare diagnostică, dar nu şi asupra inocuităţii.
învederez, bine înţeles, pericolul puncţiei ca mijloc de diagnostic.
Căci dacă în colecţiile pericardice puncţia e inofensivă, — în cele
lalte cazuri (hipertrofie, dilataţie, cord sănătos, etc.), puncţia poate
fi urmată de accidente cu consecinţe nefaste şi chiar fatale: aci,
cordul nu mai e protejat de către stratul gros de lichid; aci, scur
gerea de lichid nu va mai veni să ne spue că trebue să ne oprim.
Deaceea consider că orice încerare de a ne uşura diagnosticul clinic
şi a ne permite să evităm puncţia exploratoare este încă îndrep
tăţită.
FONOSCOPIA IN PERICARDITE

Remarcăm, mai întâiu, că aproape toate simptomele clinice
de colecţie pericardică sunt date culese prin percuţie. Se poate
zice deci că baza diagnosticului de pericardită colectată era, până
azi, percuţia. Inlocuind-o prin fonoscopie, noi modificăm însăş această^ bază, şi înlocuim deodată 8— 9 simptome percutorii prin
tot atâtea simptome fonoscopice ridicând mult valoarea examenului
clinic şi dând mai multă precizie diagnosticului nostru.
Fonoscopia substituindu-se percuţiei în diagnosticul de pe
ricardită, o vom studia în aceeaş ordine de idei. Şi ea ca şi
percuţia (doar că mai bine decât aceasta din urmă) ne revelează
măririle şi deformaţiunile consecutive ale ariei cardiace. Vom avea.
deci câte un echivalent fonoscopie pentru fiecare semn percutoriu.
La dreapta fonoscopia arată o întindere a ariei cardiace
cu 1 ^ cm- dincolo de linia mediană (limita dreaptă în stare
normală). Acest echivalent al semnului lui Rotsch, are o valoare
incomparabil mai mare decât semnul percutoriu.
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In sus fonoscopia denotă o mărire cu i — 4 cm. peste normal,
înălţimea ariei c. (verticala mediană) fiind de 8. cm. maximum,
pericardita va avea drept rezultat mărirea ei la 9— 12 cm. Am
văzut neputinţa percuţiei în această apreciere: fonoscopia, în schimb,
ne dă o dimensiune absolut sigură, clară, obiectivă, precisă şi mă-

Pericarditd sero Jibrinoasă
Graficul fonoscopic suprapus ortoradiogramei:
sfertul de cerc mic reprezintă graficul fonoscopic normal maximum.

surabilă. Reperajul în înălţime (raportul cu coastele) este complect
inutil, singur reperajul transversal contează (raportul cu sternul
ji linia mediană).
In jos fonoscopia nu dă nici-o relaţiune utilă, precum nici
percuţia n’o poate da (a se vedea mai sus).
La stânga, fonoscopia indică o mărire întru nimic caracte
ristică.
Deformaţiuni consecutive. Forma în gogoaşe şi scobitura lui
Sibson sunt erori la cari numai insuficienţa percuţiei a putut con
tribui: întâiu, să le dea naştere şi al doilea să le acrediteze.
Oarecare formă ’n dom, ovoidă, se percepe însă şi reese net
la fonoscopie.
Cât despre tendinţa la simetrie (Marfan) ea este o noţiune
prea relativă şi nu cred că ar ,avea vre-un rol prea important ca lă
muritoare a diagnosticului. Totuş raportarea la linia mediană a
. . . .
.
, aria c. dreaptă
ariei cardiace, precum si raportul ----:------------ -— sunt consideana c. stângă
raţiuni utile de făcut în faţa oricărui caz de arie c. mărită, —
deşi echivalentul semnului lui Rotsch (a se vedea mai sus) co
respunde aceleiaş noţiuni.
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Raportul

aria fonoscopică
aria radioscopie!

vine să se substitue raportului

aria matit. abs.
aria matit. reiat.
Acest raport fonoscopico-radioscopic este mărit în colecţiile
pericardice şi micşorat în hipertrofia cordului, — cu alte cuvinte
în pericardite aria fonoscopică s’apropie mult de aria radiosco
pie!, — pe când în hipertrofii aceasta din urmă este, propor
ţional, mult mai mare.
Extinderea progresivă a ariei c. Acest simptom — mai mult
ipotetic, la percuţie, — devine o realitate, cu fonoscopia, care
poate măsura dela o zi la alta, cu o precizie matematică, chiar şi
măririle de 1/2 cm.
Relativ la acest simptom, eu îi prevăd o mare însemnătate
pe viitor, când introducerea fonoscopiei şi a graficelor fonscopice
în examinarea curentă a bolnavilor va oferi deseori de a ne ra
porta la aria cardiacă anterior găsită şi a face comparaţia.
Pseudo-pleurezia stângă (s. lui Pins). Fonoscopia nu ne va
expune niciodată să confundăm o pericardită cu o pleurezie stângă.
Semnul lui Pins fiind o eroare semeiologică la care ne expune per
cuţia în primul rând (auscultaţia şi vibraţiile toracice în al doilea
rând), cred că e o mare superioritate a fonoscopiei că ne evită
această eroare.
In rezumat, fonoscopia ne dă în pericarditele cu colecţie:
1 ) O mărire a diametrelor, — vertical, orizontal şi oblic :
venie, orizont, oblic.
Normal maximum
jj
IO
j4
Colecţie pericardică 9— 12, 13— 17, 15— 21.
2) O trecere importantă spre dreapta, cu 2— 6 cm. la dreapta
liniei mediane.
3) O extindere progresivă a ariei c. dela o zi la alta.
4) Un raport fonoscopico-radioscopic mărit, aria fonoscopică
aplropiindu-se de cea radioscopica.
CON CLUZIUNI: Cu aceste simptome dobândite prin fonoscopie, diagnosticul colecţiilor pericardice se va putea pune mai
uşor şi mai rapid, mai sigur şi mai precis. Vom putea astfel să
evităm puncţia pericardului, care ori cât ne-ar asigura unii că
ar fi inofensivă, noi persistăm s’o considerăm o intervenţie serioasă,
riscantă şi dureroasă pentru bolnav, iar pentru medic plină de răs
pundere profesională.
Vom putea deci să diagnosticăm colecţiile pericardice prin
metode exclusiv clinice. Fonoscopia formează baza diagnosticului.
I se vor asocia, desigur, auscultaţia şi palpaţia, precum şi analiza
simpiomelor subiective. La rigoare, confruntarea radioscopiei cu a
fonoscopiei va veni să uşureze şi sarcina internistului şi pe a radio
logului, permiţând o stăpânire mai desăvârşită a diagnosticului.
In orice caz, suntem îndreptăţiţi să sperăm că foarte rar se
va simţi de-acum înainte nevoia puncţiei exploratoare, pimcţia
rămânând exclusiv terapeutică.
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(Urmare ţ i sfârţit)

C) EX AM EN E D E LABORATOR. — Imediat ce investigaţiunile proprii examenului clinic obiectiv au fost epuizate şi în caz
când, informaţiunile căpătate prin acest examen ne-au dat deja
serioase bănueli pentru existenţa unui cancer gastric, ne incumbă
sarcina de a preciza şi întări cât mai mult acest diagnostic, recur
gând la practica diferitelor investigaţiuni de laborator pe care le-am
reamintit deja anterior. In consecinţă, vom începe mai întâi cu
cercetarea conţinutului gastric ă jeun şi cu analiza lichidului extras,
din punct de vedere macroscopic, fizic, chimic, istologic şi biologic.
Această exploraţiune se execută procedând în primul rând la extracţiunea acestui conţinut cu ajutorul tubajului gastric unic, ori prin
cel prelungit şi fracţionat.
In primul caz, conţinutul gastric se extrage cu sonda lui Faucher, la
care este bine să adaptăm o pară de cauciuc aspiratrice, fapt care ne uşu
rează mult extracfiunea prin aspiraţie a m icilor cantităţi de lichid aflate în
interiorul stomacului. In al doilea caz, el se efectuează prin intermediul tu
bajului prelungit al stomacului cu sonda duodenală Einhorn. Odată sonda aflată
aflată în stomac, ea trebue menţinută acolo timp de două ore spre ex., iar
examinatorul va trebui să extragă cu ajutorul unei siringi obişnuite conţi
nutul gastric, de preferinţă din jumătate în jumătate de oră timp de două ore
spre ex. Acest ultim procedeu de extractiune se va întrebuinţa de preferinţă
ori de câte ori ne temem să nu producem vre-o hemoragie gastrică printr’ un
traumatism prea violent al stomacului şi ori de câte ori bolnavul este prea
slăbit.

Exploraţiunea prin tubaj este însă contraindicată ori de câte
ori bolnavul a prezentat anterior o cât de mică hematemeză. Conţi
nutul gastric â jeun, extras cu unul sau altul din aceste procedee
va prezenta în perioada dispeptică şi tumorală incipientă a cancerului
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cam următoarele caractere, diferite de altfel în raport cu situaţiunea.
leziunei neoplazice pe segmentele stomacului.
Dacă cancerul se află situat în afară de pilor, în evacuaţia gas
trică este normală ori accelerată, sau chiar dacă leziunea este pilorică şi se însoţeşte de beanţa sfincterului, în aceste cazuri, tubajul
deabia dacă poate extrage din stomac o mică cantitate de lichid,,
care mai niociodată nu depăşeşte i o— 20 cc.
Lichidul extras este vâscos prin marea cantitate de mucus pe
care o conţine, are un aspect clar ori murdar, opalescent sau mai
rare ori de o culoare brunatră specifică, indicând prin aceasta pre
zenţa unei mici cantităţi de sânge descompus aflat anterior in sto
macul bolnavului. In această ultimă eventualitate, faptul indică
deja o leziune neoplazică erodată sau ulcerată. Lichidul extras po
sedă deseori un miros putrid chiar şi în cazurile unde lipseşte pro
cesul. de stenoză şi lichidul de stază. Când cancerul este însă
piloric şi cauzează un proces de stenoză chiar numai puţin strânsă,,
atunci, cantitatea lichidului extras este cu mult mai mare şi uneori
într’o aşa proporţie, încât adăogat într’un pahar conic el se poate
sedimenta în trei straturi, dintre care, în cel inferior, se poate re
cunoaşte cu uşurinţă resturi micro sau chiar macro alimentare.
In acest caz mirosul putrid al lichidului este constant şi cu mult mâi
dezagreabil decât în eventualităţile precedente. De asemenea şi cu
loarea lichidului este mai des brunatră şi uneori chiar ciocolatie.
Examinat din punct de vedere chimic, lichidul gastric â jeun,
provenit chiar dela un cancer gastric foarte incipient, se dovedeşte
lipsit de acid clorhidric liber şi posedă o aciditate totală foarte
scăzută, aceasta ori de câte ori cancerul este lipsit de stenoză.
Frankel-Tissot, afirmă categoric că, o anaciditate gastrică însoţita
de retenţie care atinge 12 ore, este sinonimă cu cancerul. Când insă
inpermeabilitatea pilorică se stabileşte şi evacuaţia gastrică este stân
jenită, apoi, foarte deseori se poate constata că, lichidul extras
posedă o aciditate totală ridicată prin sporirea acizilor de fermen
taţie şi mai ales a.z&elwă}utiiiCr, &Aactic*..>Brezenţaiacidului lactic,, în
cantitate mare, în aceste lichide, constitue un preţios semn de cancer,
mâi'"ales'«dacă -Conco.mitent se va dovedi la examenul microscopic
al lichidului şi prezenţa bacililor lungi ai lui Boas-Oppler. Totuşi,
aceştia din urmă nu probează existenţa cancerului, dacă ei se găsesc
în conţinutul gastric în mod izolat fără prezenţa concomitentă a
acidului lactic.
Examinat la viscozimetrul Hess, lichidul gastric â jeun, po
sedă în caz de cancer, o pronunţată viscozitate care, poate merge
până la 2— 2,5.
Aceasta, se datoreşte nu numai mucusului, dar mai ales sân
gelui aflat in aceste lichide, chiar numai în cantităţi infinitizimale.
Cytronberg, examinând cu ajutorul refractometrului un număr
important de lichide gastrice â jeun extrase dela bolnavi canceroşi,
sau numai presupuşi de cancer, a dovedit că, aceste lichide, posedă
totdeauna, în caz de este vorbă de cancer, un indice refractometric
(n) foarte ridicat, atingând 23,8— 26,9 şi chiar 30 ori 31. Cifrele
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sunt extrem de ridicate, dacă le comparăm cu acelea ale sucului
gastric normal care, oscilează intre 16— 21. Când lichidele gas
trice sunt brunatre, indicele refractometric ridicat se explică prin
prezenţa în aceste lichide a sângelui alterat, iar când lichidul este
ciar ^ provine dela o neoplazie incipientă neulcerată şi lipsită de
lichid de stază, atunci, el se datoreşte prezenţei proteinelor sau a
produselor de digestie, substanţe care, după Cytronberg, nu se pot
doveai in unele din aceste cazuri, nici prin proba lui Salomon şi
mei prin acea a lui Wolf-Iunghans, ci numai prin metoda refractometncă care, din acest punct de vedere, apare acestui autor, mult
superioară, pentru dovedirea albuminelor solubile ori a celor inso
lubile, aflate în astfel de lichide provenite dela bolnavii suferind
de cancer. In legătură cu indexul refractometric aşa de ridicat al
acestor lichide extrase dimineaţa pe nemâncate din stomacul can
ceroşilor, index care, după câte am văzut este legat de prezenţa
protidelor solubile ori insolubile, este nevoe să mai reamintesc alte
doua metode de investigaţiune care, trebuesc executate asupra acestor lichide, metode care şi dânsele urmăresc dovedirea, dar de
astădaţă pe cale chimică a acestor substanţe în lichidele gastrice
provenite dela bolnavi suferind de cancer gastric.
Prima metodă a fost preconizată de Salomoa, iar cea de a doua de
W oIfM nngluBs. Aceste două metode de investigaţie, deşi nu sunt specifice
cancerului gastric, totuşi, ele posedă o reală valoare diagnostică, mai ales
dacă rezultatele pozitive obţinute ou ele consună şi cu alte simptome subiec
tive ori obiective de cancer gastric. Prin simplicitatea lor de execuţie, ele sunt
de altfel la îndemână medicului practician şi trebuesc aplicate ori de câte ori
suntem în imposibilitate să efectuăm o refractometrie. Metoda Salomon ur
măreşte dovedirea într’ un astfel de lichid gastric, a albuminelor insolubile
şi a unora din produsele lor de digestie.
Pentru executarea ei, se recomandă că, în ziua precedentă examenului,
bolnavul să ingereze numai alimente lichide lipsite de substanţe albuminoide!
In seara precedentă acestui examen se spală stomacul cu ser fiziologic,
iar a doua zi de dimineaţă se extrage prin tubaj conţinutul gastric după ce
probabil s’a introdus în interiorul organului 400 cc. apă distilată sau ser
fiziologic. După filtrarea lichidului, i se dozează imediat albumina cu proce
deul Esbach sau într’un alt albumino-metru prin .precipitarea albuminei cu o
soluţie diluată de acid tricloracetic 100/0 . Un depozit apreciabil format la
fundul albuminometrului Esbach, cifrabil uneori până la o jumătate de gr.
la mie, mergând în plus paralel şi cu augmentarea azotului total, constatabilă în acelaşi lichid, până la 2 0 - 7 0 mgr. la sută, acestea constituesc date
preţioase pentru diagnosticul cancerului gastric. Vogelius a examinat prin
metoda lui Salomon, lichidul â jeun la 58 gastropaţi şi a găsit-o pozitivă,
ori de câte ori a fost vorba de un cancer gastric, confirmat ulterior şi prin
examenul necropsie. Pay, W olf, cercetând şi ei valoarea metodei, îi atribuesc
de asemenea o mare însemnătate pentru diagnosticul cancerului gastric, mai
ales în acele cazuri în care, celelalte mijloace de investigaţie au dat rezultate
negative.

Referitor la creşterea conţinutului azotat în lichidul gastric
jeun al bolnavilor canceroşi gastrici, trebue să reamintesc că,
mai este foarte util să căutăm şi să dozăm în aceste lichide, şi
a
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Azotul reziduul căci, cercetările recente ale lui Martin şi ale lui
Herman Steinitz, au dovedit că, în caz de cancer, lichidul rezidual
â jeun posedă o însemnată cantitate de Azot rezidual cifrabil la 60
— i 500/0 mgr., contra 20—48 .mgr. în lichidele gastrice normale sau
30— 600/0 în lichidele gastrice provenite dela Achilici necanceroşi.
Ridicarea acestei fracţiuni azotate în lichidul gastric â jeun al acestor
bolnavi, apare ca o consecinţă a acţiunei fermenţilor proteolitici
secretaţi de tumoarea canceroasă, asupra diferitelor substanţe albuminoide exogene sau endogene secretate de însăşi tumoarea neoplazică.
Pentru efectuarea metodei de cercetare a lui Wolf-Iunghans, practicabilă
mai ales cu şi mai mari foloase asupra secreţiei gastrice obţinută după prânzul
de probă Ewald-Boas, se procedează în felul următor. Se extrage mai întâi
conţinutul gastric â jeun, sau conţinutul gastric la 60 minute după adminis
trarea prânzului de probă sus amintit, apoi el se filtrează cât mai îngrijit
posibil, iar filtratul obţinut, este diluat cu apă distilată în şease eprubete,
executându-se astfel şase dilutii de concentraţii în felul următor: 1 : 10,
1 : 20, 1 : 40, 1 : 100, 1 : 200, 1 : 400. In fiecare eprubetă se lasă
cam 10 cc. din fiecare dilutie şi se adaogă peste fiecare 1 cc. dintr’o
soluţie alcoolică de acid fosfowolgramic (fosfotungstic) după formula următoare:
Acid fosfowolframic 0,3; Acid clorhidric 1,0; Alcool 96° 20 c c.; Apă
distilată 200 cc.; (Scheiblers Reagens).
Investigatiunea este considerată ca pozitivă când, adaosul reactivului
produce în dilufia de lichid gastric o turburare mai mult sau mai puţin
intensă la contactul dintre reactiv şi lichid. W olf şi Iunghans, au dovedit că,
în Achilia obişnuită se poate produce o turburare a lichidului după adăogarea
reactivului, dar numai până la dilutia de l/lOO. In cancer insă, turburarea
apare şi la dilutiile iriari de 1 : 200< 1 : 400.
Faptul dovedeşte că, în acest caz, lichidul gastric conţine o mult mai
mare cantitate de albumine solubile preeipitabile prin acest reactiv.

Promotorii metodei, îi acordă o mare valoare, pentru diagnos
ticul cancerului gastric, dat fiindcă, reactivul fosfowolframic eviden
ţiază anumite albumine solubile secretate de tumoare sau rezultate
din acţiunea fermenţilor proteolitici neoplazici asupra albuminelor
intra-gastrice de provenienţă exogenă sau dintre acelea secretate
de tumoarea însăşi, care poate fi erodată sau ulcerată.
După efectuarea acestor investigaţiuni şi în caz când lichidul gastric
pare la examenul macroscopic clar sau opalescent este necesar să mai dove
dim dacă, în acest lichid există sau nu vre-o cantitate de sânge. Pentru aceasta,
ne vom servi fie de reacţiunea lui Weber, fie mai ales de aceea a lui AdlerGregersen, care prin preciziunea şi rapiditatea ei de execuţie este mai ales
recomandabilă pentru căutarea hemoragiilor oculte în conţinutul gastric.

In cursul evoluţiei cancerului gastric şi încă dela începutul
boalei, se produc hemoragii nuci, uneori infinitizimale, dar care
sunt suficiente pentru a pozitiva una sau alta din reacţiunile sus
amintite.
Cytronberg, căutând hemoragia ocultă în lichidul gastric â jeun la 20
canceroşi gastrici a obţinut de patrusprezece ori un rezultat pozitiv, iar
Hurst, servindu-se de tubajul prelnugit şi frectionat ajjlieat cercetărei conţi
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nutului gastric a jeum la un mare număr de canceroşi, a găsit prezenta sân
gelui in toate eşantioancle extrase timp de 2 ore spre ex. la 440/0 dintre
bolnavii examinaţi, iar la 18 0/0 dintre ei, sângele se dovedea prezent numai
întrunul sau m cateva dm eşantioanele extrase. Aceste cercetări întreprinse
de Hurst, dovedesc eât este de utilă metoda de explorare a conţinutului gastric
a jeun executat prin intermediul tubajului prelungit şi al extractiunilor fractionate pentru dovedirea sângerărilor mici produse în cursul evoluţiei cancerului
gastric mai ales în faza sa de evoluţie incipientă a boalei.

Faptul de a nu putea dovedi prezenţa unei sângerări ori cât
de mica ar fi ea într’un lichid gstric provenind dela un bolnav
suspect de cancer, aceasta nu trebue să ne facă să infirmăm posi
bilitatea de existenţă a acestei boli, după cum nici prezenţa unei
reacpum benzidimce pozitive nu poate constitui prin ea singură
? n s™Ptom slSur de leziune neoplazică intra-gastrică. Se ştie că şi
m ahiliile necanceroase, mucoasa gastrică este foarte friabilă şi sân
gerează uneon uşor mai ales când ea este brutal şi îndelungat
traumatizata cum faptul se întâmplă uneori în unele tubaje ale sto
macului făcute defectuos. Numai când pozitivitatea reacţiunilor caractenstice sângelui ocult, consună şi cu alte semne de cancer,
numai in aceste cazuri acestea, pot avea o reală valoare diag
nostica.
5
După epuizarea acestor investigaţiuni este absolut necesar că,
sedimentul lichidului gastric extras prin tubaj şi apoi centrifugat,
sa fie minuţios examinat din punct de vedere microscopic. Cercetarea
se va face mai întâi asupra unei preparaţiuni proaspete, adăogând
o picătură din acest sediment între lamă şi lamelă cu sau fără
adaosul de Lugol. Această substanţă având darul de a colora ami
donul şi unele levure în albastru.
.
A In toate. cazunle de cancer nestenozant, vom observa de obicei
m câmpul microscopic următoarele elemente: rare fibre musculare
grăunţe de amidon colorate în albastru închis, levure, o puzderie
de leucoate polinucleare unele din ele alterate, eritrocite, coci
streptococi, celule epiteliale degenerate, cristale die acizi graşi
iar când cancerul este stenozant şi dă naştere la o stază gastrică
chiar numai puţin accentuată, atunci, în afară de elementele sus
amintite vom distinge şi numeroşi bacili lungi, care nu sunt altceva
decât aceia a lui Boas, Opller.
.Aceşti bacili sunt patognomonici cancerului gastric stenozant
cu condiţiunea expersă că, lichidul în care ei au fost constataţi să
conţină şt o importantă cantitate de acid. tactic.
Un bun procedeu de întrebuinţat pentru diagnosticul cancerului
gastric incipient este şi cytodiagnosticul lui Marini. E l se execută
cu uşurinţă şi este foarte fecund în rezultate interesante, după cum
faptul a fost dovedit în cercetări minuţioase efectuate încă de multă
vreme m Franţa de către Loeper şi Binet.
Cytodiagnosticul se efectuează în felul următor: In dimineaţa examenului
se spală de mai multe ori stomacul cu ser fiziologie sau numai cu apă dis
tilată. După obţinerea unui lichid de spălătură clar, acesta este imediat
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centrifugat, iar dela suprafaţa depozitului obţinut, se face o preparaţiune m i
croscopică, care, se fixează prin căldură sau şi mai bine prin soluţie iodoformolată a lu i Dominei. In urmă, ea se colorează cu Hematină-Eozină.

In eventualitatea unui cancer incipient şi mai ales când tu
moarea este erodată sau ulcerată, se va putea observa uneori în
afară de câteva din elementele pe care le-am semnalat deja că se
pot remarca în preparaţiunea proaspătă, şi câteva formaţiuni ce
lulare intens colorate, diferenţiabile cu uşurinţă de obişnuitele celule
epiteliale cilindrice degenerate şi desquamate de pe mucoasa gas
trică atinsă de procesul de gastrită înconjurătoare.
Celulele acestea sunt de obiceiu voluminoase cam de 4— 5 ori
volumul celulelor epiteliale normale.
Au o formă rotundă, neregulată, poligonală ori în rachetă, cu
unul sau mai mulţi nudei foarte intens coloraţi şi bogaţi în cromatină. Loeper şi Binet, au mai semnalat că, lichidele gastrice
jeun provenite dela bolnavi suferind de cancer gastric, sunt lip
site de euzinofile, contrar celora ce se observă în lichidele acestea
provenite dela gastritele cronice simple unde, aceste elemente sunt
mai totdeauna foarte numeroase, printre puzderia de leucocite polinucleare.
,
In fine, pentru că este vorba de a complecta exploraţiunea
conţinutul gastric â jeun, trebue să reamintesc şi câteva din proce
deele de investigaţiune de ordin biologic care, s’au aplicat asupra
acestor conţinuturi provenite dela bolnavi suferind de cancer gas
tric, procedee care, deşi nu sunt patognomonice numai pentru această boală, totuşi, prin pozitivitatea lor eventuală în consonanţă
şi cu alte simptome pozitive de cancer gastric, ele pot în acest
caz, să poseadă o oarecare valoare pentru consolidarea diagnosti
cului acestei boli. Printre cele mai principale pot cita:
1) Dovedirea în lichidul gastric ă jeun a unui ferment proteolitic anormal. Cercetarea aceasta a fost imaginată de Fischer şi
Nenbauer, plecând dela ideea că, în cancerul gastric, tumoarea trebue
să secrete probabil anumiţi fermenţi proteolitici. încercările acestor
autori au dovedit în cele din urmă că, în lichidele gastrice extrase
â jeun dela bolnavii canceroşi gastrici, există realmente un fer
ment proteolitic asemănător erepsinei, care posedă proprietatea să
digere albuminele la stadiul de leucină, tirozină, arginină.
Pentru dovedirea acestui ferment se pune într’o eprubetă lichidul gastric
de cercetat în contact cu o soluţie de gliciltriptofan (livrat de casa Kalle
Co.,
Perment diagnosticum) şi cu o mică cantitate de Toluol, acesta necesar
pentru a împiedeca infectarea bacteriană a lichidului.
Totul se aşează 24 ore la termostat. După aceasta, se adaogă în ames
tecul sus amintit o mică cantitate de apă bromată şi câteva picături de acid
acetic diluat 30/o. Dacă în lichidul gastric aflat în cercetare, există realmente
un astfel de ferment proteolitic atunci, produsul rezultat din acţiunea fermen
tului asupra glicil-triptofanului, în contact cu apa bromată imprimă întregului
amestec o culoare rozată, pe care autorii o dau drept caracteristică.

&

2) Dovedirea în lichidul gastric ă jeun a corpilor specifici.
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Procedeul a fost imaginat de ’Maragliano, care, după îndelungate
cercetări a dovedit că, în aceste lichide ar exista anumiţi corpi
specifici (cancroprecipitine) care, au proprietatea să facă să pre
cipite serul cobailor prealabil preparaţi prin injecţiuni de suc gastric
provenit dela un bolnav suferind singur de cancer gastric. In
consecinţă, un astfel de ser pus în contact cu un lichid gastfic
provenit dela un bolnav suspect, va da naştere la un precipitat
evident dacă, realmente bolnavul suferă de cancer gastric.
3)
S ’a pretins de asemenea de către Grafe şi Rohmer, că,
în lichidele gastrice â jeun, s’ar mai putea dovedi şi anumite hemohzine specifice, fapt neconfirmat de Livierato, după cum şi o
sensibilizatrice, care este capabilă să devie complimentul în prezenţa.
unui_ antigen constând dintr’un extract neoplazic oarecum sarcom
al pielei, epitelioma sânului). De asemenea, Livierato, a mai dovedit
că, lichidele gastrice canceroase au proprietatea să producă o fulgerătoare anafilaxie, dacă sunt injectate sub dura mater, în can
tităţi infmitizimale, cobailor prealabil preparaţi cu injecţiuni subcutane de diferite extracte canceroase. Fenomenul nu se produce
dacă unor astfel de animale, în acelaş fel preparate, li se injec
tează sub dura mater suc gastric normal ori provenit dela o altă
boală a stomacului.
Odată cercetarea conţinutului gastric â jeune terminată, se
va trece la un alt grup de investigaţiuni care, se vor aplica de astă
dată asupra secreţiei gastrice obţinute după administrarea prân
zului de probă.
Pentru producerea secreţiei gastrice necesare acestei investigaţiuni, este
bine să recurgem la obţinerea secreţiei de suc gastric consecutiv administrărei
prânzului de probă clasic al lui Ewald Boas, compus din 250 gr. ceai rusesc uşor îndulcit şi 50 gr. pâine prăjită.
Extracţiunea secreţiei gastrice produsă de ingestia acestui prânz se va
face ca şi pentru extracţia conţinutului gastri|C â jeun fie cu ajutorul tubajului
unic efectuat cu sonda Pancher la 45’ după administrarea prânzului de probă,
fie şi mai bine prin intermediul tubajului prelungit efectuat cu ajutorul sondei
duodenale Einhorn, lăsate pe loc în interiorul stomacului timp de două ore
spre ex. în care timp, examinatorul va extrage cu ajutorul unei siringi, eşan
tioane de suc gastric din jum. în jum. oră. Acest din urmă procedeu, are darul
să ne iniţiezi, nu numai asupra unui singur moment al secreţiei gastrice ci
asupra unei perioade mai îndelungate' proprii acestei secreţiuni.

- . Aplicaţiunea tubajului prelungit al stomacului la studiul se
creţiei gastrice a bolnavilor canceroşi gastrici, a permis .multor
cercetători să obţină date interesante care, au modificat într’o
oare care măsură cunoştiinţele clasice pe care le aveam cu privire
la chimismul gastric al acestor bolnavi, cunoştiinţe, rezultate altă
dată, din aplicaţiunea cercetării secreţiei gastrice după prânzul de
probă prin metoda tubajului unic efectuat la 45’ spre exemplu,
cu sonda gastrică a lui Faucher.
Autorii clasici, servindu-se de metoda tubajului unic, dove
diseră că, 80 850/q (Hayem-Lion), dintre bolnavii canceroşi gas
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trici, având boala chiar într’o fază incipientă, posed după prânzul
de probă, o secreţie gastrică lipsită complect de acid clorhidric li
ber, având în plus şi o aciditate totală foarte mică, aceasta ori de
câte ori evacuaţia gastrică este normală sau accelerată. In celelalte
iS°/o din cazuri, sucul gastric poate să fie ipoacid sau mai rar
normo acid. In plus, secreţia extrasă, depusă într’un pahar conic
este foarte încărcată de mucus din care cauză, ea filtrează cu multă
dificultate, iar pâinea care intră în compoziţia prânzului apare
aproape intactă ca şi când dânsa nici n’ar fi suferit vre-o modifi
care în cursul digestiei gastrice. Câteodată, chiar în perioadele
incipiente ale leziunii neoplazice, culoarea secreţiei gastrice extrase
poate fi uşor brunatră având în acelaşi timp un uşor miros fetid,
aceasta chiar când cancerul este lipsit de o stază gastrică erodată..
Cercetările mai recente ale fraţilor Mayo, ale lui Hurst, etc.,.
efectuate cu ajutorul tubajului prelungit sus amintit, au dovedit însă
că, anaclorhidria complectă nu se prezintă în cancerul gastric cu
un procent aşa de ridicat după cum faptul era arătat de datele
clasice.
Astfel, Mayo, la 100 cazuri de cancer gastric a găsit anaclorhidrie com
plectă Jn toate eşantioanele extrase timp de 2 ore spre ex., numai la 530/ q',
din aceşti bolnavi, de 25 ori ei aveau numai ipochlorhidrie, de 17 ori normoclorhidrie şi de 4 ori, chiar ipoclorhidrie. De asemenea Hurst, pe 1080 de
examene gastrice fracţionate, efectuate la New-Longe clinic din Londra,
asupra unui număr foarte mare de canceroşi, n’a găsit anaclorhidrie complectă
în toate eşantioanele de suc gastric extrase timp de 2 ore spre ex., decât la
14,70
din aceşti bolnavi. In restul cazurilor, se putea găsi în unul sau.
mai multe eşantioane, oarecare cantităţi mici de acid clorhidric liber.

jo

Datele acestea dovedesc, cât este de importantă cercetarea
secreţiei gastrice a acestor bolnavi prin intermediul tubajului pre
lungit şi a extracţiunii fracţionate a secreţiei gastrice, ea fiind capa
bilă să ne iniţieze mai exact asupra modificărilor pe care leziunea
canceroasă o imprimă asupra funcţiunei secretorii a mucoasei gas
trice.
Datele obţinute din acest punct de vedere, cu ajutorul exploraţiunii fracţionate a secreţiei gastrice în caz de cancer ne mai do
vedesc că, constataţiunea prezenţei acidului clorhidric în secreţia
gastrică obţinută după prânzul de probă, la un bolnav suspect,
nu trebue să ne facă a exclude diagnosticul de cancer, decât după
o minuţioasă cercetare.
In afară de acestea, s’a mai arătat că, un suc gastric provenit
dela un bolnav suferind de cancer gastric lipsit de acid clorhidric
liber, dovedită prin aceasta prin metoda titrimetrică, dacă i se
face dozarea ionilor de H. liberi, căutând în felul acesta să i se
dozeze acestui suc aşa zisul Ph. gastric, prin metoda Mihailes şi
Muller spre ex. acesta, poate poseda un Ph. apropiat de acela al
unui suc gastric normal.
Aceste constataţi uni vin în sprijinul afirmaţi unilor lui Reissner, Emerpson, Zunst, Cerf, care au susţinut că, în cancer, secreţia de acid Hei. ar fî
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normală, iar dacă anaclorhidria este aşa de de3 constatată la aceşti bolnavi,
•aceasta se datoreşte faptului că acidul clorhidric pe dată ce este secretat el
este neutralizat de diferite substanţe alcaline secretate de leziunea neoplaZică. Ceeace întăreşte şi mai mult aceste afirmatiuni sunt şi constatatiunile
lui Honigmann, care dovedesc pe deoparte că, extractul de conţinut gastric
provenit dela bolnavi canceroşi, posedă o reacţie alcalină intensă, iar ex
tractul de tumoare canceroasă are pe de altă parte, o putere neutralizantă
remarcabilă. Stahelin, introducând în stomacul canceroşilor prealabil spălat
de lichid de stază, o soluţie de acid clorhidric 2 şi chiar 5®/qo> a putut cons
tata că, după 30 minute mai mult de jumătate din acidul suflat în dilutie,
fusese neutralizat. Emerson, a dovedit şi dânsul că, în cancer există substanţe
fixatrice de acid Hcl., rezultate din digestia albuminoidelor, produse de ac
ţiunea diferiţilor fermenţi secretaţi de tumorile erodate sau ulcerate chiar
numai incipiente.

Datele clasice semnalează de asemenea că, sucul gastric al
bolnavilor canceroşi gastrici posedă o putere peptică extrem de
redusă.
Cercetările lui Ramond, au arătat însă că, sucul gastric al
acestor bolnavi lipsit de acid clorhidric dacă este activat, posedă o
intensă acţiune peptică, asupra mediilor de gelatină.
Faptul acesta dovedeşte că, anaciditatea gastrică a bolnavilor
neoplazici ar intra în categoria anadditaţiilor peptice, contrar anacidităţii achilice, care, face parte din grupul anaddităţilor apeptice.
De aceste date practicianul este bine să ţină seamă ori de
câte ori va voi să interpreteze o analiză de suc gastric în care
fermentul peptic a fost evidenţiat calitativ şi cantitativ.
Evidenţierea şi dozarea pepsinei, făcută concomitent cu aceea
a fermentului lab, la un bolnav suspect de cancer, mai are valoarea
sa şi pentru localizarea cancerului pe segmentele stomacului. Walter
W olf, a insistat asupra acestei exploraţiuni, întrucât spune dânsul,
constataţiunea prezenţei fermentului lab mergând concomitent cu
absenţa celui peptic, într’un suc gastric provenit dela un canceros
gastric oarecare, aceasta pledează pentru situaţia cancerului pe
regiunea antro-pilorică. Pe câtă vreme, absenţa ambilor fermenţi
dovedeşte că, leziunea neoplazică este situată în afară de acest seg
ment al stomacului (fundus).
O altă investigaţiune pe care o putem întrebuinţa cu utilitate
pentru diagnosticul cancerului gastric incipient este aceea recoman
dată de Gluzinski, care se bazează pe cercetarea prezenţei aci
dului Hcl. liber în sucul gastric produs de prânzuri de probă de
compoziţii diferite, administrate succesiv la diferite ore ale zilei.
Technica investigaţiunei (este următoarea:
Dimineaţa pe nemâncate se extrage bolnavului totalitatea lichidului re
zidual aflat în stomac, în caz când bine înţeles el există, efectuându-se şi o
spălătură cât mai îngrijită. Ulterior, se administrează un prânz de probă
compus din 2 albuşuri de ouă răscoapte bine fărâmiţate şi amestecate în 200 gr.
apă. După o oră se extrage conţinutul gastric căutându-se şi dozându-se acidul
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olorhiaric liber. La ora 12, se dă bolnavului un alt prânz do probă compus
de astădală din: o supă de carne, un Beefsteak în sânge, pure de cartofi
şi pâine. După trei ore se extrage de asemenea o cantitate de suc gastric, în
care se cercetează acelaşi acid. Dacă în toate lichidele cercetate se va dovedi
anaclorhidria totală atunci, se poate avea o serioasă bănuială de cancer.
De asemenea, când se bănuegte o degenerare neoplazică a unui ulcer gastric
cunoscut anterior spre ex., apoi, se poate face serioase preznmţiuni pentru
aceasta, dacă după o asemenea explorare, se dovedeşte absenta acidului Hcl.
liber, chiar numai într’unul din sucurile gastrice extrase.

In legătură cu cercetarea chimismului gastric la aceşti bolnavi
şi cu valoarea acestei investigaţiuni pentru diagnosticul precoce al
boalei, trebue să mai reamintesc şi utilitatea de a se socoti într’o
secreţie gastrică provenită dela aceşti bolnavi, aşa zisul coeficient
(a) al lui Hayen. Calculul din care rezultă acest coeficient, se face
asupra unei fracţiuni ordinare având la numărător cifra acidităţii
totale a acestei secreţii şi a celei a acidului Hcl. liber, care se va
scade din cea dintâi, iar la numitor cifra acidului Hcl. combinat
A — H
N _ .
”
' — (a )- Hayem, acorda acestui coeficient o mare va
loare pentru diagnosticul cancerului gastric ori de câte ori acesta
era superior cifrei 3. Se pare însă că, acesta ar avea numai atunci
o reala însemnătate când, lichidul de cercetat posedă o aciditate
totală mărită prin augmentarea acizilor de fermentaţie şi conţine
in plus şi o oarecare cantitate de acid clorhidric liber. Fără de
aceste elemente coeficientul a, nu se poate calcula.
O, caracteristică patognomonică a secreţiei gastrice neoplazice
constă şi în marea cantitate de clor total, pe care această secreţie o
conţine. In consecinţă clorul T. trebueşte totdeauna căutat în orice
suc gastric extras dela un bolnav suspect de cancer pe care even
tual îl avem în cercetare.
Reissner, a dovedit că, în ahiliile necanceroase cifrele clorului T., variază
între 0,05— 0,140/q, pe câtă vreme în anacidităţile canceroase ele oscilează
între 0,18— 0,25 0/ 0 . Acest autor pretinde că, această bogată secreţie clorată
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Wiener, explică faptul printr’un proces de transudatie gastrică, gratie
căruia, se produce în stomac un fenomen de dilutie în urma căruia, concen
traţia moleculară a conţinutului gastric suferă importante modificări necesare
poate, functiunei de evacuare.

,.
gastrică obţinută după prânzul de probă este
bine sa fie cercetată şi cu ajutorul viscozimetrului Hess căci, în
caz de cancer viscozitatea acestei secreţii este chiar mai ridicată
decât aceea a lichidului gastric â jeun. Cifrele pot atinge 3— 3,3.
După terminarea tuturor investigaţiunilor aplicate asupra se
creţiei gastrice obţinute cu ajutorul prânzurilor de probă alimentare
este bine ca, în ziua următoare să explorăm funcţiunea de secreţie
a acestor bolnavi cu ajutorul secreţimei gastrice provocate prin
■ intermediul injecţiunilor sub-cutane de Histamină.

6
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Pentru a efectua aceasta ne putem servi de technica recomandată
de Cade şi Milhaud. Bolnavul fiind â jeun de cel puţin 12 ore, i se introduce
în stomac sonda duodenală Einhorn, care, este astfel lăsată acolo pe loc
timp de 2 ore spre ex. In caz de stenoză trebue neapărat să se spele în
prealabil bine stomacul cu apă distilată.
După aceasta, se face bolnavului în ţesutul celular al coapsei o injecţie
de 1 cc. soluţie 10/00 Histamină, (Hoffman Laroche) dizolvată în apă distilată
0,001 gr. substanţă activă sau 1 cc. din aceiaşi substanţă aflată în comerţ
sub numele de Imido Roche.
Un sfert de oră după efectuarea injecţiei se extrage din stomacul
bolnavului cu ajutorul unei siringi obişnuite, diferite eşantioane de lichid
gastric, de preferinţă din 15 în 15 minute, timp de 2 ore spre ex. In eşantioanele extrase, se caută acidul Hcl. liber, aciditatea totală după cum şi pu
terea peptică.

Cade şi Milhaud, întrebuinţând acest mijloc de explorare
gastrică la şapte canceroşi gastrici lipsiţi de stenoză şi de lichidul
de stază, au dovedit că, în cancer, Histamina nu poate produce
decât o foarte slabă secreţie gastrică, aceasta având o clorhidrie
nulă sau dotată excepţional cu urme de acid Hcl. liber. Din contră,
în eşaloanele extrase s’a putut dovedi prezenţa sângelui la 42,80/0
din cazurile examinate. Faptul acesta poate avea, după părerea
acestor cercetători o oarecare valoare pentru diagnosticul cancerului
gastric incipient.
După aceasta, într’o altă zi, este absolut necesar că, în ca
zurile dificile, să căutăm a explora funcţiunea de eliminare după cum
şi pe aceea a funcţiunii de secreţie a mucoasei gastrice a bolna
vului suspectat de cancer prin metoda cromoscopică, care nu este
altceva decât, aprecierea modului cum anumite substanţe colorante
injectate sub pielea ori în muşchii bolnavului îşi fac evacuaţiunea
pe această cale gastrică. Metoda cromoscopică poate aduce reale
foloase diagnosticului precoce al cancerului, şi mai ales precizării
locului unde cancerul este localizat pe stomacul bolnavului.
Pentru a efectua această explorare, vom întrebuinţa fie Roşu.
Neutru, fie Rodaminul, urmând următoarea technică:
Dimineaţa pe nemâncate se extrage din interiorul stomacului tot lichidul
de stază dacă bineînţeles acesta există, procedând după aceasta şi la o minuţioasă
spălare a organului cu apă distilată. După aceasta se dă bolnavului să ingereze un pTânz de probă compus din 300 gr. apă, în care se disolvă 0,20 gr.
cafeinâ benzoică, după care se introduce în stomac sonda lui Einhorn, care este
lăsată acolo pe loc, timp de 2 ore spre exemplu: Puţin timp după aceasta,
se injectează intramuscular în regiunea fesieră a bolnavului, 0,10 gr. roşu
neutru sau rodamin; dizolvate în 5 cc. apă distilată. Un sfert de oră după
terminarea injecţiei, examinatorul începe să extragă din stomac din 15 în 15minute, tim p de 2 ore spre ex. diferite eşantioane de lichid gastric.

In cursul exploraţiunei se notează mai întâi momentul de apa
riţie a eliminărei colorantului prin stomac, fapt care se traduce prin
colorarea lichidului gastric în roz mai mult sau mai puţin intens,
aceasta în raport cu intensitatea de eliminare a substanţei, apoi,.
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apogeul de eliminare al colorantului, care se apreciază prin cea
mai intensă „uanjâ de colorare roză a lichiduM / t P« £ S n
urma, momentul de terminare al procesului de eliminare.
Iosif Held, care a studiat eliminarea roşului neutru prin stomac la 11
canceroşi gastrici, a constatat că, la şapte dintre aceşti bolnavi eliminarea
nu s a putut face în nici un moment al explorării, iar la cinci dintre ei eli
minarea a aparut foarte tardiv, cam după 25, 45, 50, 75 minute, contrar
de ceeace se observa în stare normală când eliminarea începe să apară la 1 0 - 1 5
minute.
r

prin srnmnenSă ^ d°Vef
(G.lassner’ Wittgenstein) că, eliminarea
Silorică^Trm La“CeSH “
^
56 face numai prin mucoasa antropuonca, urmează de a a ca, in toate cazurile de cancer gastric la
aceştia6
abs.enta„ de eliminare a acestor coloranţi, apoi la
m eT âl l
.
n 6 5"’ rancerul se Soseşte situat pe acest seg™ . al st0maculm. Daca dm contră toate simptomele dinice pleatund ^cu1 m ulr CCr da^..diminarea colorantului totuşi se efectuează
probabilitate cancerul nu este situat pe pilor, ci
Srdia) eTc.

SegmentUl Vertical al ^ganului (fundSs, curburi,

cu c â f r 1! a ae! tea. aU ° Va! 0are ^agnostică cu atât mai mare,
d7 Cdl\ Ca’ CaaCeml pilorlc chiar încă dela debutul său
2 L L rhi desăvârşire eliminarea acestor coloranţi prin stomac.
tenta t r ^ a r-înaime
.examenul radiologie să poată dovedi exis
tenţa vre unui semn pozitiv de cancer.
opreşti i

„v .

Held’ . ad_“ ce “
sprijinul acestor fapte observaţiuni impresionante şi
u convingătoare. T ot acest autor a mai dovedit că, cancerul corpului gastn c nu stânjeneşte câtuşi de puţin eliminarea colorantului, chiar dacă în

7 , C^ZUn’ Secretia gastrică este lipsită complect de acid clorhidric
rJX tTM aT Sta prezintă ie asemenea importanţa sa pentru interpretarea

l b *

remdtatelor exploraţiunii cromoscopice,. ori de câte ori ea este aplicată în
cercetarea cazurilor suspecte de cancer.

trir o , ° £ i V e -°ate aCeStC investilîatiuni aplicate conţinutului gasT l a o a n a S r 11^
abS°lm neCeSar să se
™ n ai dfcât
1
ounuţioasa şi .metodică a materiilor fecale ale boln7 t/ 7 bUSPeCt -de CanCer’ pentru dovedirea aşa ziselor Hemoragii
in îc ’ i i r 0rag11' Care’ atunci când sunt prezente, fac dovada
d d„lre
f €3UStenîC1 Unor mici sângerări rezultate din erodarea
şi ulcerarea leziunei canceroase.
• a Hemoragia ocultă există şi se poate dovedi aproape constant
?i de timpuriu in materiile fecale ale bolnavilor suferind de cancer
gastric.
Ewald, credea altădată că, hemoragia ocultă dovedită în materiile
lecale ale acestor bolnavi constitue un semn tardiv de cancer gastric. Statisti
ce e recente au dovedit însă că, acest simptom poate apare foarte de timpuriu
in aceasta boală, cam cu un procent de 8 0 - 8 5 0/0 la numărul total al aces or bolnavi, suferind de cancer incipient al stomacului. Numai în cancerele
squiroase şi în anumite forme ale linitei plastice, aceste hemoragii pot lipsi
cuiar un timp foarte îndelungat în cursul evoluţiei boalei.

676
Valoarea acestui semn este foarte .mare pentru diagnosticul
cancerului mai ales dacă el persistă cu încăpăţânare şi rezistă la
orice tratament urmat de bolnavi In această direcţiune, după cum şi
dacă consună şi cu celelalte simptome caracteristice de cancer
gastric. Referitor la examenul coprologic, aplicat bolnavilor suspecţi
de cancer, cu scopul stabilirei unui diagnostic precoce, trebue să
mai reamintesc că la foarte mulţi dintre aceşti bolnavi, chiar din
fazele incipiente ale boalei se poate constata la dânşii toate sem
nele coprologice ale unei intense putrefacţiuni intestinale, materiile
fecale având în astfel de cazuri o reacţie alcalină intensă şi un
miros putrid, rezultat din putrefacţia intestinală a albuminelor exo
gene şi mai ales a diverselor albumine secretate de tumoarea can
ceroasă (Walter Wolf).
Referitor la simpto,mele pendinte de diagnosticul precoce al
cancerului gastric, trase din analiza urinelor bolnavului pe care
îl avem în cercetare, pot să reamintesc că, unii cercetători au
crezut că, prin dovedirea unei Hypoazoturi persistene, mergând
paralel cu prezenţa indoxyluriei şi cu absenţa pepsinuriei, prin
acestea s’ar putea întări uneori un diagnostic dubios în caz de
cancer gastric.
Mai demnă de interes, în astfel de cazuri ,mi se pare, prac
tica reactiunei zise a spumei urinare, care se execută în felul
următor:
Se introduce într’un flacon 100 ce. apă distilată peste care se adaogă
picătură cu picătură urina bolnavului aflat în cercetare. In tot acest timp
flaconul este agitat energic şi în mod continuu, până ce se formează la su
prafaţa lichidului o spumă evidentă şi perzistentă. In caz de cancer digestiv
mai ales, spuma produsă este mai abondentă şi mai perzistentă decât cu orice
altă urină, cu care de altfel reactiunea trebue să fie executată comparativ.

Fenomenul se datoreşte probabil faptului că, urinele cancero
şilor digestivi conţin mult sulf după cum şi o substanţă coloidală
nitrogen ă. F,ără a ne face prea mari iluzii asupra valorii acestei
reacţiuni urinare pentru diagnosticul precoce al cancerului gastric,
totuşi, pozitivitatea ei perzistentă, mergând în acord şi cu alte
simptome pozitive de cancer, poate avea uneori o oarecare valoare
din acest punct de vedere.
Apreciaţiuni îndoelnice se pot face de asemenea şi asupra va
lorii diagnostice, a nenumăratelor metode de investigaţiuni, apli
cate asupra sângelui pentru diagnosticul cancerului în general şi
inplicit şi a cancerului gastric.
Toate aceste metode grupate împreună constituesc aşa zisul
Hemo-diagnostic al cancerului. Acestea se sprijină unele din ele
pe principii fizico-chimice, altele pe principii biologice sau pe
cercetarea diferitelor modificări pe care compoziţia normală a plas
mei sanguine o suferă în decursul evoluţiei cancerului.
Dintre cele care se sprijină pe primele principii şi care au
fost aplicate mult, mai ales pentru diagnosticul cancerului gastric,
pot cita: Reacţia sero-ptrefcipitantă iodo-iodurată a lui Botelho,
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reacţia sero-tano-precipitantă a lui Wigand, reacţia precipitantă
Kahn pentru dovedirea fracţiunii albuminice A; dintre cele care se
sPnJin^ P6 principii biologice şi fiziologice având scopul mai ales,
să dovedească în sângele acestor bolnavi anumiţi corpi, fermenţi
sau antifermenţi specifici, pot cita: reacţiile pentru dovedirea
sensiiblizinelor, precipitivelor şi aglutininelor sanguine specifice, reacţiunea pentru căutarea indexului antitriptic sau antiproteolitic,
reacţia meiostagmică, cea anafilacdcă provocată, reacţia floculantă cu antigén tumorai Frey, reacţia sero-precipitantă cu anti
gén tumorai Clement, reacţia Freund-Kaminer. Dintre cele care se ba
zează pe modificările componenţilor plasmei sanguine, pot cita
dintre cele mai principale: reacţiile pentru dovedirea alcalozei
sanguine, a hipoproţeinemiei totale şi a hiperglobulinemiei însoptoare, a hiperpotasiemiei şi a hipocalcemiei concomitente, a hiperglicemiei proteidice, a hipercolesterinemiei şi a hiperlactacidemiei, etc., modificări umorale care se pot întâlni adesea în cancer.
,
toate acestea se poate vedea cât de numeroase şi de lău
dabile au fost eforturile nenumăraţilor cercetători cari, în ultimele
decerni pe tot întinsul globului, au căutat să găsească reacţiuni
care, aplicate sângelui, să poată uşura în anumite cazuri un î diag
nostic dificil în materie de cancer şi implicit de cancer gastric.
Din nenorocire însă, nici una din metodele de investigaţie
sus amintite aplicate sângelui, nu sunt patognomonice cancerului,
Şi mai ales cancerului gastric incipient de care este vorba în această
lucrare. De aceia credem că, părerea lui Russy, Weinberg, Ravedan, Menetrier, care susţin că în starea actuală a cunoştinţelor,
medicale nu se poate vorbi de un hemodiagnostic precis al cancerului,
este cea mai apropiată de realitate. Cu toate acestea, câteva din
aceste metode, practicate impecabil în laboratorii bine utilate, şi de
cercetători experimentaţi, ar putea prin ele însăşi să sprijine şi
sa consolideze un diagnostic dificil de cancer gastric, mai ales
daca rezultatele obţinute merg în acord şi cu alte simptome cli
nice subiective ori obiective caracteristice acestei boli.
După epuizarea examenului clinic subiectiv şi obiectiv, după
™m, ^ a juturor metodelor de laborator expuse până aci, ne mai
ramane că, în caz când ele ne-au dat deja serioase indicaţiuni
prezumptive de cancer gastric incipient, să precizăm diagnosticul
supunând pe bolnav la o minuţioasă explorare radiologică, care de
cele mai multe ori ne poate da cele mai frumoase rezultate.
In prezumţia de cancer incipient, exploraţiunea radiologică
trebue să înceapă mai întâi prin examenul minuţios al plicaturilor
mucoasei gastrice, examen care, dela lucrările lui Forssell, Elisch,
encusch, Banstrop, Chaul, a căpătat o mare însemnătate în ra
diologia gastrică pentru diagnosticul leziunilor neoplazice incipiente.
Pentru a explora mucoasa gastrică în acest scop, radiologul se va
servi de anumite substanţe opace de contrast cum sunt: Laktobaritul
Neobanum, Gelobarium, Tórium, etc., substanţe care se pot admi.mstra fie într’o mică cantitate de apă sau julep sau mai ales încor
porate în gălbenuş de ouă, după cum faptul a fost recomandat de
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Gutmann şi Nemours, acesta pentru a obţine o cât mai uniformă
repartizare a substanţei de contrast pe suprafaţa mucoasei gas
trice. După ingestia acestui prânz opac, bolnavul trebue să ia
diferite poziţiuni, iar radiografia ulterioară se va executa nu numai
in poziţia ortastatică, dar mai ales în poziţia decubitusului. In felul
acesta, în caz de cancer incipient, se pot obţine filme care prin;
modificările imprimate asupra plicaturilor mucoasei, prin dispa
riţia lor şi prin proeminenţa peretelui gastric la acest nivel, acestea, pot constitui imagini caracteristice perioadei incipiente a
boalei. După aceasta se va trece la explorarea situaţiunii, formei,
flexibilităţii şi motijităţii gastrice cu ajutorul exploraţiunii radiolo
gie6 clasice adică cu aceia a prânzului opac, consistent, obişnuit.
Şi acest examen ne poate da extrem de preţioase informaţiuni pen
tru diagnosticul precoce al cancerului gastric. In acest scop Hurst,
recomandă să se extragă mai întâi tot lichidul de stază gastrică şi
să se spele stomacul ori de câte ori cancerul se găseşte la pilor
şi cauzează dela început impermeabilitatea sfincterului. Fără aceste
precauţiuni, modificările mici imprimate de formaţiunea neoplazică
asupra curburilor regiunii antro-pilorice pot trece de cele mai
deseori neobservate. Semnele radiologice ale cancerului piloric inci
pient sunt printre cele mai principale, următoarele: beanţa sfincte
rului cu evacuarea gastrică precipitată, impermeabilitatea sfincte
rului cu deschiderea sa greoae, însoţită de întârzieri ale evacuărij
gastrice, depăşind 6— 8 şi chiar 12 ore, apoi mici deformaţiuni
rigide ale conturului curburilor segmentului antro-piloric. Toate
aceste semne au mai ales o mare valoare dacă persistă în acelaş
fel la mai multe examene succesive. Cele mai principale semne
radiologice ale cancerului micei curburi şi ale corpului stomacului
sunt următoarele:
Rigiditatea unui segment mai mult sau mai puţin întins, al
acestei curburi, cu absenţa peristatismului gastric în acelaş loc.
Mici deformaţiuni observate în acelaş loc, sau mai rare ori,
chiar imagine de defect sau de mică lacună, având marginile ne
regulate, anfractuoase.
Când cancerul se găseşte pe feţele stomacului, foarte deseori
aceste mici modificări morfologice nu se pot observa decât radiografiind bolnavul în diferite poziţiuni şi mai ales în poziţiile laterale.
Deasemenea, în multe cazuri, toate acestea nu se pot observa decât
întrebuinţând metoda radiografiilor în serie, metodă care, este mai
ales indicată să fie pusă în practică în cancerele incipiente.
Dacă cancerul este situat spre extremitatea superioară a .micii
curburi, pe marea tuberozitate şi chiar spre cardia, este absolut
necesar ca bolnavul să fie explorat în poziţia culcată, adesea foarte
înclinată (Trendelenburg), poziţie graţie căreia numai, micile semne
radiologice, proprii cancerului incipient, pot fi puse în evidenţă.
Când se bănueşte existenţa unei leziuni neoplazice abia începânde,
radiologul nu trebue să aştepte a vedea acele mari deformaţii de
contur ale stomacului cum sunt amplele amputaţiuni sau marile
lacune imprimate asupra conturului organului, caracteristice pe-
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noadei tumorale avansate a acestei boli.
Acestea nu există în faza dispeptica a cancerului, iar dacă
exploratorul nu ţine cont de aceasta, apoi de cele mai deseori exa
menul radiologie este foarte puţin fecund în rezultate.
Urmând această directivă, se poate susţine, împreună cu Carmon, radiolog al clinicei fraţilor Mayo, că, 95% din cazurile de
(^.ncer gastric incipient se pot diagnostica în mod precis prin
intermediul exploraţiunii radiologico. Acest radiolog afirmă că, din
ioo de cazuri de cancere gastrice, care au fost operate în clinica
acestor celebri chirurgi, 330/q dintre ei n’aveau tumoarea palpabilă
la examenul clinic, iar 460/q erau lipsiţi de lichidul de stază cons
tataci prin tubajul „â jeun”. In toate aceste cazuri diagnosticul
timpuriu al boalei fusese stabilit în mod pozitiv mâi ales graţie ex
ploraţiunii radiologice.
Pentru a complecta şi termina expunerea tuturor mijloacelor
de investigaţiune necesare stabilirei unui diagnostic precoce al can
cerului gastric îmi mai rămâne să spun câteva cuvinte şi despre
alte două mijloace de exploraţie gastrică care, au fost aplicate
în acest scop în câteva din ţările occidentale, acestea sunt: gastrosco
pia şi gastrofotografia.
Gastroscopia, a fost imaginată în 1868 de Kussmaul, care la
acea epocă se servea ^de un instrument rigid cu totul nepractic,
din care cauză, ea nici nu s’a putut generaliza.
Mai târziu, în 1910, Elsner, a construit primul gastroscop flexibil,
gratie căruia exploratiunea a devenit mai facilă. Mai de curând Schindler,
Hubner, Henning, au făcut să se construiască asemenea instrumente dotate de
o aşa de mare flexibilitate în segmentul sistemului de prizme al gastroscopului încât, exploraţia aceasta se poate face azi cu mult mai multă uşurinţă. Firma Sass-W olf din Berlin, a construit şi dânsa, după indicaţiutiunile lui Korbsch, un gastroscop mai eftin şi cât se poate de practic. Explora
tiunea gastroscopică se practică azi mult şi în Franta, unde Francois Moutier,
se arată foarte mulţumit de foloasele pe care acest mijloc de investigatiune îl
poate aduce diagnosticului boalelor organice ale stomacului şi implicit şi a
cancerului gastric.
De curând am asistat la o demonstraţie gastroscopică făcută de către
D -l Agregat D -r Nasta în serviciul său din Spitalul Carol I I din Bucureşti,
cu care ocazie dansul s a servit de unul dintre cele mai pierfectionate ins
trumente.

In urma celor văzute mi-am dat cont că, introducerea instru
mentului în lumenul gastric este destul de facilă dacă se execută
o bună anestezie a regiunei faringiene. Dificultatea mare vine atunci
când, este vorba să se interpreteze în mod just imagina gastrică
observată, fapt care, după părerea mea nu se poate face în mod
mulţumitor şi cu utilitate pentru diagnostic, decât după o îndelun
gată practică^ făcută în această direcţiune şi după numeroase con
fruntări ale imaginilor observate cu leziunea constatată în cursul
actului operator. Din această cauză cred că, gastroscopia, care
reprezintă totuşi una dintre cele mai preţioase metode de exploraţie
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ale viitorului apropiat pentru diagnosticul cancerului gastric incipient,
este azi la noi deabia în faza lucrărilor experimentale.
In ceeace priveşte metoda de exploraţie gastro-fotografică
(metodă care a fost aşa de bine pusă la punct în ultimul timp,
graţie aparatului construit atâta de ingenios după planurile lui
Porges, Hailpern şi Back din Viena) apoi. şi despre aceasta se
poate face aceleaşi apreciaţiuni ca şi despre metoda gastroscopică.
Clişeele publicate în lucrările diferiţilor autori şi mai ales
acelea care ilustrează lucrarea lui Ehrentheil din clinica lui Richard
Bauer delà Viena, sunt aşa de edificatoare pentru a demonstra
utilitatea acestei metode pentru diagnosticul cancerului în cât, nu
poţi să nu admiţi că, în viitorul cel mai apropiat şi în mâna
unor exploratori experimentaţi, ea va putea aduce cele mai preţioase
informaţiuni în acest scop. Până azi însă, această metodă de cerce
tare nu este încă după cunoştinţele mele aplicată la noi în ţară,
şi chiar în străinătate, ea este apanajul unui număr foarte restrâns
de specialişti.
D. S imici : Die Frühdiagnose des Magenkrebses in den heutigen
medizinischen Kenntnissen.
D. SIMICI : Le diagnostic précoce du cancer de l ’estomac dans
l’état actuel des connaissances médicales.
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Vărsăturile grave ale sarcinei, vărsăturile incoercibile sau hiperemesis gravidarum constitue o complicaţie gravă a gestaţiunei,
din fericire însă rareori observată. După Gueniot, Horvvitz, Bonnaire,
pe statisticile de maternităţi, frecvenţa ar fi de i°/00. După Pecklan,
frecvenţa ar fi de i / 1 50 şi de 1/400 forme grave.
Vărsăturile grave pot apare odată cu fecundaţia, în primele
zile ale sarcinei de obiceiu, la sfârşitul primei luni, în a cincea
sau a şasea săptămână a sarcinei. Excepţional vărsăturile pot apare
în al treilea trimestru al sarcinei. Vârsta şi sarcinile anterioare
n au nici-o influenţă în apariţia lor.
Debutul e insidios. Vărsăturile prin aspectul lor benign se
confundă la început cu vărsăturile simple. Vărsăturile grave însă
persistă, dau o intoleranţă absolută, slăbire accentuată şi accele
rarea pulsului. In ultima fază a bolii apar turburări nervoase sub
formă de nevrite şi polinevrite şi turburări cerebrale ce duc la
moarte.
Concomitent apar modificări în urină şi sânge. Urinele scad
în cantitate. Anuria apare uneori. Urinele sunt de culoare închisă
şi conţin uraţi în mare cantitate, albumină, corpi cetonici în special
acetonă, acizi acetil acetic şi oxibutiric, elemente de deficienţă he
patică: amoniac, săruri şi pigmenţi biliari.
Sângele prezintă hiperglobulie, mărirea văscozităţii şi creş
terea ureei şi a glicemiei.
Patogema vărsăturilor grave este complexă şi nu pare încă
bine stabilită.
După Bar sarcina ar fi o simbioză armonică dacă oul este
normal şi organismul matern adaptabil la noua sa funcţiune.
In cazuri de anomalii ale oului, sau deficienţă a organismului
matern, apar turburări sub formă de dermatite, nefrite, vărsături*)
*) Primit la redacţie la 25 Iulie 1934.
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şi eclampsii, înglobate în cadrul larg al intoxicaţiunilor gravidice.
Levy Solal, Pariente consideră această denumire iiriproprie şi atribue turburărilor menţionate unei intoleranţe individuale, unei ipersensibilităţi faţă de produsele oului. Intr’adevăr, vărsăturile sarcinei
sunt datorite prezenţei oului în uter, de oarece apar cu sarcină
şi dispar odată cu încetarea ei. Varnier citează cazul demonstrativ
în care vărsăturile persistă cu tot avortul provocat, dispărând
numai după expulsia celui de al doilea ou.
In ETIO LO G IA vărsăturilor grave ale gestaţiunei, putem
considera două origini: i) Ovulară, şi 2) Maternă.
1)
Anomaliile oului provoacă adesea vărsături. Mola hidatiforma, sarcina gemelară, hidramniosul le pot provoca. 2) Deficien
ţele organismului matern, de asemeni pot constitui pintenul de iritaţie declanşam al vărsăturilor grave ale gestaţiunei. Temperamentul
nervos, antecedentele nevropatice, şocul nervos, influenţa antura
jului, isteria, pot fi în cauză. Doleris, Kaltenbach, Mathieu şi Roux,
Beloux au constatat iperexcitabilitatea sistemului nervos la gravidele
nevropate, sau isterice. Psihoterapia a fost utilizată cu succes de
autori.
Brindeau denumeşte vărsăturile incoercibile, pitiatice. Aceste
vărsături dispar prin izolare şi psihoterapie. Dacă vărsăturile grave
persistă, atunci ele determină leziuni organice secundare sub formă
de inaniţie, anurie şi nu mai pot fi remediate prin psihoterapie.
Brindeau susţine că vărsăturile incoercibile ale sarcinei apar ca
tipul unei asociaţii istero-organice, în care leziunea iniţială organică
poate fi uneori mascată de fenomenele pitiatice secundare. Intr'adevăr, sindromul vărsăturilor grave nu constitue o turburare pur
funcţională ci o entitate anatomă-fisiologică.
K.
Helmuth susţine toxicoza gravidică. Toxicoza ar fi da
torită unei discrazii în constituţia sângelui grefată pe un teren
psiho-neuropatic al gravidei şi determinând iperexcitabilitatea sis
temului nervos vegetativ, cu iritaţia centrului vomitiv şi a ner
vilor stomacali. Leven implică turburările dispeptice, ptoza gastrică,
aerofagia. Carpentier n’a observat întotdeauna turburări dispeptice
şi ptoze gastrice în sarcină. De asemenea tratamentul lui Leven cu
repaus la pat, regim hidrolactat şi reluarea progresivă a alimentaţiei,
n’a dat rezultat în toate cazurile în care a fost aplicat.
Rathery insistă asupra teoriei suprarenale. Hipertrofia stra
tului cortical al glandelor supra renale constatată experimenal la
animale, la începutul gestaţiunei, evidenţiază activitatea acestor
glande şi acţiunea uneori eficace a insulinoterapiei. Teoria ipofizară,
teoria tiroidiană, susţinută de Nicholsohn, Jeandelis, teoria paratiroidiană a lui Vasala au fost de asemenea apreciate.
Pinard, Chirid, Devraigne incrimină leziunile corpului galben
şi necesitatea unei terapii ovariene. Pentru Bar, turburările ar fi
datorite pătrunderei albuminelor foetale în organismul matern încă
neimunizat determinând vilotoxemia. Fieux şi Mauriac admit că
umorile materne conţin antitoxine (anticorplacentari) la femeile
gravide normale; dar aceste produse lipsesc la femeile cu vărsături.
Seroterapia gravidică n’a dat însă rezultate.
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După Le Lorier, Paul Delmas ar fi o intoxicaţie de origină
paternă. Autorii susţin că elementele spermatice ale oului nu simt
întotdeauna tolerate de organismul matern. Reacţiunea organismu*
lui matern s’ar traduce prin vărsături sau eclampsie.
Fenomenele de insuficienţă hepatică, acidoză gravidică au
fost de asemeni incriminate. Pinard a arătat rolul important al fica
tului în gestaţiune. După Widal şi elevii săi, ficatul constitue un ba
ra^ pentru albuminele străine organismului. In insuficienţa hepa
tică, albuminele străine pot trece în circulaţie determinând acci
dente grave prin hepatotoxemie.
Factorii etiologici incriminaţi pot apare in cursul bolii, dar
ntt
°™&na f 1’ de oarece terapia etiologică e ineficace. Dacă
vărsăturile sarcinei ar fi datorite unei intoxicaţiuni gravidice, prin
cercetările de laborator chimice sau biologice s’ar fi putut de
cela ^în sânge sau în urină o substanţă toxică capabilă de a de
termina aceste turburări la femee sau experimental. Reacţiunile
acestei substanţe toxice în organism trebue să apară odată cu mani
festările clinice. In eclampsie, Bar a constatat că aceste reacţiuni
apar secundar crizelor de eclampsie.
Levy Solal, Paraf, Pariente, J. Dalsace, Cohen Solal, Leblanc, combat pe drept teoria intoxicaţiunii gravidice şi susţin că
vărsăturile sarcinei sunt datorite unei predispoziţii individuale, te
renului. Pătrunderea albuminelor fetale (albumine eterogene) în
organismul matern ar produce o ruptură a echilibrului plasmatic.
Sub influenţa unei turburări endocriniene, sau a unui desechilibru
neuro-vegetativ, sensibilizarea terenului ar favoriza apariţia fenome
nelor de şoc sub formă de ptialism, vărsături, dermatite sau eclampsie.
Intr’adevăr vărsăturile grave prin aspectul lor clinic, cu de
s t u l lor adesea brusc, în urma unei emoţiuni, traumatism, sau
fără nici ^o cauză aparentă, prin reacţiunile intense la care dau
naştere dispariţia lor bruscă sub diverse influenţe (sugestie, emoţii,
schimbare de mediu) şi mai ales prin moartea fătului şi expulsia
oului, prin atenuarea lor cu evoluţia gestaţiunei, pot fi apropiate
d& stările anafilactice descrise de Richet şi Portier, Widal, Abrami,
Brissaud.
In 1923, în mod experimental, Levy Solal şi Paraf bazaţi pe
rezultatele cercetărilor lui Levy Solal şi Tzank în eclampsie,
tind să deschidă noui orizonturi în domeniul patogenic al vărsă.turilor gestaţiunei. In acelaş an, Leblanc în teza sa inaugurală
studiază ^raportul între anafilaxie şi puerperalitate cu date clinice
şi biologice; Autorii practicând cutireacţiuni cu doze mici de antigen
(extract placentar glicerinat) la paciente cu vărsături incoercibile
in urma avortului terapeutic provocat, după ce toate fenomenele
s au amendat, cutireacţiunea face să reapară vărsăturile. Tot prin
injecţiuni repetate cu doze mici de extract placentar în vărsăturile
grave, autorii au obţinut recrudescenţa fenomenelor, apoi atenuarea
şi chiar dispariţia lor, obţinând o adevărată vaccinare. In 1927,,
aceleaşi cercetări biologice au fost reluate în extenso de către
Levy Solal, Jean Dalsace, Cohen Solal la om şi animal.
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Cutireacţiuni cu extracte placentare practicate la femei gra
vide, negravide şi bărbaţi au dat următoarele rezultate:
1) Femeile cu vărsături gravidice sunt sensibile la extractele placen
tare. Cutireacţiunile sunt pozitive.
2) După avort, femeile cu vărsături rămân încă sensibilizate la ex
tractele placentare 2— 3 zile.
3) După a patra lună a gestaţiunei sau după încetarea vărsăturilor
organismul matern e desensibilizat.
4) Femeile negravide sau bărbaţii prezintă cutireacţiuni negative.

Experienţele pe animale ale autorilor au dat rezultate analoage:
1) Inoculând intracardiac la cobai extract placentar dela femei cu văr
sături, sau ser sanguin isolat, nu se observă nici o reacţie.
2) Amestecul de extract placentar cu ser sanguin determină crize mai
mult sau mai puţin violente.
3) Inoculări cu extracte de placentă tânără dela o femee fără văr
sături adiţionat cu ser sanguin determină crize mai atenuate.
4) Inoculări cu extract de placentă normală la termen adiţionat cu ser
sanguin nu determină crize.
5) Inoculări cu extract de molă hidatiformă neadiţionat cu ser sanguin,
determină accidente grave, mortale.

Experienţele autorilor conchid la existenţa unul antigen pla
centar care reactivat printr’un ser uman oarecare, e capabil de a
determina fenomene de şoc.
In consecinţă vărsăturile gravidice ar fi manifestarea unui
şoc proteinic de origină placentară.
Bazaţi pe rezultatele precedente, autorii au disociat elemen
tele oului şi au studiat şi acţiunea spermei umane la femei şi animale.
1) Inoculând subcutanat la femei, sperma provenind dela un bărbat al
unei femei atinse de vărsături incoercibile în 870/o de cazuri reacţiunile sunt
pozitive.
2) Inoculând o spermă oarecare în 750/o cazuri reacţiunile sunt negative.
La animale inoculările cu spermă de aceiaşi origină ca şi în experienţa pre
cedentă produc reacţiuni intense (sguduituri ale diafragmului şi peristaltism
intestinal pronunţat), când sperma provine dela un individ a cărei femee
avea vărsături grave.

Probabil că albumina spermatică ar produce fenomene de
şoc proteinic determinând vărsăturile gravidice.
Concepţia patogenică emisă pe bază experimentală pare să
explice vărsăturile grave ale sarcinei din primul trimestru.
Vărsăturile din ultimul trimestru al sarcinei deşi extrem de
rare, totuşi au fost observate: Brindeau, Prof. Gheorghiu, Anderodias şi Balard, Pery, Gils, Ganjoux şi P. Delmas, confirmă
existenţa lor.
Aceste vărsături au o patogenie diferită? Până în prezent
nu putem răspunde la această întrebare.
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Vărsăturile grave dacă persistă produc modificări umorale
profunde ce întreţin şi agravează vărsăturile. Perturbarea umorală
iniţială pare să fie cloropenia ce determină o altă perturbare umo
rală gravă, azotemia. Cloropenia apare în toate afecţiunile care se
însoţesc de o deperdiţie mare în cloruri. Astfel o întâlnim în stenoza
pilorică, tetania gastrică, ocluzia intestinală acută, în azotemiile
post-operatorii, în enteritele acute, dizenteriforme, în nefritele mer
curiale, în unele nefrite cronice azotemice. Şi vărsăturile grave ale
gestaţiunii se însoţesc de cloropenie. Pecklan a constatat o modifi
care a chimismului sanguin, în sensul unei cloropenii; iar Harding
ŞÎ V. Wyck au semnalat binefacerile terapiei saline ipertonice în
toxemiile dela sfârşitul sarcinii.
Prin vărsături se elimină o mare cantitate de cloruri. Clorul
din sucul gastric e de origină sanguină. In sucul gastric trec zilnic
2/3 din clorul sanguin. Declorurarea produce aclorhidrie; aceasta
determină intoleranţă care se manifestă prin vărsături. Se produce
deci un cerc vicios care întreţine şi agravează vărsăturile. Nume
roasele cercetări experimentale şi clinice ale lui Gosset şi Binet
în ocluzia intestinală acută, ale lui Rathery şi Rudolf în spasmul
pilorului, ale lui Vallery Radot, Rathery şi Rudolf, Blum, Van
Caulaert şi Grabar în unele nefrite cronice azotenice. Cercetările lui Et.
Bernard, Laudat Maisler, Chabanier şi Lobo Onell în nefritele mercu
riale, ale lui Hofstein, Stahl, Caulert în nefritele acute, Chabanier,
Daniel, Florian, Şoimaru în iperazotemiile fost operatorii conchid
la apariţia cloropeniei prin vărsături.
In vărsăturile grave ale sarcinei rezultate analoage au fost
obţinute de Hofstein, Schwaab. Renter, Laffont, Benhamon şi
Malmejac, P. Dclmas, Battle şi Zakhajm.
In opoziţie cu rezultatele autorilor, Et.' May citează un caz
de nefrită post-arsenicală cu vărsături abundente timp de două
săptămâni şi cu ipercloremie. De aceea pentru a afirma cloropenia
se recomandă dozarea clorurilor sanguini. In cloropenie se observă
o scădere a clorului plasmatic şi mai ales globular. Determinarea
clorurilor sanguini constă în dozarea clorului plasmatic şi globular.
Normal clorul plasmatic se evaluează în jurul cifrei 6°/00, iar clorul
globular la 3°/oo- Raportul ——^pţasm ~
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coeficientul normal al clorului globular şi plasmatic. Acest raport
poate să se ridice, sau să scadă în funcţie de Clorurii sanguini.
Cum însă clorurii sanguini sunt influenţaţi de echilibrul acid bază,
pentru a-i aprecia trebue să determinăm şi rezerva alcalină. Alcalinitatea normală de 60 V. C0 2 la °/o scade în vărsăturile grave ale
sarcinei sub 30 de volume.
L.
Blum, V. Caulaert, Grabar, Et. Bernard, Laudat, Maisle*Achard în cercetările lor, în nefritele cronice azotemice şi în enfritele mercuriale au constatat un paralelism între clorurii sanguini
şi rezerva alcalină.
Rathery şi Rudolf contestă acest paralelism. In vărsăturile
grave ale sarcinei, rezerva alcalină n’a fost dozată în toate cazurile
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relatate de autori. De aceea nu putem conchide asupra corelaţiunii
dintre clorurii sanguini şi rezerva alcalină, în graviditate. Totuşi
Paul Delmas, Battle şi Zakhajm, într’un caz de toxemie gravidică
în ultimul trimestru, constată cloremie sanguină foarte scăzută şi
rezerva alcalină joasă. Autorii susţin valoarea rezervei alcaline
în ■ vărsăturile grave ale sarcinei.
Hamburger a constatat că acidifiarea plasmei produce o de
plasare a clorului spre ţesuturi şi alcaloza o deplasare inversă a
clorului. Variaţiile extreme ale clorului plasmatic în iper sau ipoclorurare fiind reduse, Rudolf susţine de a doza cloruri din lichidul
cefalo-rachidian. Iper sau ipoclorurarea clorului din lichidul cefalorachidian ne dă valoarea precisă a clorurilor din organism.
După cercetările lui Blum, Van Caulaert, Petrequin şi Grabar^ în anurii, cloropenia se însoţeşte într’un prim stadiu de cloropexie tisulară şi în al doilea stadiu de cloropenie. Cloropexia s’ar
explica printr’un mecanism regulator al concentraţiei moleculare a
sângelui. In stare normală concentraţia moleculară a sângelui e
constantă. După Achard şi Loeper prezenţa în organism de sub
stanţe străine, sau de substanţe normale, însă în exces, ar deter
mina o refulare în ţesuturi a substanţelor străine, sau a surplu
sului normal. Supresiunea secreţiei renale ar produce aceeaşi deri
vaţie în ţesuturi. Trecerea s’ar face uşor, fiind foarte difusibil. Hiperclorhidria tisulară ar produce o excitare a centrilor respira
tori cu exagerarea eliminărilor de bioxid de carbon dând acidoza.
Pentru Van Caulaert şi Petrequin, supresiunea secreţiei renale,
nemai activând asupra echilibrului acid bază ar împiedeca eliminarea
acizilor nevolatili, care la rândul lor acaparează bicarbonaţii re
zervei alcaline.
După unii autori, mecanismul acidozei în vărsăturile grave
ale gesţaţiunii s’ar explica prin o ipersecreţie a glandelor endocrine,
în special a ipofiziei, după cum atestă reacţia lui Ascheim Zondek.
Burn şi Lang, în cercetările lor pe şoareci, au constatat că şoarecii
în gestaţiune supuşi la un regim alimentar exclusiv gras, au acetonurie enormă, pe când şoarecii negravizi supuşi aceluiaş regim
nu dau această acetonurie ridicată, decât dacă li se administrează
extracte de antipofiză,
In plus, carenţa hidrocarbonată în vărsăturile grave ale gestaţiunei determină o ardere a rezervelor grase şi a proteinelor
proprii, producând corpi cetonid, în special acetonă. După Marcel
Labbfî acetona rezultată însă din carenţa hidrocarbonată nu .atinge
proporţia ridicată din vărsăturile incoercibile.
Bar, Bouffe de St. Blaise, Hutinel şi Lequeux, Couvelaire
şi Aubertin în observaţiile lor au arătat existenţa leziunei hepatice
însoţite de acidoză în vărsăturile grave ale sarcind. Totuşi Colombe
Denisot, Labbe au observat insuficienţe hepatice grave fără aci
doză, după cum s’au observat şi acidoza fără deficienţă funcţională
a ficatului. Unele addoze ca şi addoza în vărsăturile incoercibile
la copii pot fi datorite unei supra producţii de acizi graşi, fără ca
ficatul să fie lezat. Numai astfel ne putem explica vindecarea în
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vărsăturile grave ale sarcinei odată cu întreruperea ei. Afecţiunea
ar fi fatală dacă ficatul e grav atins.
Cercetările experimentale ale autorilor americani Hartwdl
şi Hog, Hadden şi Orr, confirmate clinic de Gosset şi Binet în
ocluziile intestinale au constatat deperdiţia în apă şi cloruri de
sodiu a organismului şi binefacerile terapiei saline. Soluţiile de
cloruri de Kalium, amoniac, calciu, .magneziu, sunt ineficace. Bromurul de sodă ar avea o oarecare acţiune. Serul glucozat n’are
valoare. Numai soluţia de cloruri de sodă este eficace.
Rathery şi Castaigne, acum 20 de ani au arătat rolul nociv
al unei declorurări intense şi ameliorarea prin reclorurare.
Rudolf admite un adevărat sindrom de „carenţă clorată” care
se manifestă prin vărsături, anorexie, astenie şi slăbire, ipocloremie
cu azotemie. După Hofstein, în nefrite, vărsăturile apar când cloremia e sub 2,50 şi 2,60 gr. Totuşi sunt cazuri când vărsăturile
apar cu o cloremie deabia scăzută.
Dezechilibrul clorurat, produce o perturbare a metabolismului
azotat, fără ca rinichiul să fie lezat. Blum a observat primul această azotemie prin lipsă de sare, numit de altfel fenomenul lui
Blum. Autorii în cercetările lor au confirmat apariţia azotemiei
prin^ cloropenie. In vărsăturile grave ale sarcinei, Hofstein ci
tează 2 cazuri de azotemie prin cloropenie distincte prin aspectul
lor clinic şi terapeutic.
Primul caz interesează o primipară cu pielo-nefrită gravidică. Pa
cienta fiind supusă la un regim declorurat, deşi naşte prematur, starea ei
se agravează. Chimismul sanguin arată o azotemie cu cloropenie. Fenomenele
cedează prin reclorurare.
A l doilea caz cu desnodământ fatal interesează o gravidă, cu nefrită
cronică anterioară şi cu azotemie. Se întrerupe sarcina şi se institue un tra
tament declorurat.
Schwaab citează un caz analog de azotemie prin cloropenie la o gravidă
nevropată cu absenţa antecedentelor renale sau digestive. Se institue abortul
terapeutic. Starea generală se menţine gravă şi nu cedează decât prin tra
tamentul clorurat. Renter relatează un caz letal la o gravidă care a avut
vărsături în tot timpul sarcinei şi azotemie ridicată. Clorurii sanguini nu s’au
dozat. Autorul presupune însă că clorurii sanguini erau scăzuţi şi au deter
minat azotemia.

Audebert şi Daleas constată în observaţiunile lor, vărsăturile
grave asociate de insuficienţă funcţională renală. Autorii remarcă
oligurie şi ridicarea azotului sanguin.
Laffont, Benhamon şi Malmejac citează un caz de sarcină extrauterină cu inundaţie peritonială şi cu vărsături dela începutul sarcinei. După
intervenţie, prin aplicarea regimului declorurat, pentru edeme şi oliguriet,
se constată apariţia cloropeniei cu azotemie. Fenomenele cedează prin re
clorurare.

Cercetările clinice şi bio-chimice ale autorilor în vărsăturile
grave ale gestaţiunei confirmă prezenţa azotemiei prin cloropenie
şi binefacerile terapiei saline, în cazurile îndemne de nefrită ante-
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rioajă. Care^ e mecanismul ridicării azotului sanguin ? Blum consi
deră. azotemia prin cloropenie ca un fenomen compensator al or
ganismului pentru a restabili chimismul umoral înlocuind electrolitul clor pierdut cu un neelectrolit cu moleculă mare ureea.
Petrequin şi Grabar susţin că oliguria şi anuria ar favoriza
acumularea de corpi azotaţi în sânge.
La femeea gravidă cu rinichiul mai fragil azotemia pare să
fie datorită unei insuficienţe renale după părerile lui Rathery şi
Rudolf, Daleas şi Audebert. Cercetările lui Achard, Rathery şi
Rudolf, Lemierre şi Et. Bernard în nefritele acute şi cronice, con
chid la stabilirea unui echilibru între metabolismul clorurat şi azotat. Dacă ureea e aproape normal 0,50— 1 gr. chloremia e nor
mală. Dacă ureea e de 1— 2 gr. ipocloromia e frecventă, dacă
ureea depăşeşte 2 grame, ipocloremia e constantă. Interdependenţa
intre cloropenie şi azotemie a fost confirmată şi prin rezultatele te
rapeutice ale autorilor constând în dispariţia azotemiei prin reclorurare.
In vărsăturile gravidice interdependenţa între azotemie şi clo
ropenie a fost confirmată de Hofstein, Schwaab, Renter, Laffont,
Benhamon şi Malmejac, Paul Delmas, Battle şi Jakhajm în observaţiunile lor. Terapia salină a dat bune rezultate. In consecinţă,
în vărsăturile gravidice pentru a evita aceste perturbaţiuni umorale,
e preferabil de a institui un T R A T A M E N T PRO FILACTIC.
^ Dacă vărsăturile persistă şi examenul sângelui şi al urinei ne
..arată cloropenie cja^sau^.,fără^azotemie^jşu,daGă^nu există leziuni
^anterioare de nefrită, pentru a combate aceste perturbaţiuni umorale
‘l M e r i ^ i e “orgamce.ale'’'fieâtidui-şi*-ale’'g-lăhdeldr endocrine ce pot
surveni, se institue tratamentul clorurat.
In ce constă acest tratament?
In introducerea de soluţiunl sărate în organism în scop de a compensa
deperdiţia în apă şi clorur de sodiu. Tratamentul salin se poate administra
pe toate căile: intravenos, subcutanat, pe cale bucală şi rectală. Când vrem
să obţinem un rezultat rapid se preferă calea venoasă. Se injectează intravenos
în primele 2— 3 zile câte 10 cm. cubi din solutiunea 20 0/0 de ser clorurat
hipertonic, apoi se injectează subcutanat 1— 2 litri de ser fiziologic. Dacă
este posibil să reîncepe alimentaţia conţinând 10— 20 gr. cloruri de sodiu pe zi.
Se controlează zilnic clorurii sanguini şi urinari pentru a evita pericolul unei
iperclorurări.

_
influenţa^ regimului clorurat se produce o excitare a funcţiunei ureo-secretorie. Aceasta aduce o scădere a ureei sanguine, o
ridicare la normal, a clorului sanguin şi urinar şi o restabilire a aicalinităţii sângelui.
Dacă simptomele clinice reapar, se micşorează sau se suprimă
doza de clorurare servindu-ne de controlul laboratorului.
Vărsăturile grave ale gestaţiunei prin perturbaţiile pe care
le produc în organism şi prin desnodământul lor uneori fatal,
dacă nu se întrerupe sarcina sau se întrerupe prea târziu, trebuesc diagnosticate, pentru a institui la timp intervenţia operatorie.
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Pentru depistarea vărsăturilor grave şi deci pentru diferenţierea
lor de vărsăturile simple ale sarcinei cu care se pot confunda la
începutul apariţiei lor, ne putem servi de elemente de pronostic
clinic şi de laborator.
Elementele de PRONOSTIC sunt de ordin clinic:
i )*^Scăderea, în..greutate:. Chaipentier.susţine intervenţia. când
femeea a pierdut 1/3 din greutate. Pentru Budin şi Demeiin femeile
obeze pot pierde până la 5 °% , iar cele slabe până la 35% . Prefe
rabil e de a cântări gravida şi de a stabili o curbă de greutate
ce indică pronosticul.
7— 2)..A a relerafjear,pul5ulm. După Pinard, BrindeaUt.frof. Gheorghiu, pronosticul e grav când pulsul se menţine accelerat peste 100;
iar după Walich când pulsul se menţine în jurul lui 90.
. 3i^cţeiuL._Deşi ^arnier3_.Budinr. Cathalaj . .Fabre şi alţi -autori au
susţinut importanţa icterului, sau a subicterului în graviditate, to
tuşi nu putem pune bază pe acest simptom izolat. Un icter franc asociat cu alte simptome ale vărsăturilor grave poate fi de prost
augur.
Manifestările nervoase, cu atenuarea sau dispariţia reflexelor
tendinoase achiliene şi rotuliene, asociate cu alte simptome pot
prognostica polinevrita.

A a Elementele de pronostic decelabile prin examen de laborator,
in sânge şi urină sunt:
Elementele de pronostic din sânge:
i^,Jp.etglobulia,^.^upă ,Deyraigne în vărsăturile grave, glo
bulele roşii ajung la 6— 8 milioane pe mm. c., iperglobulia e datontă deshidratării, orgaiusmuluL. Dacă,, numărătoareaczilnică.a,globu
lelor j_oşii ^arată...o. „creştete., .continuă,^pronoşticul^e,..rezervat.
2) Tensiunea arterială are importanţă după Balard, Rosner,
Bue şi Beghin, când tensiunea diferenţială e mică.
3) Rezerva alcalină scade în graviditate; inferioară cifrei
250/0 starea e gravă.

4) ~£“ .. deyiarea formulei Ameth la stânga e de
un pronostic" serios!
v,Z; >/'-'v
5) Dozarea creatininii, bilirubinii constitue elemente de pro
nostic.
6) Acetonemia în formele severe se ridică la 100 migr pe
100 cc.
&' v
Elementele de pronostic din urină sunt:
1) Oliguria. In vărsăturile grave când diureza scade zilnic
sub 500 gr. pronosticul e grav.
2) Acetonuria. După Clogne prezenţa acetonii în urină de
notă o insuficienţă hepatică la gravide. Reacţia colorimetrică a
Im Gerhardt, dând^ o coloraţiune roşie a urinii în prezenţa acetonii
e o metodă simplă şi practică. Le Lorier o consideră ca un ele
ment important de pronostic.
3) Sărurile biliare n’au importanţă în vărsăturile grave.
4) Pigmenţii biliari prezenţi în vărsăturile grave denotă după
7
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Brule, Pigeaud, Foullouze o atingere gravi a funcţiunii hepatice şi
pot decide intervenţia.
5)
Glicozuria în vărsăturile grave constitue un simptom gra
după Voron. Puterea glicolitică este scăzută la gravide ia 6 gr.
Lequeux susţine că atunci când puterea glicolitică e sub 1 gr.
pe kgr. de greutate corporală pronosticul e grav şi trebue să
intervenim.
6) Glicuronuria scăzută e un semn grav observat de Clogne.

7) Probele cu tetraclorfenolftaleină, albastru de metilen a
lui Chauffard, salicilat de sodiu a lui Roche şi Schif decelă de
fectul epurator al ficatului în vărsăturile grave.
8) Leucina, tirosina, acizii graşi sunt elemente importante
după Czyzerwicz.
9) Amoniuria. In sarcină normală în 350/0 de cazuri apar
turburări ale metabolismului proteic manifestate prin amoniurie şi
traducând o insuficienţă funcţicnală a ficatului. In vărsăturile grave,
coeficientul amoniacal normal de 3,5 % , 4,59% din azotul total se
ridică la 100/0 după Williams. Pronosticul este grav.
_1 °) Coeficientul lui Maillard, test de imperfecţiune ureogenetică asociat cu alte simptome e un element de mare valoare
în diagnosticul şi pronosticul vărsăturilor grave ale sarcinei. Mail
lard studiind perturbaţiile în metabolismul azotat a stabilit un
raport azoturic pe care l-a numit coeficient de imperfecţiune ureogenică reprezentat prin formula K =

Amoniacal.________
Az. amoniac i-ţ- Az. uree.
Derrien în 1913 şi Cloogne în 1927, au simplificat formule uti
Az. formol
lizând raportul K =
- —r- 100. Azotul titrabil la formol
Az. hipobromit
reprezintă azotul amoniacal, plus azotul acizilor aminaţi. Azotul
titrabil la hipobromit reprezintă azotul amoniacal -f- azotul ureic
+ azotul acizilor aminaţi. Acest test a lui Maillard modificat de
Derrien şi Clogne este astăzi utilizat.
Coeficientul lui Maillard s’a studiat în sarcina normală şi în
sarcina cu vărsături grave. Rezultatele de laborator ale autorilor
au fost întotdeauna în concordanţă cu simptomele clinice.
In sarcina normală Voron şi Pigeaud în colaborare cu Brochier şi Fouillouse au constatat că coeficientul lui Maillard se men
ţine la cifra 7 până la sfârşitul lunei a 4-a, apoi creşte progresiv
până la sfârşitul lunei a 8-a, atingând cifra 11,32; în ultima lună
coeficientul lui Maillard scade ajungând la cifra 7— 50 aproape de
termen. In sarcina cu vărsături grave Voron şi Pigeaud împreună cu
•şcoala din Lyon, prin cercetări prelungite au conchis următoarele:
1) Dacă coeficientul lui Maillard e inferior cifrei 15, pronos
ticul e favorabil când tratamentul medical e imediat aplicat.
2) Dacă coeficientul lui Maillard e superior cifrei 25, cazul
inspiră gravitate şi necesită control de 2 ori pe zi.
3) Dacă coeficientul lui Maillard rămâne ridicat peste cifra
25— 30, se întrerupe sarcina.
4) Dacă coeficientul lui Maillard e cuprins între cifrele
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1 5~ 25> ™ se poate face un pronostic imediat. Se cercetează zilnic
coeficientul. E preferabil de a se stabili o curbă reprezentativă a
cărei orientare indică în mod precis agravarea sau ameliorarea
bolii.
Acest test al lui Maillard, modificat de Derrien şi Clogne,
apreciat de şcoala din Lyon, în concordanţă cu semnele clinice pare
să fie o metodă de laborator precisă şi rapidă pentru a stabili diag
nosticul şi pronosticul vărsăturilor grave ale sarcinei.
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M ARIE C r i s t e A : Quelques considérations sur la pathogénie et
le prognostic des vomissements graves de la gestation.
L’auteur fait l'exposé complet de la question d’après les dernières dates;
comme éthiologie dans les premiers 3 mois il passe en revue les opinions de Brin-,
deau (pythiatisme), Helmuth (toxicose gravidique), Leven (troubles dyspeptiques,
ptose gastrique, aérophagie) etc. et insiste particulièrement sur la théorie de Levy
Solal et Paraf, Dalsaee, qui montrent expérimentalement que les éléments sperma
tiques de l'oeuf ne sont pas tolérés par l’organisme maternel, parce qu’ils action
nent comme une albumine étérogène qui favorise l’apparition des phénomènes
de choc traduits par le ptyalisme, les vomissements, dermatites ou l’eclampsie.
Pour les vomissements du dernier trimèstre, très rares, l’auteur insiste sur
la relation d’entre les vomissements, la cloropénie et l’azothémie et sur le traite
ment cloruré.
Pour le prognostic, il analise les éléments d’ordre clinique (la baisse du po
ids, l’accélération du pouls, l’ictère), hématologique (l’hyperglobulie, la tension
artérielle, la réserve alcaline, l’acethonémie) et urinaire (le coefficient de Maiilard)-

D-r MARIA CRISTEA: Einige Ansichten über die Pathogenie
und die Prognose in den schweren Erbrech-anfüllen während der
SchwangerschaftDie Verfasserin macht eine vollständige Darstellung nach den lezten Daten
in dieser Angelegenheit.
Indem sie sich mit der Etiologie der schweren Erbrechen im ersten Tri
mester der Schwangerschaft beschäftigt stellt sie reihenweise die Ansichten von
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EPIDEMIE DE PARATIFUS B
DEBUTÂND CU SINDROMUL CHOLERIFORM
$1 COINCIDÂND CU INGERARE d e p o ş A r c A
de

D-r VIOREL POPESCU
Inspector General Sanitar

.
*

D-r L. PORN
Medic al Spit. Caracal

In ziua de 27 Aprilie, Serviciul Sanitar al judeţului Romanaţi,
e anunţat că în comuna Drăghiceni, satul Grozăveşti, numeroşi lo 
cuitori prezintă simptome grave de intoxicaţiune alimentară.
Medicul circumscripţiei se transportă în aceiaşi zi în cele 2
sate şi într’adevăr constată în satul Grozăveşti, că un număr de 4
locuitori din casa săteanului Dumitru N. D. Păun, şi anume soţia
sa şi 3 copii prezintau greaţă, vărsături repetate, diaree cu dureri
mari abdominale, cianoza extremităţilor, puls frecvent şi temperaturile
următoare: Maria Păun de 48 ani, 38,5; Victor de 20 ani, 39,2;
Maria de 14 ani, 37,8; şi, Alexandru de 12 ani, 37,5. Capul fa
miliei Dujmitru Păun era complect sănătos.
Din ancheta sumară făcută reeşea că la toţi aceşti bolnavi,
primele simptome au apărut în după amiaza zilei de 26 Aprilie,
cam în acelaşi timp la toţi membrii familiei.
Bolnavii au fost transportaţi la spitalul Caracal. '
In ziua de 29 Aprilie se prezintă la spital şi tinerii soţi Elena
şi Tudor Calciu din Drăghiceni, prezentând aceleaşi smptome, însă
mult mai atenuate.
Ei sunt fiica şi ginerile soţilor Păun şi declară că au în
grijit timp de 2 zile şi nopţi pe cei bolnavi din casa Păun, şi că
primele simptome au apărut în noaptea zilei de 28 Aprilie.
Această din urmă declaraţie corespunde realităţii, căci în
ziua de 28 Aprilie, medicul circ. i-a găsit sănătoşi.
In ziua de 30 Aprilie, sunt descoperiţi soţii Maria şi Niţă
Nicolae din Grozăveşti, ambii în etate de 70 ani şi rude cu familia
Păun. E i declară că s’au îmbolnăvit în ziua de 25 Aprilie şi pre
zentau aceleaşi simptome gastro-intestinale şi temperatură în mo
mentul descoperirii: Maria 36,8, iar Niţă 38.
Tot în aceiaşi zi mai sunt descoperiţi cu aceleaşi simptome:
Constantin Ciobanu în vârstă de 50 ani, cu temperatură de-390 şi
fiul său Dumitru de 14 ani, care avea 38° temperatură.
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In ziua de i Mai se internează în spital funcţionarul dela Pre
fectura judeţului, Ion Ştefănescu, de 29 ani, cu soţia sa în vârstă
de 24 ani, şi copilul lor de 4 ani. Toţi prezentau sindromul cholenform, însă nu aveau temperatură.
Interesant e că în locuinţa acestora s’a găsit femeia Maria
Munteanu, care este mama D-nei Ştefănescu. Ea ne declară că fiind
aprcată de dureri abdominale, greaţă, vărsături şi diaree, în di
mineaţa zilei de 27 Aprilie a părăsit casa sa din Grozăveşti, fugind
la fiica sa din Caracal. In Grozăveşti, Maria Munteanu a îngrijit
pe soţii Maria şi Niţă Nicolae, care se îmbolnăviseră cu 2 zile ,mai
mante.
îngrijită în casa ficei sale se însănătoşează, însă după 2— 3
zile cad bolnavi ginerile, fica şi nepotul său. De asemenea cad bol
nave, proprietara caselor, o femee de 60 ani şi servitoarea funcţio
narului bolnav (Ştefănescu). Ele prezintă însă forme .mai uşoare.
Lupă cum se vede, atât tabloul clinic cât şi evoluţia contagiunei riutau bine invazia cholerii în o colectivitate umană.
1 v, nAVEH ETA SANITARA. Din interogatorul şi examenul clinic
al bolnavilor spitalizaţi, din examenul succesiunei apariţiunei cazunlor aşa cum reeşea din declaraţiile bolnavilor din spital se impu
nea ide;a unor grave intoxicaţiuni alimentare, la care elementul con
tagiune intră în strânsă colaborare.
Se impunea deci o anchetă minuţioasă la fa(a locului până
la sosiiea rezultatelor examenelor de laborator, ceece am făcut în
ziua de'2 Mai.
Streina ne-a fost relativ uşoară, comuna fiind compusă din
2 sătulejp mici uşor de cercetat.
In special satul Grozăveşti a fost examinat casă cu casă.
Reqea un fapt cert: nici un bolnav suspect înaintea apariţiei
epidemiei, nici un caz de moarte de câteva luni în comună.
Cercetând din ce s’a compus alimentaţia locuitorilor din casele
contaminat», cu câteva zile înainte de explozia epidemiei, am con
statat obişiuita uniformitate în alimentaţie: ciorba de fasole, ciorba
e ştevie, ţrzici, brânza de oi, ouă la tigaie, şi absolut la toate
mesele poşacă ca final. Numai de 2 zile apărea în alimentaţie această poşâcă. Carne nu se mâncase dela Paşti (8 Aprilie).
Intrigai de apariţia acestei poşârci despre care drept vorbind, nu pna aveam cunoştinţă, am întrebat asupra rostului ei.
Ni s a ixplicat că e un lichid turbure gălbui cu gust şi miros de oţet, & e rezultatul fermentaţiei acetice a rezidiilor rămase
din fabricaţia ţuicei de prune.
^ s a ®us
în ziua de 22 Aprilie trecuseră 2 munteni
din vâlcea, cai în schimbul ouălor, mălaiului, etc., dedea această
poşârcă.
\
Am cerut'şi am obţinut câteva sticle de poşârcă. Am con
statat că acest liquid era de 2 feluri: unul cu miros franc de
oţet, al 2-lea ava şi un miros de putrefacţie.
Ni s a expirat că unul din munteni avea această poşârcă res
pingătoare, că nalţi au aruncat-o din această cauză. Reeşea însă
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că în unele case, în care se iviseră cazuri de îmbolnăvire, se con
sumase totuşi această poşârcă stricată.
Interesant ni s’a părut faptul că singurul rămas sănătos din
familia Păun era şeful familiei, care ne-a declarat că el nu mânca
poşârcă niciodată; şi, că fiul său Victor, după ce a mâncat mămă
ligă cu poşârcă, a luat sticla şi a băut din această poşârcă o canti
tate mare.
j
Or, acest Victor prezintă în spital cea mai gravă formă a boalei
şi care după o lună s’a terminat cu moartea. Absolut toţi bolnavii
din Grozăveşti şi Drăghiceni consumaseră poşârcă în ultima zi
până la îmbolnăvire.
/
Numai cei din Caracal nu o consumaseră.
/
Intrigat de aceste constatări am trimes Laboratorului de
Higienă din Craiova, probe din ambele categorii de poşârcă. I
De asemenea s’au trimes probe de mălai, untură, car/ însă
din punct de vedere chimic sunt reglementare.
Examenul probelor de poşârcă ne dau următoarele rezultate:
P r o b a N o. i , cea cu miros puternic de oţet:
j

J

In sediment frecvente amidonuri şi abundenţi fermenţi (Micoderna aceti).
Aciditatea 12 gr. acid acetic la litru.
I
Cenuşa 0,810O/q gr., liber de metale toxice.
C o n ţin e alcool rnetilic în cantitate tolerată de regulament. Proba de
alcool pozitivă (Iodoform).
j

P r o b a N o 2, adică aceia cu miros de ouă clocite: !
Aciditate 9,72 acid
toxice, alcool metilic IO/q.

acetic,

cenuşa

0,785O/o

gr.,

liberă

de metale
/

Ambele analize dovedesc că poşârcă e neregulamentaja.
In acest timp rezultatele examenelor bacteriologic(j sosesc.
Trebue să menţionez că pentru a se evita orice nedumeriri,
ce ar fi rezultat din o greşită recoltare din sânge şi /ecale, aceasta s’a făcut de D-na Directoare a Laboratorului de Hgienă din
Craiova, dela bolnavul din spital.
Rezultatele au fost următoarele:
La Tudor Calciu, ginerile soţilor Păun, hemocultira în bilă
pune în evidenţă Paratificul B, dar Vidai ese pozitiv.
La ceilalţi plăcile Endo au rămas negative.
La toţi bolnavii Vidai ese pozitiv.
Cum majoritatea bolnavilor intraseră în convaescenţă, iar
tabloul clinic nu era acela al febrei tifoide, — s’a trfties sânge şi
materii fecale Institutului de seruri şi vaccinuri din/Bucureşti, ce
rându-se seroreacţia Vidai şi culturi pentru bacili /fici.
Rezultatele au fost următoarele:
Sângele tuturor bolnavilor a prezentat reacţiile pozitivă cu
paratifisul B în diluţie de peste 1/200 şi slabă agl/tinare cu tific.
Culturile pentru bacili tifici au eşit negative {intru bacili din
grupul tific.
1
Inoculările cu vaccin tifico-paratific, cari jicepuseră după

697
ridicarea bolnavilor, s’au făcut cu intensitate terminându-se în
sfârşitul lui Mai. S ’au făcut 720 inoculări cu doza prima, 680 doza
2'a Ş1 39i doza 3-a.
,
Afara de. Primele 11 cazuri din Grozăveşti— Drăghiceni nu
s a mai ivit nici un caz nou.
De asemenea nici în Caracal n’am avut alte cazuri decât cele
enumarate.
Nu am avut decât 2 cazuri mortale din totalul de 16 bolnavi
şi anum eY*ctor-P ău n de 20 ani şi Const. Ciobanu de 50 ani.
...
. , CLLJZn: Epidemia apare brusc către sfârşitul lunei \pnlie şi încetează brusc la începutul lunei Mai. Apariţia cazurilor se
i
scurte intervale, iar contagiunea este evidentă, urmând
firul legăturilor de familie.
• o ? ° alaapare înt diferite case din Grozăveşti cam în acelaşi timp
ş aPOi e difuzată în o casă din Drăghiceni şi o alta în Caracal.
Alimentaţia jdeşi diferită dela casă la casă în acelaşi moment,
condiment1™11 ” b° lnavl1 din Grozăveşti întrebuinţarea poşârcii drept
Caracterul comun al primelor simptome, evoluţia diferită a
Poalei ca şi intensitatea diferită dela bolnav la bolnav ne dă tabloul
f n w * h M f j ! Z l. nfeCflanl Paratifi:e ^

intoxica(iune ^ n t a r ă ,

rilm
P ° ^ ca? Faptul că indivizi în plină sănătate,
cum au fost bolnavu noştri, alimentându-se diferit, dar având de co
mun numai consumarea poşârcii, fac aproape în acelaşi timp întreg
cortegiul unei infecţiuni cu paratifus, ne face să dăm următoare!
L T bCat! t aPanpunel acestei epidemii: In satul Grozăveşti au exis
tat purtători aparent sănătoşi de baciU paratifici. Intervine în mod
cÎa -SÎ c° nsu,™ 'e“ anm condiment iritant — poşârca — care face poa S u f l t % 'bL a;n m™& " % Xinei R a tific e , exagerarea probabilă
tagiunea
^aa^ or ?l aParitia simptomelor clinice precum şi conn ă t n s lV 05^

a d f ? ce se întâmplă câteodată cu purtătorii săcholerra’ d,,pi 0 abaKre «

rândurlle de mai jos redăm observaţia clinică a cazului la
care boala a prezentat un caracter mai virulent, mai bogat în mamfestaţium clinice şi cu sfârşit letal în ciuda sforţărilor terapeutice,
pe care unul din noi le-a făcut pentru a salva bolnavul.
E vorba de tânărul Victor Păun, zis Ionescu, în etate de 20 ani.
.
In “ te“ 1161146 niInic de reţinut, decât cu 2 luni înainte de îmbolnăvire
a încercat să se sinucidă prin soda caustică. Cade bolnav în acelaşi timp cu
mama şi 2 surori în ziua de 26 Aprilie, orele 15. Boala debutează violent
prin frisoane, greaţa, vărsături, dureri abdominale şi diaree profuză. E găsit
a 2-a zi de medicul circ. cu temperatură de 39,2°.
Intra în spital în după amiaza zilei de 28, prezentând 36° temperatură
Tabloul clinic este al unui choleric.
Adinamie profundă, ochi în fundul orbitelor, conjunctivele bulbare şi cele
palpebrale foarte hiperemiate, faciesul teros.
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Vocea stinsă, limba arsă. Extremităţile cianozate şi reci. Pulsul mic.
filiform. Sete vie.
Vărsături frecvente verzui provocate la cea mai mică deglutifie de li
quid. Diaree apoasă şi de culoare verzue.
Urina rară şi în mică
glucoză în urină.

cantitate.

Nu se găseşte nici albumină, nici

Această stare cu tot tratamentul se menţine până în ziua de 8 Mai,
când termometrul se ridică brusc delà 36,4 la 38,4°. In acelaşi timp aparo
către seară o erupţie generalizată pe tot corpul, inclusiv fata. Erupţia constă
în clemente papuloase de diverse dimensiuni, unele circulare, altelé neregulate.
Aceste elemente după 24 ore capătă o culoare violacee, dar mai puţin
proeminente. Temperatura oscilează timp de 3 zile între 37 şi 38,8°.
După 3 zile erupţia dispare.
In ziua de 24 Mai începe o descuamatie puternică.
In acelaşi timp se constată pe mucoasa bucală ulceratiuni ce devin
necrotice producând dureri cari împedică pe bolnav să se alimenteze, îl obligă
a tine gura deschisă. Salivatie abundentă.
Hiperemia conjunctivală
Bolnavul tine ochii închişi.

se accentuiază, secreţia

lacrimală

abundentă.

După 2 zile starea generală începe să se îmbunătăţească. Temperatura
scade sub 37°.
începe să se alimenteze, şi e tinut în spital doar pentru că descuamatia
nu se terminase.
In seara zilei de 30 Mai, bolnavul acuză subit o dificultate în res
piraţie, care în timpul nopţii se măreşte, ajungând la dispnee şi tiraj.
Dimineaţa se constată de un medic specialist un edem al laringelui.
Până să se facă traheotomia, bolnavul sucombă.

V. POPESCU et L. PORN: Epidémie de parathypus B, avec
syndrome cholériforme, provoquée par des résidus de prunes (possirka).
Les auteurs relatent une épidémie de paratyphus B, dans un milieu
rural, provoquée par l’ingestion de résidus de prunes (possirka), qui ont servi à
l'extraction de la «tzouika» ; comme il n’y avait été constaté auparavent aucun
cas de maladie dans ce village, les auteurs croient que l’épidemie a été due à
l’action de cette boisson, qui contenait aussi de l’acohol metilique, sur les micro
bes de paratyphus B chez des porteurs chroniques, en état de santé apparente.

V. POPESCU u. L. PORN : Paratyphus B. Epidemie mit Choiera
Symptome durch „Poşirca
Die Verfasser stellen eine Epidemie dar von Parathyphus B in ruraler
Umgebung, durch die Ingestion von «Poşirca» (das bleibende Phlaumen Reste durch
die Extraction der «Ţuica» ein alcooliches Getränk) und erklären die Pathogenie
durch die reizende W irkung dieser Substanz auf die chronischen Träger von
Parathyphus B bei Personen die vorher nicht krank waren auch nicht einige
Monate früher, also die Infektion latent übend.

U N C A Z D E V O L V U L U S A L CECU LU I *)
de

D-r NERON STROESCU
din T.-Severin

^umărul redus de cazuri publicate atât în literatura mondială
cât şi la noi, dovedeşte în parte că e vorba de o leziune destul
de rară.
Deşi descrisă cu multă exactitate încă din 1898 de Zoege
von Matiteuffel, deabia târziu în 1931, într’o monografie cât se
poate de complectă a autorilor francezi Gatellier, Moutier şi Porcher, se pot reuni 168 de cazuri publicate.
La noi, în literatura pe care am putut-o consulta, am găsit
publicate un număr mic de cazuri: Prof. lacobovici 4 cazuri,
din cari două personale şi două citate (Prof. Grigoriu şi D-r
Bardescu), D-r Mitrea două cazuri şi D-r A i. Teodorescu. cu patru
cazuri de volvulus al cecului şi colonului ileo-pelvian, comunicate
în 1927, la Societatea de Chirurgie din Bucureşti.
Tocmai pentru raritatea cazurilor am găsit interesant să pu
blicăm şi observaţia noastră.
Soldatul Pârvulescu I. din Regimentul 37 Artilerie, ailându-se în
concediu medical acasă, e surprins de dureri vioiente în abdomen, pentru caro
vine în spitalul nostru.
A . H. C. Fără importanţă.
A . P . Neagă maladiile infecto-contagioase şi veneriene.
Căsătorit. Nu fumează, nu uzează de alcool. Constipat.
La
Iunie 1934, e operat în spitalul nostru pentru Hernie ing. serotală
dr. congenitală; sacul deschis se găseşte ca conţinut intestin. subţire. La 20
Iunie, vindecat, pleacă în concediu medical 30 zile în comuna Gruia, judeţul
Mehedinţi.

6

Având posibilitatea de a-şi face o convalescenţă fără muncă şi păs
trând un regim uşor pentru o mai sigură şi complectă vindecare, — după cum
declară el — s’a simţit foarte bine timp de 10 zile.
Sâmbătă 30 Iunie, dimineaţa, după un efort fără însemnătate, a
simţit dureri vii abdominale, dureri ce se intensificau în formă de colici
cu perioade de bine între crize; orice încercare de a le calma cu mijloacele
*) Primit la redacţie la 1 August 1934.
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reduse ce i se recomandau este zadarnică; crizele devin mai frecvente şi la
ora 2 jum. p. m., în aceiaş zi pleacă cu vaporul spre T.-Severin; durerile se
intensifică, are câteva vomismente abundente şi seara la ora 10 jum., este
internat în spitalul nostru.
Aiedicul de gardă, recomanda o iclismă, comprese calde şi un hipnotic.
A doua zi (1 Iulie 1934), dimineaţa sunt chemat la ora 6 spre a vedea un
bolnav grav sosit în serviciul meu.
Bolnavul în prada unor dureri atroce ce-1 fae să-şi ia cele mai cu
rioase atitudini e slab, subfebril, pulsul 110, foarte slab, abătut, cu facies
peritonial, acuză dureri violente în abdomen, mai intense în regiunea periombilicală, cu crize ce exacerbează durerile şi mici intervale de linişte.
Nu poate ingera nim ic; vomitează tot ce încearcă să ia
De 24 ore are oprirea complectă a gazelor şi materiilor.
La inspecţia abdomenului observăm întâi o cicatrice regulată în re
giunea ing. dr., cicatriea după operaţia de hernie; abdomenul asimetric cu
balonare sub-ombilicară cu prelungire in spre fosa iliacă dreaptă; sensibilitate
vie în fosă şi clapotaj net
Palparea redeşteaptă colicele cari devin atroce şi imediat apar unde
peristaltice pronunţate, pornind din hipochondru stâng în jos paralel cu muş
chiul drept abdominal ca m fosa iliacă stângă, la jumătate distantă puboombilic să schimbe direcţia mergând spre cec. In timpul examinărei aceste
ondulaţii se repetă de câteva ori însoţite de gemete şi agitaţia bolnavului.
Având în vedere că recent fusese operat pentru o hernie dreaptă şi
bănuind o bridă sau cudură a intestinului subţire care ar putea da o ocluzie,
hotărîm intervenţia cu acest diagnostic.
1 Iulie operaţie. Bachianestezie cu novocaină,
Operator: D -r Stroescu, A ju tor: D -r Bibicescu.

sol.

10O/o , 1

cm. c.

Laparotomie mediană subombilicală prelungită deasupra ombilicului cu
2,3 cm. Ansele intestinului subţire dilatate, iperemiate, sunt cu greu men
ţinute cu câmpurile; căutăm să mergem direct la cec.
In fosa iliaca dreaptă constatăm o ansă distinsă, de mărimea unui stomac
dilatat, cu pereţi extrem de subţiri; este cecul care se prezintă cu fata lui
posterioară, îndreptată în sus şi spre stânga; urmărim uşor în sus şi de sub
ficat cu multă greutate ridicăm fundul cecului, cu apendicele şi porţiunea
terminală a ileonului, cari se găseşte urmând marginea internă a cecului.
Cecul e basculat în jurul unui ax transvers ce corespunde jumătăţii m ij
locii a colonului ascendent, antrenând astfel şi circa 10— 12 centim. din colon;
apendicele gros ca un index de adult, iperemiat în erecţie. Colonul transvers şi
restul intestinului gros normal.
După repunerea cecului şi uşoară exprimare, bolnavul are scaun abun
dent pe masa de operaţie, scaun care continuă până la terminarea intervenţiei.
Facem apendicectomie şi bontul îl înfundăm cu puncte separate; fixăm apoi
cecul, suturând banda longitudinală anterioară la peretele abdominal şi refacem
pereţii în trei straturi, fără dren.
In după masa aceleiaşi zile se face ser hipertonic sol. 200/0, de 4 ori
câte 20 cm. la interval de 2 ore. Seara bolnavul e complect schimbat: fata
bună, limpede, pulsul plin bine bătut.
A doua zi se continuă cu ser hipertonic (de 3 ori câte 20 cm. c.).
Tonicardiace.
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treia zi duPâ purgativ are scaun bun; de aci încolo mersul normal
fără nici o complicaţie; după 9 râie se scot firele şi părăseşte spitalul vindecat.

In cazul nostru este vorba deci de un volvulus al cecului
gradul II după clasificarea propusă de Manteuffel şi acceptată de
Kunz şi GatelUer, adică o basculă a cecului şi colonului ascendent
în jurul unui ax oblic de sus în jos şi puţin dela dreapta la stânga,
fundul cecului ocupând regiunea sub-hepatică mai mult spre om
bilic.
Cauza acestei bascule, la care în cazuri mai grave se asociază
şi torsiunea cecului, nu este încă definitiv precizată.
Cert este însă că predomină 2 noţiuni: vârsta şi rasa.
Apare în genere între 15— 30 ani (Kunz) cu predominenţă
Ia rasele de nord.
Toţi autorii sunt de acord şi acceptă drept cauză predispozantă, o mobilitate exagerată a cecului, datorită unui mezo-cec
anormal alungit, nu este însă suficientă căci accidentele de volvulus
sunt relativ rare faţă de procentul de defecte de acolare ale co
lonului drept (Toprower); ceva mai mult Podlaha observă din
statistici că volvulus-ul cecului e mai des la bărbaţi de şi cecul
mobil e mai frecvent la femee.
„
Această anomalie prezentă, cauzele determinante acuzate pe
rând de autori, sunt nenumărate: traumatism, ridicare bruscă de
greutăţi, aderenţi inflamatorii, naezenter comun cu dilatare şi atonie cecală, d e lă să ri intestinale, etc.
Se discută mult de unii autori raportul strâns dintre apariţie
şi alimentaţie. Pentru unii autori o hrană cu alimente ce dau fer
mentaţii abundente şi consecutiv cantităţi mari de gaze ar da (loc
la o^ dilatare şi ectazie cecală; pentru alţii o alimentare insuficientă dă loc la o rarefacţie a grăsimei din mezenter cari se relacsează şi permite deplasarea anselor (Kunz).
Bazaţi tocmai pe aceste considerente, Eljasberg şi Toprower
explică frecvenţa acestor leziuni în Rusia, unde din totalul de ocluzu intestinale, volvulus-ul cecului ocupă un procent de 50/0 după
primul, 7,50/0 după al 2-lea autor.
„
S au incriminat pe rând: neoplasme, sarcină, apendice în
stanga cu aderenţe ce fixează cecul (Cochrane un caz), slăbirea
pereţilor cecali şi consecutiv elongaţia lui, complicaţii după dimaladii (Graham citează un caz ca o complicaţie după febră
tifoidă); nici unul din aceste motive nu-1 găsim citat mai frecvent
ca să ne poată determina să-l acceptăm ca o cauză esenţială şi
totdeauna necesară.
„ . i n cazul nostru credem că deformaţia congenitală ce am
găsit
hernia operată — a putut influenţa asupra mijloacelor de
axare ale cecului slăbindu-le şi contribuind la formarea unui cec
mobil. Adăogând la aceasta constipaţia şi probabil atonia cecului
dilatat s’a creat predispoziţia ca acel mic traumatism in c rim in a t
sa determine volvulus-ul.
Volvulusul cecului se prezintă sub două forme clinice:
a) O formă benignă numită de Haussman cec mobil sau voi-
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vulus incomplect, cum îl denumeşte Gatellier, cu dureri vagi abdo
minale, crize de colici ce se repetă la intervale variind dela câteva
zile la câţiva ani şi o uşoară modificare în starea generală. Criza
cedează brusc şi uneori o simplă schimbare de poziţie rezolvă pro
blema favorabil (K.rajt).
După Klose pare a fi vorba de o torsiune incomplectă a unui
cec mobil, dând astfel aceste simptome de subocluzie.
Toprower le explică in acelaş fel precizând chiar că atunci
când torsiunea nu trece de 90 grade, putem avea o devolvulare
spontană.
b)
A doua formă clinică este aceia de voi vulus acut fie
primitiv, fie secundar. Acesta este volvulus-ul adevărat cju debut
brusc grav, puls prost, vomismente repetate, facies peritoneal,
balonarea şi oprirea complectă a materiilor şi a gazelor; în genere
deci cu simptomele unei ocluzii acute.
Starea generală mult interesată; temperatura normală sau
uşor ridicată. Durerea este de obicei periombilicală, rare ori difuză;
are exacerbări prin crize scurte urmate de intervale de linişte.
Vomismentele sunt precoce, frecvente şi foarte rari fecaloide. Oprirea gazelor absolută; uneori diaree (L icin e) şi o singură dată
Gatellier observă hemoragie intestinală. Meteorismul la început e
localizat şi semnul lui von Wahl apare net şi foarte constant,
Faltin îl indică ca unul din simptomele caracteristice şi în cazul
nostru a fost cum nu se poate mai demonstrativ.
Peristaltismul este observat foarte rar de unii autori: lacobsen
la văzut numai de 3 ori; în cazul nostru foarte evident şi des repetat,
acompaniat de colici atroce.
Smith semnalează de 2 ori ascită,.
In fosa iliacă de regulă sonoritatea timpanică cu rezistenţă.
In cazul nostru găsim clapotaj net.
La tuşeul rectal nu am avut nici o indicaţie în cazul nostru;
unii autori au simţit intestinul distins.
De sigur că toate aceste simptome, care ar putea duce la
diagnostic, se găsesc în primele 2— 3 zile, dacă leziunile nu dau
complicaţii mai rapide. Dacă nu se intervine se descrie de toţi
autorii o uşoară remisiune spre ziua a 3-a şi apoi brusc reapar
semne de ocluzie gravă cu balonare generală, vomismente facaloide
şi colaps.
Diagnosticul se face foarte rar; de obicei se intervine pentru
apendicită, ocluzie sau invaginaţie.
Triada simptomatică indicată de Faltin: antecedente de crize
abdominale, remisiunea ce survine a 2-a— 3-a zi şi semnul lui von
Wahl, sunt foarte rar complecte.
In formele incomplecte radiologia dă de multe ori bune indi
caţii şi în 1929, Gatellier şi Padovan ţinând seamă de poziţia fun
dului cecal cum şi de situaţia ansei ileale, au diagnosticat radiologie
un voivulus subhepatic al cecului pe care l-au operat. Eljasberg şi
mai ales Mondor cred că diagnosticul ar putea fi ajutat când în
trebuinţarea radiologiei de urgenţă va fi curentă.
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Pronosticul este totdeauna grav: în unele cazuri evoluţia este
tudroianta, dând moartea după io ore dela debut (Viguier); alte
on evoluţia e lentă şi după opt zece zile intestinul nu prezintă
nici o alterare gravă.
*
In g e n e r e to a te ca zu rile n e o p e ra te su n t m o r t a le ; Sargent p e
17

ca zu ri n e o p e ra te

g ă s e ş te

17

m o r ţi.

n t /;La cele °Perate Podlaha dă un coeficient de 380/0 vindecare;
Uateuier pe 162 de cazuri dă 580/0 vindecări pentru cecopexie şi
iixare şi 42 0/0 pentru rezecţii.
„ . T ra ta m en tu l e ste n u m a i c h ir u r g ic a l şi în totd ea u n a ra d ic a l
c ă c i o p e ra ţiile p a lia tiv e (a n u s c o n tr a n a tu rei, e n te r o s to m ii), d a u r e 
zultate d eza stru oa se.
c â n d se fa c e in terv en ţia ? P en tru toţi a u to rii v olv u lu s-u l a cu t
este o m d ic a ţie O peratorie d e e x tr e m ă u r g e n ţă c a ş i o r ic e o clu z ie ,
u a c a m sa e v o r b a d e u n v o lv u lu s in c o m p le c t, Gatellier p r e fe r ă in 
terven ţia m sta d iu l d e a c c id e n te c r o n ic e în a in te d e a se d eslă n tu i
criza a cu ta .
1

,
Conduita chirurgului este în funcţie de starea locală după
deschiderea abdomenului:
v
1 ) L a u n c e c c u p e re te le in testin a l n ea ltera t fa c e m o sim p lă
d etorsiu n e şi p e x ie ; a v em g r i j a în să , ca d e to rsiu n e a să s e fa c ă
ansei*6

^

înCCt făFă

m a n e v re

b ru ta le sp re

a

evita ru p tu ra

2) Găsim însă un perete intestinal cu leziuni grave, atunci
starea generală determină atitudinea şi fie că ne mulţumim cu
}roprower)’ ^

Că faCCm ° rezectie urmata de ileotransversotomie

In primele cazuri însă foarte mulţi autori găsesc că nu este
suticienta numai detorsiunea şi pexia şi recomandă pentru evacuarea
apma a cecului: cecostomia, apendicostomia sau puncţia cecului;
^atelher recomandă puncţia chiar numai în scopul de a uşura ma
nevra detorsiunei.
Pentru ameliorarea şi definitivarea rezultatelor operatorii, Polaha recomandă depistarea anomaliilor de fixare şi de configuraţie
lmpul intervenţiei rămânând apoi să se complecteze tratamentul
operator, la rece.
*n ca zu l n o stru d u p ă d e to rs iu n e a m fă c u t o e x p r im a r e len tă
Şi C redem c a cu r a b d a r e se p o a t e o b ţin e totd ea u n a rezultat bun
* r j . a c o m p lic a in terv en ţia p r in m a n ev re c a r e p rin n atu ra lo r îm 
p ie d ic a o p e ra to ru l d e a p ă s tr a o a sep sie c o m p le c tă , în tu n ecâ n d
în p a rte rezultatul in terv en ţiu n ei.
5 ^ t p i i ^ Ş t e in d ic a ţia lu i Podlaha, c r e d c ă n u p o a t e fi a c c e p a a
e ca t n u m a i d a c ă b o ln a v u l co n tin u ă s ă p rezin te s im p tom e de
v o lv u lu s in c o m p le c t.
r

Rezultatele operatorii sunt în funcţie de leziunile găsite.
Pndlnh n ^ “ ZUn

^ T 16’ Ce aU n ecesita t n u m a i d etorsiu n e şi p e x ie ,
d a un c o e fic ie n t d e 380/0 v in d e c a r e ; în ca zu rile d e rezecţii
m o rta lita tea e m u lt m a i r id ica tă şi Eljasberg d ă un c o e fic ie n t de
Oo— 730/0 rezulate d e fa v o r a b ile .

Podlaha
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N. STROESCU : E in Fall von Coecaler Volvulus.
D ie Fälle von Coecaler Volvulus sind selten.— Aus der Forschung der Li
teratur wurden bei uns folgende Fälle veröfentlicht: 2 von Prof. Iacobovici, 2 von
P rof Grigoriu und D-r Bardescu, 2 Fälle des D-r Mitrea und andere 4 von D-r
M. Theodorescu.
D er Verfasser publieziert die Krankengeschichte eines Falles von Volvu
lus des Coecum II grades, nach der von Manfeld vorgeschlagenen Klassification,
das heisst eine Drehung des Coecum und des Colons ascendent um eine schiefe
von oben nach unten und ein w enig von rechts nach links stehende Axe, w o der
Grund des Coecums die untere Leber—R egion mehr gegen den Nabel hin ein
nimmt.
D er Artikel schliesst mit einer kurzen Darlegung der Tatsache und des
chirurgischen Benehmens in diesen Fällen.

N.

STROESCO : Un cas de volvulus du coecum
Les cas de volvulus du coecum sont rares; dans la littérature médicale
roumaine ont été publiés des cas Iacobovici 2, Grigoriou et Bardesco 2, Mitrea 2,
et M, Teodorescu 4.
Dans le cas de l’auteur, le coecum présentait une bascule, qui portait son
fond au dessous du foie.
L ’a r tic le s e te r m in e p a r u n c o u r t e x p o s é
c h ir u r g ic a le à o b s e r v e r .

d e la q u e s tio n e t d e la co n d u ite

Agent pour la Roumanie: Mr R. DUNOD
103, Strada Toam nei. — Bucarest

S p ita lu l M ilita r C ernăuţi
S erviciu l M ed ica l ş i L a b ora toru l d e B a ctériologie

E X A N T E M U R T IC A R IA N IN P A L U D IS M * )
de

LL-CoL D-r STROIAN NICOLAS
Malariolog (l) şi Med. şef al Serv. Medical.

Şi

CăplL D-r RAILEANU TEODOR
Fost medic secundar.

r m
1™ P’ paludismul nu era cunoscut în patologie decât siib
1/ . e € . e ,e
intermitentă, fără a i se cunoaşte toate sindromele
clinice şi etiologia lui.
In anul l88°, geniul şi puterea de observaţiune a medicului
=,r, aI , , t nCeZ Laveran2) dădu la iveală parazitul paludismului,
aruncând la o parte vălul neştiinţei, ce acoperea etiologia malariei.
_ i-averan, Marchiafava, Pfeiffer, Marchoux, Rieux şi Vincent
f”™ ,Cercf.tă.nle lor au studiat şi descris parazitul paludismului.
e e clmice, complicaţiunile şi anatomia patologică, arătând, că
malana este o naaiadie a sângelui, care din acută devine cronică şi
cauzeaza leziuni anatomo-patologice în toate ţeseturile organismului.
Agentul patogen al paludismului, adică hematozoarul lui Laveran, introdus în circulaţia sanguină, se cantonează în splină, în
măduvă oaselor şi în alte organe; acolo rămâne câtva timp în
îmr, a
• n esPectatlva> de unde la un moment dat, favorizat de
s ? : r a^ S e ™ b l W ă trecând din nou în circulaţia sanguină,
hin . ltlpllca’ da accese febrile şi sdruncină profund echilibrul de
îuncţionare al organismului.
UI? or&an Şt nici un ţesut nu rămâne neatins, ci totul
minat şi alterat; de aceia în paludism se întâlneşte tot felul
ne complicaţium şi alteraţiuni organice.
Nu vom descrie formele de hematozoar bine cunoscute şi fe
re e intermitente produse de varietăţile hematozoarului, ci vom amti în treacăt câteva date asupra leziunilor anatomo-patologice şi
? £ ri,mit la redact‘ e ,a 23 August 1934.
Titlu conferit de Facultatea de Medicină din Paris
I-averan, Traité des fièvres palustres, 1884.
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complicaţiunilor paludismului; date, care sunt absolut necesare, pentru
explicarea cauzei şi mecanismului de producere al exantemului urticanan întâlnit în paludismul forma terţă; iar după aceia vom studia
exantemul urticarian paludic, cu expunerea observaţiunilor clinice a
unui caz de paludism forma terţă, cfe a prezentat în timpul acceselor
febrile un exantem urticarian.
Observaţiunile expuse sunt interesante şi prin ele se aduce o
contnbuţiune în ce priveşte manifestaţiunile clinice ale paludismului.
Anatomia patologică a sângelui.
. ^a^u<^*smub fiind o maladie a sângelui, dă cele mai multe le
ziuni şi turburări sanguine.
Globulele roşii, ce sunt invadate de hematozoar, sufăr alteraţiuni, iar număul globulelor roşii scade considerabil şi după Kelsch
poate ajunge până la un milion sau chiar 500.000 pe milimetrul
cub, producându-se o anemie profundă cu chachexie.
Hemoglobina de asemenea scade rapid, ajungând până la 500/0
^ Rezistenţa globulară după Rieux şi Vincent 3) este mărită,
după acces. Culoarea globulelor roşii sufere modificări foarte vâ
nate; în quarta culoarea globulelor roşii este mai închisă, iar în
terţa este mai clară.
Forma globulelor roşii de asemenea este schimbată, după vanetatea hematozoaralui în cauză:
In quartă globului roşu este mai mic ca normal; iar în terţă
este mai mare. Ca elemente anormale se întâlnesc hematii polycromatophile cu granulaţiuni basophile, erytrocite nucleate, ca normoblaste şi câteodată megaloblaste.
Hematozoarul pe cale distructivă şi digestivă transformă he
moglobina şi materia colorantă a globului roşiu în pigment me
larne, pigment ocru şi în granulaţiuni descrise de Schufner şi Maurer.
Globulele albe. Cu 2 ore înainte de accesul febril, după
Àbrami şi Senevet, globulele albe diminuă ca număr ajungând Ia
zooo— 6000; iar în momentul frisonului, numărul lor se măreşte
ajungând la 12— 15.000 pe milimetrul cub.
Polinuclearele şi mononuclearele sufăr variaţiuni inverse. In
cursul accesului numărul mononuclearelor este de 300/0• iar ţn tim.
pul apyrexiei numărul mononuclearelor este de 45— 7oo/0 • unele
dintre mononucleare au un rol de macrofage şi înglobează în inte
riorul lor pigmentul^ negru, ce este un semn patognomonic al paludismului. Tot in sânge câteodată se întâlneşte în paludism celulele
descrise de Turk, care de obicei au un nucleu central, sferic sau
remform cu protoplasma colorată forte şi cu sau fără granulaţiuni
acidofile sau bazofile. Aceste celule după Jolly*) sunt elemente de
intaţie şi nu se disting de myeloblaste şi au o mare asemănare
cu myelocitele.
Teissierj.

Vincent et Rieux. L e paludisme (Traité de medecine de R oger, Widal et

4) J°Hy,

Traité technique d’hématologie — Paris 1923.
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Leziunile anatomo-patologice ale organelor.
Leziunile anatomo-patologice din organe sunt rezultatul luptei
ce se dă între organismul infectat şi hematozoar. Unele din celulele
secretorii şi fagocite, atât cele din torentul sanguin, cât şi cele ce
sunt dispuse dealungul vaselor, precum şi cele din ţesutul conjunctiv,
absorb resturile globulelor parazitare, formând depozite de pigment
melanic şi feruginos.
Hematiile parazitare prin aglutinarea lor dau embolii capilare,
urmate de^ hemoragii; iar ca reacţiune de apărare avem hipertrofie
şi scleroză prin exagerarea ţăsutului conjunctiv de susţinere.
Acestea fiind zise vom trece la descrierea leziunilor anatomopatologice din diferite organe.
Măduva^ osoasă. In paludismul acut, măduva oaselor are o
culoare brună şi este de o consistenţă difluentă. Se găseşte un
mare număr de paraziţi pigmentaţi, în stare de diviziune, liberi sau
înglobaţi în hematii. De asemenea se găsesc leucocite cu pigment,
normoblaste, myelocite şi une-ori chiar megaloblaste.
In paludismul cronic, măduva oaselor este de culoare roşie,
veziculele adipoase sunt înlocuite de o reţea jumătate lacunară,
jumătate capilară în care se află cuiburi de hematii, numeroase
normoblaste, megaloblaste şi myelocite.
, . Splina. In cazurile acute, volumul este mărit, capsula subţire,
mtinsă, foarte friabilă cu predispozţie la rupere. Ţăsutul este brun,
câteodată roşu ,moale, difluent, fără structură aparentă. In pulpă
se constată hematozoari acumulaţi în lacune şi în vase. Celulele
mari ale splinei sunt pline cu pigment ocru, cu paraziţi şi cu he
matii parazitare.
In paludismul cronic, volumul splinei este enorm, ajungând
la 2 3 kgr. Capsula este sclerozantă şi ţăsutul fibros este enorm
de desvoltat. Vasele şi lacunjele sunt distinse, pulpa este compri
mată şi redusă. In vase se văd leucocite pigmentate.
Ficatul. In paludismul acut, ficatul este hyperemiat şi mărit
de volum E l este invadat de hematiile plasmodiate. Capilarele san
guine sunt dilatate şi pline de globule roşii parazitate. Celulele lui
Kupfer sunt cu hematozoari şi hematii parazitate. Celulele epitehale sunt încărcate cu pigment ocru, mai ,ales cele din vecinătatea
venei centrale a lobului hepatic.
Rinichii. Aceste organe sufere alteraţiuni mai mici de cât alte
organe. Sunt hyperemiaţi; vasele conţin celule melanifere şi hematii
parazitare, dar m număr mai mic decât în splină şi ficat.
.
Celulele pigmentare se află mai multe în zona corticală, unde
pigmentul peru se găseşte în masă.
Epiteliul tubilor conturnaţi este adesea ori turbure şi desquamat
pe alocuri.
Capsulele supra-renale. Sunt de asemenea pătrunse de hematii
plasmodiate şi presărate cu focare importante.
Tubul digestiv. In formele de paludism acut cu simptome choleriforme şi dizenterice, vasele intestinului sunt distinse de hematozoarul endoglobural şi pline de leucocite melanifere. Epiteliul este
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adesea ori alterat, desquamat şi parte din capilare sunt rupte;
din această cauză scaunele sunt sanguinolene.
Pulm oni. In cazurile acute, pulmonii pot fi congestionaţi, căpi
ţ e l e pline de hematozoari şi fagocite melanifere. Marchifava şi
Bignami au descris chiar broncho-pneumonii paludice.
C ordul. Se notează numai dilatarea cordului drept, cu flasciditate.
C reerul. Leziumle cele mai de seamă se găsesc în centrii
nervoşi.
Meningele este roşu şi foarte hiperemiat, circonvoluţiunile
sunt cenuşii-brune, ardozate, variind după pigmentaţia hematozoarului ce este în cauză. Substanţa albă prezintă focare hemoragice şi
punctiforme atât în creer cât şi în creeruş. Câte odată se produc
hemoragii, ce invadează şi substanţa cenuşie, cauzând hemiplegii,
paralizii, disimetrii şi asynergii. Alte ori se găsesc capilare întregi,
astupate cu globule roşii parazitate şi cu hematozoari în diferite
stadii, formându-se adevărate embolii. De asemenea endoteliul vas
cular nu rămâne intact, ci se umflă şi intră în degenscenţă grasă.
Bulbul, măduva şi chiar expansiunile nervoase ale simţurilor
pot fi sediul leziunilor hemoragice, totuşi în cazurile de paludism
cromc, uneori centrii nervoşi pot să rămână în aparenţă intacţi.
Com pUcaţiuni. Toate complicaţiunile paludismului de orice
natură ar fi, nu se produce dintr’odată, la primele accese febrile,
ci după mai multe recidive sau chiar la bolnavi apiretici. Intr’o zi,
sub o influenţă oare-care parazitul se desvoltă activ şi influenţează
grav echilibrul organismului şi complicaţiunile apar.
Com pU caţiuni pulm onare. Pot să apară chiar în fimpul acce
selor febrile manifestându-se prin congestii, pneumonii, bronchopneumonii şi chiar pleurezii hemoragice6).
Com pU caţiuni gastro-hepatice. Ictere şi turburări digestive
cu ambara gastrice, diarii sanguinolente, riziforme câte 12— 15 scaune
pe zi (D-r Gorăscu şi D-r C. Popescu6).
Com pUcaţiuni splen ice. Spleno-megalie cu ascită (Prof
D
Ionescu7).
Com pUcaţiuni anem ice. Distrugerea globulelor roşii din timpul
acceselor febrile, produce o oboseală generală, paloarea tegumentelor
şi câte-odată chiar cachexie rapidă.
Com pUcaţiuni renale. Nefrite albuminurice pasagere sau per
manente, cauzate de trombozarea capilarelor glomelulare, astu
pate de hematozoari aglutinaţi şi de leziunile endoteliale.
Com pU caţiunile organelor d e sim ţ. Hemoragii retiniene cu
amauroză, erupţii herpetice pe comee şi turburări auditive.
Com pU caţiuni cardio-vasculare. Endocardite, bradicardii, tachicardii, aortite şi accidente de ordin simpatic.
Com pUcaţiuni n ervoase. Ca cefalee, rachialgii, nevralgii, turB u ll S oc.^ P atï^ ooL ^ t^ f^ Ç O S ^ p a g?^ ^ formes pneumoniques et dysentériques
^ 5 r‘ C. Gorăscu şi C. Popescu. Revista Sanitară Militară.
Prof. D. Ionescu. Presse médicale.

7)

709
burări vaso-motorii, ce au Ioc în timpul accesului febril, ca scăderea
presiunei arteriale, eriteme variate, erupţii urticariene sau chiar
exantematoase.
Din cele descrise până aici rezultă, că paludismul se prezintă
cu o mulţime de sindrome clinice, dintre care complicaţiunile ner
voase cauzează exanteme urticariene, pe care le-a prezentat bolnavul
de paludism a cărei observaţiune o dăm mai jos.
OBSERV. CLINICĂ. — Soldatul Onciuc C. din Regimentul 8 Vână
tori intră în Spitalul Militar Cernăuţi Serv. Medical în ziua de 9 Iunie
1934, pentru cefalce, dureri articulare şi curbatură.

Antecedente heredo-eolaterale. Nimic deosebit,
Antecedente personale. In copilărie nici o boală infecto-contagioasă
ludism

P a

anul trecut.

Istorienl boalei prezente. Bolnav de 24 ore, boala a debutat cu aste
nie, cefalle, vomismente, frisson urmat de o senzaţie de căldură şi transpi
raţie abundentă-temperatura 39°.
Starea prezentă. Bolnavul de constitutiie mediocră. Ţăsutul osos şi mus
cular bine desvoltate. Tegumentele teroase şi anemice. Conjunctivele subicteri ce.
Apetitul conservat. Scaunele regulate. A pirctic; limba puţin încărcată
pe linia mediană, cu un depozit albicios, marginele roşii.
E x a m e n u l p u l m o n a r . La percuţie se constată o zonă de submatitate pe o întindere de un lat de mână la baza pulmonului stâng, vibraţiile păstrate
po zona submată, respiraţia puţin voalată. Pe restul pulmonilor rari raluri
ronflate diseminate.
C o r d u l . A ria matitătii absolute şi relative în limitele normale; vârful
bate în al IV spaţiu intercostal, submamelon. N ici un sgomot supra-adăogat la
orificiu.
tute.

Ritmul bătăilor cardiace normal. Pulsul 74 pulsaţii pe minut, bine bă
Tensiunea arterială (Vaquez-Laubri) Tn. Mx. = 14. Tn. Mn. = 8.

S p l i n a . Percutabilă pe linia axilară anterioară po 3 laturi de deget:
nu este palpabilă.
Picatul.

Normal, nu depăşeşte falşele

coaste.

Examenul
aparat.
uro-genital.
Rinichii nu
pabili, nu se constată durere la palparea punctelor ureterale.

sunt

pal

.
Urina este limpede, de culoare galben citrină, conţine uşor nor de al
umina, nu conţine zahăr, nici pigmenţi biliari, urobilina absentă. Sedimen
tul nu conţine elemente renale sau hematii.
Bolnavul a doua zi după internare face un acces febril de paludism
tipic însoţit de un exantem urticarian. I se practică, examenul sângelui în
timpul accesului, constatându-se următorul rezultat:
In frotii şi picătura groasă (Schilling): numeroşi hematozoari tip v i▼ax în formă inelară, gameti şi rozete cu 14 merozoizi.
Globulele roşu = 6 .7 0 0 .0 0 0 . Globule albe = 11.200. Mononucleare 2 8 %
polinucleare 69 % . Eozonofile 1 % , celule Turk 1 0/0 . Coogulabitatea san
guină — 19 °/'o; Hemoglobina 70 % .
Evoln(ia clinică. Pentru studiu, fiind un caz rar cu erupţie urticariană
în timpul accesului febril, nu i-se aplică tratamentul specifio, ci i se prescrie
numai dieta de legume, făinoase şi repaus.
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Bolnavul nostru după anamneză rezultă, că a contractat malaria în
anul 1930 cam prin luna Maiu, nu-şi aduce aminte, când ar fi fost înţepat
de vre-un ţânţar, deci nu se poate preciza durata incubaţiei, care în malarie
forma terţă este 8— 10 zile; desigur că boala a avut un podrom de 1— 2
zile, caracterizat prin senzaţie de oboseală şi de o uşoară stare subfebrilă.
In ce priveşte invaziunea, bolnavul ne povesteşte că a stat în pat în luna
Mai cam o săptămână, în care timp a avut o febră aproape continuă, ceeace
ar corespunde cu perioada de invaziune din malaria terţă, care are o invazie
de 5 6 zile, manifestată prin febră pseudo-continuă. După această febră
pseudo-continuă bolnavul a avut accese febrile, ce c’au succedat la un in
terval de 48 ore mai multe săptămâni.
Peste toamnă şi iarnă bolnavul s ’a aflat într’o stare perfectă de să
nătate.
In ziua de 21 Aprilie 1931 accesele febrile au reînceput, prezentându-se
prin triada caracteristică a acceselor febrile paludice, adică cu frisson, sen
zaţie de căldură, transpiraţie abundentă şi temperatură ridicată. La noi în
serviciu, bolnavul a avut timp de 12 zile, şase accese febrile, succedate la
48 ore interval.
(A se vedea graficul No. 1).

Accesul febril a durat 7 ore şi jumătate. Frissonul a ţinut 2 ore, în
acest timp apare o eflorescentă cutanată constituită din petichii rose, cu margmele neregulate, dinţate şi despărţite de piele sănătoasă.
Frissonul este urmat de senzaţia de căldură, ce durează o oră şi ju 
mătate, în care timp erupţia cutanată devine urticariană.
După senzaţia de căldură îi urmează sudaţia, ce a durat 4 ore şi ju 
mătate, în timp ce erupţia urticariană păleşte şi către sfârşitul accesului dis
pare complect, pielea devenind normală.
(A se vedea graficul No. 2).
De notat este că erupţia urticariană a fost prezentă în toate cele 6
accese febrile pe care le-a avut bolnavul în serviciu, însă ele au diminuat
ca intensitate. In primele accese era foarte intens; iar în cele din urmă era
mai pal sau aproape vizibil.

711

V. • Ex^ntemul urticarian prezentat de bolnav în timpul acceselor
febrile, fiind descris, urmează a se stabili etiologia acestui exantem.
Este el paludic sau de altă natură?
Din evoluţia boalei rezultă că avem de a face cu un paludism
cronic, care a fost contractat în primăvara anului 1930, când a avut
mai multe accese febrile, ce s’au succedat la un interval de 48 ore
de apirexie, timp de mai multe săptămâni.
Bolnavul a fost în o stare de perfectă sănătate toamna şi
iarna; iar în primăvara anului 1931, i-au reapărut accesele febrile
tipice de ^paludism, care s’au manifestat la fel ca şi în anul 1930,
m plus s’a constatat un exantem urticarian, ce i-a apărut în timpu]
acceselor febrile.
Avându-se în vedere, că accesele febrile s’au succedat la un
interval de 48 ore, fiind constituite de frisson, senzaţie de căldură,
transpiraţie profuză, ridicarea de temperatură între 38— 390; iar
examenul hematologic efectuat în timpul accesului febril, arătând
o perturbare sanguină caracteristică paludismului forma terţă şi
prezenţa in sânge a plasmodiului vivax; toate acestea justifică în
deajuns diagonsticul de „paludism forma terţă”. .

f

Patogenitatea acceselor febrile paludice.

Este ştiut că accesul febril paludic are loc în momentul, când
se divide un mare număr de paraziţi; iar după unii malariologi,
odată cu diviziunea se produce o toxină hemolitică, care lizează
globului roşu parazitat şi câte odată hemolizează şi globulele roşii
neparazitate, învecinate.
In acelaşi timp cu producerea substanţei hemolitice se admite
de unii, că s’ar fabrica şi o toxină pyretogenă, care ar produce as
censiunea termică.
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Patogenitatea acceselor febrile paludice, fiind pusă în discuţie
cercetător« italieni Celli,
Gualdi şi Montesano, ca şi c e r c e t ă S
amencam admiţând producerea unei toxine pyretogenă paludică
ce cauzeaza accesul febril paludic, au produs ascenfiunea t e î S
'X f m e n t a le ° T ^
* * * U“
dar acestor în^rcări
c
, • „p ate oblecta' că ascensiunea termică, se poaté
datori faptului, ca însuşi serul normal injectat într’o mare £m itete produce o turburare în organism şi ca urmare poate avea loc
o ascensiune termică.
^
Malariologii francezi sunt de altă părere, nu admit toxina
pyretogenă, ci susţin numai producerea toxinei hemolitice ale cărei
efecte hemobtice au fost studiate in vitro.
’
• - ? alu im.erpretare a accesului febril paludic este ipoteza ede Abrami à Senevet»), care aa cercetat sângele . Ş e i l o r
cu ura ora Inanne de frisson şi an constata, „n d e s e c h i C coloT
dai al plasmei sanguine desechilibru, care este identic cu şocul
“
_•

,Ca„a: i i Cn0a,e* “

WidaI' "

" ^

se'introducTS!

În rez.umat’ Abrami Şi Senevet au constatat prezenţa unei

constituitTd
n 1Cleucopeme,
1C’ ^ P -CCe-inversiunea
de aC-CCSUl formulei
febril Paludic;
criză diminuce « te
constituită^ dm
leucocitare,
[niia numarului, a hematoblaştilor, augmentarea coagulabilităţei sanS a l e 5 m aCdaŞ UmP SC mai COnstată 0 dePresiune a tensiunei arDupă Aynaud9), criza hemoclazică paludică produce fenomenele manifestate clmic, prin accesul febril şi oarecare simptome
ce întovărăşesc accesul febril paludic ca: Syndromele eruprive vo
respimtie|eètc^CaUnele dlareice’ cefaleea, rachialgüle, greutatea în
Condus de aceste date enumărate mai sus şi cercetând fenoaccesid feb ril™ ^ de bolna.vul nostru. am constatat, că înainte de
accesul^ febril a avut loc criza hemoclazică a lui Aynaud,, reprezen
tata prm o leucopeme, inversiunea formulei leucocitare, augn^ntarea
impului de coagulare sanguină şi pe lângă acestea în rim poTdeSn
sindrome^SU U1 febn1, fâbl° Ul diniC era întovărăşit de următoarele
Qo i S ^ ^ 0S’ Seîe arzătoare> respiraţie scurtă, pulsul frequent
90— 120 pulsaţie pe minut, temperatură ridicată între 38-390 L an tem urticanan şi hipotensiune.
’
Din .c d * f P use mai sus rezultă clar, că exantemul urticarian
prezentat de bolnavul nostru în timpul acceselor febrile, este de na
tura paludica şi este exclus un eritem urticarian anaphilactic de
natura protemica, prin faptul că bolnavul a fost supus la o dietă
aproteimca; nu putea fi nici un eritem medicamentos chininic de
oarece nu 1 s a administrat chinină
’
O altă explicare a eritemului urticarian paludic, ar fi faptul că,
q\ MbrAmi et,Senevet Soc. Méd. des hôp., 6 Iunie 1919.
bioL l A S ă S " * Contnbutlon au mécanisme de l’accès palustre C. R. Soc.
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toxina paludică, aflată în torentul circulaţiei sanghuine, în timpul
accesului febril, ar produce un desechilibru al sistemului nervos
neuro-vegetativ şi care fiind în o stare de sensibilitate, odată cu
declanşarea accesului febril paludic am avea şi o declanşare a exantemului urticarian paludic.
„ Accesele febrile ale bolnavului nostru au încetat spontan,
tară tratament specific, ci numai prin repaos.
După Marchoux, în unele cazuri de paludism forma terţă, ac
cesele febrile după 5— 6 accese dispar pentru un timp de cel
puţin o săptămână şi aceasta s’ar datora schizontolizei şi anticor
pilor specifici.
Tratament.

.

După 8 zile de apirexie i-am aplicat bolnavului tratamentul
de atac prescris de Ravaut, administrându-i zilnic timp de 2 zile
per os câte patru cachete de clorhidrat de chinină a 0,50 gr.- iar
2 zile următoare ,câte 0,50 gr. cacodilat de sodiu zilnic în iniecţiuni intra-musculare, după aceia 2 zile chinină şi în urmă iar
zue arsenic şi aşa mai departe timp de 20 zile; după aceia 10
aie, 1 s a dat per os de 3 ori câte 1 o picături pe zi soluţie Lugol.
C o n c l u z i u n i : Una dintre complicaţiunile paludismului este
Şi exantemul urticarian care apare odată cu accesul febril, durează
acce?,lnimfî? - , aCC!,S-UlUi’ îar intensitatea sa dePinde de intensitatea
accesului febnl, adica cu cât accensiunea termică este mai .mare
cu cât exantemul este mai intens.
’
Ca etiologie eritemul urticarian paludic ar fi produs fie de
rhîifn h(:m0c!azică Paludică descrisă de Aynaud, fie din cauza dezeludică Ul S1StCmului nervos neuro-vegetativ, produs de toxina parv» 1.*. D ed Paludismul este o maladie a sângelui, care de multe ori
syndrome clinice, poate să prezinte în timpul acce
selor febrile şi erupţmni cutanate, sub forma de exanteme urticariane
a căror intensitate este în raport cu intensitatea accesului febril.’
biblio g r a fie

Abrami et Senevet: Soc. Méd. des hop. 6 Iunie 1919. _ Aynaud: Con
tribution au mecanisme de l'accès palustre, C. R. Soc. biol. 11 Mai 1918 _
Cuboni et Marehialava: Arch. f. F.xpcr.( Path. und Pharm., X III. - DaniIcwsky: Sur les microbes de l'infection malarique aiguè et cronique chez les
«seaux et chez 1 homme. An. de l'Inst. Pasteur 1890. - Giovani Orsi: Journa
hygiene, 1881. — Foloy et Parot: Arch. de L ’Inst. Past. JD’Alger 1923
as.
. p. 286.
Jolly: Traité technique d ’hématologie 1923, Paris —
Langeron : Précis de microscopie Masson edit. Paris. — Laveran: Traité des
fièvres palustres.1 8 8 4 . Léger M „ Paludisme congénital, Bull. Soc. Path
V
Î “ " ” ’ DnmoIlard et
Soc. Méd. hôpitaux,
I
910.
Mannaberg: Die Malanaparasiten auf Grund eigner und
fremder Beobachtungen dargestellt. Viena 1893. Marehoux: Transmision
u paiudisme par des moustiques (Ann. d ’hyg, et de med. col. 1899V. — Meekcl:
Zeisch f. Psychiat 1847. — M etchnikoff: Centr. f. Bakt. t. V II 1887 pag. 624^
24

VT f o i n

714
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— Meidovan: Cent. f. Bakt. Orig. t. XLVT August 1912. — Paisseau et
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rend. Ac. Sc. 20 Février 1882. — Kicax: Hématologie clinique Paris 1924. —
R. Ross, Researches on malarie. Les prix Nobel. Stokholm 1904. — Sergent
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N.
paludisme.

S troian et T. R a ïl e a n u : Exanthème urticarien dans le

Les auteurs publient l’observation d’un tel cas, et après avoir rappelé les
différentes explications pathogéniques proposées, s’arrêtent à la conception d’Abrami
et Sevenet et admettent que l’exanthème urticarien est de nature hémoclasique,
de même que l’accès fébrile.

N. STROIAN und RAÏLEANU T h e o d o r : Urtikatisches Exan
them in der Malaria.
Nach einer kurzen Darstellung der anathomo-pathologie des Blutes und
der verschiedenen Organe in der Malaria, publiziren die Verfasser die Beobach
tung eines Kranken mit Malaria Terz bestätigt durch das Laboratorium, der
Kranke zeigt während des Fiber-Anfalles ein urtikarisches Exanthem.
Indem die Verfasser zur Erklärung des urticarischen Exanthems gleich
zeitig mit dem Malaria-Anfall übergehen, nachdem sie bei der Ansicht des Abrami
u. Sevenet, Aynaud, welche während derZeit die dem Fieber Anfall vorangeht, die
Anwesenheit der hemoclasischen Krise mit Leucopenie wargenommen haben ;
sie fanden noch die Inversion des Leucocytären Bildes, die Verringerung der
Zahl des Hemoleukoblasten und die Verminderung der Arterielen Tension.
Die Verfasser haben beim untersuchten Kranken diese Hemoklasische
Krise vor dem Fieberanfalle bemerkt Deshalb ziehen sie die Schlussfolgerung
dass der Urtikarische Erythem von Hemoklasicher Natur ist, so wie es auch der
Fieberanfall ist

MEDICINA PRACTICA
I.
D IF IC U L T Ă Ţ I I N D IA G N O S T IC U L C L IN IC $1 R A D IO L O G IC
A L ULCERULUI D U O D EN A L
de

L DUMITRESCU POPOV1C1

Ulcerul gastric este o afecţiune extrem de frecventă.
Ulcerul duodenului este încă şi mai des întâlnit în pathologia
digestivă.
Astfel pe o statistică a lui Hart din Berlin — în anul 1919,
făcută pe 1541 de autopsii, găsim existenţa acestor ulceraţiuni în
181 de cazuri, ceia ce ne dă un procent de 11,7.
In Anglia, Sewarth face o statistică asemănătoare pe 4000
de autopsii practicate între anii 1921 şi 1926. Acest autor găseşte
în aceste 4000 de cercetări, prezenţa în 400 de ulceraţiuni gastroduodenale cu un procent de 10.
In sfârşit o altă serie de autori dau un procent de 2 până la
20 de ulcere pe suta de cadavre examinate la întâmplare, (Fraţii
Mayo din America).
Luând media acestor statistice vedem că frecvenţa ulcerelor
digestive la om, poate fi considerată după cercetările anatomice,
de circa ioo/„ din întreaga populaţie care moare, neţinând socoteală
de clasa socială.
Acum să vedem care este frecvenţa diagnosticului de ulcer
în aceste cazuri, în cursul vieţii:
C o u r c o u x cercetând pe o sumă de 7000 persoane adulte,
prin toate mijloacele de investigaţie moderne: clinic, radiologie şi
prin cercetările de laborator ajunge să descoperă un total de 32
de ulcere gastro-duodenale, deci într’o proporţie de 0,40/0.
Nu mai cunoaştem şi alte statistice făcute aşa în masă în acest
sens ^ dar cunoscând faptul că marea majoritate a bolnavilor
examinaţi de noi nu sunt la primul examen al tubului digestiv —
ci au fost cercetaţi în repetate rânduri şi de alţi medici m ai îna
inte fără să li se poată preciza diagnosticul, putem conchide că
diagnosticul acestor ulcere digestive prezintă destule dificultăţi.
In plus faptul că, o sumă din aceşti bolnavi au suferit în

716

răstimpul de când au prezentat primele tulburări digestive şi până
la starea actuală, şi o operaţie de apendicită, ne îndreptăţeşte să
credem că mulţi din aceştia au fost diagnosticaţi greşit.
Dacă pentru diagnosticul ulcerului de stomac aceste dificultăţi
sunt azi multe — în diagnosticul ulcerului duodenal dificultăţile sunt
şi mai numeroase — dovadă diferenţa dintre numărul procentului
la autopsiile citate mai sus — şi procentul aceloraşi leziuni desco
perite la adult în cursul vieţii (ioo/0 faţă de 0,40/0).
De ce natură pot fi aceste dificultăţi?
întâi dificultăţi de ordin clinic, apoi dificultăţi de ordin ra
diologie — cercetările de laborator în aceste cazuri fiind numai
complimentare — şi având valoarea numai în ansamblul simpto
matologiei clinice şi radiologice.
CLINIC ulcerul duodenului se manifestă prin:
a) Perioade dureroase, survenind sub formă de crize de câte
1 5— 20 de zile durată — dureri tardive după masă la 3— 4— 5 ore.
Acest caracter al durerilor care survin sub formă de crize
mai mult sau mai puţin distanţate — este unul din semnele
cele mai importante de ulcer duodenal.
Crizele apar odată sau de două ori în cursul primului an,
repetandu-se din ce în ce mai des, în anii următori.
Dar se citează cazuri — deşi extrem de rar, — când criza du
reroasă nu mai durează 1 5— 20 de zile ca în mod obişnuit — ci cu
mult mai puţin.
Astfel J. C h . R o u x şi G i r a u l t 1) citează recent o criză
de o singură zi în cursul evoluţiei unui ulcer duodenal — ulcer con
firmat prin examenul radiologie.
C h i r a y 2) citează un caz asemănător unde criza dureroasă
de o extremă violenţă, nu dura decât câteva ore — dispărând apoi
complect pentru o lungă perioadă de vreme. In cursul unui an,
acest bolnav prezintă 5— 6 asemenea crize care însă dispărură aşa
de repede, încât medicul chemat n’avu niciodată ocazia să exa
mineze pe bolnav în timpul durerii. Intre două crize starea funcţio
nală digestivă rămânea perfect satisfăcătoare.
In sfârşit în timpul unei crize putu fi chemat un chirurg —
care alarmat de acuitatea fenomenelor, transportă pe bolnav într’o
clinică şi interveni de urgenţă. La operaţie se descoperi un ulcer
duodenal mare şi se făcu o gastro-enteroanastomoză.
Vedem deci că acest caracter — pathognomonic după unii au
tori ca G u t m a n şi J a h y e l 3), poate avea o valoare reală dar
nu absolută în diagnosticul ulcerului de duoden.
b) Hemoragiile digestive. Diagnosticul hemoragiilor digestive
este unul din cele mai dificile în gastro-enterologie. Acestea apar
sau când bolnavul are în urma lui o întreagă istorie de tulburări dispeptice cu perioade dureroase — şi atunci prezumţia este mai mare
sau hemoragiile sunt primitive şi atunci interpretarea este .mult
mai delicată. Eventualitatea acestei manifestaţiuni primitive hemoragice în simptomatologia ulcerului este după un studiu făcut de
B a l f o u r pe 1000 de cazuri — de abia într’o proporţie de 8o/0.
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,Şl t0tU5‘ câte Şsemenea hemoragii primitive fără simptomatoloS, d^ rl r°taSfă ~ ™ ‘au fosî. adfesate numai mie în cursul ultimului
an, etichetate ca hemoragii ulceroase.
In prezenţa unei asemenea hemoragii primitive este întot
deauna imposibil de a afirma numai pe baza acestui simptom —
dacă este sau nu vorba de un ulcer duodenal hemoragie - şi aceasta cu atat mai mult cu cât un ulcer recent poate - să sevindece şpontan, după puseul hemoragie — vindecare clinică radiologică şi anatomică.
Asemenea hemoragii primitive putem întâlni şi în cursul cancfrulul 5, s,fllBul„i Bastric _ e,
afecţiunile
SUS‘ ™

şi discraznlor vasculo-sanguine.

*“

DrecirmirTeCial Se înJâlnesc asemenea hemoragii în cursul stărilor
cu D r H e r o i l i " ) “ 101'
mS1Stat în ultimul timP ^preună
dintr’o ^ u t f Î i ^ Prezen.ta' ă de Gutman ^ Demole se atribue
dmtr o sută de hemoragu digestive că numai 24 ar fi datorite le
ziunilor gastro-duodenale - restul de 760/0 _ altor cauze.
1SCUtând numai aceste două simptome capitale şi aproape
pathognomonice - pe baza cărora se etichetează în mod clinic Sn
ac«

Câ|i faC,° ri de eroare P°*

logic a!'1‘“uodLTur5" " 0“ '
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Si falşifica

Si in exam' ,”,1

f

diolnrWc.e l î X iR a ? ° nJd
C h - J a q u e l i n 5) insistă în studiul radiologic al ulcerului duodenal, asupra 2 feluri de semne, semne lo
cale şi semne la distanţă.
fatx ° mtre, SemnC]e i°„cale cităm în fugă: nişa tip Haudek, nişa de
si nic^ 1 PatAi ref duala suspendată, deformaţiunile conturului bulbar
L n Ş • U1 A.kerlund' Pseudo-diverticulele şi nişele sacciforme, pintenul masurile, depresiunile, ancoşele, izolate sau combinate, dificul-

s u

r ă

?

s s s area bulbu,ui’ buib excen*ri° 51 durm

Iu

s c r v a it î™ ." ! ? '^
diVa” l.ă trebl" să vorbim d« semaelc obmai sus de bulb — la nivelul stomacului şi pilorului şi anume
de semnele care constituesc sindromul lui Barclay (Hipersecret“
pertonie, hiperkinezie evacuarea primitivă rapidă, rezidiu tLdiv)
Puţin coe
m °^ ^ ter!_ O
Va ,Chiar Sten0za pilorică mai mult sau mai
vrimeS) Pl
in exPllcapa căruia am insistat nu de multă
S6-mn,ele ° bse,rvate mai i° s de bulb s’au descris spasme,
contracturi Ş1 alteraţu de tranzit în restul inelului duodenal, unde
sa extins procesul de penduodenită.

Jemne

d is r J S ^ t ^
care în mare parte se bazează pe
este £
^las*ca a ltu Akerlund, singura care are o valoare reală
veni*
de fat.a’. care duPa Gutman este imaginea cea mai frec
venta şi cea mai importantă de ulcer duodenal.
spune
*nr“ZeDÎa aCGStUÎ Sf mn ~ Pathognomonic - i-am putea
spune, care msa nu apare decât într'o anume stare de umplere sau
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de golire a duodenului, poate uşor trece neobservată, căci în multe
din aceste cazuri bulbul umplându-se în întregime nu lasă să se
întrevadă nimic pathologic — de unde concluzia aceluiaşi autor:
că integritatea radiologica absolută a conturului bulbului — pe toate
clişeele radiografice — nu trebue să excludă posibilitatea unui ulcer
la acest nivel.
De obiceiu nişa aceasta ulceroasă este mică şi apare încon
jurată de umbra bulbară — deformată sau nu şi întotdeauna mai
estompată decât pata lenticulară propriu zisă.
Sunt însă cazuri când din contră ulcerul este gigant — putând
atiţige dimensiunile bulbului normal — mascând aproape în între
gim^ umbra bulbară — cu care uşor poate fi confundat.
Q astfel de varietate a fost mai întâi descrisă de B r d i c z k a
şi mal în urmă de către L e d o u x - L e b a r d , H i l l m a n d şi
G a r c i a C a l d e r o n 7).
In asemenea cazuri când nişa este mare — dificultatea este şi
rpai accentuată — nişa putând fi uşor luată drept bulbul duodenal
nprmal.
Nişa de faţă apare la ecran sau pe placa radiografică prin
umplerea craterului ulceros cu substanţa baritată. In ulcerele recente
înşă craterul nu este întodeauna suficent de adânc pentru a opri
substanţa opacă. In cazurile acestea craterul este ceva mai accentuat
prip edemul mucoasei de împrejur — care face ca un burelet periulcţros. S ’a observat însă că acest burelet de edem dispare după
henţoragie — de unde concluzia că în ulcerele care au sângerat
recqnt — examenul radiologie poate rămâne negativ prin ştergerea
craţerului care era mai mult de natură edematoasă. Acelaş lucru se
poaţe întâmpla tot după hemoragii când craterul a rămas umplut
cu un chiag de fibină şi, când şi substanţa baritată nu se mai o*
preşte în acel punct desemnând o pată lenticulară reziduală.
In fine altă dată substanţa opacă întrebuinţată este cu mult
prpa consistentă, iar tranzitul duodenal fiind rapid, barita nu poate
fi oprită la nivelul unui ulcer cu deschiderea mică.
Pentru aceste motive noi suntem contra întrebuinţării de iaurt
baritat — ci utilizăm bariul dizolvat în ceai sau apă — de consistenţă
peva mai groasă decât a laptelui.
In asemenea condiţiuni rezultatul examenului radiologie poate
să primeze chiar constatărilor chirurgului — care după laparatomie
nu găseşte infiltrat bulbul duodenal — ulcerul fiind de dată recentă.
In concluzie pentru a trece peste dificultăţile de ordin radiologie
— în diagnosticul ulcerului duodenal — trebue să ţinem seamă de
faptele semnalate mai sus şi în special examenul radiologie trebueşte să fie practicat în cursul perioadelor evolutive ulceroase
— ţinând seamă şi de faptul că ulcerul a sângerat sau nu, recent.
Acest examen trebue repetat în mai multe reprize — şi început
întotdeauna printr’un amănunţit examen radioscopie.
Examenul radiografie nu poate decât să objectiveze o imagine
sau deformaţie întrevăzută scopiceşte.
Chiar radiografia în serie făcută cu selectorul lui Béclère,
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poate trece pe lângă imagini uşor de observat la radioscopia atentă.
.. i •j «unstanţa opacă utilizată să aibă întotdeauna o consistentă*
lichida, când se caută depistarea ulcerelor digestive.
Diagnosticul definitiv de ulcer duodenal nu poate fi pus nici
clinic ni a radioscopie — ci se deduce numai din colaborarea acestor
mijloace la care se adaugă şi cercetările chimice.
„ „ Pe?tnf. bu.na interpretare a acestora, e de dorit ca specialistul
sa fie şi cbmcian şi radiolog şi să cunoască şi valoarea cercetărilor
de laborator necesitate de technica gastro-enterologică.
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I. D u m i t r e s c u -P o p o v i c i : Les difficultés dans le diagnostic cli
nique et radiologique de l ’ulcère duodênal.

trônai

4

rUte.Ur fait la„C?“ paraison entre les statistiques de l’ulcère duodênal

L T i V «
PSIC
“ 1Cère tr° Uvé Chez 1,adu,te pendant la vie et constate une
grande différence (10® 0 trouvé à l’autopsie et 4«/„ pendant la v ie ).- Cette diffé

rence est due aux difficultés de diagnostic de l’ulcère duodênal.
En étudiant les symptômes cliniques les plus importants qui furent jugés
comme pathognomoniques, c’est-à-dire la douleur et les hémorragies digéstives on
trouve que ces symptômes n’ont pas une valeur absolue.
’
Hnit ^ mê? C lncer,itude se constate à l’examen radiologique du duodène On
do î
Sympt° mat0l0gle clini9ue avec attention et l'examen radiologique
doit être répété et précédé par une radioscopie.
° ^
Le diagnostic définitif de l’ulcère duodênal doit être déduit de l’association
des recherches cliniques et radiologiques.
„
D u m i t r e s c u -P o p o v i c i : Schwierigkeiten in der klinischen und
radiologischen Diagnose des Duodenum— Geschwüres
GeschJfltr I erfr ecr r aCht eif en Vergleich zw>schen Statistiken von Duodenal
Geschwüre bei der Sektion und denen die bei Erwachsenen während des Lebens
0,40/“ im Leben)”’
ei“en gr°SSeD Untersohied (10®/#bei der Sektion und

» .e e s S X

duM’ dle

al« r, ,Wenn mfndie wichtigen klinischen Symptome analysiert welche biss nun
un?en fö T n Z
der Sch“ erz uad
Verdaungsblu“
’t v
^hd TT !! df SS auch diese sy“ P‘ome keinen absoluten Wert haben,
des Duodlnnm Z n ' ^ 1
man auch bei der radiologischen Untersuchung
und „. d.
Daher muss die klinische Symtomatologie mit Aufmerksamkeit
d Einsicht analysirt und die radiologische Prüfung öfters wiederholt und immer
mit einer Radioscopie angefangen werden.
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II.
P Y R E T O T E R A P IA IN T R A T A M E N T U L C H O R E E I
LUI SYDEN HAM
de

D-r L VASILESCU
fost asistent al Facultăţii de Medicină din Paris.

ra„
ln<ri

C.horeea Iui Sydenham, afecţiune frecventă la tineri şi mai
mtâlmta la adult> este Şi azi o afecţiune curioasă, de etio-

m S t spedfiCSCUta ?1 Căteia nU 1 S a 8’ăsit Până în prezent un trata‘
In prf cdca fln ică fiind una din maladiile impresionante prin
mptomatologia ei sgomotoasă, cu atât mai impresionantă cu cât
s e aproape exclusiv maladia sexului femenin, orice contribuţie
de ordin terapeutic ce poate influenta favorabil evoluţia ei, este
bme venita şi mentă a fi adusă la cunoştiinţă publicului medical,
rit,,, « ,,w a %a».-aVea Pretenţiunea unei inovaţiuni, găsesc nimerit să
„ p bl.lc^tatu un 032 de Choree vulgară la o pacientă adultă,
a carei ^ndecare a survenit scurt timp dela aplicarea unui tratament
cu mjecţu intravenoase de Glasul (salicilat de sodiu în sol. glucozataj caruia î-am asociat injecţii intravenoase de vaccin antitifoparatific, in scop de a institui Pyretoterapia.
Noua terapeutică, dacă este permis a o intitula astfel, îşi
J r J S r i inn ; T f mt*ele
noştri, marii clinicieni
Trousseau şi Dtealafoy m ale căror magistrale tratate şi azi vom
1 i;a ”° maladie febrila intercurentă, modifică sau suspendă ChoS L - ? C. CUrand in -American Journal of the Medical Science” din
trehiiim 06 1
i •
Bauer, preconizează înîm A Î A
antltlfl°-Paratific pe cale intravenoasă, în tra
tamentul choreei Sydenham, mai ales în forma cronică, unde ei au
obţinut vindecări in 7oo/0 din cazuri.
Doza iniţială 0,15— 0,20 cc., este urmată la 3 - 4 ore de un
frison violent şi de un pusseu termic ce se poate prelungi dela
0 - 1 2 ore. Când doza mifială nu este urmată de nici o reacţie
se măreşte zilnic cu 0,1 cc., timp de 5 - 6 zile. In choreele cronice
b o ln ^ n Îf0 3~ A S-m -de CâtC 6. injecîii- având grije ca atunci când
tp '
}■
febra .f1 a 2'a 21 duPă vaccin, să aplicăm . această
terapeutica la 2— 3 zile.
In general ameliorarea survine după a 2— 3 injecţie, iar vinde-
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C?rea„ ^uPa a ® sau a 7 injecţie. Dacă bolnavii riu fac reacţie sufi
cientă, ^ceeace este indispensabil unei bune reuşite, se augmentează
doza zilnică cu 0,1 cc. până la obţinerea efectului dorit; Cooper
şi Bauer citează un bolnav care a primit 1,5 cc. ca ultimă doză.
Nu se constată nici o complicaţie în cursul acestei terapeutici,
dar pentru a evita şocul pe care unii bolnavi îl1 pot avea, eu am
recurs la amestecul cantităţii necesare de vaccin cu apă fiziologică
9 /00 pană la complectarea a 1 cc. Injecţia se face intravenos ex
trem de încet şi numai în poziţie culcată.
OBSERVAŢIE CLINICA. — Pe ziua de 8 Iunie, văd pe D-na G „
in etate de 27 ani, care dela 20 Mai 1934, sufere de convulsiuni (expresia
unui membru din familie), în jumătatea stângă a corpului.
Pacienta se prezintă într’adevăr cu mişcări choreice, ample, neregulate
şi involuntare, numai de partea stângă; interesând muşchii feţii, membrul
superior şi inferior stâng. Mişcările involuntare şi dezordonate ale mâinei,
devin mai accentuate când pacienta voeşte să facă o mişcare, exagerate de
orişice factor emotiv, şi dispar complect cu repausul sau în timpul somnului.
n, °biect luat cu mana cade de mai multe ori, din care cauză bolnava pentru
a-şi ascunde această neplăcere, face gesturi intenţionate, dar dezordonate şi
nelogice. Puterea muşchiulară la mâna stângă e mult diminuată faţă de forţa
muşchiulară a mâinei drepte (din lipsa unui dinamometru această forţă nu
s a putut calcula în cifre). Mersul e bizar şi săltăreţ, din cauza piciorului stâng
care este lansat peste măsură la fiecare pas ce vrea să facă bolnava.
Vorba e lentă şi sacadată, iar cuvintele atât de rău articulate încât
abia se înţelege aceea ce vrea să exprime pacienta.
Trăsăturile feţii sunt într’o continuă mişcare, mai ales de partea stângă;
sensibilitatea superficială, tactilă, termică şi dureroasă este conservată. Reflexele
cutanate, plantare şi osteo-tendinoase sunt normale. Se plânge de insomnie ac
centuată, pentru care se administrează în fiecare seară 0,10 cgr. Gardenal,
şi fam ilia a remarcat o schimbare de caracter, caracterizată prin emotivitate
exagerată şi plâns nemotivat la cea mai mică contrarietate.
,
ANTEC. P E R S.: Rugeolă la 10 ani; Scarlatină la 15 ani, urmată la
catcva luni în urmă de Choree, care a durat 6 luni şi a dispărut fără
urmă. Factorul determinant în apariţia Choreei a fost o emoţie puternică, cu
ocazia morţei unui nepot. Neagă sifilisul.
AN T. H ERED O-COLAT.: Tatăl mort la 57 ani, de o afecţiune car
diacă, mamă de 60 ani cu scleroză cardio-arterială şi mare hipertensiune arterială.
ISTORIC: Ca şi în adolescenţă, Choreea a survenit cu ocazia unui
conflict familiar, din a cărui cauză a avut o puternică emoţie, pe ziua de
20 Mai 1934. La început 2— 3 zile a avut o uşoară mişcare febrilă, 37,5— 38,
după care a observat dificultate în vorbire, apariţia treptată a mişcărilor
involuntare, la început la membrul sup. stâng, mai târziu la membrul inf.
de aceiaşi parte. Fiind la Arad, a consultat mai mulţi medici cari au tra
tat-o cu fricţiuni alcoolizate şi repaus, impunându-i un regim lacto-vegetarian,
unii dintre ei recomandându-i chiar tratament electric.Maladia
agravându-se se decide să vină la Craiova, unde având familia, consultă un medic cu
reputaţie de neurolog, care punând diagnoza de Choree Sydenliam, îi aplică
tratamentul arsenical sub forma liquoarei lui Bondia; începe la 1 Iunie cu
5 gr. pe zi şi continuă până la 8. Iunie, dată la
care lua per os
20 gr. din această soluţie. Cu tot tratamentul pacienta se simte din ce în ce
9
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mai rău, mişcările devin mai dezordonate, începând să simtă dificultate la
masticaţie şi deglutiţie.
Examinând pacienta la această dată, fată de starea alarmantă şi evo
luţia evident progresivă a maladiei, încep tratamentul cu salicilat intravenos
gr. pe zi (sub forma de Glnsal), cu atât mai mult cu cât la cord
se aude în diastolă un rulment. Făcând apropiere între afinitatea virusului reumatismal pentru cord şi al presupusului virus al Ch.reel, am judecat că
salicilatul de sodiu administrat pe această cale, ar putea opri constituirea unei
ziuni onficiale. Faţa de ignoranta noastră în ceeace priveşte etiologia maf ,CUm f utdrii calificaţi nu s’au îndoit de identtatea Choreei şi a En.
■,
letargice, am găsit o justificare în plus acestei terapeutici, căreia
conform sugestiei autorilor americani mai sus citati, i-am asociat pe cale intravenoasa vaccinul antitifo-paratific, procurat delà Laboratorul CâuUenzino
din .Bucureşti.

8
Iunie 1934, 5 cc. Glusal. — 9 Iunie 1934, 0,1 cc. vaccin dizolvat în
9 cc. ser fiz.ol. 10 Iunie 1934, 5 cc. Glusal. 11 Iunie 1934, 0 1
C
, V aCC1“ i o T°1Vant “ 9
861 fizi0l> (fris0D violent duPă 3 « e
febră
3 9 >‘ * . 120Iume 1934> Glqsal 5 cc- ~ 13 Iunie 1934, 0,15 cc. vaccin disolvant in 8 cc. ser fiziol (reacţia la 2 ore). — 14 Iunie 1934, Glusal.
fee constata o ameliorare evidentă, mişcările choreice fiind mult reduse iar
vorba mai clară şi inteligibilă. 15 Iunie 1934, 0,15 cc. vaccin 16
lume 1934, 5 cc. Glusal. 17 Iunie 1934, 0,15 cc. vacin. _ 18 Iunie 1934,
cc. Glusal. — 19 lum e 1934, Mişcările choreice complect dispărute. B ol
nava veselă şi cu vorba aproape normală, îşi face toaleta singură şi poate
eşi la plimbare. Caracterul emotiv şi iraşcibil total m odificat; insomnia
dispărută, bolnava se consideră deplin vindecată după 12 zile de tratament.

Cazul este instructiv prin rezultatul terapeutic, care poate fi
considerat ca unul din cele mai bune tratamente, dacă proporţia de
vindecări e atât de mare (65— 700/0) după cum susţin Coaper
şi Bauer mai ales în choreea cronică.
I. VAS1LESCU: La pyrethothérapie dans le traitement de la
chorrée de Sydenham.
L’auteur publie un cas de chorrée de Sydenham qui fut traité avec de
bons résultats d après la méthode de Cooper et Bauer par la pyrethothérapie II
injecte en même temps mtra-veineux du glucosal (salicilat et glucose) avec le
ftbrilesantItyPhyqUe paratyphlque en doses croissantes pour obtenir des réactions
La dose initiale est de 0.15 c. m .; si le malade a de la fièvre, le deuxième
our après 1 injection, on fera le vaccin tous les 2 - 3 jours en augmentant de 0.10
f r ’ daaf , les ch° rrés chroniques on fera 3—4 séries à 6 injections. Le vaccin doit
être mêlé avec le sérum physiologique et on l’injecte lentement

I. VASILESCU: D ie Pyretotherapie in der Behandlung der Svd-

enhamschen Choree.

F V X t rft SSf r Verôî entlicht einen Fa» von Sydenhamschen Choree, die
er nach der Methode von Cooper u. Bauer mit gutem Erfolge behandelt hat

.. ..l' m fl® , rhaftf Reaktionen zu erhalten, injectiert er intra-venös mit Glucosal
(Salicilat u. Glucose) antityphic-paratyphic Vaccinium in zunehmenden Dosen.
der
0,1£ C‘
c — W enn »er Kranke den zweiten Tag nach
der Injektion Fieber hat, gebraucht man das Vaccinium jede 3 - 5 Tage, in der
kromschen Choree macht man 3—4 Reihen von 6 Injectionen
g
Das Vaccinium wird mit physiologischen Kochsalzlösung langsam gemischt

MIŞCAREA

MEDICALĂ

ROMÂNEASCĂ

i.

REVISTA ANALITICĂ
Â. — CĂRŢI — MONOGRAFII *)
Professeur C. DANIEL et D. MAVRODIN : V ACTINOMYCOSE GENITALE
Edition de «L ’Expansion scientifique française», Paris, 1934,
(Collection «L’Actualité gynécologique»).

DE IA FEMME. -

^Ultimul fascicol al elegantei colecţiuni „L ’actualité gynécologique , de sub direcţiunea d-lui L. M. Pierra, este prima lucrare com
plectă în Franţa şi constitue o admirabilă punere la punct a chestiunei actinomycozei genitale la femee, datorită d-lor Profesor C.
Damei şi D-r D. Mavrodin.
Această maladie, semnalată pentru prima oară prin publi
c i 11™ izolate de cazuri mai ales în lumea germanică, unde, dealtfel,
a făcut şi obiectul primei puneri la punct, în 1924, în tratatul lui
Holban şi Seitz, abia este semnalată în Tratatele clasice franceze de
gynécologie.
Intr un prim capitol autorii trec pe scurt în revista Istoricul acestei ches
tiuni, conchizând că numărul mic de cazuri publicate până la începutul anului
1933 (77 cazuri), pare a se mări în ultimii ani, datorită desigur şi faptului
°â g j necologii se gândesc mai mult la ea. De aci reese interesul pe care îl
prezintă pentru practician studiul complect al acestei maladii.
Tn capitolul asupra Etiologici sunt pe larg studiate atât actinomycoza
genitală primitivă cat şi cea secundară, bazându-se pe cazurile publicate şi
clasându-le după datele pe cari autorii le-au-avut la îndemână.
Anatomia patologică a acestei rare afecţiuni este expusă complect ma
croscopie şi microscopic făcând să reiasă caracteristicele acestei localizări a
actinomycozei, insistând asupra posibilităţilor de diagnostic prin examenul pie
selor extirpate prin operaţiuni.
Studiul clinic insistă asupra debutului atât de variabil al maladiei, turburărilor funcţionale, foarte asemănătoare cu ale tuberculozei genitale, simp-

*) Recensitle se Jac în ordinea cronologică a primirii ia redacţie a lucrărilor.
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tomelor generale şi simptomelor fizice, în diversele localizări pe segmentele
organelor genitale ale femeei.
Acest capitol este complectat cu toate examenele de laborator ce pot
ajuta diagnosticul şi au o izolare de forme clinice sub cari se poate prezenta
această afecţiune.
Diagnosticul este uşor ţinându-se seamă de toate datele expuse la
studiul clinic al maladiei şi deaceia autorii nu insistă prea mult asupra
acestui capitol.
Pronogtienl localizărei actinomycozei pe organele genitale la femei este
foarte rezervat mai ales atunci când diagnosticul nu este pus la început. Autorii
găsesc totuşi 9 cazuri vindecate prin tratament cihrurgical sau raze şi insistă
asupra posibilităţilor de vindecare prin tratament.
Tratamentul este complect expus atât în ce priveşte chirurgia, cât şi
radioterapia şi terapeutica medicală, autorii arătând avantajele ficăruiă în
parte sau asociate.
Lucrarea se termină cu expunerea pe scurt a 66 observaţiuni clinice stu
diate, dintre cari una personală, ca sprijin al celor expuse, precum şi cu un
index bibliografic la zi asupra acestei chestiuni.

înmulţirea publicaţiunilor în ultimul timp asupra actinomycozei
genitale la femee (aproape 30 cazuri dela 1924), face să. se între
vadă posibilitatea diagnosticului mai frequent al acestei localizări şi
de aceea monografia d-lor Prof. C. Daniel şi D-r D. Mavrodin,
permite prin datele ce le expune a facilita aceasta şi a face posibil
un tratament la timp.
Bogatul material documentar, stilul clar şi concis, eleganţa ti
parului, precum şi cele 10 figuri i n cari 3 personale, fac ca acest
volum să poată fi uşor şi cu folos citit atât de gynecologi cât si
de chirurgi.
Deaceea această nouă monografie a şcoalei gynecologice ro
mâneşti nu trebue să lipsească din biblioteca niciunuî practician.
D-r Mircea lonescu.

•

*

*

A gregat D-r T. N ASTA: TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL ULCERU
LUI GASTRO-DUODENAL. — V oi. 213 pag. Tip. «Modernă» Bucureşti 1933.

Caşi asupra tratamentul medical, s’a scris enorm de mult
asupra tratamentului chirurgical al ulcerului gastro-duodenal. Această
abundenţă de publicaţiuni dovedeşte pe deoparte frequenţa cazurilor
de ulcer şi pe de altă parte absenţa unei patogenii precise, la lumina
căreia să se aplice un tratament medical sau chirurgical.
Din această cauză, alcătuirea unei lucrări asupra tratamen
tului chirurgical al ulcerului gastro-duodenal cere cnoaşterea şi
selecţionarea unui material extrem de bogat şi interpretarea cridcă
a unei vaste experienţe personale.
Lucrarea D-lui Agreg. D-r T. Nasta întruneşte cu prisosinţă
aceste calităţi.
D-sa împarte lucrarea în 5 mari capitole. In primul capitol expune
patogenia ulcerului şi se opreşte îndeosebi asupra concepţiilor moderne, pe cari
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le explică nu numai prin citarea lucrărilor mai importante, dar printr’un bogat
material de cercetări personale.
A l II-lea capitol tratează despre evoluţia ţi starea actuală a terapeu
ticei chirurgicale in străinătate şi la noi în ţară. Acest capitol este o punere
la punct perfectă a istoricului acestei chestiuni şi lămureşte complect asupra
diferitelor conceptiuni patogenice şi asupra diferitelor metode chirurgicale cari
au dominat dealungul anilor.
Impresionantă este contribuţia românească *) la studiul chirurgiei ul
cerului, pe care autorul o redă în amănunte. Din acest capitol se vede cum
chirurgia românească, în frunte cu creatorul ei, Profesorul Toma Ionescu, a fost
acea care de mult a deschis căile chirurgiei gastrice, preconizând cu mulţi ani
înainte metodele aplicate azi cu cele mai bune rezultate şi precizând cu mult
înainte elementele de patogenie astăzi aproape unanim admise.
Nu este de mirare deci că literatura medicală românească cunoaşte azi
un material operator impresionant — cum este cel al D-lui P rof. Iacobovici —
şi rezultate din cele mai bune.
In al III-lea capitol se expun pe larg diferitele opteraţinni practi
cate asupra ulcerului gastro-duodenal.
IV-lea capitol, cel mai important, aduce un bogat material de
observaţinni ale D -lui Agreg. D -r T. Nasta, din Institutul de chirurgie „R e 
gele Carol I I ” .
Aci se expune metoda de îngrijire a bolnavilor cu afecţiuni gastrice,
tratamentul pre-operator, operator şi post-operator; aci se găsesc interesante
date clinice, chimice şi radiologice asupra stomacului rezecat; şi tot aci este
publicată statistica personală a autorului, impresionantă prin numărul ope
raţiilor, dar mai ales prin bunele rezultate obţinute.
Lucrarea se închee cu nn studiu eritie al metodelor chirurgicale.
In eonelnzinni D -l Agreg. Nasta arată că în faza ulcerului constituit,
când tratamentul medical urmat cu perseverentă nu duce la nici un rezultat,
este absolut indicat tratamentul chirurgical.
Din toate tratamentele chirurgicale propuse, retine ca cea mai bună operat1«, rezectia largă, fiindcă dă o vindecare complectă şi pune la adăpost bolnavul
de accidentele inerente maladiei (hemoragii, peTforatiuni, cancerizări). Prin rezectie largă înţelege rezecarea a 2/3 cel pufin din întinderea stomacului. Numai
astfel se evită apariţia unui ulcer peptic post-operator. Ca procedeu de rezectie
largă, propune procedeul Reichel-Polya cu modificarea Hofmeister-Pinsterer.
Mortalitatea după rezecai este socotită între 3— 50/0 şi este cu mult mai
mică decât mortalitatea reală după gastro-enlerostomii, care trebue evaluată
la cel puţin 10— 120/o.

Cadrul limitat al acestei semnalări ne opreşte să insistăm asupra tuturor chestiunilor pe care autorul le discută cu o incontes
tabilă competinţă.
Lucrarea D-lui Agregat D-r Nasta trebue citită cu toată
atenţia. Pentru chirurgi constitue o admirabilă punere la punct şi
un impresionant material personal de documentare.
.
) N* permitem să semnalăm la acest capitol absenţa unei frumoase lucrări, recensata aci In 1928, a D-lul D-r VI. Butureanu, tratând în 300 pagini despre «chirurgia ulcerugastric şi duodenal» şi aducând deasemenea un bogat material bibliografic şl interesante
cazuri adunate timp de 7 ani din clinica D-lui Prof. Hortolomei.
*

iui
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Pentru internişti, poate servi ca îndrumare a atitudinei inter
nistului în faţa ulcerului gastro-duodenal. Din lucrarea D-lui Agr.
D-r Tr. Nasta, internistul va înţelege că, atunci când tratamentul
medical aplicat cu perseverenţă nu dă rezultate, el este obligat,
spre binele bolnavului, să fac loc chirurgului, care azi poate
obţine, când operaţia este făcută la timp util, cele mai bune
rezultate.
D-r I. Rosenstein.
*
* *

.

STREBL M ATEI: TURBURAM NERVOASE LA AVIATORI — Teza Fac
de Med. din Cluj 1934.
Este cunoscută influenţa pe care aeronavigaţia o are asupra sistemului
nervos. Sindromul complex pe care-1 provoacă a fost descris de Prof. Urechia
sub denumirea de morbul aviatorului şi de D -ru l Od. Apostol sub denumirea
originală de aeropetopatie.
Sindromul constă in turburări imediate (în timpul sborului): acceleraţia
cordului, palpitaţii, oboseală, cefalee, depresiune, euforie, hiperideatie, greaţă,
balonare abdominală, paliditate, sudori; şi turburări tardive descrise de D -r
Od. Apostol sub numele de hypeipetopatie.
Patogenia acestui sindrom nu este elucidată, autorul aminteşte diferitele
ipoteze emise.
Lucrarea se închee cu expunerea tratamentului preventiv şi curativ al
turburărilor nervoase la aviatori.

D r I. R.

Laboratoires MARONNEAU-MOREL
156, rne des Fouvelles

C on rbcvoie-F R AN CE.

ATOLYSAN
(GRANULAT EFERVESCENT)
DIURETIC — ANTISEPTIC URINAR c o m ;p o z i ţ i e

URICOLITIC.

.

Acest complex coprinde DIFERIŢI URICOLITICI asociaţi in
mod rafionaL Acţiunea lor este favorizată prin adăgirea
de THEOBROMINA ceeace măreşte cuantumul diurezei şi in
mod indirect puterea de eliminare a urinei. Prezenţa HEXAMETILENTETRAMINEI asigură de altiel antisepsia căilor
urinare. Constitue un medicament foarte activ al manife
stărilor urinare.

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

Eşantioane şi literatură Drogneria „Standard* 2 Str. Zorilor, Bucureşti.

B . - REFERATE
Chirurgie.
Profesor 1. IACOBOVICI şi D -r ST. I. JIA N U : Contribnţinni la stndinl
iratlnrilor coloanei vertebrale. — Revistă de Chirurgie No. 1— 2/1934, p. 5.
Autorii recomandă în fracturile închise ale coloane vert, repausul pe un
pat dur, imobilitatea să fie limitată, e suficient 4— 5 săptămâni pentru conso
lidare. îndată ce examinarea radiologică arată că s’a format căluşul, trebue
reluată cu încetul viaţa normală, a 5-a săptămână bolnavul să fie pus în
poziţie şezândă, iar 6 săptămâni să se dea jo3 din pat.
Medic G-ral D -r P -r PARVULESCU şi Medic Cpt. D -r VASCOBOrN IC : Praftura grenadierilor. — Rev. San. M ilit. No. 5/1934.
Fractura humerului prin contracţie musculară este destul da rară. In
timpul războiului cazurile au fost mai numeroase după introducerea grenadei
ca armă de luptă, — de aceea această fractură a fost numită a grenadierilor'.
Autorii publică un caz, primul în literatura medicală românească, al
unui soldat care, după mai multe aruncări de grenade, simte la un moment
dat o durere vie la nivelul braţului stâng (fiind stângaci) cu impotenţă func
ţională.
Se constată o fractură a humerului cu deplasare uşoară a fragmentului
superior în jos şi înafară cu uşoară anguliţie.
Prin osteo-sinteză bolnavul s’a vindecat.
I. R o s e n s t e in

N.
ONACA şi A . N A N A : Tratamentul chirurgical al gangrenei spon
tane a membrelor în legătură eu 140 cazuri. — Sibiul Medical No. 5/1934.
Din observaţia a 140 de cazuri de gangrene spontane ale membrelor,
autorii ajung la următoarele conclusiuni:
Este bine ca tratamentul să înceapă cu aplicarea metodelor terapeutice
conservatoare, medicamentuoase la început, chirurgicale mai târziu. Printre
operaţiile conservatoare, simpatectomia periarterială şi lombară (operaţia Danielopolu) prin lipsa de şoc şi complicaţiuni şi uşurinţă executării, dă cele mai
bune rezultate. După epuizarea tratamentului conservator se va recurge la
amputaţie care se va face la nivelul determinat prin probele: Cosăcescu, Moskovicz, oscilometrie şi mai ales prin arteriografie.
/ . R.
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Infecfioase.
NANU-MUSCEL, D. IONESCU et V. RU N CAN : Pnenmo-par»typhna
B ehez nn diabetique. — Bull. et mem. de la Soc. med. des Hop. de Buc.
No. 2/1934, p. 21.
Comunică cazul unui bolnav
diabetic, care capătă un paratyphos B
cu pneumoparatyphus B, caracterizat prin astenie, stare adinamică pronun
ţată. Importanţa relativă a acestui caz consistă prin caracterul de toxiinfectiune alimentară şi semnele unei pneumonii. Nu se va face diagnosticul
de paratifio B de cât când syndromul clinic al boalei este în concordanţă cu
o hemocultură pozitivă cu bacili minuţios identificaţi şi cu aglutinarea de
serul bolnavilor în diluţii forte cu bacilul paratific.
R. H .

Prof. A L. SLĂTINEANU şi D -r E. BLPTESCU : Asociaţia dintre scarlatină şi rngeolă. — Revista Ştiinţelor Medicale No. 7/1934.
A utorii au ocazia în cursul anului 1933 să observe în două rânduri
o epidemie de rugeolă printre bolnavii de scarlatină. Măsurile de profilaxie
luate pentru a evita contaminareabolnavilor scarlatinoşi au
rămas infruc
tuoase. Singura mai eficace a fost inocularea preventivă cu ser de convalescent
de rugeolă.
Asociaţia rugeolă-scarlatină a agravat evoluţia scarlatinei şi a mărit
prooentul icomplicaţiilor tardive. Din 23 bolnavi cu infecţiune mixtă, au pre
zentat complicaţiuni 20 (86,950/o ), din cari 17 au prezentat complicaţiuni
renale (10 cu albuminurii şi hematurii şi 7 cu azotemii).
Autorii închee lucrarea accentuând asupra necesităţii pavilioanelor se
parate şi pavilioanelor de triaj cu boxe separate.

I.R.
Prof. M. CIUCĂ: Epidemiologie dîfteriei. Problema ridicată în cnrsnl
valorilor epidemice din Europa, 1923— 1933. — Rev. Stiinţ. Med. No. 5/934.
Dintr’un studiu amănunţit al epidemiologiei difteriei în diferite ţări
în cursul ultimilor 10 ani, autorul ajunge la următoarele conduşi uni:
In ultimii 10 ani epidemiologia difteriei se caracterizează printr'o
serie de valuri epidemice, în cursul cărora au fost observate un număr foarte
mare de difterii maligne. In timp ce Europa înregistra o creştere a morbidi
tăţii şi letalităţii prin difterie, în Statele Unite ale Americei se observă o
descreştere continuă şi progresivă. Fenomenul nu şi-a găsit explicaţia.
Seroterapia difterică aplicată în bune condiţiuni în cantitate suficientă
şi cât mai la începutul boalei, dă rezultatele cele mai bune; după a 3-a zi de
boală rezultatele sunt îndoelniee, iar difteriile maligne tratate după acest
interval sunt în mare majoritate letale.
Mecanismul seroterapiei antidifterice, rămâne cu toate comentariile fă 
cute, acela stabilit de Roux încă din 1894: antitoxina inoculată este destinată
să neutralizeze toxina pe măsură ce se formează, adică înainte de a se fixa
pe organe şi a determina leziuni toxice. Leziunile constituite sunt inaccesibile
antitoxinei, vindecarea lor ţinând de arsenalul terapeuticei generale.
Faţă de aceste fapte se impune generalizarea vaccinării preventive la toţi
copiii.
I. R .
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Medicină internă
Prof. I. G O IA : Contribnţinni Ia forma localizată a limfogrannlomatozei
maligne. — Sibiul Medical No. 3/1934.
Unul din elementele caracteristice ale maladiei lui Hadkin este tendinţa
rapidă spre generalizare. Cazurile în cari afecţiunea rămâne cantonată mai
mulţi ani la un anumit grup ganglionar sunt extrem de rare. Autorul aro
ocazia să observe asemenea 4 cazuri din 102 cazuri observate într’o perioadă
de 12 ani. Primul cu mărirea ganglionilor supraclaviculari din dreapta cu o
supravieţuire de 13 ani. A l doilea cu o formă localizată la stomac şi cu o
supravieţuire de 11 ani. A l treilea cu mărirea ganglionilor iliaci şi mezenteriei. A l patrulea cu tumefierea ganglionilor din regiunea cervicală stângă, cu
o supravieţuire de 9 ani şi 4 luni.
Toate aceste cazuri au caracterul comun, că rămân multă vreme limitate
şi evoluţia lor este lentă şi de o durată neobişnuit de lungă.
Din cazurile cu localizare digestivă, autorul atrage atenţia că în lesiunile tumorale sau ulceroase ale tractului gastro-intestinal, care evoluează
cu o simptomatologie atipică, la stabilirea diagnosticului va trebui să luăm în
cercetare şi limfogranulomatoza malignă.
I. R o se n st e in .

Med. experim.-Fiaiologie.
Prof. D. DANIELOPOLU (Bucarest): Comment doit-on envisager le
rtle des zones reflexogènfs eardio-aorlique et Mno-earotidienne en physiologip
et en psihologie? — Acta medica latina No. 28, 1932, p. 309
Cercetările autorului asupra reflexelor sinusului carotidian şi cardioaortic arată importantă acestor zone şi rolul lor în producerea multor sindrome
patologice vegetative. Investigaţiile fiziologice a acestor două zone i-au per
mis de a trage concluzii terapeutice. Se cunoaşte de multă vreme proba
compresiunei pneuomgastricului care poate produce un acces de tachicardie pa
roxistică. Autorul a întrebuinţat această probă ca să provoace un acces de
angină de piept.
Studiul zonei reflexogene cardio-aortica a adus cu sine tratamentul chi
rurgical al anginei pectorale prin secţionarea numeroaselor fibre centripete şi
extirparea ganglionului stelat.
Probabil se obţin amelioratiuni în tachicardia paroxistică şi epilepsie
cu secţionarea unor nervi vegetativi din regiunea cervicală.
R. H.

G. L IT A R C Z E K et G. T. DINISCHIOTU: Contributi«« a l’étude des
éehangcs respiratoires. (I. Sur Ies variations qualitatives de l’hémoglobine en
phigio-pathologie humaine). — Arch. roum. de path. experiment, et dei microbiol.
No. 3/1933, p. 243.
Descriu 2 feluri de varietăţi ale hemoglobinei. Una funcţională fără
modificări structurale a hemoglobinei datorită modificărilor ph. plasmatic
şi temperaturei, o găsim în timpul oboselei, sarcinei, schimbărilor de alti
tudine. O altă modificare a hemoglobinei de adevărată specificitate datorită
probabil unei varietăţi structurale a moleculei de hemoglobină, ceia ce se
întâlneşte în diferite stări patologice.
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Organismul recurge la modificările afinitătei hemoglobinei pentru
oxigen de cate ori nevoia de oxigen variază. Variaţiile calitative ale hemogloînei in prima rân sunt rezultanta unui minimum de efort cu maximum de
rendement sunt expresia unei acomodat» ideale afară de acomodatia vicioasă
ce găsim de exemplu la basedovieni unde avem o risipire inutilă de energie
ce epuizează organismul.
6
R. H*

.r i

J Î 0Î'

^

GELESCU 9i Doc. G. BU ZO IAN U : Patogeni» hypotensinnei
Rev. de Chirurgie No. 3 -4 /1 9 3 4 , p. 205.

arteriale în raehianestezie. _

Explorând tonusul vegetativ şi tensiunea arterială înainte şi în timpul
rachianesţeziei găsesc că sindromul hipotensiunei rachianesteziei se datoreşte
substanţei anestezice. Aceasta produce: anestezia radicolo-medulară, paralizia
motorie şi paralizia centrilor medulari vago-simpatici. Caută de a găsi în
vntor o s e a n ţ ă anesteziantă, ca să nu paralizeze centrii vegetativi me
dulari. Efedrina şi efetonina ridicând tonusul simpatic dau metodei de rachianestezie caracterul unei anestezii perfecte, deci recomandă a se face injecţii
sub-cutanate cu efednnă şi efetonină înainte sau după raehianestezie.

Neurologie-Endocrinologie.
G.
MARINESCO et ST. DRAGANESCO: Etude auatomo-eüniqne
experimentale d’un eas d’eneéph.lo-myélite rabique survenue au cours d’un
traitement pasteurien. Bull, et mém. de l'Acad. de méd. N o. 29, 1934

pag. 181.

•

Comunică observaţia şi studiul histo-patologic al unui bolnav care
muşcat la deget de un câine turbat face a 13-a zi de tratament profilactic,
o paralizie ascenta tip Landry şi moare prin sincopă bulbară. Pentru a pre
ciza natura boalei post-vaccinale grave, autorii fac examenul histo-patologic al
nevraxului şi inoculări la epure cu o emulsie de substanţă cerebrală luată
la autopsie. Găsesc o nevraxită infiltrativă mare şi generalizată cu formaţiunea
de nodul! Babeş ca în turbare. Nu găsesc corpusculii lui Negri. Din cer
cetările experimentale făcute pe epuri şi cobai reese că sistemul nervos central
al individului inoculat sub dura-mater a epurelui şi cobaiului conţine un virus
ce provoacă o paralizie a membrelor a 3-a zi şi moartea a 5— 6 zi
• 1 Căi eSJtS I ° rba în a°eSt CaZ de enccphalo-myelită post-vaccinală de
un virus de strada de tip Koritschonev, introdus în organism odată cu muş
cătură şi asupra căruia tratamentul preventiv nu are nici o influentă.
R. H.

Prof.

C. E.

PA R H O N

şi

D-:

ia

D -r CONSTANŢA

PAR H O N -ŞTE-

Organele actinoreceptoare. Efeetele enueleatinnei globilor ocnlari
şi ale extirpaţiunei crestei (la cocoş)
Primele rezultate. — Bucureşti med.

FANESCU:

No. 6— 7/1934.

Autorii susţin că există organe
actinoreceptoare care influenţează starea
generală a organismului. Astfel sunt
tegumentele, creasta şi barba pasărilor
şi ochii.
In urma enucleatiunei globilor oculari au observat o tendinţă accentuată a creşterei mandibulului superior
, o atrofie testiculară, o modificare chimică a sângelui.
R. B ‘
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J. NICOLESCO: Déductions résultées de l’étude comparative anatomophysiologique du palleo-cerebellum avee le néoecrebellum. — Bull, et mém.
Soc. Hôpit. Bue. No. 5/1934, p. 150.
Studiind boalele sistematizate ale sistemului cerebelos sau abiotrofiile
găseşte pe lângă alteraţii ale echilibrului şi perturbări ale synergiei tonice ale
muşchilor membrilor interesate. Cerebelul este un organ intercalat în sistemul
receptor al sensibilitătei receptive, prezidă la funcţiunea agonisto-antagonistă a musculaturei, şi contribue la fenomenele de echilibratie a corpului.
In clinică întâlnim următoarele syndrome cerebeloase: syndrome cerebeloase cu turburări ale coordinatiei şi echilibratiei, bolnavi cu turburări de
echilibratie şi syndrome cu turburări de coordonare şi synergie. Avem o mare
funcţiune cerebeloasă synergizarea posturală.
Turburările syncrgice cari după clinicieni sunt datorite lobilor neocerebeloşi şi alteratiile echilibrului datorite leziunilor paleo-cerebelului sunt
expresia perturbărei mecanismului cerebelos de synergizare posturală.
R. B.

Obstetrică- Ginecologie.
A.
STRUGUEEANU: Modificările menstruale Ia studentele I. S. E. F.,
în timpul cursului de ski dela Timişul de jos. — Bul. Soc. med. de Educ.
fizic No.

1/1934.

Urmăreşte timp de o lună 60 studente ce face ski. La 710/o găseşte
o modificare a ritmului menstrual, o anticipare a menstruatiei de 7— 25
zile. Deci skiul influenţează funcţia menstruală. Probabil efortul fizic ac
ţionează provocând modificările menstruale, trebue să se precizeze de sunt
fenomene congestive în micul bazin sau fenomene hormonale.
R, H,

CONST. STANCA: Problema cancerului în raport cu cancerul uterin.
— Cancerul No. 1, Ianuarie— Martie.
Face un studiu anatomo-patologic complect al cancerului uterin, arată
că azi putem clarifica cancerele uterine după gravitate, formă clinică după
tabloul histologic şi după localizarea topografică. Cancerul uterin poate avea
două localizări principale fie într’un cancer al colului şi cancer al corpului
uterin. Cancerul corpului uterin poate fi difu z şi circumscris. Metastazele în
cancerul corpului uterin se desvoltă foarte târziu.
R. H.

AL. CBĂINICEANU: Les effets vasenlaires de la follienline. — Noua
revistă medicală No. 11/1934, p. 23.
Studiază efectele foliculinei asupra sistemului circulator şi găsesc că
injecţia de foliculină la bărbat n’are nici un efect asupra presiunei arteriale.
La femei foliculină are un efect hipotensif. Reacţia foliculinei la femei se
datoreşte prezentei ovarului. Autorul crede că foliculină este un excitant al
vagului şi are un efect asupra centrilor vazo-dilatatori. Autorul se mai
ocupă de efectele foliculinei asupra femeilor hipertensive (în timpul meno
pauzei) şi găseşte şi observă după 4— 5 injectiuni o scădere mare a tensiunei arteriale.
R. H.
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C. DANIEL et GOLDENBERG-BEYLER: Considérations sur l’état
«es /fibromes ntérins après la menopans«. — Rev. de gyn. şi obst No
7— 8/1934,

p.

171.

Din 322 fibrome tratate în ultimii ani la clinica gynecologică 12 cazuri
de fibrome uterine au apărut după menopauză. Vârsta bolnavelor în momentul
•examenului era între 45— 59 ani. Majoritatea bolnavelor erau multipare.
Fibromul după menopauză se poate atrofia, poate suferi degenerescenta f i 
broasă, calcară, oedematoasă şi poate suferi o transformare sarcomatoasă şi
carcinomatoasă. După menopauză pronosticul fibromului utérin este puţin fa 
vorabil în general.
r.

n.

G. C A LA LB et V. T. IONESCU: Les colibacilles isolés an cours des
pyélonéphrites gravidiques. — Arch. roum. de path. experim. et de microb
No. 1/1934, p.

70.

Examinând urina femeilor gravide dii

700 cazuri studiate, găsesc că

330/0 confin microbi. In 860/0 găsesc colibacili. Din 84 colibacili, 72 aveau
proprietatea de a fermenta zaharurile, iar 12 erau para-colibacili. Numai 7
eşantioane nu produceau indolul, zece colibacili (130/0) au avut o acţiune franc
hemolitică. Epurile imunizat contra unei şuse de bacili coli sau paracoli d i
un ser care aglutinează la un titru mare suşa homologă.
Imunserum mono-valent aglutinează rar cu un titru ridicat o suşe
heterologică,
acest ser în dilutii mai slabe aglutinează un număr mare de
colibacili. Paracolibacilii au oare-care caractere comune serologice. Pentru
a identifica un colibacil cu ajutorul aglutinaţiunei se vor întrebuinţa mai
multe imun-seruri preparate cu diferite suşe, reacţiile pozitive vor fi consi
derate la 1/100— 1/500.
Pentru a pune în evidentă în serul bolnavului anticorpii specifici ai
infecţiei colibacilare se va întrebuinţa un poliantigen microbian în reacţia
de fixare a complimentului.
R. H

Terapeutică.
Prof. I. ENESCU şi D -r BRĂNIŞTEAN U: Acţiunea apelor
3 şi No. 6, asnpra secreţiei gastrice la om. —
Ştiinţelor Medicale No. 4/1934.

de Slănie No.

Apele minerale de Slănie au
ţiune imediată şi una tardivă. Atât
stomacului, No. 3 mai mare decât
în general secreţie mai mare decât

minerale
Revista

asupra secreţiei acide a stomacului o ac
No. şi No. 6 provoacă o secreţie acidă a
No. 6 ; la hipoacizi însă No. 6 produce
No. 3.

Acţiunea tardivă este aceea ce se exercită asupra afectiunei şi nu asupra secreţiei. Ambele ape regulează secreţia gastrică anormală, modifiuând-o
spre normal,
I. R .

ION JIA N U şi D O R IN DUMITRESCU: Sincopa raehianestezieă vin
decată plin injecţie snb-occipitală de cafeina dnpă insnccesnl injecţiei intracardiace de adrenalină şi al injecţiei dorsale de cafeina. — Rev. de chirurg
No. 1— 2/1934, p. 14.
Autorii recomandă injecţia sub-occipitală în cisterna cercbelo-medulară
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cu cafeina în sincopele datorite rachianesteziei, iar eficacitatea ei este cu mult
mai mare ca injecţia intra-cardiacă cu adrenalină sau intra-rachidiană cu
cafeina.
R. H.

Urologie.
Prof. I. BĂLĂCESCU şi D -r A. POPESCU-SEVERIN:
vezieală la copii. — Rev. de Urologie No. 2/1934.

Caleuloza

Autorii au îngrijit în clinica chirurgicală infantilă din Bucureşti,
110 cazuri de calculoză vezieală infantilă, din cari 61,8 0/ q ereau mai mici
de 6 ani. In acest număr, 109 au fost băeti şi un singur caz a fost
al unei fetite de 3 ani.
Metoda chirurgicală practicată de autori a fost cystotomia supTabiană.
Cistorafia primitivă a fost practicată de 102 ori şi de 94 ori vindecarea a
fost obţinută per primam — 4 cazuri au fost letale în urma infectiunei.
Autorii incizează vezica fără a o umple cu apă sau aer. Sutura se face
în două planuri: primul muscular extra-mucos, al doilea interesând ţesutul
cclulo-adipos şi foarte puţin din musculoasă.
I . kR .

Prof. HORTOLOMEI şi D -ri BU RGHELE şi IA G N O V :
— Rev. de Urol. No. 1/1934.

Contributiuni

la studiul tumorilor renale.

Din 10 tumori renale observate de autori, 8 au fost operate: 1 papilom
al basinetului, 5 epiteliome şi 2 hypernefrome. Două cazuri nu au fost ope
rate, unul din cauza stării bolnavului, celălalt fiind observat după predarea
lucrării publicate.
Autorii descriu pe larg tabloul clinic, roentgenologic şi anatomopatologi
al cazurilor de tumori renale. Fac o comparaţie între metoda roentgenologică,
a Urografiei şi cea a pylografiei retrograde şi se opresc asupra acelei din urmă
socotind-o singură în stare să precizeze diagnosticul tumorilor renale.
I. R .

Prof. ŢEPOSU şi D -r DANICICO :
Rev. de Urol. No. 1/1934.

Hidronefroze prin vas anormal. —

Din 40 de cazuri de hidronefroză operate, autorii găsesc 11 cazuri pro
venite prin vas anormal. In geneza acestei afecţiuni în afară de vasul anormal
joacă rol şi al ti factori, din cari cel mai frequent este ptoza renală (întâlnită
în 7 din cele 11 cazuri).
Infecţia este o complicaţie frequentă a acestei afecţiuni (pielonefrită
de 6 ori, pionefroză de 2 ori).
Din mijloacele de diagnostic, pielografia ascendentă şi descendentă, ca şi
pielescopia sunt cele mai utile.
Tratamentul chirurgical este cel mai indicat. Numai în cazuri inci
piente se vor utiliza procedee conservatoare.

II.
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d origine syphilitique. — STATE DRAGANESCO et LEON BERCO: Troubles
graves passagers consécutifs à une ponction sous-occipitale, No. 8/1933.
V IR G IL SERBANESCU: Obstruction intestinale par enterolithe. —
TH. MOISESCU ,i W . GRUNBERG: Diabète insipide au cours d’une tubercu
lose pulmonaire. E. C. CRAC1UN et T. -MOISESCU: Cirrhose splénomegahque rappelant la maladie de Banti associée avec une double sarcomatose
reticulee primitive de l ’ovaire. — E. C. CRAC1UN et N, GRUIA-ION ESCO :
Sarcome fuso-cellulaire développé dans les ganglions lymphatiques rétro-péri
toneaux, No. 9/1933.
A . RADOVICI, E. CRACIUN et
de 1 angiome cérébral de type caverneux.
ogique des lésions tuberculeuses après
rapport avec l ’évolution de la maladie. —

A L. URSU: Le pouvoir cancérigène
— TH. MOISESCU: L ’aspect radiole pneumothorax thérapeutique en
M IRCEA PETRESCO, E. CIMINO-

ERF.NGER et V. RUNCAN: Néphrite lypoidique
et amylose rénale, No. 30/1933.

avec néphrite, sclérose

A. RA DO VICI et MIRCEA PETRESCU: Etude anatomo-clinique d’un
vm rnr neuromyélite °Pti(lue chez un syphilitique. — TH. MOISESCU et GH.
: L ’avortement thérapeutique dans la tuberculose pulmonaire —
M IRCEA PETRESCU, R. P A P A Z IA N , E. CIMINO-BÉRENGER : Acromég a ie, diabète sucré et hémiparésie droite d’origine syphilitique. Résultat«
du traitement spécifique, No. 1/1934.
J. NAXU-M USCEL, D. IONESCO et V. RUNCAN: Pneumo-paratvPhus L chez un diabétique. - V. SAVESCU, C. C. DIMITRIU, V. STEOPOE
e
. VISIN EAN U : Considérations anatomo-clinique et thérapeutiques sur 8
cas de nécrosé pancréatique aigue. STATE D RAG AN ESCO: Treblement
c.-R-n?!airC’ d’° nfiine probablement luétique. — E. C. CRACIUN, TH. M OIJ . . U , et. W ‘ GRUNBE R G : Forme thyphoide de maladie rhumatismale avec
manifestations tardives articulaires et cérébrales. — N. G R U IA IONESCOU;
ontribution à l ’étude des symptômes abarticulaires du. rhumatisme aigu!
onsiderations sur un cas de diarrhée rhumatismale. — N. G R U IA IONESCOU:
ouvelle méthode d’apprécier l ’activité tryptique. — R. P A P A Z IA N : Les
échanges hydriques
No. 2/1934.

dans

les

états

pathiologiques.

Chez

les

endocriniens

C. BACALOGLU, J. NICOLESCO, C. R A ILE A N U et T. HO R N ET:
A propos d’un cas de syndrome thalamo-hypothalamo-mesencéphalique conséCu i , a un rarnollisement de l ’artère cérébrale postérieure. — J. NICOLESCO:
et T. H O RN ET: A propos de l ’imprégnation de la névroglie du système ner
veux fonpolé depuis longtemps. E. L A Z E A N U : L ’importance du diagn° S 10 ra(Rologique des stases veineuses pulmonaires chez les cardiaques. —
10
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VL. M1SSIRLIU, J. T. NICOLESCO et E. C. CRACIU N: Réticulo-sarcomatoase leucémique avec diabète insipide à la suite d’une métastase dans
l’hypophyse postérieure produisant des altérations du noyau de la bandelette
optique et du nouyau ventral du tuber cinéreum. — E. C. CRACIUN et TH .
MOISESCO: Carcinose miliaire primitive des pulmons simulant la granulie
froide. — I. TE L E M A N : Un cas d ’infarctus intestinal et rénal avec survie.
— M. ENACHESCU et I. PINCOU : Cancer gastrique septicémie colibacillairehyperleucoeytose, No. 3/1934.
P.
TOPA, E. CRACIUN et G. N. DINISCHIOTU: Sur un cas de
psoite rhumatismale bilatérale. — J. NICOLESCO, C. RÀ ILEAN U et T.
HORNET: Réflexions à propos des lésions nerveuses centrales du diabète
sucré. — MIRCEA PETRESCU: Le lipiodo’.age ascendant et descendant dans
les pleurésies purulentes tuberculeuses chroniques enkystées. Son importance
diagnostique et thérapeutique. — R. P A P A Z IA N et N. G IN G O LD : Con
tribution à l ’étude de l ’action de l ’atropine et l ’adrénaline sur la morphologie
sanguine et la glycémie chez un splénomégaliquc No. 4/1934.
STATE DRAGANESCO et G. ENESCO: Arachnoidite adhésive décélable par l ’épreuve de lipiodoldiagnostic au cours d’une poliradiculo-névrite sensitivomotrice. — J. NICOLESCU : Déductions résultées de l ’étude comparative
anatomo-physiologique du paléo-cérébellum avec le néo-cérébellum. — LEON
C. W A IN T R A U B : L ’énurésie signe de syphilis héréditaire, No. 5/1934.

* * *
BULLETINS DE LA SOC. DE PÉDIATRIE
d e Ia si
No. 1 $1 2 | 1933
Séance du 30 Janvier 1933
S. GRAÇOSCK, CAMMER, RO SENTHAL: Sur un cas de syphilis
congénitale des os. — J. N1TZULESCU: A propos de relations entre la
croissance et la carence alimentaire. — 51-me CAMMER et Mr. CAM M ER:
La voie intrapéritonéale en thérapeutique infantile. •
— E. HURMUZACHE:!
Un cas de bronchite copillaire chez un nourrisson de 7 mois, guéri par des in
jections intraveineuses d’aleol.
Séance du 27 Février 1933
E. LUCLNESCU et PALC O IAN U : Ostéomyélite du calcanéum.
Séance du 27 Mars 1933
Prof. S. G RAÇOSKI, E. HURM UZACHE et CORNELEAC: Quelques
considérations sur une épidémie de scarlatine à la Crèche de la Clinique In
fantile (10 Janv.— IG Févr. 1933)
Séance du 30 Avril 1933
L. B A LLIF et I. LUN EVSCHI: Un cas d’intoxication par la arcine
„d ’Atropa Belladona” . — S. GRAÇOSCHI et M-me CAM M ER: Leucémie
aiguë chez un enfant de trois ans. — M IH AIL CAMMER : Sur le éléments
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filtrables du virus tuberculeux. — L. V E IS E L B E R G : Calcul vésical énorme
chez une fillette de 61/2 ans. - L. CA ZA C AVERB U CH : Un cas d’encéphaloméningite post grippale.
Séance du 29 Mai 1933
P. AN GH EL et M. DOBRESCOU: Occlusion intestinale par adhérences
du diverticule de .Meekel au mésentère. — E. HURM UZACHE et I. P C ’
PLIC H E R: L ’allergie protéinique dans l ’eczéma des nourrissons.
Séance du 26 Juin 1933
S. GRAÇOSCHI et M-me C. H URM UZACHE: Paralysie pseudo
bulbaire chez in enfants de 7 ans. — L. CA ZAC-AVERBU CH : Un cas d’enCephalo-méningite post-varicelleuse.

CLUJUL MEDICAL
No. 4, 5, 6 şi 7 | 1934
GH. PO PO M C IU : Legăturile Fiziologiei cu medicina şi alte ştiinţe.
LIV IU OAMPEANU şi CORNEL O AR PIN IŞA N : Consideratiuni asupra
tratamentului plăgilor pulmonare. — IULIU O RIEN T: Statistica intoxicatiuni or.
DUMJ1RU C A PRJO AR A: Consideratiuni asupra guşei congenitale
la noul născut. D. TANASESCU: Crenoterapia internă în reumatism.
P. V A N CE A; Localizările cerebrale în ineuro-oftalomologie. — I. G A V R IL A :
Tratamentul actual al tetanosului, No. 4/1934.
Prof. A L. OBREGIA, Doc. A LP. DIMOLESC şi D -r M. SULICA:
-ercetări asupra fizio-patogeniei acrosindromelor unor alienati. — I. F A CAO A RU : Sterilizarea eugenică. — CORIOLAN COTUŢIU: Patologia muncii
ca studiu obligator la Facultatea de medicină. — V. M ĂRGINEANU: Consi
deratiuni asupra ileusului biliar. P. V A N C E A : Staza papilară în ipertensiunea intracraniană, No. 5/1934.
Doc. CONSTANTIN STAN CA: Note istorico-clinice asupra examenului
s etrical.
Doc. P. V A N CE A: Pronosticul paraliziilor oculare în trau
matismele închise ale craniului şi ale fetei. — I. FĂCĂOARU: Elemente de
ropologie.
N. ONACA şi A. N A N A : Consideratiuni asupra splenomegaliei micotice în legătură cu două cazuri. — V A SILE D ASC H EVIC I;
ontnbupum la studiul importantei terapeutice, a electrolitilor anorganice
v n, Fe), din Biotonicum. şi bazele experimentale şi clinice ale terapiei
tero-manganice, No. 6/1934.
Prof. GH. POPOVICIU: Idratii de carbon şi avitaminozele. Legături
cu rezistenta fată de infecţii. _ Doc. G. BU ZO IAN U: Problema tratamentului
operator în flegmoanele periamigdaliene. — M. GUNDISCH: Cercetări volu
metrice asupra pancreasului endocrin. — Doc. L. PO PP: Despre noile con
cepţii asupra tuberculozei pulmonare. — V. D A G H IE : Consideratiuni asupra
unm caz clinic de torsiune a epiplonului mare. — Doc.- I. G A V R IL A şi D -r
A

M A N : Consideratiuni asupra seroterapiei antistreptococice în erisipel. No.

II.

B. - TEZE de DOCTORAT
PREZENTATE ŞI SUSŢINUTE LA FACULTATEA DE MEDICINA
DIN BUCUREŞTI
No. 3801 - 3819/1932
COHN S. IA N C U : Spondilita traumatică sau boala lui KiimmelVerneuil, No. 3801/1931. — GEORGE P. POPESCU-Craiova: Grefa osoasă
în diafizele oaselor lungi, întrebuinţată ca tratament pentru pseudartroze, pier
deri de substanţă şi în unele fracturi. Procedeele şi technica Profesorului
Juvara, No. 3802/1931. — ENESCU I. VIC TO R : Contributiuni la studiul
clinic şi anatomo-patologic al insuficientei suprarenale acute scarlatinoase,
No. 3803/1931, — CONSTANTIN T. V A SIL IU : Peritonitele du pneumococi.
No. 3801/1931. — IAN CO FF BO RIS: Contributiuni la studiul insuficientei
funcţionale a arterei pulmonare în cursul stenozelor mitrale, No. 3805/1932.
— ENCEV CH IH IL: Contributiuni la studiul neutralizării virusului rabic,
No. 3806/1931. — CORNELIU I. M ARCUŢIU: Tratamentul lumbagoului prin
ionoterapia cu chlorhidrat de histamină, No. 3807/1931.
SIMON TEOF1L:
Curenţii de înaltă frecventă şi mare tensiune în tratamentul maladiilor sis
temului nervos, No. 3808/1931. — VASILESCU N. A L E X A N D R U : Consideratiuni la studiul catatoniei experimentale prin Rulbocapnină, No. 3809/1931.
— SCHULEM M A R C E L: Contributiuni la studiul reflexelor condiţionale în
psibo-patologie, No. 3810/1932. — EMANUEL M A N E A : O nouă contribuţie
în tratamentul anchilozelor temporo-maxilare, No. 3811/1932. — JU L IA BÂ RZÂ.NESCU: Consideratiuni asupra efectelor terapeutice ale insuflafiunci tubare, No. 3812/1932. — G Â B R IE L FELD M AN : Tratamentul tumorilor vezicale prin electro-coagulare profundă, No. 3813/1932. — BUTU ST. G H EO RG H E: Exophtalmosul pulsatil, No. 3814/1932. — NICOLAE BU JO RICA:
Structura functiorială a pericardului, No. 3815/1932. — CONSTANTIN I.
FORTUNESCU: Contributiuni la studiul malariotherapiei (Rezultatele sta
tistice pe anul 1931, obţinute în serviciul neurologic al d-lui Conf. D -r Paulian,
din Spitalul Central de boale mintale şi nervoase), No. 3816/1932.
M A TE I
C. RĂDULESCU: Consideratiuni asupra difteriei maligne şi tratamentul prin
seroterapie mixtă, ser antidifteric şi ser anticangrenos polivalent, No. 3817/1932.
— TEODORESCU GR. IO A N : Tratamentul diatermo-electric al paraziţilor
faciale-periferice, No. 3818/1932. — SIMION M. CIOM AC: Contributiuni la
studiul curieterapiei tumorilor sânului, No. 3819/1932.

III.

C. -

VARIA

Sărbătorirea D lui Medic General
D-r August Vasilescu
O publicaţie medicală îşi trăeşte viaţa în etape. Fiecare nouă
onentare, transformare sau adaptare este legată nu numai de sforţările conducătorilor, ci şi de aportul de colaborare şi înţelegere a
tuturor medicilor, fie că se găsesc în Comitetul de patronaj sau în
cel de redacţie, fie că sunt colaboratori sau numai cititori ai revistei.
„Mişcarea Medicală Ro
mână ’ a avut dela început co
laborarea şi înţelegerea frunta
şilor vieţii medicale româneşti;
Obiectivele ei erau precise, ori
zonturile largi, intenţiile curate
de orice interes personal.
Păşind din etapă în etapă,
în continuă perfecţionare, menţinându-şi un nivel ştiinţific ri
dicat, dar corespunzând în acelaş timp nevoilor medicului
practician, „Mişcarea Medicală
Română” din locul câştigat în
mijlocul publicaţiunilor medicaJe româneşti, poate privi cu
mândrie etapele străbătute; dar
în acelaş timp nu vrea să lase
mei o ocazie pentru a-şi arăta
recunoştiinţa şi stima către cei
cari au înţeles-o, au îndemnat-o, sau au colaborat la ridicarea ei.
De începuturile revistei „Mişcarea Medicală” este legat numele
ui Cleneral D-r August Vasilescu, care în calitatea sa de preşedinte
a Cercului Medico-Farmaceutic din Craiova, a iscălit cu Directorul
acestei publicaţiuni articolul inaugural.
n i

a^.ea t*ata revista a trecut Prin numeroase transformări;
Medic General D-r Vasilescu a rămas totuşi, în calitatea de
membru al Comitetului de redacţie, un permanent colaborator şi
sprijinitor al acestei publicaţiuni.
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Pentru a-şi arăta mulţumirea şi stima ce-i poartă, D-l Docent
D-r Cânciulescu. directorul revistei, a luat iniţiativa sărbătoririi
D-lui General D-r A. Vasilescu, — folosind prilejul retragerii D-sale
din cadrele active ale armatei.
Medicii Craioveni, reprezentanţii autorităţilor superioare me
dicale şi ai organizaţiilor profesionale medicale locale, au folosit
prilejul pentru a-şi arăta sentimentele de stimă şi simpatie, de care
D-l Medic General D-r August Vasilescu se bucură în mijlocul Co
legilor D-sale, sentimente câştigate prin calităţile D-sale de muncă,
pricepere, inteligenţă şi colegialitate desăvârşită.
Folosim această sărbătorire pentru a schiţa pe scurt A C T I
V IT A T E A şi L U C R Ă R ILE mai importante ale D-lui General D-r
A. Vasilescu.
Din prima lucrare — teza susţinută la facultatea de medicină
din Bucureşti în 1901, — locotenentul D-r August Vasilescu şi-a
arătat calităţile de cercetător. Lucrată sub îndrumarea, erudiţia şi
disciplina marelui clinician care a fost Profesorul Buicliu, lucrarea
tratând despre „Contribuţii la studiul turburârilor de sensibilitate
şi rezervoriu în nevralgia sciatică” , a fost un important şi remar
cabil studiu al acestei chestiuni.
Apreciat prin activitatea şi priceperea, ce a depus-o în ser
viciile profesorilor Zaharia Petrescu, Demostene şi Gr. Petrescu,
obţine în 1905 un concediu de studii la Paris şi în calitate de bursier.
Aci lucrează în clinicele profesorilor Guyon, Tuffier şi Laurent în spitalele Necker, Beaujon şi St. Joseph, obţinând certificatul
de asistent al Facultăţii de Medicină din Paris.
Organizaţia medicinei militare îl obliga la diferite stagii.
Pretutindeni, lucrează, organizează, publică. Din acele vremuri sunt
lucrările:
Contribuţiuni la studi’d anesteziei subarachnoidiene prin stovainâ (1907). — Tratamentul chirurgical al ipospadiasului balanic
(1907). — Procedeu simplu de cură radicală a fimosisului con
genital (1908). — Procedeu de coloraţiune al gonococilor (1908),
toate lucrări, în care ingeniozitatea şi originalitatea autorului îşi
găsesc o largă contribuţie.
Ca şef al Spitalului militar din Craiova în 1916, lucrează
şi inspiră lucrări concentrate în 2 volume intitulate: Cazuri cli
nice din serviciul dermato-sifilitic al spitalului Militar din Craiova.
şi publică alte numeroase lucrări în diferite reviste., Cităm din acestea lucrarea: Contribuţiuni la studiul sifilidelor zoniforme (1916).
ISumit director al Instituutlui Medico-Militar (1918— 1923), şef al
serviciului medical B din spitalul Militar Regina Elisabeta, şi Conferen
ţiar de Higienă şi Epidemiologie la Cercul ofiţerior superiori sanitari,
desvoltă o remarcabilă activitate şi se dovedeşte un admirabil în
drumător al medicilor în subordine. Din acel timjo cităm lucrările:
Un caz de bronşită fetidă tratată prin pneumotorax artificial; Sur
Caction de Vurotropine dans la malaria; Paludismul în Război;
Pneumoniile şi tratamentul lor prin aconitină; Un caz de sindrom
Klippel-Feil; Asupra unui caz de sifilis pulmonar; Tratamentul ankilozei prin raze ultra-violete.
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Medic General de brigadă la etatea de 48 ani, D-sa ajunge în anul 1923, în vârful erarhiei medico-militare, Medic şef
al Corpului / de Armată, Domnul General Doctor August Vasilescu se dovedeşte un organizator apreciat, şi un superior sti
mat şi iubit. In cei 15 ani de muncă şi răspundere în acest înalt
grad nu a încetat un moment să se intereseze, să examineze, să
citească şi să gândească la problemele medicale şi să publice lucrări
importante sau recensii culese dintr’un vast material de reviste străine
pe care le urmăreşte cu regularitate. Mânuind cu autoritate cuvântul
grăit sau scris, s’a afirmat în forurile ştiinţifice unde a alctivat şi
a fost ales în 1923 Vice-preşedinte al soc. Medicale a spitalelor
din Bucureşti, iar în 1929 Preşedinte al Cercului Medico-Farmaccutic din Craiova.
Această scurtă înşirare de date nu poate să redea decât palid
activitatea şi personalitatea D-lui General D-r A. Vasilescu, care este
Comandor al Stelei României, Comandor al Ord. Stanislav şi Ofi(er
al Legiunei de Onoare.
Pentru a ne complecta, redăm discursul ţinut de către D-l Doc.
D-r Cânciulescu, cu ocazia sărbătorirei de către corpul medical
Craiovean a D-lui General D-r A. Vasilescu.
MULT STIMATE ŞI P R E A IUBITE CONFRATE,
Vei permite să mă adresez numai confratelui a cărui unică atare calitate
a adunat astă seară pe atâţia colegi în jurul D -tale; şi să
las o parte, pentru această unică dată, pe Generalul cu atâta prestigiu,
pe care l-au sărbătorit camarazii săi zilele trecute.
Sărbătorirea l)-tale condiţionată pentru tovarăşii D-tale de arme de
prilejul împlinirii unui anumit număr de ani de serviciu — pentru noi nu
cuprinde acest sens; pentru-că în calitate de mediei noi suntem mobilizaţi pe
viaţă în slujba umanităţii; —■ pentru noi este doar un simplu prilej ca să-ţi
arătăm cu această ocazie stima şi afecţiunea, ce-ţi păstrăm.
Aceste sentimente pentru D-ta erau în cugetul şi simţirea fiecăruia
dintre noi.
Iniţiativa, ce am luat eu în numele revistei, din al cărui comitet de
redacţie D -ta faci parte şi de pe tribuna căreia se poate vorbi în numele
si către întreg corpul medical românesc, n’a trebuit să forţeze inimele, cari
erau larg deschise dinainte.
Această iniţiativă a
significaţie deosebită acestei
cale locale, D -ta aparţinând
ai cărui fruntaşi te poţi cu

vrut numai să dea o mai mare amploare şi o
sărbătoriri, înainte de a aparţine confrerii medi
corpului medical românesc de pretutindeni, între
mândrie prenumăra.

D -ta te poţi cu mândrie prenumăra printre fruntaşii corpului medical
românesc: prin rectitudinea vieţei D-talc, căreea activitatea D-tale strălucită
în cadrul medicinei militare şi treapta erarhieă cea mai înaltă la care ai
ajuns, au adaos un prestigiu deosebit;
prin educaţia D-talc aleasă şi caracterul D-tale distins — temelie de
bază fără care nimic nu se poate ridica solid — cari au imprimat per
sonalităţii D-tale trăsături distincte şi o prestanţă, cari dela sine s’au impus;
prin cunoştinţele D-talc medicale solide şi mereu ţinute la curent,
pe care D-ta le culegi, distinse confrate, până şi din revistele englezeşti;
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prin tradiţia D-tale întinsă, pentru că iubiţi colegi, D -l D -r Vasilescu
face parte dintre aceia, cari citesc şi meditează asupra ultimei cărţi apărute;
prin enriositatea D -taie ştiinţifică veşnic trează, care te face, stimate
D-le Doctor, să câţi, să dibueşti rarităţile şi să descoperi ceva nou.
De aceea, IN IŢ IA T IV A RE VISTEI, care îşi propune în program sem
nalarea mişcării medicale româneşti sub aspectele ci variate, precum şi mai ales,
valorificarea tocmai a celor mai buni muncitori în ogorul ei, nu se va opri
aci şi într’unul din numerele sale viitoare va expune V IA Ţ A ŞI O PERA emi
nentului protagonist, care eşti D-ta.
Şi va pune în această operă de recunoaştere adevărate sentimente de
recunoştinţă, pentrucă D -ta, încrezător dintr’ u început în destinele ei v ii
toare, i-ai servit — ca să-i zio aşa — de naş, certificându-i alături de
mine biletul de naştere.
Prezenta la această masă a D -lu i D-r V IO RE L POPESCU, Inspector
G-ral Sanitar al regiunei noastre, ca şi a D -lor D -ri D. şi N. PETRESCU,
Inspectori generali veterinar şi farmacist, — civili alături de militari —
dovedesc că barierile dintre ambele categorii de mediei cad în fata meritelor
recunoscute.
Iar participarea la masa noastră a reprezentanţilor autorizăti ai A so
ciaţii generale a medicilor, ai Colegiului medical şi ai Colegiului farmaceutic,
de D olj, în persoana D -lor Preşedinţi: D -r A . PLEVIAN U , D -r T. VOICULESCU şi Farmacist E. LA ZE A N U , — Asociaţii profesionale oficiale, în
care se cuprind toti membrii corpului medical şi farmaceutic local — conferă
sărbătoririi un caracter de oficialitate, cu atât mai demnă de relevat, cu cât
este mai discretă şi mai rezervată.
înainte de a termina — să permiteţi -iubiţi comenseni — celor cari
au iscălit chemarea către D-voastră să vă mulţumească pentru căldura şi
sponteneitatea cu care ati răspuns la invitaţia lor — şi cu toti într’un glas
să strigăm:
Să trăească mult stimatul şi prea iubitul nostru confrate, D -l Medic G-ral
D -r August Vasilescu — şi să permiteţi, prea distinsă Doamnă, să vă cu
prindem şi pe D-voastră în urarea noastră.

Redacţia.
*

*

Societatea de Medicină din Oltenia
Din iniţiativa D-lui D-r Viorel Popescu, inspector general
sanitar şi a D-lui Doc. D-r M. Cânciulescu, s’a pus bazele unei
societăţi medicale din Oltenia, cu numele de „ Societatea de Medicină
din Oltenia” , cu scopul strict ştiinţific şi penrtu promovarea regio
nalismului medical Oltenesc, sub diferitele sale aspecte de ordin
medical sanitar, istoric şi folcloristic-medical.
La apelul iniţiatorilor au răspuns toţi medicii din judeţele:
Dolj, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Romanaţi şi Olt, cari constituindu-se şi socotindu-se membrii fondatori, au delegat pe iniţiatori
cu redactarea statutelor şi convocarea primei adunări generale pen
tru votarea statutelor şi alegerea Comitetului societăţ/i.
Prima adunare generală în acest scop va avea loc la 30
Sept. 1934, la Spitalul Filantropia din Craiova, unde sunt invitaţi
a lua parte toţi medicii judeţelor amintite.

III.
MIŞCAREA

MEDICALA

STRĂINĂ
!.

ACTUALITĂŢI MEDICALE
P rof. M. C H A LO N : Réflexions rélatives à l ’étiologie et & la prophylaxie
dn cancer. — Acta medica latina, fasc. 27, 1932, p. 213.
Autorul studiază natura cancerului şi profilaxia sa. In ceia ce
natura cancerului, clinica ne face să admitem un agent biologic viu,
voacă cancerul. Iar din punct de vedere anatomo-patologic găsim în
maligne grupări celulare cu caracter constant ce se pot asemăna cu

priveşte
ce pro
tumorile
foliculii

Iui Koester găsiţi în leziunile histologice ale tuberculozei.
Studiază apoi transmisiunea cancerului prin inoculări. Deşi nu s’a
putut dovedi contagiozitatea şi ereditatea cancerului, autorul e de părere ca
să se ia toate măsurile de profilaxie şi dezinfectie obişnuită în cazurile de
cancer.
R. H.

ETIENNE BO LTAN SK I: La chloropénie
— Presse méd. No. 84/1934, pag. 1285.

des ascitiques ponctionnés.

Pornind delà noţiunea că decloruratia este unul din cauzele slăbirei
progresive a ciroticilor, René Mach, Evelyn Mach. şi Sciclainoff studiază ureea
sanguină a asciticilor declorurati prin regim şi punctii repetate şi găsesc că
decloruratia lentă nu poate da hiperazotemie. Experimental numai declo
ruratia bruscă ce dă oligurie poate produce azotemie.
Numai cloropeniile plasmatice sub 2,60 gr. pot produce azotemia. La
toti bolnavii ascitici declorurati ureea sanguină a fost normală.
Se explică toleranta asciticilor la decloruratie, căci cloropenia se face
lent.

R. H.

D -r STILLMUNTHER : Les centres de prophylaxie par les sérnms de
convalescents. — Toulouse méd. No. 15, 1934.
Arată activitatea centrelor de sero-profilaxie şi rolul ce aceste centre
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joacă în lupta contra mortalităţei infantile. In Franţa în prezent funcţionează
oficial trei centre ce recoltează serul de convalescent de rugeolă, scarlatină.
oreion şi tuse convulsivă şi polyomyelită.
Sun 2 centre antirugcolice ce funcţionează sub direcţia lui Bonnet şi
Cros Decam şi altul sub Reilly, altul la Strassburg sub direcţia lui Borrel
şi Loewenstein.
Sero-profilaxia boalelor infecţioase a devenit azi o realizare zilnică în
spitalele din Paris.
întrebuinţarea serului de convalescent se va face în boalele infecţioase, a căror ser de convalescent are proprietăţi imunizante ca polyomyelită,
rugeola, scarlatina, tusa convulsivă, oreion. Valoare curativă a seroterapiei în
formele grave ascendente este confirmată cliniceşte. Activitatea serului se
menţine la vechii bolnavi de polyomielită G, 11 şi 30 ani. Se va creea
centre de recoltarea, conservarea serului ce se va distribui gratuit pe re
giuni. S j va controla activitatea serului în laboratorii speciale.
Lupta contra rugeolei e o operă de higienă socială, mai ales in aglo
meraţiile de copii, centre de lucrători, spitale. In rugeolă se vor injecta copii
sub 2 ani, mamele gravide în ultima lună şi soldaţii cu ser de convalescent.
In scarlatină valoarea curativă a serului de convalescent în scarlatine
maligne şi preventivă e confirmată. Sero-profilaxia trebue să intre în practica
zilnică.
’

R . 11.

J. CORNET: Technique simple pour prélever des empreintes plantaires.
Empreintes de marche. — Le Scalpel No. 30/1034, p. 1064.
Recomandă pentru a obţine emprenta plantară clară în cursul
picioarelor să întrebuinţăm cerneala grasă diluată de şase . ori
Se va unge planta piciorului cu uu tampon impregnat cu această
apoi va merge pe o hârtie albă. Această emprentă plantară dă
structură a epidermului.
Cu

acest

procedeu

se

poate

înregistra

mersul

unui

afecţiunilor
cu napht.
cerneală şi
detalii de

individ.
R

H.

I c FON TAIN E et FR. B IL G E R : La fonction dn rein après ablation
dn ganglion aortico-rcnal chez l ’homme. — Gazette de Hôp. No. 65/1934,
p. 1165.

;

Bazaţi pe cercetări experimentale, autorii extirpă ganglionul aorticorenal la om ; în o cazuri de hydronephroză dureroasă ca să evite nefrectomia
fac ablaţiunea ganglionului aortico-renal, astfel: o lombotomie, exteriorizează
rinichiul şi disecă ramurile peri-arteriale ale nervilor renali până găsesc
formaţiunea ganglionară corespondentă.
In primele 3 4 zile cantitatea de urină a scăzut, apoi diureza a re
venit la normal. Deci extirpaţia acestui ganglion nu are ca consecinţă vre-o
micşorare a funcţiunei renale.
R. H .

BOTTERO A .: Contribution alla
pleurico. — Sanatorium, No. 19/1934..

conoscchza

del pucumotorace soita

Autorul comunică două cazuri de pneumotorace sub-pleural (pseudopneumotorace), unul a ,avut, loc în cursul unui colaps terapeutic. Autorul crede
că pe lângă o distrugere .'mică de ţesut pulmonar şi pătrunderea de aer în
ţesutul sub-pleural la unii şi cu fuziunea mai multor vezicule pulmonare la
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cmfizematoşi şi pătrunderea de aer în ţesutul sub-pleural se mai adaugă
la pneumotoracele sub-pleural şi o dispoziţie anatomică particulară a ţesutului sub-pleural. Apoi rezumă cazurile de pseudo-pneumotorace ce s’au publicat
până în prezent.
R. H.

Brof.

r.

A L E S S A X D K IX I:

La

splfnomcgalie

arthropathisante.

—

La Presse med. Xo. 59, 1934, p. 1190.
Comunică 2 cazuri de splenomegalie cu artrită cronică numite de autor
spleno-megalii artropatizante, spre a le deosebi de celelalte forme de rheumatism pseudo-infectios.
Este vorba de. o bolnavă in vârstă de 50 ani, ce e apucată brusc de dureri
articulare şi febră, splenomegalie, astenie, după o lună are ankiloza complectă
a genunchiului. Sanguin o leucopcnie; radiologie: decalcifierea epifizelor articu
laţiilor ankilosante.
In al 2-lea caz o bolnavă de 46 ani, ce brusc are dureri în umăr,
spleno- şi hepato-megalie. astenie, leucopenie, decalcifierea epifizelor bolnave.
Deci triada lui Pelty: spleno-megalie, anemie, leucopenie şi artrită
cronică. In 5 cazuri studiate de Feltv, boala atinge indivizii în etate mijlocie
şi toti au splenomegalie evidentă, indoloră, anemie, leucopenie urobilinurio,
febră uşoară.
Intr’ un caz publicat de Hanrahm şi Miilor, splenectotauţi a fost urmata de
dispariţia artritei şi a anemiei.
Caracterul boalei, tendinţa la cronicitate, alteraţii glyeemiei şi cholcstcrinemie fac pe autor să emită hipoteza unui proces de natură endogenă.
Xoi observaţiuni vor lămuri tabloul clinic şi leziunile anatomo-patologice ale
acestei afecţiuni.
R . H.

J. COM BY: La maladie glycogcnique. — Arch. des maladies des enfants
X o. 8, 1934, p. 482.
Boala a fost descrisă de curând de un medic olandez van. Creveld,
şi e caracterizată prin hepatomegalie fără splenomegalie. La biopsie şi autopsie,
ficatul hipertrofiat era supra încărcat cu glycogen. Este o turburare a mebolismului hidratilor de carbon ce are ca rezultat o acumulare de glycogen
nu numai în ficat ci şi în inimă, rinichi, stomac.
. . .
Cercetări clinico-chimice în boala glyeogenică: •hypoglycem ie. şi cetoză
â jeun, efectul anormal al adrenalinei (absenţ,a ridicărei ' zahărului sanguin
în urma injecţiei cu adrenalină) şi excesul de cholesterol în ser.
Până în prezent nu se cunoaşte cauza acestei boale, probabil intervin
şi factori hormonici supra-renali şi hipofizari- care joacă un rol în metabo
lismul hydraţilor de cărbune.
In hepato-megalia glyeogenică lipsesc simptome clinice şi chimico-clinice
ce sc observă în afecţiunile cronice ale ficatului: icter, edem, hemoragii,
splenomegalie, glicozuria după ingestia de glucoză şi mărirea globulinei şi
micşorarea cholesterolului sanguin în aceste afecţiuni. Mai trebue făcut diag
nosticul diferenţial cu steatoza hepatică masivă care se distinge din punct,
de vedere al metabolismului earbo-hydratat de hepatomegalia glyeogenică.
In steatoza hepatică este o acumulare de grăsime în ficat. Din cercetări
auatomo-clinice- se va putea lămuri etiologia şi evoluţia boalei glycogenice.
R. H.
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RE LÈ CRUCHET: Traitement dn tétanos et des paralysies diphtéri
ques par la méthode phylaetiqnc. — Journal de méd. de Bordeaux et du
Sud-Vest, No. 20, 1934, p. 555.
Introduce în practica medicală ideea că, anestezia cloroformică are o
acţiune favorabilă în tratamentul boalelor neurotrope ca tetanosnl, diphteria şi
numeşte această acţiune a cloroformului phylaxie.
tratează 8 cazuri de tétanos cu acest procedeu; injecţiile cu ser antitetamc se fac înainte sau în timpul anesteziei cu cloroform; se vor injecta
50, 80 şi 100 cm. c. sub-cutanat, în formele hipertoxice intra-venos.
Tratamentul philactic se va face la primele manifestări ale tetanosului
înainte ca sistemul nervos să fie prea infectat. Experienţele făcute pe cobai
de Biliard concordă cu faptele clinice. Deci serul antitetanie injectat înainte
sau după anestezia cloroformică neutralizează acţiunea toxinei tetanice.
Autorul continuă cercetările în diphtérie şi arată acţiunea favorabilă
ce o exercită cloroformul permiţând neutralizarea toxinei diphterice fixată
pe lipoizii celulelor nervoase de antitoxina serului antidiphteric.
Autorul întrebuinţează în experienţele ce face pe cobai toxină naturală,
puţin activă, atenuată la etuvă şi ajung la concluzia că cloroformul are o
acţiune philactică asupra paraliziilor difterce; dat delà început şi repetat, poate
împedeca apariţia fenomenelor paralitice ea şi serul antidiphteric.
Conchide că cloroformul dat în inhalaţii înainte sau după injecţia de
toxină diphterică mortală, protejă animalul şi împedecă paralizia post-diphterică. Rolul protector al cloroformului e identic cu al serului antidiphteric.
R. H.

G E R A R D LEFE BVR E et GERM AINE CATEL BÉGHIN: Le traite
ment médical des pleurésies purulentes chez l ’enfant. (Méthode de Cocchi). —
L ’Echo méd. du nord, No. 29, 1934, p. 70.
Reeent 2 metode de chimio-terapie locală s’au arătat într'adevăr eficace,
sunt specifice, antipneumococice. Metoda lui Gralka injecţii intra-pleurale de
clorhidrat de optochină ce omoară în soluţie 1 la un milion pneumococul şi
metoda lui Cocchi cu tauro-colatal de sodiu ce se bazează pe fenomenul lui
Neufeld, lysa specifică a pneumococului de către sărurile biliare şi acţiunea antigenică a culturei astfel disolvate. A utorii întrebuinţează în clinica Profesorului
René Pierret injecţiile cu taurocholat do sodiu 100/0 în injecţii intra-pleurale
în peureziile pneumococice, şi comunică 3 observatiuni: una cu empyem pneumococic şi injecţii intra-pleurale de taurocholat, a doua, care deşi în urma
tratamentului ce a vindecat pleurezia, face un abces pulmonar tardiv şi alta
în care era nevoie de o intervenţie chirurgicală. In 2 din 3, metoda Cocehi
a dat rezultate bune. Autorii întrebuinţează doze mici, 4— 5 cm. c. de tauro
cholat de sodiu, şi susţin că această metodă se execută uşor, fără gravitate
şi trebue vulgarizată.
R. B.

II.
CRONICA MEDICALĂ LATINĂ
Congrese
A L X L V II-lea CONGRES A L SOCIETĂŢII FRA N CE ZE DE OF
TALM OLOGIE a avut loc la Paris în zilele de 14— 19 Mai. In afară
de raportul asupra Iîiomiocroscopîa conjunctivei, s’au prezentat numeroase
note şi observaţii clinice din domeniul oftalmologiei.

*

*

*

A L X lV -lea CONGRES IN TE R N A TIO N A L DE MEDICINĂ L E 
G ALĂ ŞI DE MEDICINĂ SOCIALA D E LIM BA FRAN CEZĂ a avut loc
la Lille în zilele de 27— 30 Mai 1931, sub preşedentia Profesorilor Leelercq
si Mitller.
Au fost prezentate următoarele rapoarte:
1) Grupele sanguine în medicina legală.
2) Grupele sanguine în antropologie.
3) Sequelele dureroase ale traumatismelor şi indemnizaţiile lor.
4) Expertiza mintală contradictorie în materie criminală.
La discuţia acestui raport au luat parte, aducând contribuţii personale
D-nii P rof. N. Minovici şi D -r I. Stănescu.

*

*

*

CONGRESUL IN TE RN A TIO N AL A L

LIM FATISM U LUI a avut loc

la Bourboule în zilele de 9-10 Iunie 1934.
Au participat peste 300 de medici francezi şi străini, pentru a discuta
această importantă chestiune.
Şedinţele au fost tinutc sub preşedentia D -lui P rof. Marfan. Nume
roasele

rapoarte
1)
2)
3)
4)

au fost repartizate

în 4 mari capitole:

Etiologia şi paiogenia limfatismului.
Formele şi varietăţile limfatismului.
Diagnosticul limfatismului.
Tratamentul limfatismului.
*

*

*

A L V lll-le a CONGRES A L PE D IA T R ILO R DE LIM BA F R A N 
CEZĂ a avut loc la Paris în zilele de 9— 11 Iulie 1934, sub preşidentia
profesorului Ombredanne.
La ordinea de zi a Congresului au fost următoarele chestiuni:
1) Influenta actiunei climatice şi meteorologice asupra bolilor la copii.
2) Rolul virusului tuberculos filtrabil în patologia infantilă.
3) Patologia vestigiilor omfalo-mesenterice la copii.

Necrolog
La. 3 Martie 1934, a încetat din viată Profesorul A. P IN A R D , crea
torul obstetricei moderne şi iniţiatorul protecţiei infantile
.

10 J ăS° ut ÎD 1844’ student la 187°- doct^ în medicină la 1874 şi a n c n t
f.75, f3Ce parte dln Prima Promoţie a accoucheuriior spitalelor din °P aHs
(.lobj).

Pornit pe căile obstetricei in momentul când noţiunile noi schimbau
complect aspectul chirurgiei, aplică aceste noţiuni obstetricei şi luptă pentru
adoptarea naşterii provocate, a simfisiotomiei. a cesarienei. Participă la or
ganizarea învăţământului obstétrical, creind din nimic un învăţământ nou.
* ntrenat apoi spre puricultură, care a fost pasiunea vieţii sale des
chide drumuri noi, scrie, vorbeşte şi acţionează în acest domeniu.
Dorinţa sa de a face ca legea să consacre ideile generoase despre protecţia
mamei şi a copilului îl aduce în parlament, unde timp de 8 ani luptă,
creiază, lansează, formule nepieritoare.
„Laptele mamei aparţine copilului” , o formulă măreaţă a lui Pinard
va străbate vremurile ca un imperativ unanim acceptat al protecţiei infantile’
humele lui Pinard, prin opera sa în domeniul obstetricei şi al puériculture! se
aşeaza m galena marilor precursori ai medicinei universale.

*

*

*

5-ème Congrès de la Presse Médicale Latine
Paris, 17-21 Octobre 1934

Mercredi 17 Octobre 1934:

n A 21 heures: Réception des Congressistes, par l’Association de la
Presse médicale française.— Une heure de musique latine.
Jeudi 18 Octobre 1934 :

. A 10 heures>dans la Salle du Conseil des Professeurs de la Faculté
de médecine:
Séance d’ouverture:

1" Discours du Prof, agrégé Léopold M ayer (de Bruxelles), président de la Fédération;
. L ? ° CUti0n du Pr0i‘ G- R oussy (de Paris). doyen de la Faculté
de Médecine;
3
Adresses de MM. les délégués officiels des Gouvernements étrangers ;
4° Discours du Prof. G. E tienne (de Nancy), président du 3° Congés,
5’ Rapport du D-r L. M. P ierra (de Paris), secrétaire général de la
Fédération.
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A 11 heures, dans le Grand Amphithéâtre de la Faculté de Médecine
sous la présidence du Prof. Maurice L oeper , président-fondateur de la
Fédération:
Conférrence du Prof. Nicolà P ende (de Gênes) sur Le Génie médidical latin.
A 14 heures 30, au Petit Amphithéâtre de la Faculté de Médecine :
Rapports sur la première question : Les rapports de la presse mé
dicale et de la publicité pharmaceutique.
Rapporteurs : Belgique: M. le Prof. I. G unzburo (d’Anvers), directeur
des Annales de Médecine physique et Physio-biologie;
Espagne: M. X. (Madrid);
France: M. le D-r Paul F umouze (de Paris), membre du Comité de
direction de La Science médicale pratique, vice-président de la Chambre
syndicale des Fabricants de produits pharmaceutiques.
Communications: M. le Prof. L. D autrebande (de Liège), membre
du Comité de rédaction de Liège medical: Les mesures prises dans
les différents pays concernant la réglementation des produits phar
maceutiques spécialisés.
M. le D-r Joaquim S alarich (de Barcelone) directeur d’Ars médica :
L’influence pernicieuse pour la santé publique de l’annonce des spé
cialités pharmaceutiques dans la presse non médicale.
M . M . Les D-rs Docent M. C anciulesco et I. R osenstein (de Craïova)
de Mişcarea Medicală Romana: Le publicité pharmaceutique: ce qu’elle
est, ce qu’elle doit être, comme technique et présentation.
A 17 heures, sous les présidence de M. le Prof. Maurice L oeper ,
directeur de Progrès médical:
Séance solennelle de la Société de Thérapeutique, consacrée à La
cholestérolémie, traitement médicamenteux.
A 21 heures, dans la Grande Salle de l’Institut océanographique,
sous la présidence de S. E. M. Dinu C esiano , Ministre de Roumanie
à Paris :
Conferrence de M. le Prof. Constantin D aniel (de Bucarest) sur La
Science roumaine devant la Science médico-chirurgicale; ses rap
ports avec la langue française.
Le Dr. L. D artiques , président de l'Union médicale latine, fondateur
des Conférrences „Les Voix latines“ présentera l’orateur.
Vendredi 19 Octobre:

A 9 heures 30: Visite de l’Institut du Cancer de la Faculté de Mé
decine de Paris, à Villejuif (Seine), sous la direction du Prof. G. R o u s s y ,
son directeur.
A 14 heures 30, au Petit Amphithéâtre de la Faculté de Médecine ;
Rapports sur la 2o question : La responsabilité scientifique et mo
rale de la Presse médicale; son rôle médical.
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Rapporteurs: Italie: M. le D-r Renato D e B lasio (de Naples), ré
dacteur en chef de la Rinascenza medica,
Portugal: M. le Prof. Eduardo C oelho (de Lisbonne), membre du
Comité du rédaction de Lisboa mèdica.
Communications: M. le Prof. Prassitele P iccinini (de Milan), direc
teur de la Rivista di Terapia moderna: Histoire de la Presse médi
cale des Pays latins.
M. le D-r Joâo Coelho (de Porto), secrétaire général de la Revue
Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie: La langue médicale et
a presse.

M- ** Prof< Pierre R ondopoulos (p’Athènes), directeur de La Grèce
Médicale-. Histoire de l’unification de la Terminologie médicale.

A 17 heures: 2o séance solennelle de la Société de Thérapeutique,
consacrée à La cholestérolémie, traitements physiques et hydrolo
giques.
3
■
A 21 heures 30: Réception offerte auz congressistes par le Prèsident du Congrès et Madame Georges E tienne*
Samedi 20 Octobre 1934:

A 9 heures 30 : Visite des Laboratoires du D-r D é bat , à Garches
(Seine-et-Oise.
A 14 heures 30: Rapports sur la 3o question : Technique et présentation d’un journal médical.
Rapporteurs: Argentine-. M. le d-r Pedro Cossio (de Buenos-Aires)
secrétaire de rédaction de La Semana médica.
France : M M. les Drs L. M. P ierra (de Paris), directeur de la Revue
française de Gynécologie, et G. E rlande (de Marseille), secrétaire de
la rédaction d’Acta medica latina, et Robert G ardette (de Paris) seciétaire général delà Société d’Editions „L’expansions scientifique française“.
. . . Roumanie: M. le D-r M. C anci ulesco (de Craïova), directeur de
Miscarea medicala româna.
A 17 heures: au Grand Amphithéâtre de la Faculté de Médecine, sous
la présidence du Prof, agrégé Léopold M ayer, président de la Fédération :
Conférence du Prof. E. M alvoz (de Liège), sur L’inflation des in
tellectuels.
A 20 heures, a 1 Hôtel Continental, sous la présidence de S E M
le Ministre des Affaires étrangères:
^ Banquet de clôture, organisé avec le concours de l’Union médicale
latine.
Dimanche 21 Octobre 1934:

Excursion en auto cars à Reims et Château-Thierry, avec visite
des champs de bataille de la Guerre, organisée par l’Agence de
Voyage „Exprinter“.

