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Gontribuţiuni la tratamentul epididymitei gonococice
DE

D r. T R A IA N

K A T Z -G A L A Ţ I

Aproape fiecare clinică şi fiecare specialist dermatovenerolog sau urolog are o metodă mai mult sau mai puţin
originală, pentru tratamentul acestei complicaţiuni, şi deşi
în revistele de specialitate găsim mereu modificări şi proce
dee noi, totuşi majoritatea medicilor practicieni sunt încă
partizani ăi tratamentului clasic, tratându-şi bolnavii lor în
cadrul' celor trei principii fundamentale :
1. Imobilizarea bolnavului în pat, acasă sau într’un
spital şi instituirea unui regim dietetic.
2. încetarea tratamentului local al uretritei gonococice
că administrarea desinfectantelor urinare pe gură sau intra
venos.
3. Aplicarea pungii cu ghiaţă sau a termofoarelor, la
nivelul epididymitei, întrebuinţarea prişniţelor îmbibate cu
diferite medicamente sau a variatelor pomezi résorbante, cu
sati fără opiacee-, şi aplicaţiunea unui suspensor.
Bolnavii sunt ţinuţi două, trei săptămâni în pat, ur
mând ca după retrocedarea fenomenelor acute să se reînceapă tratamentul local al uretritei.
Specialiştii au un arsenal întreg de preparate pe cari
le injectează subcutan, intradermic, intramuscular sau intra
venos, urmărind prin chimio-vaccino sau sero-terapia insti
tuită o amendare a simptomelor maladiei, cu sau fără pro
vocare de febră.
Chirurgii recurg la injectarea diferitelor produse, intrascrotal sau în epididym, la épididymotomie sau chiar la
deschiderea epididymului inflamat.
Intr’o revistă de specialitate—Journal d’U rolog'e—vor
apare publicate experienţele mele asupra fiziologie»
asului
deferent precum şi asupra câtorva puncte din patogen ia
epididymitei, complicaţiune care deşi banală în aparenţă, are
încă multe mistere de elucidat aşa cum se exprimă şi Janet
în tratatul lui de blenoragie— 1930 pag. 256— : „ L ’hisţoire
de l’épididymite blennorragique est ainsi pleine de mystère.
Bien des points restent encore a élucider".

A ci voi rezuma doar, că clin datele anatomo-patologice
trebuesc reţinute următoarele puncte principale :
a. — gravitatea unei epididymite depinde de natura
gonococului şi a toxinei lui, de starea de reacţiune tisulară
locală şi de rezistenţa organismului nostru.
b. — durerea simptomul cel mai alarmant şi care aduce pe bolnav la medic şi contra căruia nici morfina une
ori nu ne satisface, nu e provocată întotdeauna de tracţiunea
testiculului pe cordon—sunt epididymite dureroase chiar cu
un suspensor bine aşezat—ci de inflamaţiunea interstiţială
şi de comprimarea la acest nivel a numeroaselor firişoare
simpatice şi parasimpatice.
c. ■— o restituţie „ad integrum“ a permeabilităţii cana
lului epididymar este posibilă, când procesul se petrece mai
mult în pereţii epididymului decât la nivelul mucoasei lui.
d. — terapeutica noastră nu trebue îndreptată asupra
distrugerii gonococului în situ — el găsindu-se foarte rar
în epididym chiar a treia zi dela declanşarea epididymitei.
Tratamentul după mine trebue să aibă în vedere urmă
toarele trei p rincipii:
1.
—Calmarea imediată a durerii pentru a se reda b
navului putinţa de a se nutri, de a se mişca şi de a dormi.
2. —Atenuarea rapidă a inflamaţiunii.
3.
—Suprimarea originii focarelor de infecţiune şi î
mulţirea mijloacelor de luptă a organismului în contra infecţiunii.
In cadrul acestor principii să analizăm medicaţiunile
existente şi să vedem ce ne oferă ca rezultate.
Imobilizarea pacientului, punga cu ghiaţă şi diferitele
prişniţe nu aduc întotdeauna o sedaţiune promptă şi defini
tivă a durerii şi inflamaţiunii. Bolnavul este sclavul com
preselor, trebue să stea două, trei săptămâni în pat şi mai
ales întrebuinţarea diferitelor supozitoare, sau droguri cu
opium şi narcotice, produc constipaţiuni, slăbesc puterile
bolnavului, iar temperatura ridicată fie a boalei, fie a vaccinoterapiei, epuizează pe bolnav, aşa că în 7—8 zile dela
debutul boalei, cu acest tratament pacientul pierde din greu
tate, având faciesul şi aspectul unui grav bolnav. Toate injecţiunile cu seruri şi vaccinuri sunt departe de ă avea în
infecţiunea gonococică vre-o specificitate sau influenţă promptă
şi sigură. Este doar o proteinoterapie care are o influenţă
lentă asupra fenomenelor inflamatoare, un efect inconstant
asupra durerii şi mai ales nici un efect asupra virulenţii
gonococului, dovadă reapariţia secreţiei uretrale, după feno
menele acute.
Alţi autori au încercat să influenţeze inflamaţiunea şi
mai ales infecţiunea prin injecţii intravenoase cu diferite
substanţe, conţinând sulf, iod, argint, arsenic, etc., sau acum
4

în urmă prin chimioterapia acridinică cu tripaflavină, gona
crină şi recent cu pyridium. Ei au plecat dela idea că epididymul fiind un organ cu o secreţie proprie, substanţa in
trodusă în circulaţiunea generală se va elimina şi la nivelul
epididymului influenţând astfel agentul infecţios şi fenome
nele inflamatorii. M ai ales lucrările americanilor Belfield şi
Rolnick par a fi încurajat mult această terapeutică.
Ei au injectat la câine—nu spun ce doze—intravenos,
soluţii de fenaminat de argint şi au găsit această sare la
nivelul epididymului, de unde au conchis ei că terapeutica
cu electrargol. neosilbersalvarsan, sulfarsenol şi pyridium,
ar fi justificată, mai ales că bolnavilor cărora li s’a admi
nistrat pyridium per os, li s’au găsit spermatozoizii colpraţi
în galben după un masaj prostato-vezicular.
împreună cu distinsul histologist şi bacteriolog docent
O r. Serban Brătianu şi sub impulsiunea şi recomandaţiuni’le şefului nostru, profesorul N. Hortolomei, am întreprins
o serie de cercetări clinice şi experimentale, cari au dus cu
totul la alte rezultate, decât ale autorilor americani, arătând
că tratamentul cu injecţii inravenoase de sulfarsenol, iod,
argint, precum şi tratamentele cu substanţele colorante, nu
au o bază experimentală sigură şi nu apare deci indicat în
epididymita gonococică. Aceste experienţe au făcut obiectul
unei comunicări la al patrulea congres român de chirurgie,
obstetrică, gineologie şi urologie, ţinut la Bucureşti în zilele
de 18, 19, 20 Iunie 1933 iar lucrarea în extenso a apărut în
„Revista Ştiinţelor M edicale“ din No. 10/O c t. 1933 şi în
„archives des maladies des reins et des organes gemitourinares" Tone VIII N o. 4 1934.
Concluziunile experienţelor noastre sunt următoarele:
1.
—Testiculii şi epididymurile provenite dela animale
injectate intravenos cu substanţe colorante apar macroscopiceşte colorate.
Examenul microscopic însă, ne arată că colorantul nu
este fixat la nivelul celulelor epiteliale şi nici nu a pătruns
în lumenul canalelor, ci se găseşte doar în vasele cu sânge
ale organului.
2.
—Nu s’a putut decela prin examene microscopice şi
histochimice prezenţa iodului şi argintului injectat, la nivelul
celulelor epiteliale ale epididymului.
3.
—Toate experienţele „în v iv o “ făcute pe epuri pentru
a obţine spermatozoizii coloraţi în tubii epididymari, cu di
ferite substanţe colorante, au dat un rezultat negativ.
4.
—Experimentarea clinică la om a arătat că, pyridiul
administrat pe gură, bolnavilor cu epididymită — bolna
vi din clinica boalelor căilor urinare, cărora înainte de ope
raţiune li s’a administrat pyridium pe gură—n’a putut fi
constatat nici în elementele tisulare, nici în lichidul tubului
epididymar. In epididymitele experimentale la epure, se ob
—
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servă fixarea pyridiului sub o formă difuză la nivelul celu
lelor epiteliale ale epididymului.
Faptul că în secreţiile veziculo-prostatice ale bolnavilor
trataţi cu pyridium se găsesc câţiva spermatozoizi coloraţi
în galben, se explică după noi astfel: pyridiul din urină se
depune la suprafaţa mucoasei uretrale, iar secreţiile adunate
în timpul masajului anexelor, trecând prin uretră se colorează
în timpul acestei treceri cu substanţa colorantă, reuşind ast
fel să coloreze câţiva spermatozoizi.
In ce priveşte metodele chirurgicale, este indiscutabil
că atunci când un abces cu fluctuenţă palpabilă s’a format,
el trebue deschis. M etoda epididymotomiei cu aspiraţiune şi
injecţiune cu electrargol sau colargol, sunt uneori foarte du
reroase, dureri ce duc până la colaps, cari nu durează mult
e adevărat, dar cari sunt refuzate de bolnav când o singură
injecţiune este insuficientă. Au un efect doar asupra durerii
şi nu scurtează durata boalei.
In ce priveşte deschiderea epididymului cu diferitele ei
nuanţe, această metodă este o operaţie care cere punerea
bolnavului în pat, efectuarea ei de către un chirurg, pansa
mente zilnice şi nu are efectNdecât asupra scăderii durerii
şi a temperaturii.
Cu privire la rezorbţia infiltratului, aceasta durează ca
şi cu celelalte metode.
Durerea fiind cel mai neliniştitor simptom pentru bol
nav, şi ea fiind provocată de compresiunea firişoarelor sim
patice, ne trebuia o medicaţiune, care întâiu să aibă o ac
ţiune promptă asupra simpaticului, care să oprească fenome
nele inflamatorii şi să fie prin excelenţă un rezorbant. Aceste
trei condiţiuni esenţiale le întruneşte ionul de calciu.
Tratamentul epididymitei gonococice cu Clorur de Cal
ciu se aplică încă din 1923—şi l-am aplicat şi eu pe câţiva
bolnavi—cu succes într’adevăr uimitor. El nu s’a vulgarizat
din cauza multiplelor inconveniente.
a)
. Clororul de calciu se aplică numai pe cale intrav
noasă, producând mari *dureri cu infiltraţiuni şi necroze greu
de vindecat când e injectat paravenos. îmi amintesc că o
greşală de technică la un bolnav, m’a făcut să renunţ defi
nitiv la clorurul de calciu în epididymite.
b)
. In timpul injecţiunilor, bolnavul simte un gust m
talic arzător, cu senzaţii de călduri mari în gât—chiar dacă
injecţia e dată încet—cu emisiuni de sudori reci, cu vărsă
turi uneori, iar alteori cu stare de colaps. Ii trebuesc bolna
vului 10—15 minute, până să-şi revină din această stare de
paloare.
c)
. Nevulgarizarea acestei metode se .mai datora şi emp
rismului ei, technică nefiind încă bine pusă la punct şi neavându-se în vedere şi alte elemente ajutătoare, asupra cărora
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v o i insista mai jos. Deasemeni nu exista nici o explicaţiune
ştiinţifică mulţumitoare a fenomenelor observate.
Am încercat de atunci, alte preparate cu calciu de exp.
afenilul, incalven, călciven, etc., fără a obţine un rezultat
asemănător, până la apariţiunea gluconaţilor de calciu. Sub
această formă, calciul, deşi în cantitate mai mică decât în
clorurul de calciu, oferă următoarele avantagii asupra aces
tuia.
1. —Sub forma de gluconat de calciu injectabil, prepa
ratul este indiferent pentru celulele organismului şi poate fî
injectat intravenos şi intramuscular.
2.
—Este mult mai puţin toxic decât clorurul de calciu
şi poate deci fi suportat în cantităţi mai mari decât acesta.
3.
—Injectat intravenos, produce o uşoară senzaţie de
căldură în gură, gât şi organe genitale, cu uşoară senzaţie
de greaţă uneori.
4. — Subcutan. produce uşoare infiltraţiuni cari se rezorb
în două, trei zile.
,
5. — Cu gluconatul de calciu Sandoz, am avut de câteva
ori stări de colaps.
6.—In peste 1500 de injecţii, nu am observat niciodată
vreo induraţiune a venelor, sau vreo trombozare a lor.
Am întrebuinţat diferite preparate de gluconat de calciu şi prefer astăzi, gluconatul de calciu „IF A H “ deoarece
are următoarele avantagii:
a)
. Acest produs este o soluţie de gluconat de calciu
şi thiosulfat de calciu.
b)
. Nu produce nici o senzaţie de căldură sau greaţă,
nici în timpul, nici după injecţie—dacă se administrează fiola
de 10 cmc. în timp de o minută.—N-am avut nici o stare
de colaps cu acest preparat.
c ) . Soluţia nu precipită la căldură sau la alcool.
d)
. Prin adăugarea thiosulfatului de calciu, se măreşte
valoarea preparatului, prin influenţa ce o exercită ionul de
sulf asupra respiraţiunii şi oxidaţiunilor, precum şi prin
stimularea eliminării produselor toxice din organism.
e)
. Ca ultim avantagiu mai este şi preţul scăzut al acestui preparat.

—
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Technica şi efectele tratamentului

Am aplicat acest tratament în aproape 180 cazuri şi-mi
permit a recomanda câteva reguli, a căror strictă aplicare e
necesară succesului. Eu aplic din primele ore, sau dela ivi
rea primelor simptome ale epididymitei, câte două injecţii
de gluconat de calciu a 10 cmc. pe zi, de preferat intrave
nos, eu urmărind o suprasaturaţiune tisulară continuă de
calciu, cel puţin în primele 5—6 zile.
Karremberg, injectează în maladiile pulmonare, până
la 40 cmc. pe zi, fără nici un simptom supărător.
După primele injecţii, iar uneori chiar în primele ore
dela administrarea lor, se observă următoarele :
1.
—Durerea cedează şi diminuiază atât de mult, în
putem palpa epididymul fără a pricinui vre-o suferinţă bol
navului, şi putem recomanda, aplicându-i un suspensor con
venabil, să-şi vadă de ocupaţiile sale. D in 180 de cazuri,
numai 6 bolnavi au fost nevoiţi să fie reţinuţi în pat, 3—4—6zile din cauza stării generale proaste şi a inflamaţiunii prea
mari, toţi ceilalţi urmând tratamentul ambulatoriu.
2.
—Inflamaţiunea cedează în 5 până la 10 zile şi da
îi se mai adaugă şi celelalte tratamente ajutătoare, reuşim
să obţinem uneori rezorbţia complectă a infiltratului, rămâ
nând doar o mică nodozitate, cât un bob de mazăre sau
fasole la coada epididymului.
Persistenţa nodulilor scloroşi nu depinde de tratamentulnostru, ci de forma piogenică a epididymitei.
3.
— Starea generală se ameliorează foarte repede
simţitor.
Uneori după prima injecţie, bolnavul se simte înviorat
ne spune că a putut dormi fără narcotice—se cunoaşte azi
influenţa calciului asupra producerii somnului — apetitul re
vine, febra scade şi ea, şi o stare de euforie ia locul stării
de depresiune, aşa că în 4—5 zile, bolnavul se crede com
plect vindecat.
Cu cât calciterapia este întrebuinţată mai de timpuriu
cu atât efectele sunt mai evidente. D ar chiar şi în cazul în
care bolnavul începe acest tratament mai târziu — 5-10 zile
dela apariţia boalei—calciul încă dă rezultate satisfăcătoare.
D u p ă încetarea fazei acute, a cărei durată este individuală,
se poa,te continua tratamentul până la sfârşitul vindecării
epididymitei şi a uretritei, cu câte o injecţie de 10-15 cmc.
pe zi.
Cui se datoresc aceste ameliorări şi cum lucrează cal
ciul asupra simptomelor epididymitei?—Vezi lucrarea „C ontribuţiuni la patogenia şi tratamentul epididymitei gon ococice“ apărută în „Clujul M edical“ No. 12 din 1 D ec. 1933.
-
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„ . . . . lată deci cum calclterapia face să dispară re
pede şi sigur simptomul cel mai alarmant, durerea, permi
ţând bolnavului să-şi reia ocupaţiunile, să poată dormi şi
mânca, ajutând prin aceasta la menţinerea şi creşterea pute
rilor de autoapărare ale organismului şi cum prin proprie
tăţile lui antiflogistice, antitoxice şi rezorbante, opreşte progresiunea inflamaţiei, ajută rezorbţiunea transudatelor, me
najând astfel ţesuturile nobile ale căilor spermatice extratesticulare“.
Rămâne al treilea principiu al metodei mele şi acesta
tot atât de important, şi asupra căruia părerile sunt încă
împărţite, distrugerea microbilor dela origina focarului de
infecţiune şi diminuarea virulenţii gonococului. Această di
minuare a virulenţii gonococului şi-o ia asupra’şi organismul
nostru, noi să vrem şi să ştim doar, să o susţinem şi să o
utilizăm. S’au observat de foarte multe ori că în decursul
epididymitei, scurgerea uretrală diminuiază ca intensitate,
aproape până la dispariţiune, iar uneori, cum am observat
şi eu odată, secreţiunea uretrală nu a mai apărut de loc,
după vindecarea epididymitei.—(V ezi în lucrarea din Clujul
Medical No. 12 din 1 Decembrie 1933 explicaţiunea acestui
fenomen).
Ca o consecinţă practică a acestui fapt trebue ca toc
mai în această perioadă de autovaccinare să venim şi să
ajutăm organismului la distrugerea microbilor din focarele
de infecţiune printr’un tratament local al uretritei. Sunt încă
mulţi autori şi multe clinici cari opresc orice tratament
local al uretritei până la complecta dispariţiune a epididy
mitei şi până la reaparaţiunea secreţiei uretrale, motivele
invocate fiind următoarele :
1.
— Spălăturile uretrale ar putea produce inflamarea
celuilalt epididym. D e ce nu ne temem însă că această inflamaţiune ar putea surveni când scurgerea reapare şi mai
ales pe un teren slăbit şi istovit de puteri.
2. — Prin tratamentul local s ’ar putea să retrimitem noi
cantităţi de gonoeoci in epididymul inflamat şi să avem astfel
recrudescenţe.
Acelaş lucru se poate întâmpla şi fără tratamemtul lo
cal, dat fiind infecţiunea uretrei posterioare şi a glandelor
anexe, micţiunea fiind socotită ca un lavaj fiziologic.
3.
—Tratamentul local ar putea provoca şi alte complicaţiuni — septicemie, reumatism — organismul fiind slăbit şi
epuizat. Or, eu vreau să dovedesc tocmai că în această pe
rioadă, virulenţa gonococului e slăbită şi nu trebue aşteptată
reaparariţiunei secreţiunei uretrale şi amendarea simptome*
lor acute pentru a reîncepe tratamentul.
Vedem că nici unul din aceste motive nu pare inte-
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meiat şi toţi acei cari îşi tratează bolnavii lor cu un simţ:
critic, vor observa că această dogmă nu-şi mai are raţiunea,
cu atât mai mult, cu cât toţi acei cari în această perioadă
au făcut tratamentul local, au avut rezultate satisfăcătoare.
Boulanger s’a exprimat la cel de al X X V Il-le a Congres al
Asociaţiei Franceze de Urologie, „il faut laver non pas mal
gré l’épididymite, mais à cause de l’epididymite“.
Janet în volumul lui susţine la fel. „Este o greşală a
se lăsa bolnavul tocmai în această perioadă, în care viru
lenţa gonococilor este slăbită, fără un tratament local“.
Prin lavagii uretro-vesicale cu soluţii slabe ale unor să
ruri organice de argint, făcute cu prudenţă, după toate prescripţiunile urologiei şi prin uşoare expresiuni, controlate cu
termometrul—dacă sunt sau nu urmate de temperatură—cari
să videze prostata, veziculele seminale şi ampulele deferen
tului, prin aplicarea de căldură sub ori ce formă în regiunea
anexelor, prin administrarea de purgative şi anafrodiziace,
vom reuşi să debarasăm în cel mai scurt timp organismul
de gonococi şi să scurtăm astfel la jumătate, durata trata
mentului.
A şa am procedat în toate cazurile mele şi întotdeauna
am obţinut o vindecare radicală a infecţiunii gonococice —
vindecare controlată prin numeroase examene directe şi
prin spermocultură—înt’un interval relativ scurt, de 10 — 15
zile delà declanşarea epididymitei.
In rezumat, în afară de tratamentul operator al epidi
dymitei gonogocice, care îşi are deosebit de riscurile opera
torii şi desavantagiile de a imobiliza pe bolnav şi de a dis
truge permeabilitatea epididymului, înt’un procent mai mare
decât tratamentul conservativ, preconizat de mine, în afară
de metodele fizicale—galvanizare, ionizare, diatermie, raze
Roentgen, cari nu sunt la îndemâna fiecărui medic şi cari
nu răspund poştulatelor indicate de noi, cred că calciterapia
şi cu principiile de tratament menţionate, se arată dintre
metodele conservatoare, ca cea mai inofensivă şi mai activă
deoarece suprimă în intervalul cel mai scurt durerea, acti
vează procesele de resorbţie, opreşte procesele de distrucţie
şi permite bolnavului să-şi vadă de ocupaţiunea sa, ceace
nu este fără importanţă astăzi, când spitalizarea unui bol
nav costă atât de mult şi când bolnavii săraci, cu afecţiuni
grave chirurgicale, nu-şi pot recăpăta sănătatea, din cauza
locurilor limitate din clinicele noastre.

-
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Docent I. NITZULESCU (Iaşi): Cauzele pelagrei in lnmina cercetărilor
aetnale.
Docent L. DAN IELLO (C luj): Ameliorarea rezultatelor pneumotoracclni terapentic prin reseeţia aderentelor intraplenrale.
Docent I. P H ILIPO W IC Z
contribuţiei chirurgilor germani.

(Cernăuţi):

Pancreatita

aentă

in

lnmina

ST. ODOBLEJA (Lugoj): Pereotia şi Fonoseopia ficatului.
D -r M AREŞ
lismului ealeiulni.
D -r
empirice.
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CAHANE:

SERAF1DI

Infiuen|a

(Constanta):

glandei

Medicină

tiroide
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ST. MIHĂILESCU şi L. PORN (Caracal): Considcrafiuni asupra
tratamentului sângerând al piciorului strâmb congenital inainte de 2 ani.
— Oclusic prin tumoră ileală încercuită en ascarizi interstiţiali.
TR. BONA (Suceava): Esofagotomie cervicală pentru o cruce de metal
inelavată în esofag.
*

*

No. 3
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Prof. ESTANISLAO LLUESMA
du prognostic chirurgical.
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Docent C. D IM IT R IU : Importanta metodei viseero-grafice în clinică.
Conf. ST. DRAGĂNESCU
vegetative în neuro-patologie.

şi D -r

A.

BRDCH:

Reflexele

vestibulo-

Docent C. GHIŢESCU: Tratarea chirurgicală conservatoare a turburărilor de circulaţie arterio-capilară la membrele inferioare.

C R O N I C A
I'requenţa mai mare în ultimul timp a cazurilor de embolie pulmonara
post-operatorie, studiată în literatura medicală, face ca D -nii Prof. C. D a n i e l
şi colaboratorii D-sale, D -ri D. M a v r o d i n şi D. C a r a m z u l e s e u să
publice articolul de faţă: Conlribnţinni la studiul emboliilor pulmonare post
operatorii în chirurgia ginecologică. Articolul, bazat pe 4 observaţiuni perso
nale, studiate cu toată minuţiozitatea este complectat printr’o punere la punct
a chestiunei din toate punctele de vedere. îndeosebi de interesant şi cu indicaţiuni scoase dintr’o bogată experienţă, este capitolul Profilaxiei. De altfel
aplicarea strictă a normelor de profilaxie a emboliilor pulmonare post-operatorii, a putut face ca din marele număr de operaţiuni ginecologice ce se prac
tică în clinica D -lui Prof. Daniel, să nu se întâlnească timp de 13 ani decât
4 cazuri de embolii pulmonare mortale.
D -l D -r S. N i c o l a u , şef de laborator la Institutul Pasteur din Paris,
publică rezultatul interesantelor D-sale: Cercetări asupra arsurilor, întreprinse
încă dela 1931 şi care proectează asupra acestei chestiuni o lumină nouă şi
cari duc la eoneluziuni practice de cea mâi mare importanţă. Modul de ac
ţiune al arsurilor pielei a fost până acum explicat în diferite feluri. Deasemenea şi moartea provocată prin arsuri întinse a fost interpretată în mod di
ferit do fiecare cercetător. Dar aproape toate interpretările au pornit dela
teorii şi raţionamente. D -l D -r S. Nicolau aduce date experimentale, probe
şi eontra-probe, în susţinerea afirmaţiunilor D-sale şi numai bazat pe acestea
scoate concluziunile şi indicaţiunilc practice.
Cercetând întâiu la epure şi apoi la om influenţa arsurilor asupra
lcucocitozei, autorul arată că se găseşte o reacţie leucocitară specială, carac
terizată prin multiplicarea monocitelor, prezenţa celulelor primordiale, apariţia
celulelor Rieder şi mărirea numărului celulelor 'l’ urck. Această reacţie o nu
meşte megamononucleoză; este precoce, intensă, durabilă, proporţională cu arsura
şi traduce morfologic intoxicaţia la care organismul este supus.
Cercetează apoi la epure
cipiu toxic care dă accidentele
Animalul sau omul vindecat
antitoxina care ar face, după

şi om şi pune în evidenţă în sânge un prin
imediate sau tardive ce se observă în arsuri.
de arsură ar avea deci în sângele său şi
autor, posibilă o seroterapie a arsurilor.

Foarte interesante sunt şi cercetările pe cari D -l D -r S. Nicolau le-a
întreprins asupra rolului anestesiei în evoluţia arsurilor; din acestea ajunge la
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concluzia că o anestcsie profundă, durabilă şi
care este adeseori mortal.
D -nii Conf. D o r i n

D u m i t r e seu

şi

repetată evită şocul nervos
D- r

V.

Plătărcanu

în

ContribnfÎDni la studiul paroiiditrlor postoperatorii, descriu 8 cazuri de parotidite survenite în urma unor operaţiuni aseptice. Cazuri destul de rare fată
de cele cari apar în cursul stărilor peritoneale, în scpticopioheinii sau în evo
luţia maladiilor contagioase. Revista generală a chestiunci şi bibliografia la
curent complectează expunerea.
D -l Doc. D -r I a g n o v împreună cu D -ri S. G h c r m a n şi R. M a r c u s în Contribuţiuni la diagnosticul atoniei vezienlare publică 4 cazuri de
atonie veziculară, în cari sondajul duodenal a adus diagnosticul de certitudine
şi repetarea lui, vindecarea.
Lucrarea D -lu i Doc. lagnov şi a colaboratorilor D-salc demonstrează d i
ficultatea diagnosticului de atonie veziculară atunci când sc bazează doar pc
semnele clinice şi folosul imens al tubajului duodenal - şi al probei M eltzcrLyon în luminarea diagnosticului. In aceste cazuri se obţine o bilă B liipercolorată, abundentă, bogată în pigmenţi biliari, nrobilină şi cholesterină cu
absenţa clementelor citologicc de inflamatiunc.
D -l P rof. D . N e g r u publică Rezultatele radioterapie! fibromiomului
uterin obţină te la Institutul de Radiologie din Cluj. Din 168 de cazuri de
fibrom uterin tratate în decursul ultimilor 10 ani, în 220/o din cazuri tu
mora a dispărut complect; în GSO/q din cazuri tumora s’a redus simţitor şi
numai în 6°/o din cazuri s’au produs recidive. Se poate constata deci că tra
tamentul radioterapie a fost aplicat cu succes în 920/o din cazuri, rezultat
egal cu cele mai favorabile statistici ce s’au publicat. Metoda de aplicare a
razelor este acea a lui Seitz şi W intz modificată de către d-l P rof. Negru.
D -nii Doc. I. G a v r i lă şi D -r V. S z é k e l y

in Tratamentul scarla-

tinei cu ger de convalescent reiau chestiunea indicaţiunilor acţiunei serului dc
convalescent în tratamentul scarlatinei şi constată eficacitatea şi utilitatea tra
tamentului acesta în formele grave de scarlatinâ.
D -l D -r L. R o d e s o u publică rezultatele obţinute prin Tratamentul
gastroptozei eu apele minerale din Slănicul Moldovei. Gastroptoza izolată este
însoţită adesea de dilataţie şi atonie gastrică. In aceste cazuri medicaţia care
acţionează asupra tonicităţii gastrice ar putea să influenţeze desigur şi ptoza.
Aceasta o dovedeşte autorul prin studierea a 142 de cazuri de ptoză gastrică,
la cari apele minerale din Slănicul-Moldovei prin acţiunea lor stimulantă au
dus la o ascensiune notabilă a maréi curburi a stommacului.
D -r D -r G. C u c o ş răspunde articolului D -lui D -r G rigoriu-Argeş
din No. 4-5/1934 al Revistei „Mişcarea Medicală Română", cu titlul „Varicele
(Maladia varicoasă) din punct de vedere etiologic şi în lumina unui nou tra
tament” . întârzierea cu care publicăm observaţiunile D -lu i D -r Cucoş, se
datoreşte abundenţei de material şi numerilor de specialitate cari au apărut
între timp.
D -nii D -ri I. D i c h t e r şi R. G h e r m a n publică la capitolul „Cazuri
Clinice" o interesantă observaţie de Neoplasm al stomaenlni cu evoluţie extrem
de rapidă, caz urmărit în serviciul D -lui Docent lagnov. In aeelaş loc D -l
D -r V. D u m i t r e s c u publică o iară şi interesantă Observaţie dc Dengue.
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I M Docent D. I o n c s c u expune în lucrarea: Turbarea Ia om ţi
animale in Inmina noilor cercetări, ultimele date asupra virusului rabic, corpusculilor lui Negri, asupra leziunilor hislo-patologice din turbare, asupra
virusului fix şi virusului de stradă. Revista generală, în care autorul amin
teşte de numeroase lucrări personale publicate, se închee cu expunerea admi
rabilelor rezultate obţinute în tratamentul antirabic la Institutul din Bucureşti
cu metoda Bahcş.
D -l D -r C a r a m z u l e s c u în .R ela ţiile funcţionale între h ip ofizi şi
glandele sexuale Ia femee” , arată că între hipofiză şi glandele sexuale la femei
există o strânsă sinergie funcţională, cele din urmă fiind sub dependinţa celor
dintâiu. Autorul expune datele experimentale ale chestiunii şi concluziile prac
tice cari au decurs şi cari au fost utilizate în stabilirea diagnosticului biologie
al sarcinei.
In capitolul „Cronica Medicală Latină” continuăm a expune propunerile
pe care lc-am făcut la rapoartele prezentate celui de al 3-lea Congres al
Presei Medicale Latine, ţinut la Paris în Oet. 1931, şi publicăm Comunicarea
prezentată împreună cu D -l D -r I. R o s e n s t e i n si intitulată: La Publicité
pharmaceutique. — Ce qu’ elle doit être.
*

*

*

Am făcut loc în acest număr Expnuerii de motive şi Statntnlui
„Societăţii de medicină din Oltenia’ ’ constituită în cursul lunii Septembrie,
într'o şedinţă care a avut loc la Craiova şi la care au participat şi au
aderat majoritatea medicilor Olteni.
Nu vom insista asupra scopului, importanţei şi programului acestei noui
asociaţii medicale. Se găsesc în expunerea noastră de motive pe caro o publicămNo permitem a semnala în cadrul acestei cronici, că este prima so
cietate de medicină regională şi voim să credem că iniţiativa şi dorinţa de
muncă şi organizare care se găseşte şi în alte regiuni ale Tării. îşi va
găsi realizarea în acclaş sens. Şi mai sperăm că nu este prea îndepărtat
timpul când în Congresele generale se vor întruni aceste societăţi regionale,
după modelul admirabilei organizaţii franceze „Assises générales de médecine
française” , şi se vor putea preciza diferitele caractere sau constatări medical''
regionale româneşti.

D-r M. Cănciulescu.
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Institutul de clinică Gynecologicd. — Spit. Coltzea Bucureşti
Director: Profesor C. Daniel
CONTRIBUTIUNI LA STUDIUL EMBOLIILOR PULMONARE
POST-OPERATORII IN CHIRURGIA GYNECOLOGICA*)
de
ProL C. DANIEL,

D -r D. MAVRODIN

şi

D -r D. CARAMZULESCU

Perfecţionarea technicei chirurgicale gynecologice, precedată
de o minuţioasă pregătire pre-operatorie a bolnavelor şi urmată de
îngrijiri post-operatorii, adaptate fiecărui caz în parte, au făcut ca
mortalitatea şi morbiditatea după operaţiunile gynecologice să scadă
în mod simţitor.
Intr’adevăr, în ceeace ne priveşte, în Clinica Gynecologică a
Facultăţei de Medicină din Bucureşti, mortalitatea globală post
operatorie, nu a întrecut niciodată cifra de i o/o.
Dacă însă astăzi, aproape nu se mai pierd bolnave prin in fecţiuni post-operatorii şi prin fenomene cardiace sau renale, mor
biditatea şi mortalitatea după intervenţiunile gynecologice este
mărită uneori prin cazurile de embolii pulmonare, ce pot apare
după orice intervenţiune.
Numărul cazurilor de embolii pulmonare mortale, deşi nu atât
de frecvente înainte de marele răsboi, par a se mări în ultimul timp
(Hübner şi Freubenberg).
De aceea, am găsit interesant a expune observaţiunile celor 4
cazuri de embolii pulmonare mortale, ce am observat în decurs
de 13 ani în Clinica Gynecologică, însoţindu-le de consideraţiunile
speciale ce decurg din fiecare caz.
OBSERV, l-a . — (Clinica Gynecologică, Profesor C. D A N IE L , Obs.
Nr. 430, 1929).
Fibrom uterin. Hystereetomie abdominali totali. Embolie pulmonară
mortală. A u topsie..
Bolnava M. C., din comuna Bosetti, jud. Ialomiţa, în vârstă de 49 ani,
căsătorită, intră în Clinica Gynecologică la 8 Decembrie 1929, pentru menoragii şi dureri în hypogastru şi fossele iliace.
*) Lucrare primită la redacţie la 2 August 1934.
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1) Antecedente. Menstruată la 15 ani, menstruale au urmat regulat,
durând 3 zile, cu cantitatea obişnuită de sânge, până acum 2 ani.
Căsătorită la 17 ani, a avut prima sarcină la 22 ani. normală, ur
mată de alte 2. Sarcina a 4-a se termină cu un avort spontan în luna a
4-a. A 5-a sarcină şi ultima evoluează normal.
2) Boala aetoală. Acum 2 ani bolnava a început să aibă menoragii
din ce in ce mai abundente, cu durata 7— 8 zile, cu pierderi mari de sânge,
repetându-se la intervale de 3 săptămâni. In interval, scurgeri albe. Treptat
au apărut dureri în regiunea abdominală inferioară, care exagerându-se fac
ca bolnava să vină la spital.
Examenul abdominal: Abdomenul cu pereţi flasci, prezintă la paipar.a
şi percufia profundă, o masă mediană, mată, regulată, de 8 — 10 cm. deasuprr
simfizei pubiene.
Examenul genital: Col mărit, cilindric, întredeschis. Corpul ulcrin
mărit cât un cap de foctus, dur, rotund, neregulat (boselat), nedureros, deplasabil în toate direcţiunile. Anexele nu se simt, fundurile de sac elestice,
nedureroase.
Examenul medical: Puls 70 pe minut. Temperatura 36,6— 37°. Facies
palid; mucoasele şi restul tegumentelor palide.
P u l m o n . Respiraţia puţin aspră în ambii pulmoni.
C o r d . Vârful in spaţiul 5 intcrcostal, pe linia mamilară. Marginea
dreaptă a inimei nu întrece rebordul sternal drept. Ritm normal. Sgomotnl
al 2-lea aortic, puţin întărit.
P i c a t u l . In lim ite normale.
S p l i n a . Percutabilă pe 3 laturi de deget pe linia exilară posterioară.
3) Examen de laborator:
S e c r e ţ i e d i n c o l . Numeroase epitelii. Flora microbiană abundentă.
Coci gram-pozitivi, bacci’ i gram-negativi. Neisscr absenţi.
U r i n ă . Fără albumină sau glucoză. In sediment abundente epitelii
din căile urinare inferioare.
R e a c ţ i i l e W a s s c r m a n n ş i M e i n i k e . Negative.
U r e e a î n s â n g e (K owarsky). 0,320/o.
N u m ă r ă t o a r e a g l o b u l e l o r . Hematii 3.970.000 pe mm. c
Leucocite 11.400 pe mm. c.
Formula leucocitară.
Lim focitc
8% .
Mononuclcare 150/o.
Neutrofile 760/o. Eozinofile 10/q . Valoarea globulară 90.
Pregătiri pre-operatorii:
1) Spălaturi antiseptice vaginalc zilnice.
2) O injecţie cu vaccin Delbet.
3) S’a dat trei zile consecutiv digitala în infuzie 0,75 ctgr. la 120 gr.
Clorur de magneziu câte 1,20 gr. pe zi. Purgativ cu 4 zile înainte de ope
raţie. Clisme zilnice.
4) Operaţiunea (Nr. 34 din 12 Dec. 1929).
La 12 Decembrie, bolnava e operată de D -l D -r Profesor D AN IE L,
ajutat de D -l D -r T. FRU M UŞANU ; Rachianestezie cu syncaină 0,12 ctgr. şi
injecţie intravenoasă, cu lichid cefalo-rachidian extras prin puncţie (10 cmc.).
Laparotomie mediană sub-ombilicală. Se constată o tumoră fibromatoasă ce face corp cu uterul de mărimea unui cap de făt. Se face decolarea
anterioară, se secţionează ligamentele largi ş i ' se extirpă tumora în bloc cu
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anexele. De colul utérin ţinea o altă tumoră fibonnatoasă, care sc extirpă
secundar împreună cu colul. Hemostază. Sutura comisurilor tranşei vaginale
cu catgout. Drenaj vaginal cu o meşă. In paramètre se varsă o fiolă de
bouillon Vaccin Gréiny Nr. -îl, Peritonizarc. Închiderea peretelui într’ un
singur plan cu fire de bronz. Agrafe la piele.
5) Examenul anatomo-palologie al p: s lor (D -r BABEŞ): Uterul mă
soară o lungime dţ 9 cm. lungime, peretele gros
de 4 cm .; trompele uşor
sinuoase şi îngroşate. Ovarele ratatinatc. La secţiunea lor se constată re turi dc corpi gaîb ni. In peretele anterior al uterului se constată o tumoră de
mărimea unui măr, de consistenţă tare, de aspect sidefiu.
Secţiuni la nivelul fibrom ului: la examenul microscopic se constată că
c format in parte din fâşii conjunctive, în p.irtc din fâşii musculare, acestea
din urmă fiind în proporţie mai mică şi în parte liialinizate.
Diagnostic auaiomo-patologic: fibrom cu transformare hialină.
6) Starea şi tratamentul post-operatoriu.
Prima zi după operaţie, retenţie de urină.
Se sondează de 2 ori pe
zi,sc injectează glycerină boraxată 100/ q , 10 cm.
c. A 2-a zi rctenţia ce
dează, bolnava ur'ncază singură.
Temperatura, prima zi după operaţie 37,6", puls 96. A 2-a zi, 37,2°,
puls 80 pe minut. A 3-a zi, se scoate meşa vaginală, după care se pansează
şi se drenează zilnic. In zilele următoare, temperatura 36,8— 36,9° dimineaţa,
scara 37°. Pulsul 80 pe minut.
A 5-a zi, bolnava face un oedem a buzei mici do partea dreaptă,
cu durată emeferă (o zi). Bolnava păstrează patul, iar la pansat e adusă cu
căruciorul.
A 8-a zi, i se scot agrafele la ora 10 a. m. La pansament ne spune
se simte tocmai bine- Neavând nici un simptom precis, nu dăm atenţie.
orele 11 dim. (20 Dec. 1929), în momentul când făceam vizita în
bolnavei i sc face rău (stând în pat), păleşte la faţă, şi în mod
apare dispncc, Bolnava are senzaţie că se sufocă, că îi lipseşte aerul.
Nu acuză nici o durere, nu tuş şte, nu expectorează. Tc gumcnte'e pa
lide, mucoasele cianozate. Pulsul radial slab, hypotensiv şi accelerat (peste
120 pe minut). Pe scurt ni se prezintă tabloul complect ai emboliei pulmo
nare asfixice.
I sc fae imediat injccţiuni cu 0,50 ctgr. cafeina intra-venos; lobclină
0,005 mlgr. intra-venos, adrenalină 0,001 mlgr. Dispneea nu cedează şi se
accentuiază, pulsul slab, incomptabil, extremi.ăţile încep a se răci. Oxigen
în respiraţie artificială, cu tracţiuni ritmice ale limbei. Oxigen în ins
piraţie. Injecţie intra-cardiacă cu adrenalină (1 mlgr.). Totuş la aproximativ
20 de minute delà debutul fenomenelor descrise mai sus, apar mici eonvul-

că nu
Pe la
salon,
brusc

sluni şi bolnava sucombă.
7) Autopsia.
A 2-a zi (21 Dec. 1929), se face autopsia şi se constată următoarele:
P l e u r a dreaptă, aderentă la nivelul scisurei inter-lobare. Pleura
stângă liberă.
P u l m o n i i apar congestionaţi rrai ol s în părţile decliye. La secţiune
nu se găseşte nici o zonă de infarct. Prin presiune se scurge un lichid roşuspumos. Docimazia pulmonară pozi ivă. Cântăresc amândoi 951 gr.
C o r d u l . Pericardul fără- ader.n e. normal. In sae foarte puţin lichid
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scroî. Mărimea cordului este egală cu mărimea pumnului cadavrului. Pereţii
nu par îngroşaţi. La endoeard nimic anormal. In cavitate nu găsim nici
sânge nici cheaguri. Valvulele normale, coronarele libere.
V a s e . Aorta nimic de seamă. Valvulele normale. La secţiunea pulmo
narei, se găsesc două cheaguri ce o astupă aproape complect: primul cheag
lung dc 12 cm., aderă puţin în partea dreaptă a arterei, se prelungeşte cu o
ramură unică din dimensiuni mai mici în ramura dreaptă. A l doilea cheag,
suprapus primului, numai în pulmonară, măsoară 7 cm.
La secţiune, o zonă indurată la centru, formată din straturi concen
trice dure; la periferie, o zonă omogmă, moale la pipăit.
F i c a t u l m ărit de volum, dc culoare brună, cântăreşte 1,800 gr.
La secţiune nu găsim nimic deosebit în parcnchim sau sistemul portal.
S p l i n a mărită de volum, cântăreşte 170 gr., puţin sclerozată.
S t o m a c , I n t e s t i n e , P a n c r e a s , nimic aro.rr.al.
R i n i c h i . Rinichiul drept mărit de volum cântăreşte 200 gr., cel
stâng 160 g r .; ambii se decapsulează uşor. La secrefiune aspectul pare nor
mal, atât în zona corticală, cât şi în medulare.
C a p s u l e l e s u p r a - r e n a l e ramolite de ambele părţi.
V e n a c a v ă i n f e r i o a r ă . Secţionată longitudinal, găsim sânge
cu cheaguri mici, dela un bob de linte la mărimea unei alune.
..
I l i a c a p r i m i t i v ă d r e a p t ă este aproape în întregime bu
rată de chiaguri mici.
Pediculeie
durile dc sac.

vasculare,

Examenul microscopic
şi D-na D -r LAZAR ESC U ).

indurate,
al

cu

pieselor

cheaguri

mici,

în

fu n 

(făcut de D -r BABEŞ

C o r d u l . Se constată câ cele mai multe fibre musculare, conţin p i
cături de grăsime, în cantitate variabilă, unele din ele fiin d aproape în în
tregime umplute cu picături foarte fine de grăsimi.
P n l m o n i i prezintă o dilataţiune foarte pronunţată a vaselor, cari
sunt pline cu sânge; m'ulte din alveole sunt dilatate şi contopite între ele.
R i n i c h i . Uşor grad de scleroză.
F i c a t u l . Nim ic deosebit.
S p l i n a . O însemnată atrofie a foliculilor lim fatici cu îngroşarea
capsulei şi a trabeculilor. Pulpa roşie într’ un grad însemnat de atrofie.
See(iiue la nivelul pedieulclor vasculare. Vasele sunt extrem de d i
latate şi pline cu sânge. In unele din ele globulele roşii formează o masă omogenă în care elementele sângelui se găsesc dispuse în mod uniform. Restul
pcdiculului e form at din tc3ut conjunctiv şi adipos, iar pe alocurea tesut de
granulase.
Secţiune la

nivelul eoagulului

din

artera pulmonară. Are un aspect

dieosebit, fiind form at în parte din cordoane ce se colorează bine cu hematoxilină şi cu globule roşii. Cordoanele ce se colorează ou hcmatoxilină
sunt constituite dintr’o masă uşor granuloasă în care se găsesc numeroase
leucocite. Examinate cu imersia, se constată că cordoanele sunt formate în
mare parte din elemente asemănător cu hematoblaştii şi leucocitele.
D IAG N O STIC: Infiltraţie grasă a miocardului, uşor grad de scleroză
renală, uşor emfizem. Embolie pulmonară.
OBSERV. 2-a. — (Clinica Gynecologică. Profesor O. D A N IE L. Obs.
N r. 404 din 1930).
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Caneer al colnlni uterin. Hystereefomie
thelm). Embolie pnlmooară mortală. Antopsie.

abdominali

lărgită.

(W er-

Bolnava Carolina S.i in vârstă de 43 ani, căsătorită, intră în C li
nica Gyn ecologi că la 7 Noembrie 1930, suferind de micţiuni frecvente, având o Senzaţie de greutate mare îu hypogastru, o secreţie galbenă şi metroragii.
Antecedente heredo-eolaterale. Tatăl mort bătrân. Soţul mort de tuber
culoză intestinală şi sifilis.
Anteeedente personale, a) Fiziologice: menstruată la 14 ani, regulat, du
rată 3 zile. Ultima menstruaţie la 10 August 1930. După 2 luni, bolnava
a avut o pierdere de sânge prin vagin timip de 6 zile. b) Patologiee: acum
10 ani, în urma unei reactiuni a sângelui a constatat că este specifică şi
şi-a făcut tratament specific timp de 3 ani.
Istoricul boalei: încă din Iunie 1930, bolnava a observat picături de
sânge după raportul sexual. A consultat câţiva medici, cari i-au spus că nu
are nimic serios. Două săptămâni în urmă a avut o metroragie, eu chiaguri
prin vagin tim p de 3 'zile, care apărea numai în timpul defecatiei. De 8
zile are o senzaţie de greutate în regiunea hypogastrică, care o face ex
trem de nervoasă.
Starea prezentă. Bolnava de constituţie m ijlocie, cu tesutul celular,
subcutanat redus, are sistemul osos, muscular şi ganglionar, normal desvoltate, un facies palid, anemic.
A p a r a t u l r e s p i r a t o r . Nim ic anormal.
A p a r a t u l c a r d i o -v a s e u l a r . Vârful cordului bate în al 5-lea
spaţiu intercostal stâng, puţin înăuntrul mamelonului. Sgomotele cardiace nor
male. Puls 74 pe minut. Tensiunea arterială, Mx. =
16, Jtn. =
9.
A p a r a t u l d i g e s t i v . Ficatul şi splina, normate.
Abdomenul. Inspecţia nu arată nimic deosebit. Palpatia este dure
roasă in tot abdomenul cu pmlomincntă în hypogastru.
Organele genitale externe. Se constată o uşoară ruptură perineală cu
cisloeel şi colpocel posterior.
Organele genitale interne. Colul uterin scoborât, hypertrofiat, cu buza
posterioară cât o nucă, dură, anfractuoasă spre orificiul cervical extern.
Corpul uterin în poziţie intermediară, mobil. Zona anexială stângă puţin
împăstată. In zona anexială dreaptă se simte ovarul mărit şi căzut. Fundu
rile de sac: anterior, posterior şi lateral drept, libere; fundal de sac lateral
stâng împăstat şi puţin scurtat.
La examenul cn speenlul se constată colul uterin hypertrofiat, pre
zentând un orificiu întredeschis, iar pe buza sa posterioară, se vede o zonă
de mărimea unei piese de îl leu sângerândă burjonată. Pe buza anterioară
se vede o zonă cu 'mici 'p'uncte de ulceratiune. Se face tnşeul instrumental
al canalului cervical şi se constată nolozităti şi neregularităti mai ales pe
fata sa posterioară.
Tactnl rectal. Colul uterin bombează spre rect; parametrul drept pu
ţin bridat., cel stâng deasemenea bridat şi împăstat.
.
Examene de Laborator. Urina nor fin de albumină, glucoza absentă.
In sediment: urat amorf, rari cilindrii hialini, epitelii. Srerefia din eol nu
s’ a putut lua din cauza sângerărei. Ureea în sânge: (Kowarsky) = 0,585° / qq.
Uraeţinoile Wassermann şi Meinike, negative.
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Biopsia din colul uterin făcută de D -l D -r Babeş, şi D-na D -r
zărescu, arată un carcinom paviraentos al colului.
Pregătiri pre-opcratorii.
1) Spălaturi

vaginale antiseptice în

fiecare

I,ă-

zi.

2) 2 injectiuni intra-muscnlare cu câte 2 cm. c. de vaccin Delbefc.
o) Pansamente locale pe colul uterin cu filtrat polimiorobian.
4)
D igitală (0,75/120 gr.), 3 zile consecutiv. C y tofila iie cu clorur
de M g. (1 gr. 20/G0 g r . apă distilată) po zi. Purgativ cu 4 zile inainte
de operaţie. Clisme zilnice.
Operaţia. La 15 Noembrie 1930, D -l Profesor C. D A N IE L ajutat
de D -l D -r T . FRUMCFŞANU, practică o hysterectomic totală lărgită (\W rtheim), cu drenaj vaginal.
D e notat că în timpul actului operator se constată o adenopatic iliacă dreaptă cât un ou de porumbel, care se extirpă.
Examenul anatomo-patologie al piesei, arată, ca şi biopsia un car
cinom al colului uterin.
Starea şi tratamentul post-eperatoriu. Bolnava are retentic de urină
care, în urma sondajelor şi instalaţiilor cu oleu gomenolat, cedează a 5-a zi.
Temperatura de 37° în ziua operaţiei, creşte până la 38°, 2 a 3-a zi, scă
zând apoi progresiv, până la 37°,2, ultima zi.
A 7-a zi dela operaţie, la ora 5 l'o p. m., în timpul eontra-vizitei,
bolnava era liniştită, cu pulsul regulat, respiraţia normală, a vorbit chiar
cu noi. La ora 5,40 p . m*. adică după 10 minute, bolnava acuză subit o
durere foarte mare in regiunea toracică stângă. Imediat, devine dispnciz:tntâ,
cu faciesul palid, extremităţile reci, cu pulsul mai întâi frecvent apoi im 
perceptibil. Administrăm adrenalină, cafeină şi oleu camforat sub-cutanat,
apoi adrenalină intra-venos şi intra-cardiac, fără să obţinem cea mai mică
ameliorare a stărei generale, bolnava sucombând în 3— 4 minute dela debu
tul fenomenelor.
Autopsia. A 2-a zi se face autopsia şi se constată următoarele: P i c u r a
liberă de ambele părţi la deschiderea cadavrului.
P u l m o n i , apar congestionaţi mai ales la bază. Nu se găseşte nici o
zonă dc infract- Prin presiune se scurge un lichid roşu-spumos. Doc’ mazia
pulmonară pozitivă. Cântăresc: pulmonul drept 600 gr., cel stâng 450 gr.
C o r d u l , de mărimea unui pumn, este acoperit cu grăsime. Pfcricardul nu are aderenţe. In sacul pericardic se găseşte o mică cantitate de
lichid seros. Pereţii cardici normali. Pe endocard nimic patologic. Valvulcle
normale. Coronarele libere.
Vase. A o r t a este uşor mărită de volum, cu plăci ateromatoasc pe pereţi.
A r t e r a p u l m o n a r ă . La incizie ss constată un chiag de culoare negri
cioasă, de consistenţă tare în trunchiul pulmonarei, pe distanţă de l 1/^ cm.,
care se prelungeşte în ramura dreaptă cu 11 cm. şi în cea stângă 8 cm .;
diametrul chiagului măsoară 1 cm. A re în total forma unui „ Y ” .
F i c a t u l cântăreşte 1450 gr. Nu se găseşte nim ic deosebit în pa renchim sau.sistemul portal.
Splina

cântăreşte 170 gr.,

la secţiune nimic anormal.

S t o m a c , I n t e s t i n şi P a n c r e a s , normale.
R i n i c h i i se decapsulcază uşor; la secţiune desenul cortical şi me
dular normale.
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C a p s u l e l e s n [ i r a - r c n i l c sunt normale.
V e s e l e p e 1 v i e n e. Se injectează vena cavă infer. care este litieră, in
vena iliacă primitivă dreaptă, se găseşte un chiag aderent, Ia capătul său cen
tral, la peretele posterior al vasului, măsurând 4 l/o — 5 cm. lungime, şi pre
lungind u-sc in vena hypogastrică pe o distanţă de 2 cm.
Secţiune prin toign lu l ve.iei iliaee (L)-r Babeş): be constată că prepa
ratul urc un aspect deosebit fiind format în parte din cordoane groase, in
parte din cordoane subţiri fibrilare, cari se anastomozează unele cu altele
iermând o reţea în ochiurile căreia se găsesc globule roşii. Cordoanele se
colorează bine cu hematoxilinu şi se constată leucocite şi hematoblaşti.
Diagnostic. Coagul m ixt intra-vital.
Secţiune in peretele venei iliaee. Se constată în toate straturile, dar
mai ales in intimă şi adventiee o moderată infiltraţie lcucocitară. In intimă
această infiltraţie este difuză, pe căn i in adventioe ge prezintă sub forma
de grupe. Elementele cari formează această infiltraţie sunt constituite, în
majoritate, din lim focite şi un număr mai mic de polibiaşti şi leucocite
poli-nucleare.
DIAGNOSTIC. Flebită.
OBSERV. 3-a. —
177 din 1921).

(Clinica Gynecologică P rof.

C. Daniel

Obs. Nr,

Prolaps genital. Restaurare perineală. Embolie pulmonară. Moarte.
Bolnava M. N., în vârstă de 57 ani, văduvă, de profesiune casnică, intră
în Clinica Gynecologycă, la 27 Octombrie 1921, pentru micţiuni frecvente
şi dureroase.
Antecedente. Mcnstruată la 11 ani, regulate ca ritm, durată, canti
tate, indolore. Căsătorită, a avut 10 naşteri, 2 avorturi provocate din cari
ultimul urmat de turburări menstruale. Menopauză la 47 ani, fără turburări.
Boala actuali. A debutat acum 'un II/2 cu dureri şi greutate în
micţiuni.
Consultând diverşi medici, a fost tratată pentru o probabilă infecţie
urinară, fără a simţi vre-o ameliorare.
lui

Ca semne funcţionale prezintă dureri la micţiune, în lungul canalu
urctral (dureri terminale).
Examenul diverselor aparate. N im ic

deosebit.

Abdomenul. Flasc, grăsos, cu vergeturi.
Examenul genital. Vulva întredeschisă, Peretele anterior al vaginului
căzut; la efort prolabează prin orificiul vulvar. Prin tuşeul digital, se con
stată că are o consistenţă renitentă, depresibil, şi e format de vesica an
trenată de peretele anterior al vaginului. Valoarea funcţională a ridicăto
rilor anali redusă. Colul scoborât, iu axul vaginului, aproape şters.
Corpul uterin nu se poate
telui abdominal.
Fundurile
se simt.

de

sac,

bine delimita din

retractate,

depresibile,

cauza grosimei pere

nedureroase,

anexele

nu

Examene de Laborator:
U r i n a . Albumină,
frecvente leucocite.

urme foarte slabe. Glucoza absentă. In sediment

Reacţiunea Wassermann dubioasă.
Tratament pTe-operator:

914
Spălaturi vaginale zilnice cu pergament. Spălaturi vesicale antisep
tice. Urotropină „p er os” . Clisme. Digitală. 3 zile consecutiv. Bromur de
sodiu. Oleu camforat în injecţii. Masaj pe coapse ; i abdomen.
Operaţiunea
Georgcscu.
Anestezie

Nr.

28

din

cu syncaină 0,12

28 /X /19 21 ),
ctgr.

D -r

Ascpsia

M.

Ionescu

organelor genitale

şi

D -ra
externe

şi vaginului cu apă şi săpun, apoi cu alcool. Câmpuri. Se practică o colporafie anterioară, şi o colpopcrineorafie poslcrioară cn m iorafîa rid icitorilor anali. Se lasă o meşă compresoară In vagin.
xSu s’a făcut nici o ligatură de vas, zonele de clivaj iiiud găsite.
Starea şi tratamentul post-operator. Temperatura în limite normale,
pulsul deasemenea. A 3-a zi Be scoate meşa vaginală şi se fac spălături
vaginale zilnice la pat. Pe iziua de 8 Noembrid, zece zile pline dela ope
raţie, pe la orele 10 dim. bolnava este dusă în sala de pansamente spre a
i se scoate firele de setolină. E dusă la pat şi aci brusc păleşte, respiraţia
diminua, face sforţări, are o senzaţie de rău, puls rapid (peste 120), dispnee
extremă. Se face tratament de urgentă, însă bolnava sucombă, după 15
minute.
Antopsia. Nu s'a făcut.
OBSERV. 4-a. — (Clinica Gynecologică Profesor O. D A N IE L . Obs.
Nr. 213 din 1926).
Sarcină extra-nterină. Inundaţie peritoneală. Laparotomie, en Salplngeetomie stângă şi anexeetomie dreaptă. Embolie pulmonari. Moarte.
Bolnava P. N „ în vârstă de 33 ani, căsătorită, din Comuna Rechitele jud. Argeş, casnică, intră în Clinica Gynecologică la 1 Noembrie 1926,
pentru dureri şi tumefactie în etajul inferior al abdomenului.
Antecedente. Menstruală la 14 ani, regulat, fără dureri, durata 6— 7
zile. Căsătorită do 8 ani, are un singur copil de 4 ani.
Boala aetnală. Ultima menstruaţie la 5 Septembrie 1926. In luna
Octombrie menstruatia n’a mai venit, dar după o săptămână are o scurgere
mică de sânge, urmată după câteva zile de o senzaţie do rău. — A 2-a zi
are un leşin urmat de dureri mari în abdomen, cu iradiaţii spre rect. N ’a
dat importantă faptului, dar pesto încă o zi, mergând la scaun, a eliminat
prin vagin, o bucată de carne, albicioasă de mărimea a 2 degete şi câteva
chiaguri de sânge. După alte 10 zile, au survenit din nou dureri abdomi
nale, de astă dată însoţite de frisson şi febră, fapt care o determină să vina
la Bucureşti, unde în urma unui examen medical şi a unei puncţiuni exploratrice, care a dat sânge modificat, i s’a pus diagnosticul de sarcină extrauterină.
Bolnava de constitutiune slăbită, cu tC3U,ul celular puţin dcsvoltat, te
gumente şi mucoase anemice, facies tras, vocea slăbită. Temperatura 37°,4.
Puls 120. A 2-a zi 38°, dimineaţa 38°,1 seara, puls 118.
A b d o m e n u l uşor balonat în etajul inferior, la palpare se simte o
tumefactie difuză care se găseşte în hypogast.ru până la 2 laturi de deget
sub ombilic, iar pe lături în ambele fose iliace.
Examenul genital. Uşor colpoccl şi rectocel. La tactul vaginal colul
mic, moale, întredeschis; în fundul de sac posterior o tumefactie care bom
bează. La tuşeul combinat cu palpeul se simte o tumefactie difuză care ocupă
hipogastrul şi fosele iliace, dureroasă, care nu se poate bine delimita. P re
zintă o parte mai dură, în fossa iliacă stângă.
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Eiam cnnl e® spteulnl. Arată un col întredeschis, iar puncţia în Dou
glas extrage sânge modificat.’
Examene de laborator. U r i n a , aUmmină: urme slabe; Glucoza abstniă;
în sediment polinucleare frecvente.
Urcca

în

sânge

(Kowarsky) =

0,45°/00.

Tratament pre-operator. Injcctiuni cu oleu camforat, ergotină, cafcină,
ser artificial 500 gr. Des infecţia zilnică a vaginului.
Operaţiunea (Nr.
T. FRUMUŞANU).

79 din

3 /X I/1 9 2 6 ,

Profesor

C. D A N IE L

şi

D -r

Anestezie cu syncaină 0,12 ctgr., Laparotomie mediană subombilicală.
Se constată epiploonul îngroşat şi aderent la punga hematică. Se izolează ma
rea cavitate abdominală şi se extrage aproximativ 1 kgr. de chiaguri şi
sânge din hematocclul retro-uterin în evoluţie. Trompa stângă de mărimea
unui pumn cu sediul unui avort tubar, se extirpă. Trompa din dreapta e în
groşată şi e sediul unui hematosalpinx. Se face anexectomie dreaptă. Ovarul
din stânga fiind normal se lasă p© loc. Se drenează â la M ickulicz Douglasul.
închiderea peretelui într’un plan cu fire uo bronz, agraie Jlichel la piele.
Starea şi tratamentul post-operator. Temperatura s’a menţinut ridicată
spre 38° seara, iar dimineaţa spre 37°,5. Puls în jurul lui 100 pe minut.
Temperatura scade a 6-a zi la 37°.
Ca tratament s’a făcu t: ser Murphy şi ser artificial subcutan 300 cm. c.
şi oleu camforat 10 cm. c. timp de 3 zile consecutive. După 48 ore dela
operaţie s’a scos o meşă; după alte 24 ore s’a scos şi cealaltă.
Pe ziua de 10 Noembrie 1926, la 7 zile pline dela operaţiune, pe la
orele 10 jum. dimineaţa, bolnava are, în pat fiind, fenomene de choc. Se face
imediat injeetiuni cu cafeină, oleu camforat, adrenalină intra-cardiac, respi
raţie artificială, fără rezultat. După un sfert de oră, bolnava sucombă.
Autopsia nu s’a făcut.

Recapitulând observaţiunile, constatăm că, în cele 3 laparotomii (pentru fibrom, cancer uterin şi sarcină extra-uterină), cât şi
în cazul de perineorafie, embolia pulmonară a survenit brusc,
între a 7-a— 10-a zi dela operaţiune, fără să se fi manifestat
prin vre-un simptom clinic, bolnavele sucombând într’un timp va
riind între 3— 20 minute.
In primele 2 cazuri, autopsia a verificat cauza morţei; în cele
lalte 2 observaţiuni numai simptomele clinice au pledat în favoarea
unei embolii pulmonare.
Această complicaţiune posi-operatorie, uneori mortală, a fost
încă de mult discutată, iar în ultimii 5 ani, studiul său a fost pus
la punct în valoroasa lucrare a lui Ducuing (Toulouse), precum
şi în rapoartele D-lor E. Forgue (Montpellier), Ritter (Zürich) şi
Govaerts (Bruxelles), la Congresul Asociaţiunei Internaţionale de
Chirurgie ce a avut loc la Varşovia, în Iulie 1929.
De atunci, în afară de câteva statistici şi rare succese operai
torii în cazurile în cari s’a intervenit, nu s’a mai .adus aproape
nici o contribuţiune nouă la acest subiect.
In prezenta lucrare vom trece în revistă tabloul patologic al
acestei complica ţiuni post-operatorii, coroborând datele expuse de
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noi în două lucrări anterioare1), cu noile achiziţiuni din publicaţiunile recente.
ETIO LO G IE şi P A TO G E N IE . — Frecvenţa emboliilor pul
monare după operaţiunile gynerologice, variază între 3—21,40/0 din
totalul intervenţiunilor.
Astfel, Scheidegger, a putut verifica prin autopsii un procent
de 3.] oO'o în operaţiunile pe sfera genitală. Forgue însă arată că în
ordine de frecvenţă hystercct uniile pentru fibrom sunt acelea cari
predispun mai mult la tromboze şi embolii, apoi cele pentru cancer
îi numai la urmă intervenţiunile pentru Chist ovarian şi inflamaţiuni genitale. Acelaş fapt a fost verificat şi de Farrar (New-York),
care pe 5710 operaţiuni pentru fibrom a găsit o proporţiune variind
între 0,19— 5.30/0 de embolii pulmonare, după diverşii chirurgi.
Tot astfel, Ducuing, pe 218 operaţiuni pentru fibrom, găseşte un
piocent de 21.40/0, cea mai mare cifră dată de vre-un autor până
în prezent.
Ori cum ar fi însă, este ştiut că operaţiunile practicate sub
diafragm sunt acelea cari dau 86o/0 din totalul emboliilor pulmo
nare (Payr). fapt ce explică mai marea frecvenţă a acestei complicaţiuni în gynecologie.
In cazurile noastre, embolia pulmonară a survenit în primul
caz după o hysterectomie totală pentru fibrom, în cel de al doilea
caz pentru cancer uterin, în cel de al 3-lea pentru o perineorafie,
şi în ultimul după o sarcină extra-uterină.
Vârsta bolnavelor pare a avea oarecare importanţă în eclo
ziunea acestei complicaţiuni post-operatorii, căci ele sunt excepţio
nale la copii, maximum lor de frecvenţă fiind între 40— 50 ani
după Chalier, sau între 40—70 ani după Forgue, Ducuing şi Schei
degger.
Şi în cazurile noastre se observă această predominenţă, un sin
gur caz fiind sub 40 de ani (Obs. IV).
Raportul între flebite şi embolii nu poate fi precis stabilit
de oarece multor embolii nu li se poate stabili flebita de origină,
nici chiar la autopsie, constituind ceeace s’a numit „emboliile preflebitice” .
In ambele noastre observaţiuni în cari s’a făcut autopsia s’a
stabilit punctul de plecare al embolusului, în primul caz fiind o
tromboză a venei i iacă primitivă dreaptă şi cava inferioară şi în
cel de al 2-lea o flebită cu tromboză a venei hypogastrice dreipteţ
şi iliaca primitivă de aceeaşi parte.
In ce priveşte mecanismul flebitelor şi trombozelor post
operatorii, acesta se reduce, după părerea majorităţei autorilor, la
1) C. D a n iel, D . M a vrod in şi Gh. B ăjeu . — Studiu asupra emboliilor pul
monare post-operatorii în Chirurgia G ynecologică. (In: «G ynecologie şi Obste
trica» T. VI, Nr. 9—10, 1930 pag. 243).
— C. D a n iel, N . C ov a li şi D . C aram sulescu. — Un nou caz de embolie
pulmonară post-operatorie. Comunicare la «Soc. de G ynecologie din Bucureşti»,
şedinţa din 18 Ianuarie 1931, în «G ynecologie şi Obstetrică» T. VII, Nr. 9—10,
1931, pag. 251.
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3 cauze principale: i ) încetinirea curentului circulator; 2) modifică
rile sângelui, şi 3) alteraţiunile pereţilor venoşi.
1) încetini ea curentului circulator, încriminată mai întâi
de Virchow, a fost reluată din nou de von Jaschke şi Schumann,
cari îi recunosc un oarecare rol, dar nu exclusiv, în patogenia flebitelor şi trombozelor post operatorii.
Această încetinire poate fi datorită leziunilor aparatului cardio
vascular, obesităţei, cachexiei, pneumopatiilor pre- sau post-operatorii şi rolul său este demonstrat de unele fapte constatate de au
tori şi anume:
a) Flebitele sunt mai frecvente în teritoriul venei cavei infe
rioare, unde curentul este mai lent ca în cea superioară;
b) Sunt mai frecvente de partea stângă, unde circulaţia este
mai înceată din cauza oblicităţei mai mari a venei iliace stângă;
c) Flebitele ca şi trombozele apar mai frecvent la bolnavele ce
au stat prea mult în poziţiunea Trendelenburg, cauză de încetinire a
circulaţiei, sau la cele ce au avut compresiunea prelungită a membre
lor în timpul operaţiunei. cauză de baraj al circulaţiei venoase;
d) Ele nu apar la bolnavii ce au luat toni-cardiace.
Aici este locul a aminti că primele noastre 2 bolnave, prezentau
tocmai tromboze ale iliacelor drepte şi, în toate cazurile noastre,
se administrează toni-cardiace aşa cum obişnuim în pregătirea preoperatorie a bolnavelor în serviciul nostru.
încetinirea curentului circulator mai este ajutată şi de spas
mul vascular venos, prin intermediul sistemului simpatic, cu punct
de plecare variabil al reflexului, bine explicat de Leriche, Alquier
şi Ducuing.
Faptul că se pot observa flebite sau tromboze la indivizii cu
curentul circulator normal, că sângele rămâne lichid, ori cât de
încet ar circula, numai să nu fie extravazat şi că nu toţi asistolicii
fac flebi'e, nu sunt de natură a diminua din importanţa rolului încetinirei torentului circulator.
Modificările sângelui pot fi pre- sau post-operatorii şi sunt
realizate de maladie sau de operaţiune.
Ele constau în creşterea viscozităţei sanguine şi a cantităţei
de fibrină -i în diminuarea albuminelor cu creşterea globulinelor.
Prin încetinirea curentului circulator se poate produce de ase
menea o modificare sanguină constând în mărirea numărului pla-,
chetelor şi al leucocitelor în sângele parietal şi micşorarea numă
rului lor în curentul sanguin central.
Elementele figurate ale sângelui, ajutate şi de hypercoagulabilitatea post-operatorie, pot da naştere uşor la tromboze.
In fibrom, unii dintre n o i2), au arătat că indicele sfigmoviscozimetric (Martinet), prezintă aproape întotdeauna o diminuare
sub cifra 4 (normala) cceace arată că în această maladie există
2/ C. D aniel, D. M avrod in şi P op esctt R. T âtant. — Contribuţiuni la stu
diul sângelui în fibromul utérin. Comunicare, la «Soc. de Gynécologie din Bucu
reşti», şedinţa din 21 Februarie 1932, în «Gynécologie şi Obstetrică» T. VIII, Nr.
5—6, 1932, pag. 148.
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tendinţa constantă la încetinirea circulatorie. şi stază venoasă, care
la rândul său poate da şi modificările sanguine de mai sus. E
probabil că, această tendinţă să explice mai marea frecvenţă n
trombozelor şi emboliilor în fibrom.
Pătrunderea microbilor în circulaţia sanguină constitue de
asemenea o cauză prcdispozantă importantă, întrucât în jurul lor
se pot depune elementele sanguine formând trombusuri.
Modificările pereţilor venoşi. Este ştiut că integritatea absolută
a endoieliului venos, este factorul principal al menţincrei sângelui
în stare de fluiditate.
Principalele cauze de alterare a endoteliului venos, după ope
raţiune, sunt:
a) Fizice (traumatismul operator, drenaj prea compresiv, etc.).
b ) Chimice (substanţe introduse în torentul circulator care
irită sau cauterizează endoteliul vascular, produsele de dezintegrare
celulară dela nivelul focarului operator (König).
c) M'crobiene (infecţiuni sanguine atenuate şi prelungite (Vaqaez) de origină exo- sau endogenă).
d) Distrofice (la bolnave e cu syadrome hemoragice cronice).
Din cele expuse mai sus, rezultă că operatele pot prezenta m o
dificări ale curentului circulator, ale sângelui sau ale pereţilor ve
noşi, fie datorită boalei pentru care se operează, fie unei boale
anterioare, fie datorită însuşi actului operator şi necesităţilor tera
peutice pre- sau post-operatorii.
Indiferent de cauza care le-a produs, flebita sau tromboza
constituite, pot expune la deplasarea trombusului şi da ori când
embolii pulmonare, orice operat fiind un purtător de trombus la
nivelul pediculelor vasculare legate.
Embolia poate fi: i ) Spontanată prin: a) Supuraţia trombu
sului care îl face să se deplaseze uşor; b) Sau sfărâmiţarea lui,
ajutată de spasmul venos.
2) Sau provocată prin: a) Traumatisme ale focarului operator;
b) Mişcările prea brusce; c) Injecţiunile intra-venoase prea abun
dente.
A N A TO M IE PATOLOGICA. — Local de plecare al embolusului în chirurgia gynecologică este mai întotdeauna teritoriul
operator, cum au fost, în cele 2 cazuri ale noastre, venele iliacc
primitive drepte şi hypogastrica; uneori însă sunt cazuri în cari
chiar la autopsie nu s’a putut stabili precis locul de plecare al
embolusului.
Volumul embolusului variază dela dimensiuni microscopice până
la 56 cm. (cazul lui Meyer, 1931), luigim e şi peste 1 cm. gro
sime şi este cu atât mai mare cu cât embolia se face mai târziu.
In primul nostru caz, s’au găsit 2 chiaguri: unul de 12 cm. lun
gime, iar celălalt de 7 cm. lungime, ambele aproape de 1 cm. în
diametru. In cel de al 2-lea caz, chiagul avea forma unui „Y ”
cu o ramură de 11 cm. în bifurcaţia dreaptă şi una de 8 cm. în bifurcaţia stângă. Embolusul întinzându-se şi în trunchiul pulmona
rei pe distanţă de 11/2 cm.
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Localizarea emboliei este foarte rară în trunchiul pulmona
rei ca în cazurile noastre şi, de cele mai multe ori, este într’una
din ramuri. Importanţa acestui fapt rezidă în aceea că în embolectomia pulmonară trebuesc explorate ambele ramuri ale arterei.
Embolusurile mari pătrund în trunchiul pulmonarei şi de
aici într’una din ramuri, ca în primul nostru caz şi de preferinţă
în ramura dreaptă, din cauza oblicităţei pulmonarei şi ramurilor ei.
Embolusurile mijlocii pătrund direct într’una din bifurcaţii şi de
aici cele mici pot ajunge până în ramurile ultime de bifurcaţie
ale arterei pulmonare, de predilecţie pe bordul posterior şi faţa ex
ternă a lobului inferior drept.
Când embo’.usul nu produce prin volumul său moarte imediată,
el se măreşte prin depunerea de noi chiaguri la exterior şi poate
produce astfel moartea tardiv.
Structura histolugică a embolusului variază după cum este
sau nu supurat. Centrul este format de plachetele sanguine, de res
turi de ţesuturi sau de microbi, aglutinate, formând lame sau for
maţiuni coraliforme, peste cari se depune fibrina şi leucocite în
mare cantitate, aşa încât la secţiune are aspectul unei reţele de
cordoane anastomozate între ele.
Leziunile pulmonare variază după durata accidentului. Când
moartea este fulgerătoare, plămânul este palid, anemiat, atelectaziat. Dacă moartea este rapidă, teritoriul este sediul unei congestiuni oedematoase intensă, prin refluxul pasiv al sângelui în
venele pulmonare.
Emboliile mici produc infarcte pulmonare în teritoriul lor
de localizare.
STU D IU L CLINIC. — Micile semne de flebită pelviană, ca:
oedemul supra-pubian, circulaţiunea venoasă colaterală la acelaş
nivel, retenţiunea de urină, sunt de multe ori trecătoare şi neînso;ite
de alte semne mai vizibile cari prin prezenţa lor să ne facă să bă
nuim localizarea flebitei la nivelul venelor basinului. De aceea de
cele mai multe ori trec neobservate şi suntem puşi deodată în faţa
tabloului clinic al emboliei pulmonare.
Debutul emboliilor pulmonare poate fi:
A ) Precoce, ca în:
a ) Emboliile primelor zile (emboliile pre-flebitice), asemănă
toare cu cele obstétricale (Pinard şi Walich), cari sunt de obicei
mici şi benigne.
b ) Emboliile celei de a 2-a săptămână ( 8— 15 zile) cari sunt
cele mai frecvente, apar de obicei a 10-a zi (Forgue) şi sunt cele
mai grave, fiind de obicei datorite supuraţiei trombusului.
B ) Sau tardive, (după a 20-a zi) de cele mai multe ori masive
şi grave.
Simptomele emboliilor pulmonare iau de obicei 2 tipuri clinice:
A ) Un tip mortal d’emblée, şi
B ) Un tip pulmonar în care accidentul evoluiază sub 2
forme clinice:
a ) O formă pulmonară benignă, şi b) O formă pulmonară se
rioasă şi uneori chiar mortală tardiv.
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A ) Tipul mortai d’emblée este cel mái rar şi se prezintă, sub
2 forme clinice:
a) O formă sincopala „ca un fulger într’un cer senin” (Vyder),
în care bolnava moare subit in momentul când vrea să facă o
mişcare şi b ) O formă asfixică. deasemenea mortală, în care
— ca în cazurile noastre — fără prodromo, bolnava cu un facies
palid, simulând hemoragia internă, anxios, se simte subit rău,
are o dispnee progresivă intensă; pulsul bine bătut, devine acce
lerat, cu tensiunea slabă, starea generală progresiv se agravează,
faciesul se cianozează şi moartea urmează de obicei în i 5— 20 mi
nute, precedată uneori de contracturi musculare.
In cel de al 2-lea caz al nostru, moartea a survenit în 3—4
minute, desigur, datorită volumului excesiv de .mare al cmbolusului care obstrua trunchiul şi cele 2 bifurcaţii ale pulmonarei.
Uneori starea gravă asfixică poate dura 2— 3 zile şi se poate
confunda cu oedemul pulmonar. Această formă de embolie „în
rate” este aceea în care se poate interveni şi uneori obţine re
zultate.
B) Tipul pulmonar poate evolua fie sub forma unei pneumo
patii benigne de multe ori neluată în seamă, luând următoarele
aspecte clinice după simptomele lor:
a) O formă dureroasă, caracterizată prin junghiu şi nici un
semn de auscultaţie pulmonară;
b ) O formă hemoptoică, deasemenea fără simptome de aus
cultale;
c) O formă cu focare de congestie pulmonară;
d) O formă pleuro-pulmonară cu reacţie pleurală.
Alteori se manifestă sub forma unei pneumopatii serioase şi
chiar mortală, mult mai rară ca precedenta şi poate fi:
a) Ncsupurată, realizând o formă pncumonică şi alta bronehopneumonică;
b ) Sau supurată având o formă pulmonară (abces pulmonar),
o formă pleuro-pulmonară şi rare ori o formă gangrenoasă (citate
după Ducuing).
PRONOSTIC. — Emboliile pulmonare masive netratate nu
sunt compatibile cu viaţa.
Mortalitatea postoperatorie prin această complicaţiune variază
după autori.
■ Astfel pentru Scheidegger este de 9,290/0, pentru Kurt şi
Booshommer este de 0,250/0, iar pentru Hamm şi Schwartz va
riază între 0,30— 0,690/0.
Chauvin dă o proporţiune ca şi Ducuing de 0,190/0, pe când
Mayo numai de 0,120/0. De Qucvain găseşte un procent de 0,270/0,
iar Meyer de 0,320/0.
Cele 4 cazuri ale noastre observate la un total de 861 intervenţiuni gynecologice, reprezintă un procent de 0,460/0, care co
respunde cifrei medii date de autori.
Payr (Leipzig) a avut în 1929, o mortalitate de 60/0 prin em
bolii pulmonare şi cum din acestea 860/0 reprezintă operaţiunile sub
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diafragm, vedem ce proporţie de ambolii a avut în operaţiile gynecologice.
Hubtter şi Freudenberg găseşte in chirurgie 21 o/0 morta'itate
prin embolii pulmonare, iar în gynecologie o cifră dublă (0,430/0).
Dacă la aceste cifre însă adăogăm şi mortalitatea tardivă prin
complicaţiunilc pulmonare de orgină cmbolică desigur că această
proporţie este şi mai crescută.
Din 123 intervenţiuni pentru ambolii pulmonare, numai 9
cazuri s’au vindecat (Eichelter).
TR A T A M E N T . — Tratamentul profilactic constă în evitarea
flebite’.or şi trombozelor post-opera orii, iar atunci când s’au produs
să evităm deplasarea trombusurilor prin măsuri ce le luăm înainte,
în timpul şi după operaţiune.
a) înainte de operaţiune. Cunoscând cauzele şi mecanismul
flebitelor şi emboliilor post-operatorii le vom evita printr’o serie
de pregătiri pre-operatorii ce întrebuinţăm de mai mulţi ani la
Clinica Gynecologică, punând bolnavele în situaţia de a-şi menţine
sau ameliora fiziologia circulaţiei şi starea normală a sângelui.
Aceste măsuri se referă fie la higienă, fie la tratamentul or
ganelor bolnave sau susceptibile de a suferi mai greu traumatismul
operator.
Măsurile higienice constă în alimentaţie substanţială şi li
chidă până în ajunul operaţiei, întrucât bolnavele inaniţiate suportă
mlai greu traumatismul operator. In acelaş scop, purgativele le ad
ministrăm cu 4— 5 zile înainte de operaţie, spre a nu deshidrata
organismul.
Pentru profilaxia infecţiunilcr facem desinfecţia cavumului
(naso-farinx şi vaccinaţia pre-operatorie cu vaccin Delbet).
Pregătirea pre~operatorie a organelor o facem prin gimnastica
respiratorie, prin educarea respiraţiei şi prin suflarea progresivă în
spirometru.
Aparatul cardio-vascular îl pregătim prin toni-cardiace (di
gitală), 3 zile înainte -de operaţiune.
Pentru pregătirea sângelui recurgem la injecţiuni de ser subcutan, pentru a-i dilua sângele şi a-i micşora coagulabilitatea, la
anti-coagulante (hirudină, arseno-benzol, peptonă), la cei predispuşi
la flebite, la transfuziuni imediat pre-operatorii sau post-operatorii
la anemice.
Staza venoasă o prevenim prin masaj, la obeze.
Aparatul urinar îl pregătim prin diuretice şi antiseptice urinare.
Pregătirea va fi cu atât mai complectă, cu cât operăm în timp
de epidemie pe gripă (Faure), în care se observă o mărire a nu
mărului emboliilor.
b) In timpul operaţiei. Pe lângă o asepsie perfectă, se vor evita
traumatismele vasculare cum şi legăturile prea strânse pe membre,
iar ligaturile venoase se vor face în pedicule mici. In locul anes
teziei cu cloroform care pare a fi mai traumatisante pentru bolnavele
cu alterări ale sângelui, preferăm rachianestezia sau anestezia lo 
cală. Poziţiunea Trendelenburg se va evita, sau se va scurta la
strictul necesar la cei predispuşi.
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c)
După operaţie vom evita tromboze’e, fie recomandând m
bilizarea pasivă precoce a bolnavelor, făcându-le m id mişcări ale
membre'or, fie recomandând ridicarea precoce din pat a bolnavelor.
Ridicarea precoce a bolnavelor recomandată de: Riss (1889).
von Jaschke (1927), Schumacher (1927), Ger tă (1931) şi Chalier
este practicată la 48 ore delà operaţiune (timpul de emostază spon
tană) şi este adoptată astăzi cu m id modificări de mulţi chirurgi
în raport cu operaţiunea. Rezultatele date de Châtier (Lyon), sunt
din cele mai bune, autorul neobservând nici un caz de embolie.
Din contră, Villard are 2 cazuri de embolie mortală, după
apendicită şi hernie ambilicală, sculate precoce din pat.
Dôderlein este de părere că, dacă nu ridicăm bolnavul prima
zi din pat, accidente’e nu sunt evitate decât după 2 săptămâni de
imobi.izare şi supraveghere.
Cea mai bună metodă parc a fi însă mijlocie, adică punând
bolnavele să facă mişcări în pat încă din primele zile, realizând
astfel , promenada în pat” sau „terapia exerciţiului” a germanilor.
Dacă însă s’a constituit o flebită pe care o diagnosticăm,
atunci embolia se va evita prin imobilizarea precoce şi prelungită
cu membrul bolnav ridicat timp de 20 zile după scăderea febrei.
Se vor aplica lipitori cât mai devreme delà debut, şi se va
administra belladonă şi opium spre a evita spasmul vascular, cauză
importantă de mobilizare a tro.mbusului şi, numai în cazuri extrem
de excepţionale, se va recurge la tratamentul chirurgical al flebitelor (legătura venelor aferente), ablaţia lor, sau ligatura pediculelor principale.
Tratamentul curativ. In embolia voluminoasă care se localizează
în trunchiul arterei pulmonare şi omoară bolnavul în câteva minute,
s’a recurs la tratamentul chirurgical prin operaţiunea lui Trendelenburg (embolectomia pulmonară), care a dat succese lui Iţirschncr
(1924), Gunar Nystrôm (Upsala), Crafoord (Stocksund), şi lui
Meyer, care a perfecţionat technica şi instrumentaţia.
Technica constă, precum se ştie, în a rezeca de partea stângă
coastele 2 şi 3; se împinge pleura, se incizează pericardul, se deschide
artera pulmonară din care se extrag chiagurile şi se suturează apoi
la loc artera, pericardul şi peretele toracic.
Operaţiunea lui Trende'e iburg este o ultimă resursă terapeu
tică, care poate da bune rezultate numai în anumite cazuri şi anume
în acelea în cari ne aşteptăm la o embolie gravă, fiind pregătiţi
şi având şi timpul suficient să o practicăm.
In toate cazurile noastre, cari nu s’au manifestat prin nici
un simp:om prevestitor şi cari au făcut embolii grave forme asfixice
nu s’a putut profita de acest tratament, întrucât nu a fost timpul ne
cesar pregătirei unei astfel de intervenţiuni.
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P rof. C . D A N îEL, D . M AVROD IN et D . C a RAMZULESCU: Con
tributions à l'étude des embolies du poumon post-opératoires dans
la chirurgie gynécologique.
Après avoir décrit 4 cas mortels avec embolies pulmonaires observés pen
dant 13 années dans la clinique gynécologique du prof. Daniel, ils commentent
et exposent le tableau clinique général :
la fréquence après les opérations gynécologique: 3—21,4°/0; l'âge: 40—50
années ;
la relation étroite entre la phlébite et l'embolie ;
le mécanisme des phlébites et tromboses après l'opération : le ralentissment
du sang, la modification du sang et l'altération des parois des veines (avant et
après l’opération) ;
puis ils exposent l'anatomie pathologique et la clinique des embolies pulm o
naires (elles surviennent dans les premiers jours, dans la deuxième semaine et
après 20 jours).
L'article se termine par le traitement: le traitement curatif donne rarement
un bon résultat. Voilà pourquoi on doit accorder toute l'attention au traitement
prophylactique: l'hygiène du malade, la prophylaxie des infections, la préparation
des organes surtout de l’appareil cardio-vasculaire.
Pendant l’opération la ligature des veines en petits paquets, la rachianestésie, il faut éviter ou raccourcir la position de Trendelenburg.
Après l'opération la mobilisation précoce.
P r o f. C D a n i e l , D . M a v r o d i n u . D . C a r a m z u l e s c u : Beiträge
zudem Studium der Lungenembolien nach den Operationen in der
gynecologischen Chirurgie.
Indem sie von 4. tödlichen Krankenfällen mit Todausgang der Lungen
embolien aus gehen die im Laufe von 13 Iahren in der gynekologischen Klinik
unter der Leitung des Herrn Professor Daniel beobachtet wurden und nachdem sie
diese an Einzelheiten mitteilen, beschreiben sie das ganze patologische Bild.
Die Frequenz nach den gynekologischen Operationen 3—21.4®;#, das Alter
40—50 Iahre.
Es gibt ein sicherer Zusammenhang zwischen Phlebitis und Embolien.
Die Art der Phlebiten und Trombosen nach den Operationen, die Verm in
derung der Blutströmung, die Änderungen des Blutes und die Änderungen der
W unden der Venen (vor u. nach der Operation). Die Verfasser beschreiben breit
u. weit die Anatomo-pathologie und die klinischen Bilder von Lungen-embolien
(in den ersten Tagen, in der zweiten W oche und die die nach 20 Tagen vortreten).
Die Darstelluug schliesst mit der Behandlung: die Curative mit seltenem
Erfolg. Deshalb muss die ganze Aufmerksamkeit der profilactischen Behandlung
gegeben werden, welche folgende ist: die Hygiene des Kranken, die Prophilacsie
von Infektionen, die Vorbereitung der Organe insbesondere des Cardio-vasculären Apparates.
Während der Operation das Binden der Venen in kleinen Stielen; die Rachisanesthesie, das Vermeiden oder die Verkürzung der Trendelenburg Lage.
Nach der Operation: frühzeitige Mobilisation.

Institutul Pasteur din Paris
CERCETĂRI ASUPRA ARSURILOR*)
de

S. NICOLAU
Şef de laborator la Institutul Pasteur din Paris.

Cu toţii ştim că la om, arsurile accidentale, chiar superficiale,
când interesează o mare suprafaţă a corpului, sunt mortale. De ce?
Pe vremuri se spunea că suprimând respiraţia pielei pe o mare su
prafaţă, o cantitate de „toxine” rămân în organism şi... individul
moare. Ori, experienţe de laborator au arătat că acoperind în mare
parte suprafaţa corpului unui animal cu parafină sau cu un strat
de colodiu, deci punând mai toată pielea în imposibilitate de a
„respira” , viaţa animalului nu-i nici decum periclitată. Ar urma că,
în cazul arsurilor întinse la om, nu suprimarea funcţiunei „respira
toare” a pielei pe o mare suprafaţă ar aduce moartea; alta e cauza.
Se ştie de asemenea că în multe cazuri, bolnavii afectaţi de
arsuri întinse, cu plăgile cutanate bine tratate şi pe calc de vinde
care, mor cu nefrite acute. De ce oare rinichii nu mai funcţionează
în aceste cazuri? Hipotezele făcute asupra acestui fenomen tragic,
multiple, se găsesc în orice bun tratat de pathologie generală. S’a
susţinut că moartea e provocată de o intoxicaţie; afirmaţie vagă,
sprijinită numai pe constatarea că rinichiul este lezat. Insă ce a
provocat leziunea? Toxina hipotetică ce nu poate eşi din organism
prin „respiraţia” suprimată a pielei lezate? Vom vedea mai jos că
alta este realitatea.
Moartea rapidă în arsuri a fost explicată şi ea în mai multe
feluri: prin şoc anaphylactic (R. Giampaola, G. Andrei); prin m o
dificări ale stărei fizice a sângelui (timp de coagulare: B. Kamei;
putere anti-peptică şi timp de coagulare: M. Montanari; colaps
circulator asemănător celui provocat prin exces de histamină:
A. Simonart; schimbarea aspectului macroscopic: P. K. Schreiner
şi O. Pucska); prin şoc toxic (B. Robertson); prin şoc nervos
(I. W . Beard şi A. Blalock, R. Brancati); etc.
Cam acestea erau, în rezumat, cunoştinţele noastre până mai
acum vre-o câţiva ani asupra cauzei morţii în arsuri, când am
hotărît să întreprind o serie de cercetări experimentale asupra a*) Lucrare primită la redacţie la 13 Noembrie 1934.
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cestei probleme. Un accident de laborator însă a precipitat cvenimeentele, şi, în 1931, am început investigaţiile:
Un marc recipient cu apă clocotită s’a vărsat din întâmplare peste un coş
în care se aflau zece epuri norm ali; patru din aceştia, opăriţi pe cea mai mare
parte a corpului, muriră între 5 minute şi 2 orc după accident; ceilalţi şase
epuri au servit pentru cercetări:
Din aceşti şase epuri opăriţi, patru aveau arsuri pe spate şi pe flan
cu ri; ni s’au comportat în modul următor: epurii 019 R, 923 R şi 921 R mu
riră respectiv după 45, 68 şi S0 de zile; al patrulea, 920 II, a fost sacrificat
a 47-a zi. In sfârşit, ultimii doi epuri au fost atinşi de apa clocotită numai
la urechi: 9 2 2 R în special la una din urechi, 9 2 1 R la amândouă; ambii au
supravieţuit fără

să pară bolnavi în nici un moment.

Arsurile căpătate de aceste animale erau puţin profunde; ele
interesau pielea şi epidermul. Regiunile afectate s’au ulcerat, s’a
format apoi un fel de coaje, carapace dură, care a început să se
ridice spre a 30-a zi, ca să se desprindă complect, mult mai târziu;
epurii opăriţi pe urechi au pierdut urechile după 19 şi 21 de zile.
La cele din urmă şase animale menţionate, am studiat, îm 
preună cu colaboratorul şi prietenul meu P. Poincloux1), urmă
toarele chestiuni: 1) Modificările sângelui, şi 2) Principiul toxic ce
se presupune că ia naştere în organismul indivizilor afectaţi de plăgi
prin arsură. Constatările făcute sunt rezumate mai jos, în primele
două capitole.
I. IN FLU E N ŢA A R SU R ILO R A SU PR A LEU CO CYTO ZEI
LA EPU RE.
înainte de a arăta modificările leucocytare survenite la epurii
opăriţi accidental, vreau să precizez formula lcucocytară normală
la epurii ce ne sunt procuraţi, pentru experienţe, la Institutul Pasteur. Făcând 61 de formule pe 45 de epuri sănătoşi, am găsit
cifrele medii următoare:
Polynucleare neutrofile (pseudo-cosinofile la epure)
Polynucleare cosinofile
Polynuclcare basofilc
Iym focito
Mezolymfocyte
Mononucleare mari (monocytc)
Celule primordiale
Celule Rieder
Celule Turck

o/o
o/o
o/o
o/o
o/o
2,7 o/o
0,85 o/o
0
0 ,250/0

48,5
1,5
3,0
32,3
10,9

Dacă adunăm cifrele monocytelor cu acelea a celulelor
mordiale, a celulelor Rieder şi Turck, obţinem 3,800/0. Această ci
fră e interesantă fiindcă singura variaţie leucocytară importantă ce
are loc la animalele opărite, afectează toctnai ansamblul acestor pa
tru varietăţi de globule albe.
*
*

îfc

1 S. Nicolau şi P. Poincloux. Annales înst. Pasteur, 1934, t 52, p. 217-240*
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a)
In sângele periferic al epurilor opăriţi, numărul marilor
mononucleare creşte, iar aceste celule iau aspecte diverse ce se
caracterizează prin multiplicarea şi intensificarea granulaţiilor azurofile, apariţia de vacuole cytoplasmice, neregularitatea nucleului al că
rui polymorfism devine extrem; el îmbracă câte odată o formă cu
rioasă inelară ca un „ colac de salvare” (fig. i ) . Această monocytoză
este precoce, intensă şi durabilă.

Fig. 1.— Leucocyte din sângele periferic al epurilor opăriţi: a şi b, celule
Rieder; c, monocyt atipic; d, monocyţi atipici, dintre care unul în formă de « co 
lac de salvare»; e, monocyt binucleat; ] , monocyt a tip ic; g, mononuclear mare,
alterat; h, polynuclear neutrofil (pseudo-eosinofil) degenerat, vacuolat, cu granu
laţii tox ice; ij plachetoblast.

b)
Tot în sângele acestor animale se găsesc leucocyte negra
nulate, tinere, mari, cu cytoplasma bazo filă, cu nucleul ovalar; cele
mai tipice pot fi calificate, fără îndoială, ca celule „primordiale,,;
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rare în sângele epurilor normali (0,850/0), ele sunt mult mai frec
vente la animalele opărite. Nucleul unora din aceste celule se lobcază; Cytoplasma se încarcă cu mici granulaţii azurofile; când
aceste modificări se accentuează, primordialele seamănă cu monocytele ale căror origine par astfel a fi. Atâta timp însă cât
caryoplasma lor rămâne laxă şi relativ puţin chromatofilă, le-am
socotit in grupul celulelor primordiale. Multiplicarea lor (fig. 2), in

b ig 2. — Sânge periferic de epure, recoltat a 8-a zi după accidentul
ce a provocat arsuri; trei celule prim ordiale; trei polynucleare alterate, cu granulaţii toxice.

sângele periferic al epurilor opăriţi e mai puţin accentuată ca aceea
a monocytelor; de asemenea multiplicarea celulelor primordiale e
mai puţin precoce; e însă tot atât de durabilă.
c) In acelaş timp apar în sânge celule llieder; ele se în
mulţesc repede, însă ulterior procentul lor scade la o proporţie
ceva mai ridicată ca cea normală şi persistă astfel timp îndelungat.
Existenţa formelor intermediare între marile celule mononucleare şi
celulele Rieder ne face să credem că acestea din urmă pot rezulta
din remanierele cytoplasmice şi nucleare ale monocytelor. Celulele
Rieder au fost totdeauna absente în sângele epurilor normali.
d) In sfârşit, am observat în sângele epurilor supuşi la ar
suri, un număr mai mare de celule Tiirck decât la animalele
normale.
*
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Aceste patru modificări leucocytare le-am grupat sub o denu
mire specială; (voi arăta mai jos, precum şi într’o lucrare ce voi
publica în curând în „Mişcarea Medicală Română", că această
reacţie particulară este reflexul leucocytar constant al intoxicaţii
lo r 2) ; voi arăta de asemenea că epurii opăriţi sunt init3adevăr su
puşi unei intoxicaţii}. Am numit M EGAM ONONUCLEOZA această leucocytoză care interesează monocytele, celulele primordiale,
CHulele Ricdcr şi Tiirck. Curbele dela figura 3 arată precocitatea
megamononucleozei, intensitatea şi persistenţa ei la cei patru epuri
opări i cari au supravieţuit minimum 45 de zile (919 R, 923 R,
924 R şi 920 R).

Ftg. 3. — Grafice, demonstrând media valorilor observate pentru monocyte
(linie întreruptă), pentru celulele primordiale (linie punctata), celule Rieder (linie
plina în partea inferioara a tabloului) şi megamonucleoza globala (linie plină,
groasa, în partea superioară a tabloului) la cei patru epuri opăriţi accidental pe
suprafaţă întinsă a corpului (919R, 92l)R, 923R şi 924R).

Formulele leucocytare făcute in sângele epurilor opăriţi pe
urechi numai, ne-au arătat că megamononudeoza este prapariionattt
cu. inteu sitaica arsurei, compararea valorilor medii aUt-mrgamononucleozei înregistrată în 45 de zile la cei patru epuri purtători de
arsuri întinse, cu megamononudeoza medie a epurilor 921 R far2)
S. Nicolau, P. Poincloux, L. Kopciowska şi G. Balmuş. C. R. Acad. d.
Sciences 1933, t. 197, p. 1753; Annales Inst. Pasteur, 1934, t. 52, p. 316-331.
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suri pe cele două urechi) şi 922 R (o singură ureche opărită),
evidenţiază acest fapt. Iată aceste valori:
Megamononucleoza medie la cei 4 epuri purtători de arsuri întinse
Megamononucleoza medie la epurele opărit pe ambele urechi
Megamononucleoza medie la epurele opărit pe o singură ureche

21, 0/q 3)
8,3 0/o
6,8 0/o

Analiza constituantelor mcgamononucleozei acestor din urmă
două animale (921 R şi 922 R) arată o analogie perfectă a m odifi
cărilor leucocytare, cu cele descrise mai sus; numai intensitatea
fenomenului diferă.
*

Următoarele modificări sanguine au mai fost observate la ani
malele opărite accidental, modificări mai puţin însemnate ca pre
cedentele :
1) Numărătoarea leucocytelor arată o mărire moderată a cifrei nor
(15.000— 20.000).
2) Proporţia între polynucleare, lym focyte şi mezolimfocyte este puţin
influenţată; sunt îndreptăţit să afirm c.i megamononucleoza constitue m odifi

male

carea cytologică sanguină esenţială în arsuri.
?•) Polynuclearelc neutrofile (pseudo-eozinofile la epure) prezintă de
timpuriu semne de degenerescentă ce durează timp îndelungat; unele au mem
brană celulară spartă (fig. 4), iar multe prezintă granulaţii brune (fig. 2),

F ig 4. — Sânge periferic de epure, luat după opârirea animalului;
precocitatea alteraţiilor celulelor polynucleare (p ); r, polynu____________ clear n orm al; m, mezolymfocyte.3
3) Reamintesc că cifra normală e de 3,80°/o.
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asemănătoare granulaţilor toxice descrise în diverse maladii.
4) Polynuclearelc eosinofile sunt normale şi numeric şi morfologic.
5) Uneori polynuclearele basofile se găsesc în număr excesiv în zilele
ce urmează arsura. Am găsit până la 19,50 /o ; acest fenomen însă nu pare
direct legat de intensitatea sau de întinderea arsurei. Unele din aceste celule
apar în stare de degenerescentă (fig. 5).

Fie. 5. — Sânge periferic de epure, luat după 24 de o r e ; b, leucocyte bazonle alterate, p, polynuclear neutrofil (pseudo-eozinofil) în stare norma
la; m, monocyt degenerat, cu vacuole cytoplasmice şi karyoplasmice, h,
hematie nucleată; hematiile sunt în general crenelate.
6) In sângele epurilor opăriţi se pot găsi câteva myelocyte, rare celule
monstruoase, celule binucleate cu cytoplasmă de mononucleare, elemente epitelioidc cu aspect de celule. Ferrata şi rare megacaryocyte.
7) Hematiile par a suferi şi ele îu urma arsurilor întinse ale tegu
mentelor; cei doi epuri opăriţi pe urechi numai, aveau hematiile normale; din
potrivă, ceilalţi patru au avut în sânge hematii distruse, precum şi hematii
nucleate în număr variabil; la unul din ei am numărat 136 hematii nucleate
pentru 200 de globule albe. In sfârşit, câteva hematii aveau corpusculii descrişi
de Jolly. I.

II. PR E ZE N ŢA UNUI PRIN CIPIU TO X IC IN SÂNGELE
CELOR PATRU EPU RI O PĂ R IŢI A CCID EN TAL
CU APA CLOCOTITĂ
Pentru punerea în evidenţă a unui principiu toxic în sângele
celor patru epuri opăriţi de care dispuneam în urma accidentului
de laborator relatat, am injectat la şoareci în cavitatea peritoneală
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sânge de al acestor cpuri. Sângele obţinut prin puncţic vcnoasă,
a fost utilizat în dozele de 2 cc., 1 cc. şi 0,5 cc., fie pur, fie
amestecat cu cantitatea minimă de citrat de sodiu suficientă ca să
faciliteze manipulaţiilc.
Ne am asigurat însă in mod prealabil că în condiţii similare
sângele epurilor normali este perfect tolerat de şoareci: 10 cpuri noi
au servit la inocularea a 20 de şoareci cu doze de sânge de 2 cc.
şi 1 cc. Nici unul din aceşti şoareci n’a prezentat cel mai mic
simptom, şi toţi au supravieţuit.
Experîen{e de toxicitate.
a) Cu sânge luat (lela epurele 919 It, au fost inoculaţi 8 şoareci;
b) Cu diverse probe din sângele cpurelui 920 R , luate între 13 şi 47
de zile după arsură, au fost inoculaţi 12 şoareci;
c) Cu sânge luat dela epurele 923 R , 11 şoareci au fost înlocuiţi de
5 ori, dela a 5-a la a 48-a zi după accident;
d) In sfârşit, cu sânge dela epurele 924 R , în 4 clăti diferite, dela a
5-a la a 34-a zi, 11 şoareci au fost injectaţi.

In general 42 de şoareci au fost inoculaţi cu sângele a patru
epuri purtători de arsuri întinse, în doze variind între 2 cc. şi
0,5 cc., şi aceasta dela 5-a la a 48-a zi după opăreală la 3 din ei,
delaa 8-a la a 21-a zi pentru al 4-lea epure; 16 din aceşti şoareci
au murit intoxicaţi de sângele inocidat; 3 au fost bolnavi şi s’au
remis.
Să analizăm aceste rezultate pentru a degaja influenţa exer
citată de doza de sânge injectat şi de epoca la care sângele a fost
luat dela epurele opărit:
1) Influenţa dozei: 18 şoareci au primit fiecare câto 2 cc. de sânge;
11 au murit (610/ q). Unul a fost bolnav.
17 şoareci au fost injectaţi
(23,50/o); doi au fost bolnavi.

cu

câte

1

cc. de

sânge; 4 au

murit

7 şoareci au primit numai câte 0,5 cc. de sânge; 1 a murit (14,20/o);
nici un bolnav.
2) Influenţa datei la care sângele a fost recoltat după arsură: 42
şoareci au fost injectaţi cu sânge luat dela a 5-a la a 48-a z i; 16 morţi
(33 0/o); din aceştia: 35 şoareci inoculaţi cu sânge luat dela a 5-a la a 32-a
zi după arsură; 16 morţi (45,6 0/ 0 ) ; sau:
23 şoareci injectaţi cu sânge recoltat dela a 5-a la a 25-a zi după
jrsu ră; 15 morţi (53 ,50/o).
3) Influenţe combinate exercitate concomitent de doza de sânge inoculată
şi de data la care sângele a fost recoltat: 12 şoareci inoculaţi cu câte 2 cc.,
ilela a 5,-a la a 25-a zi după arsură; 10 morţi (83,30/o).

Vedem că în aceste experienţe principiul toxic s’a aflat în
cantitate mai pronunţată dela a 5-a la a 25-a zi după arsură; exact
în aceeaşi perioadă, megamononucleoza medie a epurilor din expe
rienţă a fost mai intensă. Această constatare confirmă cecace am
enunţat mai sus: megamononucleoza este reflexul leucocytar al
intoxicaţiei.
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III. M EGAM ONONUCLEOZA ŞI T R E Z E N Ţ A PRIN CIPIU LU I
T O X IC IN SÂNGELE OAM EN ILOR P U R TĂ TO R I D E
A R SU R I T E G U M E N TA R E .
• Interesul constatărilor rezumate în capitolele precedente nc-a
făcut să cercetăm dacă lucrurile se petrec în acelaş mod la oa
menii purtători de arsuri. încercările preliminare făcute pe acest
subiect nc-au răspuns în chip afirmativ.
I.

MEGAMONONUCLEOZA.

a) Duc... ars cu var nestins Ia antebraţe, mâini şi la membrele in
ferioare; mai toate arsurile de gradul al treilea; la mâini, arsurile cele mai
profunde. Iată procentul monocytclor, celulelor primordiale, Itieder şi Turcii
(aceste 4 varietăţi celulare făcând parte din grupul megamononuclcarelor) găsite
la acest bolnav în 19 formule leucocytare înşirate dela a 3-a zi până la a
G6-a zi după arsură; fiecare număr reprezintă suma celor 4 varietăţi de leucocyto mcgamononucleare: C, 12, 11, 13, 8, 12, 12, 8, G, 11, 20, 17, 22;
28, 4: 15: 24,5; 31. 25, 19,5.

Ultimilc cinci numere au fost găsite dela a 35-a la a 66-a zi,
cceacc arată că mcgamononucleoza este durabilă; de altfel, a 66-a
zi chiar, arsurile lui Duc... nu erau încă vindecate. Toate aceste nu
mere arată de asemenea că mcgamononucleoza este precoce şi
intensă. Precocitatea, intensitatea şi persistenţa caracterizau şi megamononucleoza epurilor purtători de arsuri.
Tabloul următor dă amănuntele megamononucleozei bolnavului
în ultima lună în care i s’a făcut formule leucocytare:
35 zile 40 zile 48 zile 57 zile 66 zile
.
. .
.
.

13
1
0
1

20,5
3
0,5
0,5

25
4,5
1.5
0

20
4
0
1

10
9,5
0
0

Megamononucleare .

15

24,5

31

25

19,5

M onocitc . . . .
Cel. primordiale
Cel. Rieder . . .
Cel. Turck . . .

In afară de megamononuclcoză, am găsit în sângele lui Duc...
polynucleare alterate (fig. 6), precum şi monocyte în stare de de
generescentă (fig. 7). Figura 8 arată un aspect al sângelui acestui
bolnav cu monocytoză foarte accentuată.
b) Mmc. B o i...; arsuri întinse şi profunde pe braţe şi abdomen, oca
zionate de explozia unei lămpi cu benzină. 110 zile după accident,' leziunile
cutanate cran cicatrizate; alte 10 zile mai târziu, formula lcucocytară arăta
o megamononuclcoză cu 15 clemente, ceea ce ne face să credem că indivizii
afectaţi de arsuri rămân timp îndelungat sub influenţa unei intoxicaţii (fiindcă
megamononucleoza şi intoxicaţia depind una de cealaltă). -

Această constatare ar explica accidentele de nefrită tardivă
ce apar uneori Ia indivizii ce au suferit de arsuri întinse;
. c) P or....; arsuri provocate de benzină aprinsă pe faţă şi pe antebraţe;
arsurile în majoritate
de gradul al 3-lea, pe' alocuri
de gradul a l 4-lea

3
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Fig. 6. — Sânge uman (Duc...) luat a 6 a zi după acciden t; alteraţii
ale celulelor polynucteare.
Singura dată când am putut face formula leucocytară a bolnavului, arsurile
fiind aproape complect vindecate, am constatat o megamononucleoză de 1 1 , 7 5 0 / 0
de elemente;
d) Mine. K oo...: opărită la mâna, coapsa şi gamba dreaptă, precum
şi la ambele picioare, cu supă clocotită; arsuri puţin profunde. Iată megamononucleoza constată în sângele ei periferic, în două formule leucocytare:
Mari mononucleare
12,5
13
Celule primordiale
0
0,
Celule lîieder
0
0,
Celule Tiirck

0,5

0,5

In rezumat, la 4 indivizi purtători de arsuri, formula leucocytară a arătat totdeauna megamononucleoză pe care am văzut-o
deja la epurii opăriţi accidental; în cazurile recente, ea era mai
accentuată la Duc.... care avea şi leziuni mai intense; ea persista
chiar după cicatrizarea leziunilor la Mme R oi....

2) TOXICITATEA SÂNGELUI.
ÎS şoareci şi 5 cobai au fost inoculaţi în cavitatea peritoneală cu sânge
luat dela cei 4 bolnavi semnalaţi în paragraful precedent: 9 zile, 17, 57, 6 6 ,
121 şi 123 de zile după accidentele ce provocaseră arsurile. La toate aceste
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Ftg. 7. — Sânge uman (D uc..) luat a 48-a zi; m onocite alterate.

daţi am înregistrat animale omorîte de toxicitatea sângelui injectat: 5 şoareci
au
Din

murit,

din

5 cobai,

care

3

primiseră

câte

2

ce.

de

sânge, şi

2

câte

1 cc.

3 injectaţi cu o cantitate de sânge egală cu 1/15 sau ]/2G

din greutatea lor, au m urit; 1 cobai inoculat cu o cantitate de sânge egală
cu 1/40 din greutatea sa, a fost bolnav şi s’a remis; un altul, inoculat cu
aceeaşi

cantitate,

n’a prezentat

nici

un symptom

morbid.

Conchidem că în sângele indivizilor umani purtători de arsuri
întinse, se poate pune in evidentă acelaş principiu toxic pe care
Vam găsit şi la epurii opăriţi accidental.
IV. VERIFICĂRI EXPERIM EN TALE.
Totalitatea rezultatelor precedente ne-a determinat să între
prindem o serie de cercetări experimentale. Ele au confirmat din
plin observaţiile făcute deja; în plus, am făcut două noi constatări
principale; a) anestezia protejă în foarte mare parte contra ris
cului de moarte rapidă în arsurile grave; b) a doua constatare
încă în experimentare în momentul actual, se referă la seroterapia, poate realizabilă, a intoxicaţiei consecutive arsurilor, sforţări’e noastre tinzând spre prepararea unei antitoxine.
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Fig. 8. — Sânge periferic uman (Duc...) recoltat 4 zile după accidentul

ce a ocazionat arsurile; monocytoză intensă.

I. PROTECŢIA PRIN ANESTEZIE CONTRA PERICOLULUI
DE MOARTE RAPIDĂ IN URMA ARSURILOR.
In scop de a evita suferinţa animalelor supuse la arsuri, am
pus la punct o technică de anestezie regională cu jiercaină.
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Iată cum am procedat: soluţie i'xir.mporanâ do 0,003 gr. de pereainâ
Ciba pc kgr. de epure, într’un total do 20 cc. de apă fiziologică; epilaj prea
labil al dosului pe o lărgime de 2 degete; 20 de injecţii de câte 0,5 ce.
din soluţia precedentă do percaină în fiecare jghiab vertebral (40 de injecţii
în total), acul seringei îndreptat în spre rădăcinile rachidiene, şi aceasta dela
omoplaţi şi până la sacru 4). Rezultă o anestezie destul de bună, cu maximum
dc efect 30 de minute după injecţii, durând aproximativ o oră, şi dispărând
apoi, pu(in câte puţin. Cred câ o insensibilizarc şi mai complectă ar ameliora
rezultatele ce dau mai jos.

Muind dosul şi flancurile a 3 epuri astfel anesteziaţi, in apă
clocotită, în condiţiuni de timp definite, mai severe ca cele cc au
produs moartea in mai puţin dc două ore la cei 4 epuri opăriţi
accidental, ne am întrebat dacă animalele noastre, cari au suportat
foarte bine opăreala, nu datorau anesteziei rezistenţa lor. Ca sâ ne
orientăm in această importantă problemă, am supus acţiunei apei
clocotite, fără anestezie prealabilă, şi în condiţii identice de timp,
suprafaţă cutanată şi grad de căldură a apei, alţi 3 epuri, cari
au murit în mai puţin de două ore.
Importanţa practică a acestei constatări nc-a obligat s’o ve
rificăm pc o scară mai întinsă. Ca rezultat, iată cifre:
Din 21 epuri anesteziaţi, 13 au supravieţuit cel puţin 3 zile acţiunei
apei clocotite; din 13 martori ne anesteziaţi, numai 2 au resistat, în condiţiuni identice, ceilalţi 11 murind între câteva minute şi două orc după
opărcală.

Deci, fără anestezie, i5,3°/o din animale au supravieţuit; cu
anestezie, 61,90/0. Conchidem că unul din factorii ce provoacă
moartea rapim
dă la indivizii cu arsuri grave este şocul nervos, anes
tezia ne putând exercita o influenţă favorabilă decât în acest caz.
Experienţe făcute în alt mod — provocarea arsurilor prece
dând anestezia — au dat rezultate comparabile.
Suntem deci îndreptăţiţi să ne întrebăm dacă o anestezie pro
fundă, durabilă, repetată, nu ar constitui tratamentul de urgenţă
cel mai indicat la oamenii supuşi la arsuri grave.
2.

A P A R IŢ IA

UNUI

PRIN CIPIU

T O X IC

IN

SÂNGE.

Sângele a trei epuri supuşi la acţiunea apei clocotite pe accca i suprafaţă a corpului, însă variind timpul de contact al apei
clocotite cu tegumentele, a fost studiat în mod special din punct
de vedere al toxicităţii; tabloul următor arată evoluţia acestei tocsicităţi :
In acest tablou, semnul „ O ” indică supravieţuirea şoarecelui;
f—” arată moartea lui.
Aceste experienţe, adăugate altora numeroase, confirmă cons
tarea, că în sângele epurilor opăriţi ia naştere după un anume timp,
un principiu a cărei acţiune toxică o pune în evidenţă rezultatul
4) Injecţia intra-rachidiană de anestetic ar fi cu mult preferabilă; technica
prezintă însă dificultăţi mari la epure; anestezia prin cloroform sau ether e puţin
satisfăcătoare.
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injecţiei de sânge în cavitatea peritoneală a şoarecilor. In expe
rienţa relatată în tabloul de mai sus, toxicitatea a fost perceptibilă
cu atât mai curând cu cât animalele au fost opărite mai sever;
ea a fost cu atât mai intensă cu cât arsura prin opărire a fost mai
profundă; in general toxicitatea este mai accentuată la animalele
ce trebne să moară, şi dispare la cele ce sunt pe calc de vindecare.

Momentul
prelevării de
sânge după
arsură

Epurele 855 opărit
timp de 10 secunde

Epurele 854 opărit
timp de 20 secunde

Epurele 856 opărit
timp de 30 secunde

Doza de sânge injectată în peritoneu
la şoarece

Doza de sânge injectată în peritoneu
la şoarece

Doza de sânge injectată în peritoneu
la şoarece

0,5

2 cc.

1 CC.

0,5

2 cc.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
+
+
+
+
+
+
+
-14

o
0
n
0
O
0
0
0

0
0
0
0
4
4
444-

4

4
4

0
0
0
0
0
0
0
O
0
0
0
+
0
0
0
0
0

vedem

d a că

acest

a n im a l

a iu re a

2 cc.
10
6
24
5
8
15
22
27
34
42
48
54
60
67
74
84
94
97

minute . .
ore . . . .
ore . . . .
zile . . . .
zile . . . .
zile . . . .
zile . . . .
zile . . . .
zile . . . .
zile . . . .
zile . . . .
zile . . . .
zile . . . .
zile . . . .
zile . . . .
zile . . . .
zile . . . .
zile . . . .
Am

g ă s it

în

1 cc.

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
40
+
0
+
0
+
0
+
0
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vindecat

c ă u ta t

să

o r g a n is m u l

+

+

+
4+

4
4
4
0

4

p r in c ip iu

decât

în

1 CC.

0,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O
0
0
0
0
+
4
+
sacrificat
în agonie

t o x ic

p o a te

fi

sâ n g e .

In acest scop, cel mai sever opărit din cei trei opuri cc figurează în
tabloul precedent, a fost sacrificat a 42-a zi, pc când eră în agonie. Sângele
lui , în momentul acela, omora şoarecele injectat în peritoneu cu doza de
0,5 cc., în 2 f o r e c). Serul sanghin, inoculat tot la 4 şoareci, ca şi sân
gele total, n’a omorât decât în doza de 2 ce. şi în 28 de ore num ai; rezultă
că principiul toxic e legat de elementele figurate ale sângelui. Cu ficatul,
splina, rinichii şi capsulele suprarenale ale epurelui nostru, am făcut emulsii
pe care le-am inoculat în peritoneu la şoarece; singură emulsia de ficat s’a
arătat toxică şi a omorât şoarecii în doza de 2 cc. după 8 orc, şi în doza
de 1 cc, în 42 de o r e 6
7).
6) 4 şoareci injectaţi cu sângele total: unul cu 2 cc., altul cu 1 cc., 5, ambii
m or după 8—10 ore dela inoculare; alt şoarece, injectat cu 1 cc., moare în 20 de
o r e ; ultimul, injectat cu 0,5 cc., moare după 24 de ore.
7) E inutil să insist că toate aceste operaţiuni au fost făcute în mod cu
totul aseptic şi că în decursul experienţelor de inoculare sau de interpretare a
morţei şoarecilor, am făcut controlul bacteriologic necesar, după autopsie.
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a.

M IXJAMOXOXL'CLEOZ A .

Un marc număr de numărători şi formule leucocytarc făcute
in sângele opurilor opăriţi experimental, au verificat constatările
anterioare: monocytcle cresc în număr şi devin foarte polym orfc;
cclu’ e tinere, voluminoase, pe care le clasăm fără ezitare ca celule
primordiale, îşi fac apariţia în sângele periferic; unele din aceste
clemente par a deveni ulterior monocytc. Celulele Tiirck, rare în
sângele animalelor normale, îşi măresc proporţia. In sfârşit, se
pot găsi celule Riedcr mai numeroase ca de obicei şi părând a fi
termenul ultim al evoluţiei marilor mononuclearc. Experienţele au
confirmat că ansamblul acestor modificări leucocytarc — pe care
îl numim syndrom mcganiononuclear — este precoce, intens, re
lativ proporţional în intensitate cu însăşi intensitatea şi întinderea
arsurilor; mcgamonomicleoza este tenace, şi persistă chiar în ca
zurile ce evoluează spre vindecare. Repet că megamononuclcoza
este reflexul intoxicaţiei determinată de arsuri.
*
Rezultatul experienţelor actualmente în curs, mă autorizează
să afirm că, în anume condiţii şi în proporţii definite, serul ani
malelor vindecate de arsuri întinse, nu numai că devine atoxic pen
tru şoarece, dar poate căpăta proprietatea de a neutraliza — in
vitro
în parte, principiul toxic ce se găseşte in sângele animale
lor opărite. Astfel, nădejdea posibilităţii unei scroterapii a intoxica
ţiei grave prin arsuri, la om, este permisă.
*
întemeiat pe rezultatul observaţiilor şi experienţelor rezumate
mai sus, cred că în arsurile grave, întinse, la om, în afara tratamen
tului plăgilor prin mijloacele uzuale, ar trebui să se procedeze
în modul următor.
1) Cât mai curând după accidentul ce a provocat arsuri,
anestezie profundă, durabilă, repetată.
2) Dat fiind că în mod precoce asistăm la distrucţia unor
elemente celulare din sânge (hematii, leucocyte); dat fiind că ne
găsim, în plus, în faţa unei intoxicaţii, transfuziile sanguine sunt
foarte indicate; ele ar ridica de altfel şi tensiunea care de obiceiu
scade mult.
3) Încercări de scroterapie cu ser dc indivizi vindecaţi deja
de un timp determinat dc arsuri mai mult sau mai puţin grave.
Am convingerea că aceste deziderate satisfăcute, mortalitatea
în arsurile grave ar scădea simţitor.
CONCLUZIUNI.
I.
In sângele periferic al oamenilor sau animalelor supuse
la arsuri, ia naştere o reacţie leucocytară specială, caracterizată
prin; a) multiplicarea monocytelor; b) prezenta celulelor primor
diale; c) apariţia celulelor Rieder şi d) mărirea numărului celulelor
Turck. Această reacţie, pe care o numim M EGAMONONUCLEOZA,
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este precoce, intensă, durabilă; ea este proporţională intensităţii
şi întinderii arsurilor; ea traduce morfologic intoxicaţia la care
organismul este supus.
II. In afara syndromului megamononuclear, în sângele acestor bolnavi (oameni sau animale) se găsesc leucocyte în stare
de degenerescentă sau distruc(ie, uneori foarte numeroase.
III. Organismul oamenilor sau animalelor ce suferă de ar
suri tegumentare mai mult sau mai puţin întinse, este supus unei
intoxicaţii reale; în sângele lor se poate pune în evidentă un prin
cipiu toxic; acest sânge introdus în peritoneu la şoarece sau la cobai
produce de multe ori moartea. Principiul toxic este mai abundent
în sângele total decât în serul sanguin; cl există în ficat în can
titate destul de importantă pentru a-l putea pune în evidentă.
IV. Anestezia exercită o acţiune protectoare netă contra
riscului de moarte rapidă la care sunt expuse animalele supuse
la arsuri.
V. Seroterapia intoxicaţiei determinate de arsuri pare a fi
posibilă prin existenţa unei antitoxine ce ar lua naştere în serul
animalelor vindecate. Această chestiune însă nu este complect elu
cidată; experienţele în curs vor demonstra dacă această seroterapie este realizabilă la om sau nu.
VI. !n cazul de arsuri grave şi întinse la om, rezultatul ex
perienţelor ar indica următoarea linie de conduită:
a) Cât mai curând posibil după accident, anestezic profundă,
durabilă repetată, pentru a evita şocul nervos deseori mortal;
b) desintoxicaţie şi înlocuirea elementelor sanguine distruse,
prin ajutorul transfuziilor repetate de sânge normal.
c) pentru a evita accidentele toxice tardive (nefrite grave),
încercări de seroterapie cu ajutorul serului luat delà indivizi vin
decaţi deja de o anumită vreme de arsuri întinse.
S. NlCOLAU : Recherches sur les brûlures.
Dans le sang périphérique des hommes ou des animaux qui furent soumis
aux brûlures prend place une réaction leucocytaire spéciale caractérisée par :
la multiplication des m onocytes; la présence des celules primordiales; l'appari-'
tion des celules de R ieder; l’accroissement des celules de Turck. Cette réaction
que nous désignons sous le nom de M egam ononttcléose est précoce, forte et dure
beaucoup, elle est proportionnelle à l’intensité et à l’étendue des brûlures, elle tra
duit morphologiquement l’intoxication à laquelle l ’organisme est exposé.
II. Outre le syndrome megamononucleüre dans le sang de ces malades
(des hommes ou des animaux) on trouve des leucocytes dans l’état de dégénéres
cence ou de destruction, quelquefois très nombreuses.
III. L ’organisme des animaux qui souffrent de grandes brûlures cutanées
plus ou moins grandes est exposé à une intoxication réelle, dans leur sang on
peut mettre en évidence un principe toxique, ce sang introduit dans le péritoine
de la souris ou du cobay produit la mort, il existe dans le foie en assez grande
quantité pour pouvoir être mis en évidence.
IV. L ’anesthésie exerce nettement une action protectrice contre le danger
de mort rapide dont les animaux exposés aux brûlures sont menacés
V . La sérothérapie de l’intoxication déterminée par les brûlures paraît être
possible grâce à une antitoxine qui prend place dans le sérum des animaux guéris.
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Cette question n'est pas complètement élucidée, les expérience en cours
nous démontreront si cette sérothérapie sera ou non possible chez l’homme.
VT. Dans les cas de brûlures étendues graves et grandes chez l’homme le
résultat des expériences nous indique la ligne de conduite suivante : a) le plus tôt
possible après l'accident anesthésie profonde, durable, répétée pour éviter le choc
nerveux qui est quelquefois mortel.
b) La désintoxication et le remplacement des éléments sanguins détruits
par la transfusion répétée de sang normal.
c) Pour éviter les accidents toxiques tardifs (les néphrites graves) on em
ploiera la sérothérapie avec le sérum pris chez les individus guéris depuis quel
que temps des brûlures.

S. NlCOLAU: Forschungen aber den Verbrennungen.
Im umkreisliegenden Blute der Menschen oder der Tiere die den Verbren
nungen unterworfen sind, findet stat eine Leucocytare Reaktion die sich mit: a) der
Vermehrung der Monocyten. b) din Anwesenheit der zuerst entstandenen Zellen,
c) die Enstehung oer Rieders Zellen und; d) die Vermehrung der Türk Zellen.
Diese Reaktion die w ir M egam on onu cleose nennen ist in Frühzeitig stark
und dauernd ; sie ist in Verhältnis mit der Stärke und der Verbreitung d er Ver
brennungen ; sie stellt morphologisch vor die Vergiftung bei der der. Organis
mus unterworfen ist
II. Ausserdem Megamononukleären Syndrom in dem Blute dieser Kranken
(Menschen oder Tiere) findet man Leucocyten in zerfalenden oder vernichteten
Zustande die öfters sehr vermährt Vorkommen.
III. Der Organismus der Menschen oder der Tiere die an Hautverbren
nungen leiden, sind einer reäler Vergifftung unterworfen, man kan in dessen
Blute das toxische Princip zur Geltung bringen; dieses Blut in das Peritoneum
der Maus bringt öfters den Todt.
Das toxische Princip kommt vor in einer grössere Menge in das totale
Blut als im Serum ; er existtiert auch in der Leber in einer genügender Menge
um es zur Geltung zu bringen.
IV. Die Anestesie übt eine klare behütende Aktion aus gegen der Gefahr
eines schnellen Todtes dem die Tiere bei Verbrennung unterworfen sind.
V. Die Serotherapie der Vergifftung durch Verbrennung verursacht kann
geheilt werden durch eine Antitoxine welche sich in das Serum der geheilten
Tiere befindet.
Diese Frage ist noch nicht volkommen erklärt, die laufenden Forschungen
werden zeigen ob die Serothetapie bei Menschen statfinden kan oder nicht.
VI. In den Fällen mit schweren Verbrennungen bei Menschen wird das
Resultats der Forschungen folgende Massregeln zeigen:
a) So schnell als möglich nach dem Unfälle soll man eine tiefe dauernde
Anestesie machen um einen nervösen Choch zu verhüten, der öfters tödlich ist.
b) Die Entgifftung und Ersetzung der vernichteten Bestandteile des Blutes
durch wiederholte Transfusionen von normalen Blute.
c) un die spätere gifftige Ergebnisse zu vermeiden (schwere Nephritis)
wird man die Serotherapie mit Serum von Leute die seit einer Zeit von Verbren
nung geheilt sind.

CONTRIBUTIUNI LA STUDIUL PAROTIDITELOR
POST OPERATORII*)
dc

D -r DORIN DUMITRESCU

D -r VASILE PLĂTAREANU

Conferenţiar la Facultatea de Medicină
fost Chirurg al spitalelor Eforiei.

şi

Chirurg al Spitalului Brăncovenesc.

Parotiditcle post operatorii cunoscute de toată lumea şi despre
cari s a scris destul de mult, au astăzi o etiologic destul de mis
terioasă. Apariţia în două servicii dc chirurgie cu totul distincte
a 8 cazuri, ce au survenit cu totul sporadic şi fără ca luni de zile
înainte să fi survenit altele, ne-a îndemnat să studiem această ches
tiune. Lucrarea de faţă se referă în special la parotiditcle după
operaţiuni aseptice şi cari au evoluat ca atare, nu la acele infccţiuni ale glandei parotide ce apar în stările peritoneale, în scpticopiohemii sau în cursul maladiilor infecto contagioase. Iată observaţiunilc noastre:
Obsrrvaţinni culege in Institutul Clinieo Chirurgical din Spitalul Colentina.
D irector:

Agregat

Ion

Jianu.

• OUSEItV. I-a. — Bolnava V. 0 . in etate dc 32 ani, intră în serviciu
în ziua de 9 Martie 1934, pentru salpingo-ovarită dublă cronică. La 19 Martie,
sub racliinovocainizare 12 ctgr. (Conf. D -r Dorin Dumitrcscu — Intern Cornel
Dumitrescu), Histerectomie abdominală sub totală. Sc găseşto o ansă aderentă
la trompa stângă; intra aceste organe ua abces rezidual. Sa suturcază su
prafaţa intestinală deperitonizată. Drenaj hipogastric. A doua zi după operaţie
38°, a treia zi apare o parotidită dreaptă urmată în ziua următoare do inflamaţia glandei opuse. Starea gravă, trismus, dificultate în dcglutiţie, tirajcomaj, 400/o. Tratament rezolutiv şi general. După două zile, deşi nu sunt
semne de fluctuenţă, se practică în ambele părţi incizia glandei după tcclinica
Morcstin. Se debridează prelungirea anterioară şi maxilo-faringiană a glandei.
Examenul bacteriologic arată stafilococi. Mers post-operator dificil în ce pri
veşte parotida, fără incidente pentru laparatomie care se vindecă per primam.
Bolnava părăseşte serviciul spre vindecare la 25 Aprilie.
OBSERV. 2-a. — Bolnavul St. V. în etate de 30 ani, intră în ser
viciu în ziua de 10 Martie 1934, pentru apendicită retro-caecală aderentă.
La 12 Martie sub rachinovocainizare 10 ctgr. (Conf. D -r Dorin Dumitrescu—
Intern Hodoş). Apendiceetomic retrogradă. Drenaj filiform . Mers operator
*) Lucrare primită la redacţie la 19 Noembrie 1934.
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normal. A şasea zi putină febră, parotidită stângă caro cedează cu un trata
ment rezolutiv in 8 zile. l ’ laga operatorie se vindecă per primam. Bolnavul
părăseşte serviciul la 21 Martie vindecat.
OBSERV. 3 ». — Bolnavul I. P. in etate de 23 ani, intri în serviciu
Sn ziua de 19 Martie 193-1, pentru apendicită cronică. La 20 Martie sub
rachinovocainizarc 8 ctgr. (Conf. D -r Dorin Dumitreşcu — Int. Hodoş). Apendiecetornic. După trei zile parotidită stângă cu stare generală destul de alar
mantă. La 28 Martie se scot firele, reuniune per primam. A doua zi se
ineizează parotida şi se drenează spaţiul maxilor faringian. Puroiul conţine stafiloeoei. Bolnavul părăseşte sérveiül vindecat la 25 Aprilie.
()b8rrva(înni

rttlrse 1« D ir. III de chirurgie şi ginecologie
Brâncovcncsc. Director: V i c t o r G o m o i u .

a Spitalului

OBSERV. 4-a. — Bolnava R. I. de 41 ani, intră în serviciu în ziua de
4 Noenib. 1932, pentru inetrită cronică, anexită bilaterală. La 17 Xocmbric
sub rachinovocainizaro 14 ctgr. (D -r Vasile. Plătărcanu — Intern Negrescu).
Histerectomie abdominală sub total, cu drenaj supra pubian şi transcervical.
Mers post-operator normal. După 6 zile parotidită care cedează 'cu tratament
rezolutiv. Punc(ia a arătat stafilocoei. Bolnava părăseşte serviciul vindecată
la 4 Dec. 1932.
OBSERV. 5-». — Bolnava C. I. de 31 ani, intră în serviciu în ziua de S
Martie 1933, pentru anexită cronică bilaterală. La 14 Martie sub rachinovo
cainizaro. 12 ctgr. (D -r Vasile Plătărcanu — Int. Dimitriu). Histerectomie ab
dominală subtotală, cu drenaj supra pubian. Mers post-operator normal. După
6 zile parotidită care cedează la tratament rezolutiv. O puncţie într’o zonă
dc pseudo fluctucnţă arată stafilocoei. Bolnava părăseşte serviciul vindecată,
la 28 Martie 1933.
OBSERV. 6-a. — Bolnava I. C. de 48 ani, intră în serviciu la 10 Iunie
1933, pentru fibrom uterin, anexită, cronică bilatevală. La 12 Iunie sub
rachinovocainizarc 12 ctgr. (D -r Vasilc Plătărcanu — Intern Covali). Histerectomic abdominală subtotală, fără drenaj. Mers post-operator normal. După 7
zile parotidită stângă. Tumefactie enormă, paralizia nervului facial. Deşi nu
există fluctuenţă, a treia zi puroiul perforează conductul auditiv. Se incizează larg glanda şi se elimină puroi şi sfaceluri. Puroiul conţine stafilocoei.
Părăseşte, serviciul vindecată la 14 Iulie, cu paralizia facială nemodificată.
OBSERV. 7-a. — Bolnava V. G. de 28 ani, intră în serviciu la 14 Mai
1933, pentru apendicită cronică. La 18 Mai sub rachinovocainizarc S ctgr. (D-r
Victor Gomoiu — D -r Plătărcanu). Apendieectomic. Mers post-operator normal.
După 5 zile parotidită care cedează cu tratamentul rezolutiv şi bolnava pără
seşte serviciul vindecată la 1 Iunie.
OBSERV. 8-a. — Bolnava T. O. în etate de 29 ani, intră în serviciu la
1 Aprilie 1934, pentru salpino-apcndicită. La 3 Aprilie sub rachinovocainizarc
1() ctgr. (D -r Vnsile-Plătăreanu — D -r Andreciu). Apandicectomio şi selpingcclomic dreaptă. Mers post-operator normal. După 5 zile parotidită dreaptă
care cedează la tratamentul rezolutiv şi bolnava părăseşte serviciul vindecată la
15 Aprilie.

I. C O N SID E R A Ţ 1UNI G ENERALE.
Parotiditele post-operatorii au fost semnalate dc foarte mulţi
autori. Pelld şi în special Morei care studiază admirabil de bine

944
chestiunea în lucrarea sa inaugurală, publică o bibliografie com 
plectă delà anul 1860 până la anul 1907. In acelaş an chestiunea
parotiditelor a fost desbătută pe larg la Societatea de Chirurgie
din Paris. Un an mai târziu, Ribes publică în „Gazette des H ôpi
taux” un studiu important asupra acestei chestiuni. De atunci nu
mărul lucrărilor se înmulţeşte mereu fără să schimbe prea mult
aspectul general al chcstiunei. In ultimul timp însă, lucrările lui
Schmieden şi Voss au adus contribuţiuni cu totul noi şi originale
la problema parotiditelor post-operatorii.
Dacă în trecut această complicaţiunc se întâlnea destul de
frecvent, c probabil că nu se făcea încă distincţiunca între parotidita după operaţiuni aseptice şi infecţiunea glandei din cursul mala
diilor infecţioase, sau după operaţiuni septice. Astăzi însă, parotidita
post-operatorie pe care o descriem alăturat, nu mai are frecvenţa
şi gravitatea de odinioară. Statisticile moderne citează cu mult mai
rar această afecţiune şi noi pe aproape 5000 de operaţiuni n’am
observat decât cazurile de mai sus.
II. T E O R II PATOGENICE.

Patogenia parotiditelor post operatorii nu este încă clarificată.
Pc lângă unele teorii mai archaice pe care le cităm în treacăt,
vom insista mai mult asupra corelaţiei ce pare să existe între
glandele cu secreţie internă şi parotidă, ca şi asupra ultimelor teorii
pancreatico-parotidiene expuse cu un lux impresionant de argumen
tări de Schmieden şi Voss.
1) Teoria emboliei septice. In cursul maladiilor infecto con
tagioase se poate fixa o embolie septică în vasele parotidienc.
(Blandin).
2) Teoria hiperiermiei. E vorba de o degenerescenţă parenşim atoasă(?) datorită stărei febrile. (Licbcrmcisrcr).
3) Teoria descărcărei microbicne. La sfârşitul maladiilor in
fecţioase se pot produce la nivelul parotidei descărcări microbienc.
(Bouchard).
4) Teoria propagafiei limfatice. E vorba de o inflamaţie de
vecinătate şi transmisă pe cale sanguină sau limfatică. (Bouilloud).
5) Teoria simpatiei genito-salivare. (Paget).
Este indiscutabil că între parotidă şi organele genitale există
o corelaţie oarecare. Observaţiunilc lui Trousseau, Dumarest, P.
Dalché, etc. de parotidită periodică ce înlocucşte sau însoţeşte
menstruaţia sunt destul de concludente. De asemenea observaţiunilc
lui Morel, Pellô, Schmieden şi ale noastre, au arătat frecvenţa pa
rotiditelor după operaţiuni în sfera genitală.
a)
Mattweff explică această simpatie genito-salivară printr’un
reflex vazo-motor determinat de reacţiunile ce există între sfera g e
nitală şi zona de inervaţie a trigemenului. Pellé, într’o teză inspirată
de Chavanaz crede că nu e vorba numai de un reflex genital, ci de
excitaţie a întregului sistem simpatic abdominal.
Cercetările experimentale ale lui Morel au arătat că după
stabilirea unei secreţiuni parotidienc prin injecţie de pilocarpină sau
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prin excitaţia directă a auriculo-temporalului, excitaţia electrică a
organelor genitale nu modifică câtuşi de puţin debitul parotidian.
Dcasemenea secreţia parotidiană nu este modificată prin excitaţii
diverse asupra simpaticului abdominal sau al unui nerv periferic.
In concluzie, Morcl afirmă că pe cale experimentală n’a observat
nici o modificare în debitul parotidian sau în structura parotidiană
după un reflex viscero-abdominal;
b ) După Dyball parotidita post-operatorie ar fi rezuttatul
unei alteraţii glandulare datorită unor produşi anormali, sau unor
sccrcţiuni modificate ale organelor traumatizate. Glanda parotidă
ar fi astfel în stare de minimă rezistenţă şi susceptibilă să se in
fecteze mai uşor;
c ) In ultimul timp s'a bănuit o corelaţie între glandele cu
secreţie internă şi parotidă. Dacă din punct de vedere clinic nu s’a
reuşit să se dovedească o patogenie comună intre glandele cu se
creţie internă şi parotidă, în schimb pe cale experimentală, în urma
lucrărilor lui Goljanitzki se pare că există un oarecare acord între
aceste organe.
6) Teoria injecţiei bucale. Această teorie a fost emisă la 1859
de Chassaignac şi este astăzi admisă de majoritatea autorilor.
Totuşi infecţiunea bucală nu este singurul factor determinant al
parotidilclor post-operatorii.
7) Teoria pancreatico-parotidianu. Este cunoscut că parotidita
secretă un ferment amilolitic denumit ptialină şi care dedublează în
mediu alcalin substanţele amilacee în dextroză şi maltoză. Cercetări
mai recente ale lui Scheer au arătat că secreţia parotidiană conţine
şi o enzimă care transformă grăsimile în acizi graşi şi glicerină.
In fine cercetările lui Schmieden şi Voss au dovedit că saliva pa
rotidiană mai conţine şi un ferment asemănător tripsinei. Cu această
ocazie, autorii au afirmat o analogie categorică între procesul necrotic de auto-digestie al pancreasului şi leziunile parotidicne. De
clanşarea procesului autolitic nu se cunoaşte încă; poate să fie
vorba de un traumatism sau de o infecţie ascendentă determinată
de o liipervirulenţă microbiană, sau de o hiposecreţie. In orice caz,
în anumite împrejurări pe cari Ie vom analiza la căile de acces ale
infecţiei parotidicne, flora microbiană bucală devine mai virulentă,
sau secreţiunea parotidiană diminuează şi autodigestia începe urmată
de infecţie ascendentă.I.
III. CAILE D E IN FECŢIE ALE P A RO TID 1TELO R
P O S T O P E R A T O R II.
A. Cale canaliculară, ascendentă sau stomatogenă.
In m od normal cavitatea bucală conţine o floră microbiană .
foarte variată, a cărei importanţă biochimică este bine precizată;
în schimb virulenţa acestor micro-organisme este anihilată prin
mijloace proprii de apărare pe cari le posedă gura şi glandele
salivare anexe.
1) Astfel în ce priveşte parotida, funcţiunea normală a glan-
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dci este determinată de integritatea cpiteliului parotidian şi de aportul sanguin normal. In consecinţă, orice cauză locală (ligatura
vaselor), sau generală (hipotensiune), care produce o diminuare a
circulaţiei glandulare, va determina o încetinire a debitului paro
tidian.
2) Rolul excreţiei salivare a fost precizat de Claisse şi Duprd,
cari au arătat că „acest torent circulator goneşte corpii străini şi
constitue un obstacol permanent migraţiunei ascendente al bacterii
lor bucale” .
3) S’a atribuit şi canalului Stcnon un rol defensiv; diminuarea
calibrului la terminare, dimensiunile reduse ale orificiului ostial,
oblicitatea de implantaţic asemănătoare coledocului în intestin, sau
uretcrului în vezică, prezenţa unui sfinctcr pcricanalicular, ctc. etc.,
o serie de dispoziţiuni anatomice a căror importanţă nu trebue exa
gerată.
4) In fine s’a acordat şi salivei propriu zise o acţiune de apă
rare împotriva m icrobilor:
a) In primul rând s’a atribuit sulfocianaţilor o acţiune anti
septică. Cercetările mai recente ale lui Dubief şi Nicolas, ale lui
Morel, au arătat că sulfocianatul de potasiu din salivă nu are
putere antiseptică decât în doză toxică;
b) Hcinicke şi Oehler au arătat că spre deosebire de saliva
sub maxilarâ şi sub linguală, saliva parotidiană nu conţine mucină.
Dcasemenea Seiffert a observat că stafilococii se găsesc în număr
mult mai mare în regiunile bucale mai sărace în mucină, în spe
cial în vecinătatea canalului Stcnon. In consecinţă acest autor trage
concluziunea că absenţa de mucină din saliva parotidiană, permite
in anumite condiţiuni infectarea glandei. Intr’adcvăr, cercetări bac
teriologice îndelungate au arătat că saliva umană, canină, pseudo
mucină, sau mucină pulverizată, exercită în mediul de cultură şi
după gradul de concentraţie, o acţiune paralizantă asupra stafilococului.
c ) Schmieden şi Voss au constatat că saliva submaxilară şi
sublinguală, nu conţine ferment proteolitic, spre deosebire de saliva
parotidiană. Pe baza acestei diferenţe secretorii şi pe baza altor
modificări de structură anatomo-histologică, autorii înclină să g ă 
sească un argument în plus pentru justificarea teoriei lor de parotidită prin autodigestie.
In concluzie euritmia parotidiană determină o stare de echi
libru buco-parotidian care face imposibilă infectarea glandei în mod
normal. In anumite împrejurări insă, şi în special în legătură cu
actul operator, funcţiunea glandei este modificată, iar tulburările
de ritm şi de eliminare ale salivei au o deosebită importanţă în
patogenia parotiditelor.
1)
In primul rând purgativul preoperator, anestezicul genera
pensa de limbă, malaxările şi traumatizările glandei, injecţiunile de
morfină, scopolamină sau atropiină, actul operator însăşi prin ele
mentul psihic, etc. etc., crează o stare de receptivitate incontestabilă
prin deshidratare, hiposecreţie şi traumatizările glandei.
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2) Suprcsiunca alimentaţiei produce deasemenca o hiposecreţie
salivară din cauza absenţei excitantului secretor în mediu bucal,
din cauza absenţei mişcărilor de masticaţie, în fine prin lipsa oricărei
sccreţiuni psihice. Intr’adevăr fiziologia secreţiei parotidicne este
cunoscută dela Claude Bernard, care a arătat că secreţia salivară
este continuă, dar creşte în proporţii foarte mari odată cu ali
mentaţia. Lcgucu a precizat încă dela anul 1907, importanţa pe
care o are suprcsiunca alimentaţiei şi a masticaţiei în patogenia parotiditclor. Experimental Morel a observat în toate cazurile cari
diminua secreţia salivară (inaniţie, absenţă de masticaţie, etc.),
în asociaţie cu atropină şi infecţie bucală provocată prin badijonaj
de culturi microbienc, apariţia unei parotidite tipice.
3) Din cercetările extrem de interesante ale lui Seiffert
rezultă că, în anumite împrejurări gura este focarul principal al
parotiditelor post operatorii. Intr’adevăr în flora microbiană bucală
a celor sănătoşi, sau a bolnavilor înainte de operaţiune, se găseşte o
floră patogenă extrem de variată, în care pneumococii sunt con
stanţi, pe când stafilococii sunt totdeauna absenţi. Două, trei zile
după operaţie, îndată ce aparre un grad oarecare de deshidratare,
încep să apară in salivă stafilococii, cari sunt cu atât mai numeroşi
cu cât starea de curăţenie a gurei şi a dinţilor lasă mai mult de
dorit. De remarcat că, această stafilococie bucală este trecătoare
în caz de evoluţie favorabilă a boalei, ca perzistă în afecţiunile
grave. In consecinţă, Seiffert afirmă că contaminarea electivă a
glandei îşi găseşte explicaţia în constituţia şi produsul secretor al
parotidei.
B. Calea sanguină, hematogenă.
Cât priveşte calea descendentă limfatică sau sanguină, obscrvaţiuni mai vechi şi mai noi au arătat că numai după operaţiuni sep
tice sau complicate de supuraţiuni locale sau generale, infecţiunea
urmează calea hematogenă ca să determine inflamaţia glandei parotide. Kiittner, Levy, Rost, Borchers şi alţii consideră parotiditele
post operatorii din această categorie ca o localizare septică. Bouchard, Rost şi Wchmeyer au sugerat cu această ocaziunc că glan
dele salivare, ar putea ca şi cele sudoripare, ca şi rinichii, să eli
mine bacterii circulante în sânge. Dar Claisse şi Duprd au amintit
mai de mult că infecţia pe cale hematogenă este discutabilă şi ră
mâne în orice caz o cale de contaminare excepţională. Legucu sus
ţine că nu există parotidită periferică şi că toate parotiditele chiar
şi cele metastatice sunt tot de origină bucală. Totuşi parotidita metastatică există. Determinarea de bacili tifici în parotiditele din cur
sul febrei tifoide nu este o excepţie, determinarea meningococului
(Colom be), etc. etc.
IV. AN ATO M IA PATOLOGICA.
Din punct de vedere anatomo patologic, Hanau (1889), Pilliet
(1890), Claisse şi Dupre (1894), Brucknall (1905), Morel (1907),
au studiat parotiditele post-operatorii. Aceşti autori au observat în
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tonte cazurile o atingere limitată a glandei cu aspect de infccţiune
parcelară, lobulii atinşi sunt înconjuraţi de lobuli glandulari sănătoşi.
Leziunile afectează la început centrul „glandelor” , la nivelul cana
lului excrctor plin cu leucocite poli-nucleare cari înlocuesc celulele
glandulare distruse. Mai târziu lobului glandelor este complect dis
trus şi umplut cu leucocite, iar canalul excrctor se regăseşte cu greu
tate. Numai la periferia lobului persistă câteva celule turtite şi li
pite de ţesutul conjunctiv periferic.
In concluzie leziunile sunt de ordin parcelar, infecţia începe la
centrul lobulului la nivelul canalului excrctor, iar leziunile ţesutului
celular sunt secundare şi de puţină intensitate.
Cercetările mai recente ale lui Rost au arătat că din punct
de vedere anatomo-patologic nu există nici o diferenţă în caz de
infecţie stomatogenă sau hematogenă a glandei parotidei realizată
experimental. Procesul inflamator se localizează totdeauna împre
jurul sistemului canalicular şi nu cuprinde decât mai târziu parenchimul glandular.
In fine cercetările anatomo patologice ale lui Schnrdcn şi
Y’oss, deşi acordă prioritate absolută infecţiei pe cale canaliculară,
au arătat că parotidita post operatorie (după operaţiuni ce au
evoluat aseptic) poate să aibă un caracter de necroză pură deter
minat de un proces fermentativ şi auto-digestiv al glandei. Bine
înţeles că la acest proces primitiv de auto-digestic se asociază cu
rând infecţia secundară ascendentă, care cu timpul predomină şi
suprimă aspectul histologic de necroză primară.
Schmieden şi Voss au descris din punct de vedere anatomo
patologic. 4 tipuri de leziuni glandulare ce oferă o analogie perfectă
cu leziunile constatate în pancreatitele acute:
a) Leziuni purulente, abcese peri-canalicularc ce arată o in
fecţie ascendentă stomatogenă;
b) La o parotidită secundară unei febre tifoide, supuraţie interstiţială de tip hematogen;
c) Supuraţie de vecinătate, ce produce pe calc limfatică o inflamaţie a glandei;
d) In fine tipul de necroză pură pe care l ’am anunţat mai sus,
ce apare de predilecţie după operaţiuni aseptice şi este condiţionat
de o auto-digestie glandulară urmată de infecţie pe cale ascendentă.
In fine examenul bacteriologic oferă teoriei de infecţie ascen
dentă un sprijin foarte serios. Intr’adcvăr microbul care se întâl
neşte cu predilecţie în parotiditele post-operatorii supurate sau nu
este stafilococul auriu, oaspete normal al gurei. Routier, Prautois,
Buntz, Chavannaz, Morel, Seiffert, Schmieden şi alţii au găsit
aproape constant acest microb în supuraţia parotidiană. Şi noi în
observaţiunile No. i, 3, 4, 5, 6, am găsit tot stafilococul.
V. SIM PTO M ATO LO G IE, EVOLU ŢIE, PRONOSTIC
Simptomatologia este cunoscută. Primul semn îl reprezintă as
censiunea termică cu totul nejustificată faţă de mersul post-operator
al bolnavului. Acest simptom apare în medie între 2—6 zile după
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actul operator. In observatiunile noastre infectiunea glandei a în
ceput între 2— 7 zile după actul operator şi nu există nici o legătură
între debutul complica{iunei şi gravitatea ei. Curând apare o sen
zaţie de uscăciune a gurei şi o oarecare dificultate în masticaţie.
Tot odată bolnavul acuză o senzaţie de jenă dureroasă recto-maxilară, uşor trismus, şi după 12—24 de ore tumefacţia caracteristică
apare. In acest stadiu secreţiunea salivară este mult diminuată şi
prin compresiunea glandei se scurge puroi prin orificiul canalului
Stenon. Regiunea este foarte dureroasă, pielea hiperemiată şi aderă
de planurile profunde. Fluctuaţia se percepe foarte rar şi puncţia
nu ne permite să afirmăm cu certitudine supuraţia.
Ca evoluţie în 1/3 din cazuri, parotidita îmbracă o formă catarală sau inflamatorie simplă. Febra cedează, tumefacţia diminuează
progresiv secreţia salivară reapare şi complicaţiunea dispare fără
urmă în 5— 6 zile. In observaţiunile noastre No. 2, 4, 5, 7 şi 8,
cari au cedat prin tratament rezolutiv, complicaţiunea a durat între
8— 10 zile.
Alteori însă, în 2/3 de cazuri, procesul infecţios se accentuează,
febra creşte şi aspectul bolnavului în caz de parotidită unilaterală,
dar mai ales bilaterală este foarte straniu. Faţa are un aspect „de
lună plină” (Perrin), tumefacţiunea este enormă, există dificultate
în deglutiţie şi respiraţie, starea generală este destul de alarmantă
(obs. 1, 3, 6). Din cauza tensiunei intraglandulare circulaţia venoasă
se face cu greutate şi tumefacţia parotidiană este însoţită de un
oedem care poate să cuprindă toată faţa. Tot din acelaş motiv
nervul facial poate să fie şi el lezat (Schwartz), dar fenomenele paretice încetează repede după incizia glandei. In observaţiunea noas
tră No. 6, fenomenele paretice ale nervului facial au apărut foarte
curând, dar au perzistat şi după debridarea glandei.
In fine au fost citate cazuri de gangrenă parotidiană cari se
însoţesc de o stare generală rea şi a căror mortalitate este enorm
de ridicată.
Complicaţiunile în caz de supuraţiune sunt destul de nume
roase. Uneori foarte repede şi înainte de a bănui existenţa supuraţiunei, puroiul îşi face loc prin căile naturale, în speţă prin ca
nalul Stenon sau prin conductul auditiv extern ca şi în observa
ţiunea No. 6.
Alteori supuraţiunea dă naştere la fuzee purulente cari evolu
ează către spaţiul maxilo faringian (Richet), ca în observaţiunile
noastre No. 1, 3, 6, unde a trebuit să debridăm acest spaţiu până
la apofizele transverse cervicale şi să drenăm larg. Alteori perfo
rează teaca muşchiului sterno mastoidian (M oricke), evoluează către
regiunea supra-claviculară sau chiar în torace (J. L. Petit).
Durata parotiditelor post-operatorii este variabilă după gravi
tatea lor. Bine înţeles în formele gangrenoase procesul infecţios evo
luează foarte rapid. Formele supurative durează după Morel între
3— 16 zile. In observaţiunile noastre No. 1, 3, 6, durata procesului
supurativ a variat între 25— 30 de zile. . Dacă infecţiunea glandei
retrocedează, în 8— 11 zile totul reintră în ordine (obs. 2, 4, 5 ,7 ,8 ).
4
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Insfârşit pronosticul acestei complicaţiuni este destul de fa
vorabil, dacă bine înţeles ne referim la parotiditele post operatorii,
îndată ce considerăm parotidita ce coincide cu o afecţiune gene
rală gravă, pronosticul trebue să fie extrem de rezervat.
VI. TR A TA M E N T.

Pc baza consideraţiunilor expuse mai sus se înţelege că tra
tamentul parotiditelor post operatorii trebue să fie întâi profilactic
şi apoi curativ.
x) Tratamentul profilactic. Acest tratament trebue să atenueze
pe cât posibil septicitatea mediului bucal şi să stimuleze acţiunea
defensivă a glandei (Poirier). Seifert conchide că graţie acestor
măsuri profilactice parotidita post-operatorie va fi din ce în c e mai
rară şi nu mai avem dreptul să spunem ca Sclimieden că „îm po
triva emboliei şi parotiditei suntem încă dezarmaţi” .
a) Septicitatea mediului bucal se atenuează în special prin
îngrijirea şi curăţirea pre-operatorie a danturei. Am văzut din cerce
tările lui Seifert că numărul stafilococilor ce apar după operaţie,
în mediul bucal este în funcţie de starea danturei. In consecinţă,
tratamentul stomatologic atât de neglijat în mediul spitalicesc,
este obligator pre-operator şi starea de curăţenie se va întreţine cu
soluţii slabe antiseptice, cu gargară, periaj regulat, etc.;
b ) Cât priveşte activitatea glandulară nu este cazul să re
curgem la sialagoge ca pilocarpina utilizat de Leyden. Fiind dat că
bolnavii se găsesc într’o stare de deshidratare accentuată (purgativ,
inaniţie, etc.), trebue să recurgem la seruri artificiale administrate
pe cale rectală sau hipodermică, dacă bolnavul nu se poate hidrata şi vom obţine astfel rezultate foarte bune pentru elaborarea
salivei (Laugley, Eletsch). Pentru stimularea secreţiunei salivare,
Schmieden recomandă zeamă sau felii de lămâie, Morel sfătueşte
ca bolnavul să facă mişcări de masticaţie pe o piesă de cauciuc
sterilizat şi bine înţeles alimentaţia să fie reluată cât mai ne
întârziat.
2)
Tratamentul curativ. Cu toate aceste măsuri preven
infecţiunea glandei apare şi atunci putem să încercăm în primele
24— 48 de ore tratamentul rezolutiv bine cunoscut; se poate deascmenea încerca masajul şi expresia glandei prin canalul Stenon.
Această metodă întrebuinţată de Piorry şi recomandată de Morestin,
Delbet şi Hartmann ar putea să dea rezultate, cu condiţia să fie
întrebuinţate în parotiditele de origină canaliculară, iar nu în for
mele interstiţiale. Noi credem că expresia glandei se poate între
buinţa numai la începutul infecţiunei. Am încercat şi noi această
metodă în câteva cazuri, dar am recurs foarte curând la inciziunea
precoce.
Am amintit termenul de inciziune precoce, fiindcă momentul
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inciziei este foarte dificil de precizat. Intr’adevăr glanda parotidă
este Înconjurată de o capsulă inextensibilă, prin care fluctuaţia apare
foarte greu. In consecinţă ne vom conduce după starea generală,
febră, dispnee, dificultate în deglutiţic, ctc., cu condiţia să debridăm
glanda cât mai de vreme; chiar dacă nu găsim încă puroi, pro
ducem o decongcstionare a glandei şi îngreunăm rezorbţia de toxine.
(Obs. i, 3, 6).
Poirier recomandă o incizie facială verticală care trece puţin
înaintea tragusului şi a lobulului. îndată după incizia pielei şi a
aponevrozei, se întrebuinţează sonda canclată cu care se disociază
parenchimul glandular şi se evacuează puroiul. Această inciziune
are inconvenientul că este inestetică şi nu permite să se abordeze
decât o mică parte din glandă. Noi am preferat inciziunea retroparotidiană cervicală a lui Morcstin. Incizia începe imediat sub
lobul, în şanţul auriculo-mastoidian şi coboară în jos paralelă cu
marginea maxilarului până la ungliiu. Această inciziune după însuşi
vorbele lui Morestin, permite să se incizeze, să se tunelizeze şi să
se dreneze glanda fără nici un pericol pentru organele vecine.
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Doria- D umitrescu et V. P l a t a r e a n ü : Contributions à l'étude
des parotidites post opératoires.
Les auteurs publient 8 cas de parotidites survenues après des opérations
aseptiques et font suivre les observations d’une mise personnelle au point de la
question.

DORIN D üMITRESCU u. V. P lä t AREANU: Beiträge sum Studium
der post-operatorischen Parotiditen.
Die V erfasser publiezieren 8 Fälle von Parotiditen die nach aseptische
Operationen vorgekom m en sind und begleiten die Krankengeschichte mit einer
genauer Darstellung der Frage.
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Diagnosticul de certitudine al atoniei vesiculei biliare se poate
pune cu multă uşurinţă, de când sondajul duodenal şi proba lui
Meltzer Lion constitue un m ijloc uzual de investigaţie clinică. Si
guranţa diagnozei nu porneşte numai dela datele fiziologice ale kineticei vesiculare statornicite prin cercetările lui Chiray şi Pavel,
identificate şi apreciate prin folosirea sondajului duodenal. E l îşi
are o egală justificare prin dispariţia odată cu creşterea fluxului
biliar, a simptomelor variate şi inegale, hepato-biliare şi generale,
cari caracterizează atonia vesiculei biliare.
Clarificarea şi înlăturarea acestor simptome este un câştig
clinic şi nu se pot realiza fără sprijinul sondajului duodenal.
Intr’adevăr, durerea cistică, sensaţiile dispeptice, oboseala,
cefalea, coloraţia subicterică a conjunctivelor, constituesc o serie de
simptome, cari legate laolaltă în analiza clinică a aceluiaş bolnav
ridică bănuiala unei afecţiuni organice hepato-biliare. Aceste simp
tome aparţin deopotrivă atât calculozei cât şi stazei vesiculare.
Staza poate fi produsă prin compresie mecanică sau prin ato
nia muschiulaturei vesiculare. Gradaţiunea simptomelor după cali
tatea intensităţii lor nu este un criteriu cert pentru diagnosticul cau
zal al afecţiunei şi mai ales nu implică putinţa unui discernământ
în mecanismul de producere al simptomului. Aşa se explică dece
sunt aşa rare cazurile de atonie vesiculară identificate după datele se
miologice. Şi tot astfel se explică de ce în cuprinsul lithiazei hepatobiliare înfăţişarea clinică se depărtează frecvent de tabloul clasic al
descripţiei teoretice.
Indiferent de procesul organic petrecut înlăuntrul vesiculei
biliare — calculoză, simplă stază, sau ambele — şi cu toate simp*) Lucrare primită la redacţie la 15 Septembrie 1934.
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tomele rezultate dintr’o insuficienţă în formarea şi scurgerea bilei,
valorificarea lor clinică este determinată de pragul funcţional al
vesiculei şi o mai lesnicioasă măsurătoare a acestuia decât prin
sondajul duodenal, actualmente, nu se cunoaşte.
Când însă simptomcle cnumăratc mai sus apar izolate, numai
sub înfăţişarea unui sindrom vag nervos — migrenă, oboseală,
sau sub acela al unui sindrom digestiv vag dispeptic, ca şi sub acela al unui sindrom biliar, stabilirea mecanismului lor fiziopatologic
este în totul ipotetic, iar diagnoza cu atât mai anevoioasă. Bănuiala
unei atonii a vesiculei biliare, ca substrat cauzal al tuturor acestor
făgaşuri simptomatice, este greu de verificat fără sondajul duodenal.
Obţinerea unei bile vesiculare abondente hipercolorată, cu pigmenţi
biliari crescuţi, cu urobilină şi colesterină deasemeni crescute şi
fără rezultatul citologic al unei inflamaţii, constitue simptomelc de
certitudine al unei atonii vesiculare.
Fără sondajul duodenal fascicolele simptomatice de mai sus
rătăcesc diagnosticul de procesul central al afecţiunei. Experienţa
numără o serie întreagă de cazuri clinice, unde diagnosticul şi
tratamentul corespunzător n’au putut înlătura simptomele presupuse
a fi pricinuite de o ipotetică stază mecanică a vesiculei biliare sau
de o ptoză viscerală. Deaceia nefolosind sondajul duodenal, autorii
încercaţi ca Lono leagă aceste simptome de sindromul ptozei vis
cerale a lui Glenard, iar Loeper le socoteşte a fi datorite unei
staze mecanice vesiculare. Dar necesitatea diagnosticului de certitu
dine al atoniei vesiculare, precum şi tratamentul ei corespunzător
prin sondajul duodenal mai este obligată de o altă seric de fapte, a
căror izolată interpretare menţine orientarea clinică sub un criteriu
de judecată fragmentar.
Intr’adevăr, se cunoaşte dependenţa funcţională a vesiculei b i
liare de stările disfuncţionale ale sistemului vegetativ, motiv pentru
care atoniile vesiculei biliare au fost cercetate şi în cadrul general
al acestor disfuncţiuni hormono-vegetative. Observaţiunea clinică zil
nică, notează frequent, de multă vreme, colici vesiculare de gradaţii
semiologice variate, deslănţuite de momentul fizic al perioadei catameniale. Această dependenţă ovaro-hepato-vesiculară şi strânsa lor
legătură cu sistemul vegetativ, a mai fost stabilită în ultima vreme
prin studiul farmaco-dinamic al sistemului vegetativ, confirmând
vechi observaţiuni clinice. Insă problema de a se stabili raportul
de cauză şi efect înlăuntrul unui sindrom clinic cu aporturi orga
nice aşa de multiple — vesiculă biliară, sistem nervos vegetativ,
ovar, etc., — nu se poate rezolva pe calea unei ecuaţiuni. Dintre
toate componentele ei funcţia musculaturei vesiculei biliare, pare
că ocupă poziţiunea centrală, pentru că expresiunca ci semiologică,
precum şi eficacitatea tratamentului sunt mai evidente. Această ipo
teză necesară de reţinut din primul contact anamnetic cu bolnavul,
e deasemeni verificată prin sondajul duodenal. Simptome perse
verente şi totuşi estompate sub raportul controlului unei semiologii
obiective, — migrena, debilitatea, durerile vagi abdominale, inapetenţa, — îşi găsesc astfel o surprinzătoare soluţie.
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Observaţiile următoare culese în serviciul de consultaţiuni me
dicale ale spitalului „N oua Maternitate’’, urmează să dovedească şi
rul consideraţiilor de mai sus:
OBSERV, I, — Bolnava R . O- de 38 ani de profesiune casnică,
vino la serviciul de consultaţii pentru cefalee, anorexie, senzaţie de greutate
în hiiolibndrul drept.
Antecedente hrrrdo-eolaterale fără importanţă.
Antecedente personale fiziologice. Menstruaţia la 14 ani, căsătorită la
19 cni, 5 naşteri normale, nici un avort spontan, neagă afecţiuni infecto-contagioase şi vcnericne. Bolnavă de 2 ani, boala s’a instalat lent cu senzaţie
de greutate in hipcc'iondrul drept. A fost în dese rânduri la consultaţiile
medicale ale diferitelor spitale. Regim ul şi medicamentele date n’au ajutat-o.
Stare prezentă. D e constituţie medie, cu ţes. celulo-adipos mediu desvoltat. Tegumentele normal colorate afară de reg. feţei, unde se remarcă
o teintă cholemică. Acuză durere spontană în hipochondrul drept, durere ce
83 acerniuează după mese, anorexie cu desgust pentru grăsimi, cefalee. Exa
men obiectiv. L a inspecţia regiunii hepatice nu s j observă nici uu relief anormal. La palp&re durere în punctul cistio. Percuţia arată ficat în limitje
normale. Nim ic din partea celorlalte aparate. Ne gândim la o atonie ve
zici aură şi se indică ca tratament drenajul colecistului prin sondaj duodenal.
După ce în 3 rânduri nu se obţine nimic, avem următorul rezultat în son
dajul I V :.
Ora 9 se introduce sonda Einhorn până la diviz. 75. Bolnava fiind
în decubit lateral drept, regiunea hipocbondrului mai ridicată printr’ un sul
aşezat sub şale. După o 1/2 °*ă se obţine prin aspiraţia cu seringa un lichid
galben cu reacţie alcalică. Se injectează 50 cmc. sulfat de magneziu, 330/0
puţin încălzit. La 25 minute dela injecţie se obţin 5 cmc. bila A , iar după
10 minute se obţin 60 cmc. bilă B, brună închis aproape neagră.
OBSERV. II. — Bolnava B. G. de 35 ani de profesie croitoreasă, vine
pentru inapetenţă, slăbiciune şi astenie.
Antee. Heredo-colat. Părinţii trăcsc, fraţi, surori sănătoşi.
Antce. personale fiziologice Menstruaţia la 12 ani, căsătorită, 4 naşteri
normale.
Patologie«. In copilărie scări aţină, nici o altă maladie infectă, contag.
sau vencriană.
Istorie. Boala a debutat acum 6 luni prin inapetenţă şi desgust pen
tru grăsimi. A observat că pierde din greutate şi forţă. N ’a consultat nici
tin medic.
Stare prezentă. Bolnava de constituţie slabă cu ţes. celulo-adipos.
mult diminuat. Tegumente şi mucoase palid colorate. Limba saburală.
Semne subiective. Inapctentă, astenie.
Obiectiv. Examenl reg. hepatice: Inspecţie: nu se observă relief cistic.
Palpitaţie: punctul cistic dureros. Durere strict limitată fără iradieri.
Percuţie: Ficatul nu întrece rebordul costal. Ap. cardio-renale’ şi
pulmonar normale. Bazaţi pe sensibilitatea veziculei, precum şi pe semnele
subiective, se presupune atonia colecistului şi se fac sondajii duodenale.
Technica e aceiaşi ca şi în primul caz. Rezultatul: proba Meltzer Lion dă
in “medie 40 cmc. bilă veziculară, concentrată, aproape brună. Un frotin
de bilă arată: mucus abundent, rare leucocite. Drenajul s’a
continuat
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iu 8 rânduri la interval de 2 zile. Hezultatul terapeutic a fost mulţumitor,
a reapărut pofta de mâncare.
OBSERV. I I I . — Bolnava S. D. de 37 ani, de profesiune servitoare,
vine pentru turburări digestive: diaree şi anorexie.
Antre. Heredo-eolat. Părinţii morţi, nu poate preciza cauza.
Antee. personale, fiziologice. Menstruaţia la 12 ani, căsătorită de ÎS
ani. O singură naştere normală.
'
Patologice. Varicclă în copilărie, l ’lcurezie acum 2 ani. Neagă afec
ţiunile venerice.
Stare prezentă. Bolnava da constituţie medic, tcs. celulo-adipos dim i
nuat, tegumentele şi mucoasele palide. Uşor subicter conjuctival.
E x. obiectiv. In reg. hipochondrului drept se observă imediat tub rcbordul costal la nivelul regiunei tistice, o uşoară lombare a peretelui anterior
aproximativ cât o nucă verde. Tumorcta e dureroasă la palpare. Tegumentele
se pot mobiliza uşor. Straturile profunde fac corp cu tumorcta care urmează
mişcările respiratorii. La percuţie: matitatc. Se con d u lo c i c o veziculă bi
liară destinsă de cantitatea de bilă necliminată curent. I se face un sondaj
duodenal, se obţin 20 cmc. bilă B concentrată.
Ex. microscopic arată rare epitelii cilindrice şi numeroase cristale de
cole8terină.
OBSERV. IV . — Bolnava S. B. de profesie spălătoreasă vine pentru
cefalee persistentă şi vărsături bilioase.
Antee. H . e. fără importanţă.
Antee. p*rs. fiziol. Menstruaţia la 12 ani, căsătorită la 20, 4 naşteri
normale. La menopauză dc un au.
Pato'ogiee. Scarlatină în copilărie. Operată dc apendicită acum 7 ani.
Nici o altă afecţiune.
Istorie. E bolnavă de un an. Boala a început cu cefalec şi oboseală.
In ultima vreme au apărut şi câte-va vărsături bilioase. N ’a consultat nici
lin medic.
Stare prezentă. Bolnava dc constituţie forte, ţes. cel. subcutanat mediu
desvoltat. Tegumentele şi mucoasele palide. Examenul regiunei hepatice arată
un ficat normal cu punctul cistic uşor sensibil. Sondajul duodenal dă 30 cmc.
bilă brună aproape neagră cu flocoane de mucus.
Ex. microscopie. Frequent mucus şi cristale do eolesterină. Depozite
abundente de cilimbricat de calciu.

In toate observaţiunilc clinice de mai sus, bolnavele acuzau
2 simptome constante: inapetenţa şi cefaleea. Examenul general obiectiv nu putea să justifice o interpretare cauzală a acestor simp
tome. Ptoza viscerală, rezultată prin debilitatea lor generală, sau
pricinuind-o, a înglobat multă vreme, ca pe un produs neuro-vegetativ simptomele inapetenţei şi cefaleea. De aici seria tratamen
telor paliative şi înfăţişarea de infirmitate cronică a bolnavilor. D u
rerea vagă în regiunea cistică, fără caracter lithiazic, ca şi turburările intestinale rare şi sporadice nu puteau reţine cu logică con
cluzia unei afecţiuni de organ. Sondajul duodenal, făcut cu perse
verenţă şi repetat, reeducând funcţiunea muşchiulaturei veziculare, a
vindecat bolnavele, după ce în prealabil a precizat diagnosticul.
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S’a obţinut o bilă B dc aspect modificat şi treptat mărită în
cantitate. Bila de culoare brună închisă, aproape neagră, vâscoasă,
conţinând în prisos săruri şi pigmenţi. Răspunsul la excitaţia sulfa
tului de magneziu a fost tardiv şi după injectări de cantităţi mari.
Numărul sondajelor făcute, până la ameliorarea vădită a simptomelor a fost între 4 şi 8.
S. IAGNOV, S. G h e r m a n * e t R . M ARCUS:
diagnostic de l’atonie de la vésicule biliaire.

Contributions au

A p ris une analyse des moyens de diagnostic de l’atonie de la vésicule
biliaire, dont il résulte que sans le sondage duodénal la diagnose n’est pas pos
sible, les auteurs confirment les éléments qui montrent avec certitude l’atonie
vésicale: l’obtention d’une bile vésiculaire abondante hiper colorée avec des pig
ments biliaires en grande quantité, et urobiline; la cholésterire est augmentée:
il manque les éléments cytologiques d’une inflammation.
Les auteurs publient 4 cas d’atonie vésiculaire dans lesquels le sondage
duodénal a mis le diagnostic et sa répétition a apporté la guérison.

S. IAGNOV U. S. G h e r m a n u. R. M A R C U S:
Diagnose der Gallenblase Erschlaffung.

Beitrage sur

Nach einer Analise der Diagnose-mittel der Gallenblaseerschlaffung aus
welchen hervorgeht dass ohne Duodenum Sondaje die Diagnose unmöglich ist, die
Verfasser bestätigen die Bestandteile welche sicher eine Galenbiaseerschlaffung
zeigen: die Erlangung einer massenhaften und stark gefärbten Galle aus der
Blase mit grossen Gallenfarbstoff, mit Urobilin und Cholesterin ebenfalls in grosser
Menge ohne dass man cytologisch eine Entzündung finden kan.
Die Verfasser publiezieren 4 Krankengeschichte von Blasenerschlaffung
bei welchen die Duodenum Sondaje die Diagnose bestätigt hat und die Genessung
gebracht hat.
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T E R A P E U T IC E

REZULTATELE RADIOTERAPIBI FIBRO-MIOMULUI UTERIN,
OBŢINUTE LA INSTITUTUL DE RADIOLOGIE DIN CLUJ*)
dc
P roL D -r D. NEGRU
Directorul Institutului de Radiologie din Claj.

Pentru tratamentul fibromiomului uterin dispunem de două
m ijloace: intervenţia chirurgicală şi radiaţiunile penetrante (Rontgen
sau radium).
Tratamentul prin razele Rontgen datează de aproape 30 ani,
şi a fost aplicat pentru prima oară de Foveau de Courmelle In
Franţa. Mult timp eficacitatea acestui tratament a fost discutată,
pentrucă instrumentaţia şi technica tratamentului nu erau suficient
de perfecţionate. Astăzi perfecţionările continui aduse aparatelor
şi ameliorarea technicei, permit metodei să dea tot ce poate.
Discuţia lungă şi contradictorie, dacă trebuie preferat trata
mentul chirurgical, ori cel radioterapie, nu mai are astăzi raţiune
de a continua, căci fiecare tratament îşi are indicaţiunile lui. A; ceste indicaţiuni pot varia cantitativ, dar nimeni nu mai contestă
azi eficacitatea tratamentului radioterapie.
In ce priveşte procentualitatea indicaţiilor acestor două me
tode, şcoala chirurgicală franceză mai ezitantă şi mai sceptică,
admite până la 50 0/0 din cazuri indicaţia tratamentului prin radiaţiuni. (Profesorul Faure numai în 300/0).
In Germania, chirurgii şi ginecologii aplică tratamentul prin
radiaţiuni penetrante (Rontgen şi radium) în 80— 900/0 din cazuri.
Se admite în general, că este indicat tratamentul chirurgical
în următoarele cazuri:
a) La femei tinere, când enuclearea pe cale abdominală e p o 
sibilă.
b) In fibromiomele dureroase (cu degenerescente, necrobioze,
sfacel, supuraţie).
c) Miomele complicate cu inflamaţiuni de vecinătate, şi în g e
neral miomele febrile.
*) Comunicare făcută la Adunarea Generală a Societăţii de H idrologie şi
Climatologie Medicală, ţinută la Cluj, la 10—11 Februarie 1934) şi primită la re
dacţie pentru publicare la 1 Noembrie 1934.
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d) In fibromiomele prea voluminoase, cari dau fenomene de
compresiune grave.
e) In cazurile în cari diagnosticul este nesigur.
f) In miomele suspecte de degenerare malignă, ori de neo
plasm concomitent.
g ) Miomele submucoase, cu emoragii mari şi mai ales polipi
uterini pediculaţi.
h) In prolaps coincidând cu miom.
i) In miome cu sarcină.
j) In miome subseroase.
k ) In cazurile, când după menopauză miomul creşte şi când
metroragiile pot fi suspecte de cancer.

Sunt şi indicaţiuni absolute pentru tratamentul prin radiaţiuni.
De exemplu: in cazurile cu stare generală rea, cu afecţiuni cardioaortice, cu leziuni pulmonare, epatice sau renale, în unele cazuri
de obezitate şi în general ori de câte ori intervenţia chirurgicală ar
pune în primejdie viaţa bolnavei. In tratamentul radiologie mortali
tatea este de o«/o, iar in intervenţia chirurgicală este încă de 3— 50/0.
*

*

.*î!

In celelalte cazuri se poate aplica cu succes fie intervenţia
chirurgicală, fie radioterapia. Se acordă însă preferinţă tratamen
tului radiologie din ce în ce mai mult, pentrucă este un m ijloc
indolor şi inofensiv când e bine aplicat, pentrucă nu mutilează bol
nava, ceea ce mai des din punct de vedere psichic are o foarte
mare importanţă, pentrucă nu împiedică bolnava dela ocupaţiile sale,
decât un timp foarte scurt — cum vom vedea. — In fine turburările
de menopauză sunt mai mici, de oarece se păstrează de cele mai
multe ori o mică parte din secreţia internă a ovarului, şi se poate
face chiar o castrare temporară, administrând o doză mai mică.
Reproducem concluzia lui A. Becii re, care rezumă luminos
toate aceste avantagii: „In tratamentul fibromiomelor uterine, în
afară de condiţii excepţionale cari cer imperios intervenţia chirurgi
cală, rontgenterapia este medicaţia preferabilă, singura care se aplică în toate cazurile, şi dă aproape totdeauna vindecare fără pe
ricol, fără durere, fără nici o turburare a vieţii şi a ocupaţiunei
zilnice’’.
In ce priveşte indicaţiunile radiumterapiei, ele sunt restrânse.
Radiul are o acţiune emostatică mai promptă. Se poate aplica Ia
domiciliu, ceeace e important la bolnavele netransportabile. Are însă
şi inconveniente şi anume: Acţiunea radiului este limitată, deci este
contraindicat în miomele voluminoase. Necesită introducerea pre
paratului în uter, deci presupune o cavitate permeabilă şi aseptică.
Inflamaţiuni consecutive, supuraţii şi chiar accidente mortale au
fost observate. In fine tratamentul cu radiu e foarte scump.
îV
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Mecanismul acţiunei razelor Rontgen in miom este următorul:
Prin iradiarea ovarelor cu o doză de circa 1/3 din H. E. D. se
obţine o exovulare, adică o castrare. Ovarul fiind un centru trofic al
aparatului genital, odată scos din funcţiune, uterul şi deci şi miomul
se atrofiază. Miomul poate dispărea chiar cu totul. A. Bâclire sus
ţine, că există şi o acţiune directă asupra miomului, căci el a o b 
servat o reducere a tumorei cu mult înainte de menopauza produsă
prin radioterapie. Pe de altă parte Iser Solomon a observat o
retrocedare prin radioteraipe a fibromiomului, în unele cazuri când
tumora s’a desvoltat după menopauza fiziologică. Alţi autori, de ex.
Şeitz şi Winlz, neagă acţiunea directă asupra miomului, căci fibra
musculară necesită cantităţi incomparabil mai mari de raze, pentru a
fi modificată. Trebue ţinut însă seamă şi de acţiunea razelor asupra
endoteliului vascular, mai ales la vase tinere, care este sigură, şi deci
trebue să joace un rol în iradiarea directă a miomului.
In urma radioterapiei pot surveni următoarele accidente sau
complicaţiuni:
a) Radiodermita, dar acest accident se evită sigur azi, dacă
radiologul este competent şi conştiincios. Radioterapia presupune ca
şi chirurgia o specializare serioasă. Nu se poate cineva improviza
radioterapcut, cum nu se poate cineva improviza chirurg.
b ) Turburări cunoscute sub numele de Rontgenkater, sau boala
razelor. Acestea nu sunt grave la dozele administrate şi se pot evita
sau atenua prin evitarea dozelor masive.
c) Turburările de menopauză, cari sunt mai mici însă ca în
urma castrărei cihrurgicale.
d) M odificările funcţiunei sexuale nu sunt bine definite; se
parc că există totuşi o diminuare.
e) In ce priveşte altcraţia ovulelor cari vor evolua ulterior
în urma unei castrări incomplecte, adică a alterării embrionului în
sarcinele viitoare, părerile sunt împărţite. Winlz de ex. neagă, că ar
exista acest pericol.
* *
M ETO D ELE DE APLICARE. Există o metodă a dozelor
fracţionate etalate într’un timp lung, creată de A. Becii re. Tratamen
tul durează 2-3 luni, cu şedinţe hebdomadare, până la obţinerea meno
pauzei. Pe fiecare câmp se administrează in total 30—40 unităţi
H. raze destul de dure. Iser Solomon scurtează acest tratament,
reducându-1 la 5 săptămâni. O altă metodă este aceea a dozelor
masive, aplicate într’o singură şedinţă. Metoda se datoreşte lui
Kronig şi Friedrich, şi a fost desvoltată şi perfecţionată de Seitz
şi Winlz. Aceştia din urmă administrează într’o singură zi, prin patru
porţi, două-anterioare şi două posterioare, câte 3 4 % din H. E. D.
raze dure (38 cm. scântee echivalentă, filtru 1/2 mm- zinc). Durata
tratamentului este de 2— 21/2 ore.
La Institutul de Radiologie din Cluj întrebuinţăm de 10 ani
metoda lui Seitz şi Winlz modificată de noi. Modificarea constă în
aceea, că în loc să se iradieze toate porţile într’o singură şedinţă,
noi iradiem numai o singură poartă pe zi. Cum sunt necesare, după
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cazuri, 4—6 porţi, tratamentul durează 4—6 zile. Pentru porţile an
terioare întrebuinţăm fie localizatorul anatomic a lui Seitz şi Wintz,
fie localizatorul patrulater de 10/15 cm., făcând o uşoară compre
siune; pentru porţile posterioare, localizatorul patrulater de 10/15
cm. Distanţa focus-piele, multă vreme a fost de 23 cm. In ultimul
timp am mărit distanţa la 30 cm. La distanţa de 23 cm. adminis
trăm pe fiecare poartă doza eritem (H . E. D .), aşa cum e definită
de Wintz. Tensiunea 180 KV. maximali, filtru 1/2 mm. Cu
4 mm.
AI. Doza totală în profunzime, pe care o primeşte ovarul este în pro
cedeul nostru ceva mai mare decât a lui Seitz şi Wintz şi anume
cam 500/0 din H. E. D ., pentrucă această doză se administrează
în două reprize la interval de 2 zile.
In ultimul timp, am micşorat puţin doza în profunzime, redu
când-o la 44°/o din doza eritem (H . E. D .). Rezultatele obţinute în
urma acestei micşorări sunt tot atât de bune ca cele anterioare.
*

*

*

Cu această metodă s’a tratat la Institutul de Radiologie din
Cluj, în decurs de 10 ani, 168 de cazuri de fibromiom utérin. Sta
tistica pe primii 8 ani, total 129 cazuri, a fost publicată de fostul
asistent al Institutului, D-l D-r E . Graur, (Clujul Medical, 1931,
No. 4). Statistica pe anii 1931 şi 1932, total 21 de cazuri, a fost
publicată în teza D-rei D-r Virginia Simulescu, susţinută la Cluj,
în Aprilie 1933. Delà 1932 încoace, au mai fost tratate încă 18
cazuri. Total general 168 cazuri. Dintre acestea au putut fi urmă
rite 128 cazuri. Din această statistică rezultă următoarele: A fec
ţiunea a fost mai frecventă între 35— 50 ani. In 29 de cazuri
(220/0) tumora a dispărut complect. In 8t cazuri (630/0) tumora
s’a redus simţitor. Simptome de Rôntgenkater mai accentuate au fost
în 12 cazuri ( 9 % ). Uşoară pigmentare in toate cazurile. Nici o
radiodermită. In 11 cazuri (80/0) menstruaţia nu a mai revenit
deloc. In rest au fost 2— 3 menstruaţii până la instalarea meno
pauzei. In 4 cazuri menstruaţia a revenit (după 8 luni, 10 luni, 1I/2
ani, 3 ani) fără recidivă. Recidive au fost în 8 cazuri (60/0). Din
acestea, 6 au cedat după un nou tratament; 1 caz a fost operat;
1 caz tratat de 2 ori, prezintă metroragii după 3 luni de amenorec,
deşi are turburări de menopauză, ceea ce ne face să ne gândim la
degenerare malignă; i s’a recomandat intervenţia chirurgicală. Ca
zul e trecut la insuccese.
Aşa dar, statistica generală 'dă pentru cele 128 de cazuri de
fibromiom controlate, un succes al tratamentului radioterapie de
92 0/0. Acest rezultat este la fel cu acela al celor mai favorabile
statistici publicate de alţi autori.
Prof. D-r D. NEGRU: Les résultats de la radiothérapie du fi
brom utérin obtenus dans l'Institut de Radiologie de Cluj.
Après un court exposé des indications du traitement chirurgical et ra
diologique et une analyse sommaire du mécanisme de l’action des rayons Roent
gen, l’auteur rappelle les méthodes du traitement préconisé et décrit la mé
thode personnelle pratiquée dans l’institut de radiologie de Cluj.
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C’est selon cette méthode qu'on a traité pendant 10 années 168 cas de librom uterin. — 128 cas de ces cas furent suivis. — L’affection fut plus fréquente
entre 35—50 années.
Dans 22® /« de ca s la tumeur a disparu complètement, dans 63*/, des cas
la tumeur fut réduite.
Dans 6®/0 de cas des récidives se sont produites.
Des 128 cas qui furent contrôlés, le traitement radiothérapique fut appliqué
avec succès dans 92®/, cas.

Prof. D-r D. Negru : Die Ergebnisse der Radiologie des Utérus
Fibrom die in dem Radiologischen-Institut vom Cluj erreicht wurden.
Nach einer kurzen Darstellung der Indikationnen der Chirurgischen und
Radiologischen Behandlungen und einer kurzen Analyse des Mecanismus der A k 
tion der Roentgenstrahlen, bringt der Verfasser die Art der Behandlung die eropfobolen wurde und erinert die persönliche Methode die man in das Institut der
Radiologie in Klausenburg anwendet.
Mit diser Methode hat man in 10 Iahren 168 Fälle von Uterus-Fibron be
handelt, von diese wurden 128 verfolgt. Die Krankheit fand Öfters zwischen 35-50
labre. In 22®/« Fälle ist die Geschwulst volkommen zurückgegangen, in 63% Fälle
hat sich die Geschwulst vermindert, ln 6®/, Fälle sind Rezidive vorgekommen.
V on 168 Fälle die controliert wurden, die Radiotherapische Behandlung wurde mit
E rfolg en 92®/0 Fälle praktiziert.

S iropul NEURO TONIC GHEORGHIU
TONICUL NERVILOR şi a l MUŞCHILOR
Aprobat de Ministerul Sănătăţii

Apreciat de D-nii Medici Neurologi şi Internişti
tn cazurile:

Marca preparatului

Surmenaj intelectual, fizic şi moral.
—Anemie. —Convalescenţă. — Exte»
nuare. - Melancolie. — Nevrostenie.
— Nervi sensoriali. — Insuficienţă
sexuală. — Timiditate. — T ic Nervos,
etc., etc.

Reconfortant.

Reconstltnant.

Tonic.

Aperitiv.

POSOLOOIE: Adulţi: 2—4 linguriţe zilnic lia in te a meselor.

TRATAMENTUL SCARLATINEI CU SER DE CONVALESCENT*)
de
D oc. D -r I. GAVRILA (Cluj)

şi

D -r V . SZÉKELY

Serul dc convalescent a fost aplicat în tratamentul scarlatinei
deja în anul 1895, de către Weisbăcker şi Bluhmertial cu rezultate
mulţumitoare, după ei numeroşi alţi autori s’au ocupat cu această
problemă, administrând serul de convalescent în doză de 20—100
cc. cu rezultate în general bune: Reis şi Jungmann, Rowe, Koch,
Moog, Bie, Larsen şi Andersen-Kling, şi W idfelt, Burghardt, Rehder, Langer, Rumpell, Birnbaum, Daniel.
Dintre autorii români cari s’au ocupat cu această problemă
sunt de citat: Ciucă, Crăciunescu şi Bahov, Stroe, Hortopanu, Runcan, Bălteanu, Alexa, Petri şi Drăgulescu, Gavrilă.
Petri şi Drăgulescu (1924), utilizează sânge integral de con
valescent în tratamentul scarlatinei. Ei recoltează sângele dela bol
navi în a 4—6 săptămână de boală în cantitate de 10 până la 40
cc. şi îl injectează intramuscular imediat la individul bolnav, rezul
tatele obţinute au fost favorabile.
Ciucă, Crăciunescu şi Bahov utilizează serul de convalescent în
epidemia de scarlatină survenită la Iaşi în anii 1922—1927. Re
coltează serul în ziua de 30—40 dela începutul boalei. Fac injecţiuni deobiceiu intramuscular în cazuri foarte grave intravenos. D o
zele au variat între 25—200 cc. repartizate în mai multe zile succe
sive. In cursul acestui timp autorii au observat 2227 cazuri de scar
latină. Mortailtatea medie generală pentru toate formele de scarla
tină a variat în cursul anilor între 4,3—7,80/0. Ceiace luat în an
samblu nu indică ceva deosebit, fiindcă astfel de procente de mor
talitate sunt obişnuite în România. Insă considerate formele grave de
scarlatină aparte, autorii insistă că acestea înainte de seroterapia cu
convalescent sucombau într’un procent extraordinar de mare, în
1922, acestea au sucombat 100 la 100 în anul 1926—1927, cele
netratate cu ser au murit în 960/0 a cazurilor.
Din contră, aceste cazuri grave tratate prin ser de convales
cent au dat o mortalitate de 250/0 în 1923, de 4 o °/0 în 1924, de
330/0 în 1925 şi de 1 9 %
1926—27, deci un rezultat excelent
*) Lucrare primită la redacţie la 5 Octombrie 1934.
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tle bun faţă de cazurile netratate cu ser. Numărul cazurilor grave
toxice tratate prin ser de convalescent au fost în total de 58.
Autorii nu obţin aproape niciun rezultat terapeutic mai important
cu ser de cal antiscarlatinos.
Stroe şi Hortopanu, apoi Runcanti, relatează despre materialul
de bolnavi scarlatinoşi observaţii în serviciul de boli infecţioase a
Spitalului de copii din Bucureşti, în anii 1927—1929. In total au
observat în acest timp 1442 de cazuri, dintre cari 189 au fost tra
taţi cu ser antiscarlatinos de cal (D ick—Dochez), 35 de cazuri au
fost tratate cu ser de convalescent. Autorii obţin rezultate favorabile
şi cu serul Dick, chiar şi in formele grave de scarlatină, însă mai
ales in formele iperpiretice ale boalei. In ceeace priveşte eficacitatea
serului de convalescent, aceasta pare a fi superioară serului Dick—
Dochez. Dozele obişnuite de ser de convalescent de 20—60 cc. mai
rar 100 cc., s’a aplicat acest ser mai ales în formele hiperpirctice şi
în formele grave ale boalei.
Unul din noi, într’o lucrare anterioară am insistat asupra cazu
rilor de scarlatină tratate în secţia de boli infecţioase a Clinicei M e
dicale din Cluj în anii 1920—1931, un număr de 1245 cu 75 morţi,
deci in medie 6 % mortalitate. Se remarcă acolo că aprecierea e fi
cacităţii unei seroterapii se poate face numai în formele grave de
scarlatină, deaceea se insistă mai mult asupra analizei acestor cazuri,
cari au fost în număr de 188. Dintre acestea 19 cazuri n’au fost tra
tate cu ser, cu 32 morţi (650/0); 139 de cazuri au fost tratate
cu diferite seruri (fie de convalescent (1 6 ), fie alte seruri antiscarlatinoase de cal) cu 42 morţi (300/0). Rezultatele cele mai bune se
obţin în primele 3—4 zile de boală cu doze mari de ser şi mai ales
în formele toxice ale scarlatinei. Comparând eficacitatea terapeutică
ale diferitelor seruri, se ajunge la concluzia, că cele mai bune re
zultate se obţin cu ser de convalescent, totuş se înregistrează rezul
tate bune şi cu celelalte seruri antiscarlatinoase (Behring şi Cantacuzino).
FORM ELE CLIN IC E A LE SCARLATINEI. Pentru a aprecia
rezultatele terapeutice obţinute la justa lor valoare este absolută
nevoe de a privi aceste rezultate în raport cu forma clinică a boalei.
Fiindcă se cunoaşte foarte bine că formele uşoare, chiar şi mijlocii
ale boalei, se vindecă în m od spontan.
Singure form ele grave de scarlatină sunt acelea, unde se poate
aprecia valoarea unei seroterapii aplicate, inclusiv seroterapia de
convalescent. Toate rezultatele, care se publică şi se interpretează,
fără a se ţine cont de acest factor, gravitatea boalei, nu au mare
valoare.
Deaceia se impune dela început să dăm clasificarea după
forma clinică a boalei, aşa cum se face la noi în spital.
In această privinţă distingem trei forme principale.
1)
Forme uşoare, cu temperatură până la 38,5, uneori chiar
subfebrilităţi numai, starea generală bună, lipsesc complet fenome
nele generale de intoxicaţie, nu există fenomene nervoase, există o
angină mai mult sau mai puţin exprimată, însă fără reacţiuni locale
prea exprimate, exantem obişnuit.
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2) Forme mijlocii, cu temperatură 38,5—39,5°, sau chiar până
la 40, starea generală uşor alterată, insomnie, inapetenţă, greaţă,
angină exprimată, reacţiuni locale, ganglionare, destul de exprimate,
exantem variabil, tachicardie, însă pulsul bine bătut, regulat.
3) Forme grave de scarlatină. Temperatura peste 390, până
la 41, chiar peste 41, starea generală rea, uneori extrem de rea,
fenomene nervoase alarmante (insomnie, ataxo-adinamie, carfologie,
delir), tachicardie, puls slab, ipotonic uneori filiform, tendinţă de
colaps, cianoza buzelor şi a extremităţilor. Fenomene locale de an
gină foarte pronunţate, uneori angină necrotică, pseudomembranoasă, limba, buzele, arse, pline de fuliginozităţi, reacţiuni ganglio
nare locale foarte exprimate, uneori supurative. Inapetenţă, greaţă,
vărsături, uneori diaree. Exantem violaceu, cianotic, uneori chiar
hemoragie. Alteori convulsiuni tonico-clinicc şi moartea poate sur
veni. Bineînţeles că nu în toate cazurile de scarlatină gravă este
acest tablou complect. De altfel noi, cazurile grave le împărţim în
forme toxice, septice şi mixte.
a) Forme toxice: A ci predomină fenomenele generale de in
toxicaţie din partea sistemului nervos central, al sistemului endocrino-vcgetativ şi al sistemului cardio-vascular. Temperatura mare
39—420 nelinişte, insomnie, delir, ataxo-adinamie, uneori lipsă de
cunoştinţă, greaţă, vărsături, diaree, tachicardie, aritmie, puls slab,
ipotonic, uneori filiform, tendinţă la colaps, tensiunea arterială
adesea scăzută, cianoză a buzelor, a extremităţilor, turburări res
piratorii fără cauză pulmonară. Exantem cianotic, albastru.
b) Forme septice: Carcaterizate prin predominenţa fenomene
lor septice, necroză tonsilară, care uneori şi în forma toxică este
prezentă, însă mai redus, uneori necroza este progresivă, trece la faringele posterior. Reacţiuni ganglionare extrem de pronunţate, uneori adeno-flegmoane cervicale, cari pot comprima căile respira
torii, pot leza vasele. Fenomene septico-piemice la distanţă pot fi
prezente prin faptul că streptococul intră în circulaţia generală:
artrite purulente, meningite, abcese la distanţă. Aceste fenomene
septice pot fi prezente dela început, însă se pot desvolta şi numai
la 3—4 zile dela începutul boalei sau chiar şi mai târziu.
c) Forme mixte. Aci fenomenele toxice şi septice se amestecă,
deobiceiti întâi sunt prezente numai fenomenele toxice şi apoi se
desvoltă şi cele septice.
M ETO D A DE LU CRU ÎN TR E B U IN ŢA TĂ. Serul l-am re
coltat în felul următor: am făcut emisiune de sânge dela bolnavii
scarlatinoşi în convalescenţă între 4—6 săptămâni, dela începutul
boalei. Bineînţeles că, în mod prealabil ne-am convins că indivizii
nu prezintă vre-o infecţie sifilitică, prin analiza reacţiei Wassermann
în sânge. Sângele recoltat în mod steril în cantitate variabilă după
vârsta individului (100—200 cc.), l’am lăsat să se coaguleze, apoi
am decantat serul şi l’am injectat imediat la bolnavi, după o preala
bilă centrifugare în mod steril.
Calea de administrare a serului a fost cea intramusculară.
Dozele au variat între 20—250 cc., câteva 2ile succesive, variind în
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raport cu gravitatea şi vârsta bolnavului, dar mai ales cu gravitatea
boalei. Totdeauna prima doză de ser a fost cea mai importantă
şi numai dacă fenomenele scarlatinoase au persistat, am mai repetat
dozele din 24 ore in 24 ore. Dozele mari de ser sunt cele mai
eficace, atât din experienţa tuturor autorilor, cât şi din experienţa
noastră, însă deobiceiu nu dispunem de doze prea masive de ser,
mai ales în ce priveşte serul de convalescent. Bolnavii de scarlatină deobiceiu sunt de o vârstă mai mică şi deci fără posibilitatea
de a5 recolta cantităţi prea mari de sânge dela ei.
Dat fiind faptul că valoarea antitoxică a serului, se consi
deră de a nu fi aceeaş la orice individ convalescent, de câtcori am
avut posibilitatea am recoltat sânge dela mai mulţi indivizi, a căror
seruri le-am amestecat, am procedat în acest fel mai ales în ca
zurile grave de scarlatină.
Seroterapia de convalescent ca ori şi ce seroterapie, în ori şi
ce boală infecţioasă, trebueşte aplicată cât mai precoce posibi) la
începutul boalei, in primele 2—3 zile dă rezultatele cele mai bune.
După ziua 5-a rezultatele sunt aproape nule.
In unele cazuri am produs cu ajutorul serului de convalescent
fenomenul de extincţiune a lui Schultz-Charlton, obţinând rezultat
pozitiv în toate cazurile indubitabile de scarlatină.
Seroterapia de convalescent este indicată mai ales în formele
grave de scarlatină, în aceste cazuri dacă este posibil să se injecteze
totdeauna.
In formele mijlocii de scarlatină poate fi de un real folos,
prescurtând evoluţia boalei. Ea poate fi aplicată şi în formele uşoare
de scarlatină, neprezentând niciun inconvenient, însă în aceste forme
nu este indispensabilă, vindecarea producându-se şi numai cu un
simplu tratament simptomatic.
Observaţii personale: Am tratat în Spitalul Epidemic al M unici
piului Cluj, cu ser de convalescent, 84 de cazuri din August 1931 până
la sfârşitul anului 1933. In această perioadă de timp au fost internaţi
in spital un număr de 456 bolnavi. Dintre aceştia 182 nu a primit niciun
tratament deosebit, afară de cel igieno-dietetic şi dezinfectant obişnuit.
Restul 180 au fost trataţi cu ser antiscarlatinos de cal (Behring, Cantacuzino). In lucrarea de faţă nu ne ocupăm de rezultatele terapeutice
obţinute cu serul antiscarlatinos de cal, cari în treacăt fie zis au fost destul
de bune în general (vezi Clujul Medical 1933 Nr. 1, Doc. I. Gavrilă),
ci vom analiza numai cazurile tratate cu ser de convalescent.
In ce priveşte cele 84 cazuri tratate cu ser de convalescent, acestea
so repartizează în raport cu forma clinică a boalei în felul următor:
Forme uşoare
Forme m ijlocii .
Forme
Forme
Forme

.

grave toxice .
grave septice .
grave mixte .

.
.

.

.

.

19
. 3 7

.
.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

14
5
9

Din lipsă de spaţiu nu putem da observaţia detailată a tuturor
cazurilor noastre personale, ci le vom analiza numai în ansamblul lor.
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A C Ţ IU N E A SERU LU I D E CONVALESCENT ASU PRA
DIF. SIM PTO M E SCARLATIN O ASE. In ce priveşte acţiunea se
rului asupra temperaturei, considerăm această acţiune dela momentul
intrării în serviciul nostru, deci dela momentul aplicărei injecţiei cu
ser. împreună cu temperatura vom considera şi celelalte fenomene
scarlatinoase. Desigur o cădere critică a temperaturei în decurs de
24 ore dela aplicarea seroterapiei nu este un indiciu absolut pentru
eficacitatea seroterapiei aplicate, fiindcă se înregistrează astfel de
căderi critice de temperatură şi în mod spontan în formele uşoare
şi mijlocii de scarlatină, totuş astfel de căderi critice spontane sunt
excepţionale, în scarlatina nctratatată căderea temperaturei în mod obişnuit se face în mod litic. Astfel că o cădere critică a temperaturei
în curs de 24 orc după injecţia do ser, in mai multe cazuri con
secutive, cu ameliorarea simultană şi a celorlalte simptome scarlati
noase este a fi considerată ca un indiciu destul de sigur, despre efi
cacitatea serului aplicat.
Să analizăm pe scurt rezultatul terapeutic obţinut în raport
cu diferitele forme clinice.
I)
Forme uşoare: Din această categorie au fost 19 cazuri.
Deşi analiza acestor cazuri nu are prea mare importanţă din punct
de vedere al aprecierei rezultatului terapeutic, fiind vorba de cazuri
cu evoluţie benignă, indiferent de tratamentul aplicat, totuş analiza
lor ne dă următoarele:
1) In ce priveşte temperatura, deşi în unele cazuri tempera
tura iniţială este destul de mică, variind între 38—38,5°, totuş în
general se poate constata că dcfervescenţa se face destul de repede
după injecţia cu ser. In 7 cazuri temperatura a scăzut în primele 24
ore după injecţia cu ser, în restul cazurilor în 48 ore dela data
injecţiei.
2) In ce priveşte evoluţia celorlalte simptome de scarlatină
(exantem, angină), se ameliorează şi ele aproape paralel cu căderea
temperaturei, fără a putea observa ceva deosebire evidentă între ca
zurile tratate şi netratate.
3) In această grupă am observat următoarele complicaţiuni:
5 adenite cervicale, 1 abces amigdalian.
4) Nu a fost niciun caz mortal în această grupă.
5) Dozele de ser aplicate au fost dela 10—30 cm. pe cale
intramusculară.
II) Forme mijlocii: Din această grupă au fost 37 de cazuri.
Analiza lor ne dă următorul rezultat terapeutic:
1)
T e m p e r a t u r a . In aceste cazuri acţiunea serului asupra
temperaturei pare a fi indiscutabilă, fiindcă aci temperatura iniţială
a variat între 38—40° Ia intrare şi se constată în 6 cazuri că această temperatură scade în mod critic în curs de 24 de ore după
injecţia cu ser, ceeace nu poate fi un simplu hazard, ci trebue pus
în contul eficacităţii iserului. Există o serie de cazuri unde se produce
după injecţia cu ser un fel de pscudă-criză: temperatura cade critic
dela 39—40° până Ia 37°, în acelaş timp şi celelalte fenomene gerale se ameliorează, însă a doua zi temperatura din nou se urcă,
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dar nu până la cea iniţială, ci la 38—39° şi apoi scade în mod Jitie.
In alte cazuri după prima injecţie cu ser temperatura cade dela
39—40° la 38— 38° şi de aci încolo scade în mod litic.
2) Starea generală este influenţată în bine, în mod indiscutabil
prin injecţia cu ser, mai ales în cazurile unde se produce o scădere
critică, sau în 2—3 zile, a temperaturei se constată şi o ameliorare
a stărci generale, (tachicardia se reduce, insomnia, cefaleea, greaţa,
dispar repede).
3) Serul parc a avea o acţiune favorabilă şi asupra celorlalte
fenomene scarlatinoase (angină, exantem), fiindcă acestea par că
dispar mai repede în cazurile injectate cu ser decât în cele ne
injectate. Descuamaţia nu pare a fi prescurtată prin seroterapie.
4) Complicaţiile înregistrate în această grupă au fost urmă
toarele: 17 adenite cervicale nesupurate, 2 adenite supurate, 10 ne
frite, 1 otită cu abces amigdalian, 2 cazuri reumatism port-scarlatinos.
5) Cazuri mortale nu au fost nici in această grupă.
6) Serotcrapia s’a aplicat în doze de 20—60 cc. într’o singură
injecţie.
III) Forme grave de scarlatină. In total au fost 28 cazuri.
Este indiscutabil că formele grave de scarlatină sunt acelea unde se
poate aprecia valoarea seroterapiei aplicate. Din analiza cazurilor
noastre din această grupă constatăm următoarele:
1) Din totalul de 28 cazuri au sucombat 7 cazuri, deci un
procent de 2 5 0/0 mortalitate. Acest procent de mortalitate de 2 5 °/o
trebue considerat ca un rezultat excelent terapeutic, având în vedere
că în cazurile grave de scarlatină nctratate cu ser, procentul de m or
talitate este extraordinar de mare, mai ales la noi în România.
Ciucă şi colaboratorii săi dau o mortalitate de 960/0, Stroe de
920/0, Gavrilă de 6 5 °/0.
2) Acţiunea serului asupra temperaturei se constată în mod
net în 2 cazuri unde temperatura a căzut dela 40° până la 37°
în curs de 24 ore dela injecţia cu ser, după aceea menţinându-se cu
uşoare subfebrilităţi 3—4 zile, până la 37°.
Există şi în această grupă o serie de cazuri unde se produce
o pseudocriză, temperatura scăzând dela 40—41° după ser până la
37°, apoi a d o u a zi din nou se urcă până la 39°, pentru apoi să
scadă în mod litic, fără a putea fi influenţată de dozele ulterioare
de ser. La fel există cazuri unde temperatura scade în mod brusc
după ser dela 40—41° până la 38— 38,5° şi apoi se menţine la
acest nivel câteva zile şi scade in mod litic, indiferent de injecţiunile
ulterioare de ser.
- :
3) Starea generală a cazurilor vindecate la fel se ameliorează,
aproape în mod paralel cu temperatura, se constată într’adevăr că
toate fenomenele toxice se ameliorează şi dispar concomitent cu scă
derea temperaturei, insomnie, agitaţie, delir, tachicardie, etc. Totuş
această ameliorare se produce uneori destul de lent şi mărturisim că
cazurile noastre nu am constatat acele adevărate reînvieri descrise de.
unii autori, când bolnavii cari zăceau inconştienţi, deliranţi, sau în;
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stare stuporoasă, cu temperatură peste 41°, tachicardie extremă, puls
filiform, exantem hemoragie, extremităţi reci, cianotice, îşi revin
în câteva ore după o injecţie cu ser. Este posibil să se vindece şi
astfel de cazuri extrem de grave, după terapia cu ser aplicată, însă
în astfel de cazuri după constatările noastre, ameliorarea se pro
duce în mod lent in curs de câteva zile, uneori peste o săptămână,
când intervin complicaţiunile septice.
Chiar dacă se obţine numai o ameliorare lentă în aceste cazuri
extrem de grave, totuşi aceasta trebuc considerat ca un bun rezultat
terapeutic, dat fiincă fără tratament aproape în sută la sută sunt
mortale.
E F IC A C IT A T E A SE R O TE R A PIE I IN RAPO RT CU FOR
MA SC ARLATIN EI GRAVE.
Intre cazurile noastre au fost 14 cazuri toxice, dintre cari a
sucombat 1 caz; au fost 5 cazuri septice, dintre cari a sucombat
1 caz şi a fost 9 cazuri mixte dintre care 5 cazuri au sucombat.
Se constată din aceste cifre în mod destul de evident că efectul
mai bun a seroterapiei se obţine în cazurile toxice de scarlatină,
fiindcă aci din 14 cazuri a sucombat 1 caz (7,i5°/o mortalitate),
pe când în cazurile septice şi mixte rezultatul terapeutic înreistrat
este mai puţin favorabil, în cele septice mortalitatea este de 200/0,
în cele mixte 5 5o/0. Deosebirea marc intre efectul terapeutic obţinut
în formele toxice, este că în aceste forme se obţin uneori acele ameliorări rapide (scăderea temperaturei şi ameliorarea tuturor feno
menelor toxice), pe când în celelalte chiar în cazurile, cari se vin
decă, temperatura durează uneori foarte multă vreme datorită com
plicaţiilor septice.
D A T A A PL IC Ă R II SE R O TE R A PIE I ŞI EFECTUL E I
IN C A ZU R IL E GRAVE.
Dintre cele 14 cazuri toxice 6 au fost injectate în a 3-a zi de
boală, dintre cari 1 a sucomabt, 4 au fost injectate în a 4-a zi de
boală şi celelalte 5 au fost injectate în a 5-a zi de boală, aceste
ultime cazuri toate vindecate.
Dintre cele 5 cazuri septice de scarlatină 3 au primit ser
în a 3-a zi de boală, 2 au primit ser în a 4-a zi de boală,
1 a sucombat.
Dintre cele 9 cazuri mixte 4 au fost tratate în a 3-a zi de
boală, 1 a sucombat, în a 4-a zi 3,2 au sucombat, în a 5-a zi 1,
care a sucombat, 1 în a 6-a zi sucombat.
Statistica noastră în cazurile grave este destul de mică pentru
a se putea evidenţia mai bine raportul între data injecţiei cu ser
şi efectul terapeutic obţinut. In orice caz din statisticile mai mari
a tuturor autorilor, se constată că acest raport există, adică cu cât
seroterapia este mai precoce, cu atât rezultatul este mai bun. Acest
raport se constată atât în cazurile grave privite în totalitate, insă
mai ales se impune din analiza cazurilor toxice pure tratate cu ser.
In general seroterapia aplicată în primele 3—4 zile dă rezultat
mai bun, după a 4-a zi de boală, procentul de mortalitate creşte
foarte mult. Pentru ilustrarea importanţei precocităţii seroterapiei în
cazurile grave, dăm aici statistica după D-r Gavrilă, pe un număr
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de 139 bolnavi cazuri grave de scarlatină, tratate in parte cu ser
de convalescent, in parte cu ser antiscarlatinos de cal de diferite
provenienţe. (Vezi tabloul).
No. total al cazurilor grave
Morti

Vindecaţi
Ziua
2
3
4
5
6
7
8
13

cazurile toxice
Vindecaţi

Nr.

u/n

Nr.

*/o

Nr.

25
39
19
10
1
3

84
80
64
67
20
42

5
10
11
5
4
4
2
1

17
20
36
33
80
57
100
100

15
19
10
6
1
2

—

—

—

—

•/o
93
90 1
90
67
33
75
j
1

Morti
0/
Nr.

'o

1

0
î

3
2
1

7
10
10
33
67
95

In cazurile prezente grave de scarlatină, scrotcrapia de con
valescent a fost aplicată in majoritatea cazurilor în a 3-a zi de
boală (13 cazuri deci destul de precoce, cu toate acestea se înre
gistrează şi între acestea un procent de mortalitate însemnat. Ine
ficacitatea seroterapiei în aceste cazuri, în ceeace priveşte cazurile
septice şi mixte, se explică destul de uşor, fiindcă serul are după
constatările tuturor autorilor un efect pur antitoxic, deci el acţio
nează bine în cazurile toxice, însă este fără efect în cazurile sep
tice şi mixte, în orice caz în aceste cazuri efectul se va mai pro
duce încă într’atât, cât mai sunt fenomene toxice prezente. Insă
asupra fenomenelor septice propriu zise, serul nu are nici un efect
direct şi bolnavul sucombă în urma acestor fenomene.
Există totuşi puţine cazuri şi între cele toxice, cari deşi
sunt tratate în primele trei zile de boală cu doze suficiente de ser,
totuşi sucombă (între cazurile noastre toxice există un astfel de caz).
Aci se poate spune doar atât, că dacă seroterapia ar fi şi mai
precoce în prima zi de boală, poate în primele ore, ceeace practic
este aproape imposibil, poate că şi aceste cazuri ar putea fi
salvate.
CO M PLICAŢIU N ILE. In cazurile grave am înregistrat ur
mătoarele complicaţiuni : otite 7, nefrite 10, adenite supurate 8, adenite nesupurate 6, abcese amigdaliene 2, angine necrotice 6, icter 1,
bronehopneumonie 1, o artrită supurată.
Reacţiuni serice, anafilactice n’au constatat în nici un caz.
Complicaţiunile sunt destul de frecvente chiar şi în cazurile
vindecate, deci seroterapia nu pare a avea vreo influenţă în pre
venirea acestor complicaţiuni, fie ale complicaţiunei precoce, fie
ale complicaţiunei tardive. Cel mult s’ar putea admite un efect
indirect al seroterapiei asupra complicaţiunilor, în sensul că starea
toxică din scarlatină favorizează invaziunea streptococului în or
ganism, deci predispune la complicaţiuni. Serul combătând această
stare toxică, în mod indirect ar putea diminua şi posibilitatea com 
plicaţiunilor.
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Dăm foaia de temperatură in două cazuri de scarlatină de
gravitate mijlocie şi în trei cazuri de scarlatină gravă toxică, unde
se constată în m od net influenţa serului de convalescent asupra că
derii temperaturii temperaturii şi concomitent cu căderea tempera
turii s’au ameliorat şi celelalte simptome scarlatinoase.

CO N CLU ZIU N I: Serul de convalescent este de un real folos
în tratamentul scarlatinei.
Indicaţia lui este mai ales în formele grave de scarlatină,
dintre acestea rezultate mai bune ne dă în formele toxice ale
scarlatinei. El poate fi de un real folos şi în cazurile de scarlatină
de gravitate mijlocie, putând prescurta evoluţia boalei, deci sufe
rinţa bolnavului. Poate fi aplicat şi în cazurile de scarlatină uşoară
fără nici un inconvenient, deşi în aceste cazuri nu este indispen-
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Scarlatine de gravitate mijlocie.

Scarlatine gravă toxică.

săbii, vindecarea producându-se numai cu un simplu tratament
simptomatic.
Cu atât rezultatele terapeutice sunt mai bune cu cât seroterapia este mai precoce. In general în primele 3—4 zile de boală
se obţin rezultatele cele mai bune, după ziua 5-a efectul terapeutic
este aproape nul.
Doza de ser de administrat să fie cât mai mare în raport cu
gravitatea cazului, în cazurile grave se vor injecta cel puţin 100
cc. de ser pentru prima injecţie, dozele de ser se vor repeta din 24
în 24 de ore până la obţinerea efectului dorit. Prima doză de ser
să, fie mai masivă, dozele ulterioare pot fi în cantitate mai mică.
Calea de administrare intramuşculară este suficientă.
Serul de convalescent nu pare a avea nici a acţiune asupra
complicaţiunilor existente sau asupra prevenirii lor.

ACŢIUNEA APELOR MINERALE OIN SLANICUL-MOLDOVEI
ASUPRA GASTROPTOZEI *)
de

D -r LEON RODESCU
Modic Balneolog confirmat la SI3nlcul*MoIdovoi
Membru al Soc. do Thcrapeuticd din Paris
şi al S oc de Hydrologie medicalii din Paris.

Gastroptoza a fost confundată mai întâi cu vechea dilataţîe
de stomac, descrisă de Duplay, Penzold, mai ales de Bouchard şi
Legendre.
Urmă apoi o reacţiune provocată de Bouveret, Debove şi Remond G. Sec şi maeştrii mei Alb. Mathieu, Hayem şi Alb. Robin.
Gastroptoza sau dislocaţiunea verticală a stomacului, descrisă
mai întâi de Cruveilhier şi Kussmaul, face parte din syndromul des
cris de Fr. Gldnard (1885), sub numele de „Ptoza abdominală” şi
pe care Keith o numi maladia lui Gldnard.
In Gastroptozâ se constată adesea o hypokinesie asociată cu
o insuficienţă glandulară digestivă şi o hypotonie generalizată a
ţesuturilor, numită Leiasthenie de către maestrul meu Prof. Loepcr.
Marea curbură a stomacului se găseşte după Obrastzow, la
unirea terţiului inferior cu terţiul mediu al liniei ce uneşte om
bilicul cu apofiza xyphoidă.
Majoritatea autorilor (Rochard şi Demoulin, Riegel, Pakanowsky, Toma Ionescu, Ewald, Eichhorst, Cramer, Jossel, Soupault, Enriquez, etc.), susţin că marea curbură a stomacului se
găseşte între 3— 5 cm. sau cu 2 laturi de deget deasupra ombili
cului.
La examenul radioscopic, Leven şi Barret au găsit că marea
curbură a stomacului e la nivelul ombilicului, dacă bolnavul e în
picioare cu 1— 2 cm. deasupra ombilicului, dacă bolnavul e culcat.
Sigur că ombilicul nu e totdeauna un bun criteriu şi că dis
tanţa deasupra ombilicului a marei curburi variază după cum bol
navul are sau nu stomacul gol, sau după cum e culcat sau în pi
cioare, se va vedea mai jos procedeul nostru de examinare, căutând
să obviăm la acest inconvenient.
*) Lucrare primita la redacţie la 21 Septembrie 1934.
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Bouveret susţine că, prin proba lui Dehio, un stomac sănă
tos nu ajunge la ombilic, pe când unul bolnav descinde mai jos.
In gastroptoză stomacul descinde une-ori dedesubtul liniei bis-iliace,
une-ori până la symphiza pubiană.
Cauzele sale principale sunt: corsetul, sarcina, operaţii abdo
minale, slăbirea.
Faroy şi elevii săi, examinnâd 50 cazuri de Gastroptoză, au
observat Hyperclorhydria in 440/0 de cazuri, noi am observat o
proporţie mai mare. Faroy a mai observat Hypersecreţie, une-ori
syndrom de ulcer, stază, Pylorită (L ocper), Pylo-Dudenită (Banchut
şi Ravault). De Luna a descris în Gastroptoză: syndromul duodenal
propriu zis şi cel pyloro-duodenal.
* *
Noi procedăm la examenul bolnavilor de gastroptoză, dimi
neaţa a jeun şi în poziţie orizontală (decubitus dorsal). Ne servim
de clapotajul gastric, de percuţie şi de phonendoscopie. Unii bolnavi
au fost examinaţi şi prin Radioscopie.
Dela 1929 până în prezent ara avut de îngrijit la SlăniculMoldovei 142 cazuri de gastroptoză, dintre care am raportat în
tabloul aci alăturat un număr de 42 cazuri, care s’au prezentat de
mai multe ori la consultaţie, fie în acelaş an, fie în 2— 3 ani con
secutivi. In unele din aceste cazuri gastroptoză e asociată cu alte
maladii. In toate cazurile am observat o ascensiune a marei curburi
gastrice şi chiar o revenire la normal, după tratamentul cu apele
minerale de Slănic, fie că au fost trataţi cu 3, 1 bis, fie cu 6,
8, 10, 1 după cum a fost aciditatea gastrică.
***
Cum acţionează apele?
Prof. Villaret şi Fr. Moutier, în ultimul lor tratat (Les cures
thermalcs en gastro enterologie) spun că apele bicarbonatate sodice
excită pofta de mâncare, stimulează organele hyposthenicc şi hypotonice.
Bioxidul de carbon, ce se găseşte în apele minerale de Slănic,
este excitantul prin excelenţă al motricităţii gastrice.
D-nii Prof. P. Carnot şi Kaskowsky au arătat experimental
că acest gaz excită contractibilitatca stomacală prin intermediul
pneumogastricului.
Ionii teroşi, precum calciu au un efect asupra spasmelor.
Sub influenţa apei alcaline încălzită la 36°, 400, 45°, clorul secretat
de mucoasa gastrică provoacă deschiderea pylorului şi favorizează
transitul duodenal. Clorurul de sodiu este eficace ca element excitomotor.
Vedem deci că isvoarele stimulante sunt indicate în therapeutica antiptozică.

975

T A B L O U L
caşurilor de gastroptosă tratate la Slătticul-Moldovei
1929 = 4

cazuri;

I9B0 = 1 7; 1931 = 2 2 ; 1932 =
142, dintre

Totalul cazurilor =»
0
0
<

&

193

•
1931

NUMELE

91 II.. Grlgore
laţi, 68 a.
10« Cek— Lluba
tsmsii, 63 a.
4 Blind .. Wolf
Qalfltl, 10 a.

Marea carbnrâ gestr.
Inainte Trm.—Dnpâ Trm.

1 D. d'as, omb. - 1 Mi D.
dns. omb.

61; 1933
care:

=

DIAGNOSTIC

( Lit, Bil. en Hi< pochl. gastrop(, toză.

38

cazuri ;

TRATAMENT

6, 8, 1

f

ombilic—2 D. d'as. omb.

Colecyslilâ en
< HyperchL gasV troptoză.

1,8 (c) compr.

lc .r o . d'as, omb.—I1^
D. d’ag. omb. (1932).

( gastroptoză
\ anemie.

3 (e) 1, bis.
3 (c) compr.

17 Ham— Lola
laţi, 17 a.

1 D. sub. omb.—, 2 D.
d'as. omb. 1933).

| gastrocolopI toifl, consti| pa[ie en Hl1 poaciditate.

6 (et, 8 bis.
1 (c) bis.

66 Ion... Aurel
Temlţoar»,42a.

I ombll.—li/i D. d’as, omb
I (1032)—2Vi D. d'as
j
omb. (19331—3 D.
1
d'aa. omb.

( gastroptoză
i con8tip. Hyt, percfil.

3 (c) eompr.
3 (c) compr.

78 stan-. Iile
Mus.eL- 31 a.

2 D. sub. omb.-Mi D. Gub
omb. (1932) omb.

( Colită cron. en
< Hyoerchl. gasV troptoză.

3 (e) 1 bis.
6 (e) compr.

»

80 Cap. Ban.. An
drei Temişoara,
38 a.

1 D. d’aa. omb. Ufe D. daa.
omb. 1933).

I
1
1
l

Lit. bil. Colita
cronica Hyperchl.gastrop- 3 (c) 1 bis.
toză.
3 (c) compr.

*

83 Oav._ Marin
T.-Severin 28 a.

3 D. sub. omb. 1V% D.
aub. omb.

f
{
l

Ptozâ gastroint en HypochL

1 D. sub. omb. l u D.
d’ag. omb.

/ gastroptoză en
\ Hypochl.
[ Lit. bit. en Hy( perch. ga trop-

1932

7 Pânz— Ion
Ia;i, 63 a.
27 Dlm_. Lucia
Bazargio, (2 a.

1 D. d'aa omb. IVfe D.
d’as. omb.

w

29 Panal... Maria
Galati, 69 a.

1 D. sub. omb, 2 D.
d'aa. omb.

•

40 Para..« Hacek
Salina, 48 a.

( 3 D. snb. omb. 2
< sub omb. 2 D.

m

V

ï.

f L it bit eu Hy< perch. gastropl toză.
■Ulcns vindec.

D.
d'aa

J D. en Hypera1 cid. gastrop1 toză.

omb. (1933).

•

63 Para... Elena
Snlina, 37 a.

1 D. d'aa. omb.
d'aa omb.

D.

«

61 Oul- Maria
Făleşti (Bas.)
32 a.

U D. d'as omb.
d’as. omb.

D.

•»

94 B ă l- Iile
Buc, 31 a.

3 D. aub. omb. 2 D.
sub. omb.

*

96 Io— Eugenia
Bac., 24 a.

1 D. d'aa omb. lVi D.
d'aa. omb.

m

97 Ku— Adela
Bac., 36 a.

1 D. d’aa omb. 2 D d’aa.
omb. (1933).

m

105 DSn... Maria
Galati, 23 a.

3 D. sub. omb. M> D.
d’as. omb.

tozfi.

(
;

Enterocolilă m.
şt cu Hypocl.
V gastroptoză.

1

( Lit. bit. şi Ren
< en Hyperch.
( gastroptoză.
( Gmtroptozft 9!
< colopioză cu
( Hypochl.
( GastroptozA en
{ Hypoaciditate,
1

Congest Hep.

6 (c) 8 (c).
1, 6 (c) compr.
8, 8 vis. 1.
3 (c) 1, 3 (c)
compr.
3 (c) 1 bis.
3 (c) compr.

3 1 bts.
3 (c) compr.
6 (c) 8 (c).
1 6 (c) compr.
3 (c) 1,
compr«

(c)

8 (c) SI. Spiridon 6 (c)
compr.
6 (c) 8 (c)
1 ,6 (c) compr.

I Enterocol. un
ni. en Hy1 pei chU gaslrop- 3 (c) 1 bis. 3
1 toză.
(c) compr.

J

( Gastroptoză,
; Dyspepsie en
1 V. Hypochl.

(6c) 8 (cl) .

Anni
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NUMELE

írass 106 Ohe... Agite
Brăila, SI u.

DIAGNOSTIC

TRATAMENT

[ 1 D. d'as. omb. 2 D.
J d'as, omb IVă D. d’as
omb. (1933) 2 D. d'as.
I omb.

Dyspepsie ca
Hypereh. gasIropiozâ,
Congés!. Hep

S (c), 1 bis.

Conslip. ca
Hypoacid. gas. Iroptozd.
« (c). 8 (c). 1.

109 Berdlc... Roz»
Fălticeni, 28 n.

1 D. d'as. omb. Hă D.
d'aa. omb.

127 MU— Anetn
Tg-Ocna, 64 a

M. loi de crestele il. ombil.'
(1933).
j

Oastro-enleroptozA ca Hypochl.

130 May— Mayer
Bac. 42 n

Vă D. d’as, omb.—1W D
d'aa. omb

Ut. Bil, Append. cron. ca
Anachlorh. gas- « (c),8 Sf.8p.
troptozâ.
8 (c) compr.

153 Zilb.. Fani
Oliati. 37 a.

Sab-ombil.—ombil.—W
D. d'ss omb. (1933)—
l'A D. d'as. omb.

157 Leond... Engen
Toluceşti, 37 a.

2 D. Sub. omb.—omb.

161 Suc... D-trn
Galati, 29 a.

4 D. Sub. omb.—2 D.
sub. omb.—1 D. d'as,
omb

163 Echus,- 8tefan
R.-Sârat, 44 a.

204 Zah— Alex.
Ismail, 42 n.

2:0

Cons... Ion
Ploe|tl, 30 a.

222 Cioc... Nicn

Ploeşti, 41 a.

1939

Marea curbară gastr.
înainte Trm.—După Trm.

16 Hai... Frieda
Buc. 39 a.

49 Ku... Eric
Bac. 45 a.
63 Berc.. Leon
Galati, 46 a.
71 Spa... Sara
Zgurita, (Bas.)
30 a.
72 Gr... RlFca
Zguriţa, 26 a.

1 D. das. omb__ g d <piB.
omb.

1 cm. d’as, omb.—1V4 D.
d'as. omb.

1 D. d'as, omb.—U/s D.
d’as. on.b.
1 D. sub. omb.—ombil—
ombil (1933).
’h D. d'as, om b.- 2 D.
d'as. omb.

1 D. d’as, omb.—l'/i d .
d’as. omb.

j
!

8 (e), 1 Sf. Sp.
6 te) rompr.

Lit. Bil. ca Hyperchl. colii à
cron. gaatroptozâ.

3 (c). 1 bis.
3 (c) compr.

CongesL Hep.
en Hyperchl.
Emphysem
pulm gastrop. lozâ.

3 (c) 1 bis),
* (c) compr.

Oastrocoloptozâ eu Hypoaclditate, cong.
Hep.

« (e). 8 ’(c), 1
• (c) compr.

Enterocolltà
m. m. en Ily.
pochl. gastroplozâ, Cong.
« (c), 8 (c). 1
Hep.
® (c) compr
Colită cron. en
HyperchL gaatroploză,
3 (c), 1 bis.
Cong. Hep.
3 <c) compr.
Colită cron. eu
Hyperchl. g«stroptozâ,
3 (c), 1 bis
Cong. Hep.
3 (c) compr.
( Colită cron. eu
< Hypereh. gas- 3 <c),;i bis.
(. troptozâ.
* (c), compr.
Colecystilă calculoasâ Hy
perchl. ga strop
toză.
3 (c). 1 bis.
| Qaatrilă cron.
) cu Achylie
| gastr, gastropI toză.
«, 8, 1.

IV* D. d’as, omb.—3 n.
d'as, omb.

( Ulcns gastr.
< cron. gastrop1 toză.

3, t bis.

omb —li/j D. d'as. omb.

( Gastroptoză.
i Dyspepsie eu
(. Hypochl.

«. 8, 1.

llî D. d’as, omb.—1V2 D.
d'as. omb. d'as.

( Colită, cron. en
< Hyperacid. gas3 (s), 1 bis.
V. troptozâ.

H/z D. d’as, omb.—2Vj D.
d’as. omb.

( LU. BII. eu
< Hyperchl. gas(. troptoză.

3 (c), compr.

73 Sac „ Eugenia
Zgnrita, 31 a.

3 (e). 1 bis,

3 (c), compr.
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a
<
1933
•

n

Â

NOMELE

88 WaL.. Leon
Galaţi, 21 a.
103 Chir.. Maria
Jlnc. 44 a.
107 Raz.. Victoria
Bac. 60 a.

Mares curburâ gastr.
Inainte Trm.— Dupâ Trm.

Ombil.—1 D. d'as. ombil.
]
j Ombll—•/« C. d'as. omb.

i Ombil—i/t D d’as. omb.

m

118 G e l. Ion
Sibiu. 83 a.

*/i D- d’aa. omb —1 ' . D.
d'as. omb.

•

154 Abr_ Ana
Alexandria
(Egipt), 29 a.

3'/i D. snb. omb.—2 D.
sub. omb.

n

158 Ing. Silb . A
Ploeşti, M a.

Vit D. d'as. omb. - 2 D.
d'as. omb.

Vart.. Ghlzela
Frasin (Buco
vina), 81 a.

2*/s D. d’*«. omb.—8 D.

m

“1

d’as. omb.

D1AGNOST10

TRATAMENT

/ GastroplozA en
\ Hypoacidltate

6 (c). 8 (c), 1,
8 (c), compr.

f Lit. BU. en
c HyperchL gas1 troptozâ.

3 (c), 1, Sf. Sp.

»
I
I
1

Lit. Bil. en Hyperchl. gutà
cron. gastroplozâ.

f Ulcos gastr.
< cron. gastrop( tozS.

/
|
(
[
1

3 (c). 1 bis.
3. 1 bis.
S (c), compr.

QastroptozA en
Ilypoaeiditate

'J, 8, 1.

Dyspepsie eu
Hypoacidltate,
congés!, h-p.
gastropt, Hyperlens.

3 (c) 1 (c) St.
Sp. 6 (c) compr.

( Lit. Bil. eu
i
Ilypoaeiditate
(. Nervosism.

8 (c). 10), 1-

C o n c l u z i u n i : i ) Marea curbură a stomacului se găseşte
cu 2 laturi de deget deasupra ombilicului.
2) In gastroptoză marea curbură descinde dincolo de această'
distanţă.
3) Bolnavii noştri de gastroptoză au fost examinaţi dimi
neaţa, a jeun şi în poziţie orizontală (decubitus dorsal), servindu-ne
de clapotaj, percuţie şi phonendoscopie.
4) Am observat o ascensiune a marei curburi gastrice şi chiar
o revenire la normal după tratamentul cu apele minerale din Slănicul-Moldovei cu 3, 1 bis, sau cu 6, 8, 10, 1 după aciditatea
gastrică.
5) Ionii teroşi CO2 (C a), clorul secretat, CI. Na. au un efect
mai ales stimulant în gastroptoză.
L e o n R o d escu : Le traitement de la gaslroptose par les eaux
de Slanicul Aloldovei.
1. La grande courbure de l’estomac sé trouve a 2 travers de doigt au
dessus de l’ombilic.
2. Dans la gastroptose la grande courbure descend au dessous de cette
distance.
3. Nos malades de gastroptose ont ete examinés le matin à jeun et ea
position horizontale, en nous servant du clapotage, de la perdition et de la pho*
nendoscopie.
; ! 4. Nous avons observé une ascénsion de la grande courbure de l'estomac:
et même un retour à la normale, après le traitement avec les eaux minérales dé
Slànicul-Moldovei, soit avec 3, 1 bis, soit avec 6,8,10, 1 d’apres l'acidité gastrique.
5, L e C O 2, les Ions terreux (Ca) le Clor sécrété, le Cl. Na. ont un effet
surtout stimulant dans la gastroptose.
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L e o n R o d e s c u : Die Behandlung der Gasttoptose mit Mineral
wasser aus Sldmcul-Moldovei.
I) Die grosse Kurvatur des Magens befindet sich 2 Querfinger über dem
Nabel.
II) Bei Gastroptose ueberschreitet die grosse Kurvatur diese Distanz.
III) Unsere Gastroptose-Kranken sind in der Frueh bei lerem Magen und
in horizontaler L age untersucht worden, wobei wir uns der Clapotage, Percution
und Phonendoscopie hed enten.
IV) W ir haben eine Hebung der grossen Kurvatur des Magens und sogar
eine RQeckkehr in’s Normale nach Behandlung mit Minerlawasser aus SläniculMoldovei, sei es mit 3; 1 bis, oder mit 6, 8, 10, 1, je nach dem Gehalt an Magensseure festgestellt.
V ) Das C02, die Erd-Ions (Ca), das ausgeschiedene Chlor, das CI. Na, ha
ben eine besondere anregende W irkung in der Gastroptose.

Laboratoires MARONNEAU-MOREL
156, ra c dea Fouvelles

C o u r b e v o le -F R A N C E .

ATOLYSAN
(GRANULAT EFERVESCENT)
DIURETIC — ANTISEPTIC

URINAR —

URICOLITIC.

COMPOZIŢIE.
A cest co m p le x cuprinde DIFERIŢI URICOLITICI asociaţi In
m od raţional. A cţiunea lor este favorizată prin ad ăglrea
de THEOBROMINA c e e a c e m ăreşte cuantum ul d iu r e z e lş l In
m od Indirect puterea de elim inare a urinei. Prezenţa HEXAMETILENTETRAMINEI asigură de altfel antlsepsla căilor
urinare. Constltue un m edicam ent foarte activ a l m anife
stărilor urinare.

PREVENTIV

ŞI

CURATIV.

INDICAŢIUNI.
Gută — Reumatism — Arfritlsm.
DOZE.
P reven tivi 3 lin guriţe p e s l fnlr'un pahar cu apă.
Curativi 3 lin g u ri p e z i fntr'un pahar cu apă.

Eşantioane şl literaturi Drogaeria „Standard* S.A.R. Str. Slt. Ionici 8, Boccreştl, I

VARICE-SCIATICA
R ă sp u n s a r tico lu lu i D -lu l O -r Q rlg o rlu * )
de
D -r G. CUCOŞ — Bucureşti

In ultimul deceniu s’a scris mai mult ca oricând asupra varicelor. Am urmărit toată aceistă literatură, în care au fost desbătute sub toate aspectele, etiologia, patogenia, terapeutica, noui technici, noui preparate sclerozante, cu un cuvânt a devenit o chestiune
la ordinea zilei.
Nu*i vorbă, varicele — afecţiune vizibilă şi supărătoare pr.
bolnav — au fost obiectul de studiu şi în alte vremuri. Găsim o
serie de experienţe şi tentative teraputice interesante chiar dela
debutul secolului precedent.
Dar dela războiu încoace, S i c â r d în Franţa ş i L i n s e r în
Germania, au deschis o nouă epocă asupra acestui capitol al varicelor.
Nu se mai trece aşa uşor asupra acestei afecţiuni — ca odi
nioară — în care „pune ciorapi elastici” şi s’a terminat indicaţia te
rapeutică, sau varice interne — tratament zero.
Că mai persistă şi azi această mentalitate, că mai sunt mulţi
refractari nouei terapeutici, e lucru inevitabil. Nu odată mi-e dat
să aud aprecieri lipsite de orice logică asupra tratamentului varicelor.
Vechile concepţii — au dominat prea multă vreme spiritul
corpului medical şi vechia tradiţie greu poate fi dislocată — spre
a face loc noilor concepţii — cari sunt şi juste şi perfect logice.
Totuşi graţie abundentei literaturi din Occident — a început
să se modifice aceste vederi —• şi zilnic creşte numărul medicilor
ce consiliază şi aplică noile tratamente în varice.
Deaceia am citit cu deosebită atenţie articolul recent apărut
în „Mişcarea Medicală" No. 4— 5 din 1934, al D-lui D-r G r i g o r i u .
Sunt anumite observaţii pe cari le-a făcut D-sa cu ocazia aplicării
secretului D-sale tratament în sciatică.
Anume, dispariţia durerilor sciatice aveau ca consecinţă şter
gerea complectă a traectelor varicoase şi pentru totdeauna.
Nu contest observaţia, dar îmi rămâne surprinderea şi aceasta
asupra întregii D-sale afirmaţii căci din aceste observaţii trage
anumite concluzii, cari sunt foarte hazardate şi greu de admis.
*) Primit la redacţie la 10 August 1934.
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Domnia-sa afirmă că toţi suferinzii de sciatică au varice,
deşi se impune o remarcă: că varie‘le observate de D-sa preexistă
— cu mulţi ani — apariţiei durerilor sciatice: Atunci ce legătură
de cauzalitate se mai poate trage de aci?
In observaţiile citate de D-sa, te isbeşte un fapt. Toate se
referă la persoane In vârstă de 65 ani — 62 ani — 67 ani,
vârstă la care reţeaua musculară de susţinere slăbeşte şi in conse
cinţă aduce şi dilatarea progresivă a vinelor — lipsite de suportul
lor natural.
Nu c de contestat că această hypotonocitatc musculară să fie
influenţată de stare i de integritate a nervului — atrofii musculare
de origine nervoasă se cunosc — dar a trage concluzii de felul
celor de mai sus, e greu.
Deaceea sunt isbitoare cazurile observate şi citate de D-sa, deşi
poate fi şi o simplă coincidenţă coexistenţa acestor două afecţiuni.
Dacă e de admis coexistenţa sciaticei şi a varicelor nu însă şi con
cluzia că toţi ce suferă de sciatică sau 8oo/o au şi varice.
Contrariul atunci cum se explică ? La cele peste o mie de cazuri
cu varice văzute de mine, 5—/0<yo dacă suf.reau concomitent dé
dureri sciatice. Să nu confundăm aci — varicele dureroase, sau
nevralgiile varicoase — cu adevăratele sciatice.
Cum se împacă aceste două extreme?
In. ordinea etiologică a producerii varicelor, alta este situaţia.
La pag. 59 a vol. „Les Maladies des Veines” din 1932,
a lui D e la t e r , iată ce găsim:
„Varicele apar ca rezultatul unei dezordini funcţionale asupra
„întregului sistem venos, dar care nu evoluiază în general decât
„în părţile sale expuse acţiunei greutăţei — membrele inferioare” .
Iar la pag. 31 a voi. „La Toxémie variqueuse” din 1928 a
D-r F i l d e r m a n , Paris:
„In regulă generală t— varicele sunt considerate ca o mani„festare patologică depinzând de aparatul Endocrino-simpatic : ordi„nea ar fi: insuficienţe endocriniene diverse, coborîrea tonusului ner„vos simpatic, relaxarea musculară a venelor şi varice” .
Deci iată cum cadrul acestei chestiuni nu mai poate fi limitat.
, Etiologia şi rolul diverşilor factori ce contribue la apariţia •
varicelor, sunt lucruri cu totul independente de maniies taţiunile
dureroase ale stomacului.
Am invocat aceşti doui autori, nu pentru a m.ă pune la adă
postul lor, dar pentru-că le cunosc de-aproape bogata lor activitate în
această materie, şi din multele mii de cazuri văzute de ei nu i-amauzit niciodată să fi avut prilejul de a trage vre-o concluzie, din.
coexistenţa sciaticei şi a varicelor.
Necunoscând secretul substanţei ce o aplică D-l D-r G r i g o - ,
r i u în combaterea sciaticei nu pot emite nici o părere asupra felului
de a acţiona şi a consecinţelor acesteia.
Un lucru e neclar în această chestiune. Domnia-sa pretinde:
că sub acţiunea injecţiilor cu serul X — se restabileşte integritatea
nervului şi deci dispariţia durerilor pentru cari bolnavul vine să te
consulte.
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Or revăzând acum chestiunile desbătute la reuniunea neurolo
gică internaţională anuală din 1930 — găsesc un detailat raport
asupra sciaticei susţinut de Prof. H. R o g e r din Marsilia şi care
ne arată clar că nu toate durerile pe cari bolnavul ţi le indică
în regiunea sciaticului — pot fi luate drept o sciatică şi tratate ca
atare. Sunt pseudo-sciatice, para-sciaticc.
D-r C h a v a n y din Paris, emite următorul aforism: „Orice
sciatică care durează de mai mult de 6 luni sau un an este în
realitate o artrită a coapsei” .
Cazurile citate de D-l D-r G r i g o r i u sunt toate cronice,
de ani şi ani de zile, cum s’ar putea oare explica atunci dispariţia
traectelor varicoase după introducerea acelei substanţe care are
probabil o netă acţiune antalgică dar nu şi una de restabilire a
integrităţii nervului.
Mai mult, S i c a r d şi şcoala sa ne arată că sciatica cu toate
semnele clasice şi cu fenomenele dureroase ce le produce nu ar fi
deloc datorite unei „boale a nervului" ci ar fi consecinţa unei com
presiuni a segmentului de nerv rachidian, trecând prin gaura de
conjugare — compresiunea exercitată de grăsimea ce înfăşoară nervul
— sub acţiuni diverse.
Aci ni se dă şi proba terapeutică; amendarea şi dispariţia
complectă a acestor algii sub acţiunea lypiodolului, introdus direct
sau în apropierea găurilor de conjugare, presupuse a exercita aceste
fenomene de compresiune.
Atunci cum rămâne cu afirmaţia restabilirei integrităţii ner
vului şi consecinţa sa, dispariţia varicelor?
Ca să merg mai departe cu această documentare pot să afirm
contrariul D-lui D-r Grigoriu:
Foarte mulţi varicoşi, care prezintă fenomene dureroase ale
membrelor inferioare uneori cu dureri nete pe traectul sciaticului
— nu s'au putut debarasa de aceste algii, decât odată cţu vinde
carea varicelor.
Din mulţimea cazurilor voiu cita doar unul — şi acesta pentru
că am avut şi asistenţa unui medic.
0 doamnă do 52 ani — mătuşa unui doctor care m i-a şi adus-o — su
feră de sciatică de f. mulţi ani. Diagnosticul acesta i-a fost pus de nenumă
rate ori.
Aceiaşi Doamnă era purtătoare şi a unor varice foarte mari pe ambele
membre inferioare.
Face diverse tratamente şi nenumărate cure la Pistyan. In urma unei
asemenea cure a venit la mine cu fenomenele dureroase chiar mai exagerate.
Care nu ne-a fost surpriza că odată cu sclerozarea traectelor varicoase,
progresiv au dispărut şi durerile ce le avea.
A ici nici nu poate fi vorba de o restabilire a nervului prin scleroza
rea varicelor, oi d o a r. de suprimarea unor spine iritative ce au putut avea
sediul în Endoteliul venelor bolnave.

Aşa fiind socot — din multe puncte de vedere — ca foarte ha
zardate concluziile trase de D-l D-r Grigoriu şi să afirm odată în
plus că tratamentul suveran al varicelor rămâne numai şi numai
metoda sclerozantă.
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CAZURI C L IN IC E

UN CAS DE NEOPLASM AL STOMACULUI
CU EVOLUŢIE EXTREM DE RAPIDA*)
de
D -r 10AN DICHTER
Asistent

şi

D -ra S. GHERMAN
Internă

Pe lângă forma clasică de neoplasm gastric, care se traduce
prin: fenomene dispeptice, în particular anorexie, durere, vărsă
turi, gastroragii cu slăbire şi anemie cu tumoră locală în perioada
mai avansată, cu modificări ale chimismului gastric, ce se traduc
prin scăderea secreţiei clorhidrice şi producerea de fermentaţii
lactice, radiologie cu imagine lacunară, cu o evoluţie progresivă
şi fatală, există o serie întreagă de forme clinice, unele mai frec
vente, altele mai rare, şi care depind de localizarea tumorci,
vârsta indivizilor, predominenţa anumitor simptome, absenţa sem
nelor care stau pe axa principală a maladiei, sau extrema lor ate
nuare. Şi toate aceste elemente sunt condiţii care pot modifica ma
ladia atât de mult, încât o fac uneori de nerecunoscut.
Vom aminti, în această ordine, câteva forme particulare de
neoplasm gastric, care se întâlnesc foarte rar în clinică şi care pot
înşela pe clinicianul cel mai ager, — şi apoi vom descrie cazul
nostru, care socotim că este interesant, întâiu, pentrucă s’a pus
diagnosticul în perioada de turburări dispeptice, deci precoce;
şi apoi pentru evoluţia rapidă pe care a avut-o: după o lună de
zile, neoplasmul, al cărui sediu era piloric, a făcut metastaze peri
toneale, aşa încât, cu tot diagnosticul precoce, din cauza evoluţiei
supra-acute, intervenţia chirurgicală nu a dat rezultatul dorit. Iată
dar o formă cu totul malignă de neoplasm gastric, din cauza evo
luţiei extrem de rapide şi unde intervenţia medico-chirurgicală este
cu totul dezarmată.
Forme larvate, în care o metastază precoce: hepatică, verte
brală, etc., vine să mascheze neoplasmul gastric, sau o complicaţie
vine să mascheze neoplasmul gastric, cum e, de exemplu, neoplasmul
hydropic, în care simptomele gastrice lipsesc şi nu se traduc decât
printr’un oedem sau hydropisie mai mult sau mai puţin generalizată.
*) Observaţie luată In Serviciul de Consultaţii Medicale al Spitalului «Ca
ri tas — Noua Maternitate» — Medic primar, Docent D-r S. Iagnov.
— Lucrare primită la redacţie la 16 Iunie 1934.
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Bouveret, Soupault, Mathieu au descris asemenea forme oedematoase ale cancerului stomacului.
Dacă neoplasmele gastrice sunnt uneori greu de depistat in
mod clinic la începutul lor, în schimb, de regulă, ele se recunosc
uşor în cursul intervenţiei chirurgicale şi se admite în general că
o explorare a stomacului pe faţa sa externă, în cursul unei Iapa*
rotomii, îngădue, dacă a rămas negativă, să se elimine cu certi
tudine diagnosticul de tumoră malignă a acestui organ.
Sunt totuşi forme de neoplasm gastric macroscopic latent,
care vin să infirme această regulă (Libert, Tissier). Deşi interven
ţia se face în perioada de caşexie a maladiei, totuşi tumora nu e
decelabilă decât printr'un examen minuţios local.
I >acă diagnosticul precoce nu poate fi pus prin examenul
radiologie, nici într’o perioadă mai avansată, radiologia nu ne poate
spune prea mult. S’au descris imagini radiologice nete de neoplasm
gastric şi cu simptomatologie clinică nu prea netă şi care totuşi,
la intervenţie, nu erau neoplasme. Aşa, Guttmann citează:
1) Imaginea lacunară a pilorului prin compresia datorită unui
kist hidatic al feţei inferioare a ficatului.
2) Imaginea lacunară a pilorului datorită unei tumori a ve
ziculei.
3) Amputaţia pilorului prin aderenţe, ce formează un manşon
în jurul pilorului, la o veche gastro-enterostomizată.
Se vede dar că, în toate cazurile relatate, aspectul e emina
mente suspect. Şi am socotit interesant să arătăm aceste imagini,
care ar fi trebuit să comporte un diagnostic radiologie formal şi
care au fost desminţite de operaţie. Acestea sunt forme clinice pe
care le întâlnim foarte rar în clinică, dar la care totuşi trebue
să ne gândim în faţa unui tablou clinic nu prea net.
Şi acum să trecem la cazul nostru:
D -l I. T., în vârstă de 56 ani, cu stare generală bună, de profesiune
pensionar, se prezintă la Serviciul nostru de consultaţii medicale, pentru turburări gastrice, cu sensaţie de greutate şi arsuri după mese în regiunea epigastrică. £ foarte nemulţumit, căci, de o lună de zile, de când sufere, a
consultat doi medici cari, spune el, i-au spus că suferă, ba de gastrică, ba de
ulcer de stomac, şi cu toată medicatia dată, nu se simte ameliorat; şi a
venit la noi la consultaţii, cu speranţa că-şi va găsi leacul. Leacul nu şi
l-a găsit, dar •diagnosticul i s’a pus, fapt care desigur pe bolnnav nu l-a
încântat prea mult, căci starea lui generală s’a schimbat profund în câteva
zile. Intr’un cuvânt, bolnavul nostru vine la consultaţii, pentru sensaţie de
greutate în regiunea epigastrică şi pentru arsuri după mese, care nu s’au
ameliorat cu toată medicatia urmată aproape de o' lună de zile.
Starea prezentă. Bolnavul e de constituţie bună, cu ţesutul celuloadipos bine desvoltat.
T e g u m e n t e . Normal colorate.
A p a r a t u l r e s p i r a t o r . Sonoritate normală. Nimic supra-adăogat
la auscultatie.
A p a r a t u l c a r d i o - v a s c u l a r . Vârful cordului bate în al 5-lea
spaţiu intercostal stâng. Sgomotele cordului normale ca ritm şi intensitaie.
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Aparatul digestiv.
gastrică după masă.

Limba sabarală,

sensaţie de greutate epi-

P i c a t u l uu depăşeşte falşele coaste.
S p l i n a ncpalpabilS.
R i n i c h i i nimic deosebit.
A b d o m e n u l dureros, sensibil la presiune.
Tubajul à jeun, după 24 ore, permite scoaterea a
chid de stază fetid şi de culoare cenuşie-verzue.
Examenul sucului gastric arată anaciditate.
Proba hemoragiilor oculte constant pozitivă.
Dozarea ureei sanguine 0,346 O/o.
Globule albe 9600.
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Radiologie, s’a observat lichid de stază à jeun, iar porţiunea
orizontală a micei curburi are un traect abrupt cu prezenţa unei
imagini lacunare, cu neregularităţi pe marea curbură, iar tn locul
antrului se vede un traect îngust şi anfractuos; în concluzie, caractere
de neoformaţiune ocupând regiunea antrală a stomacului, cu stenoză
consecutivă (D -r Meller).
Tratament. Indicaţie operatorie. Operaţia făcută de D-l Pro
fesor Hortolomei şi D-rul T o ff a fost paliativă şi i s’a făcut o gastro-entero-anastomoză transmezocolică posterioară, deoarece peritoneul era invadat de metastaze.
I. D ich ter et S. GHEKMAN: Un cas de cancer de l'estomac
avec une évolution extrêmement rapide.
Les auteurs publient un cas de cancer de l’estomac où la diagnose fut mise
pendant la période dyspeptique, c ’est à dire au plus tflt possible et pour l’évolu
tion rapide de ce cas; après un mois le néoplasme du pylore a donné des métas
tasés péritonéales, de sorte que l’intervention chirurgicale quoique la diagnose
fut précoce, n'a pas eu le succès désiré.I.

I. DICHTER und S. GHERiMAN : Ein Fall von Magencarcinom
mit einer sehr schnellen Evolution.
Die Verfasser publiezieren einen Fall von Magen-Carcinom w o die D iag
nose noch in der dyspeptischen Periode gestellt wurde, das heisst frühzeitig und
für die schnelle Entwickelung dieses Falles; nach einem Monate bat das Neoplasma
des Pylorus Peritoneale Metastasen gebildet, so dass die chirurgische Intervention
trotz der frühzeitigen Diagnose keinen erwünschten E rfolg gehabt hat.

Spitalul Duinitreşti — Jud. R.-Sărat
UNA OBSERVAŢIE DE DANGA *)
de
D -r V . DUMITRESCU
Copilul Ghcorghe M iroiu, de 8 ani, elev, din comuna Muceşti, in tri
in serviciul nostru în ziua de 5 Martie 1931.
Fără antecedente. Bine desvoltat. Cu următoarele simptome: 1) Pete
roşii generalizate, mici, puţin ridicate, cu contur neregulat, de diferite mărimi,
cu aspect catifelat; 2) M ici pustule, de mărimea unor boabe de miei, rotunde,
plane, uscate, fără nici-o secreţie, dcasemenea generalizate, foarte dese pe faţă,
trunchi şi membre
La început ele au apărut sub formă de mici vezicule rotunde, limpezi,
din care după spargere a curs un liquid limpede.
Aceste pustule după 3 zile dela intrarea în spital, adică în a 7-a zi
dela apariţia lor, au devenit pruriginoase.
(După 15 zile dela apariţia lor, au dispărut fără descuamaţie şi fără
a lăsa vre-o urmă.
Petele roşii au durat numai 10 zile, fără a lăsa urme. In gât se constată
roşcaţa vie deschisă care ocupă pânza palatină.
Pe amigdale, peretele posterior al faringelui, în special pe pânza pa
latină, există zone roşii separate prin zone mai deschise; toată regiunea
faringelui este curată, nu există nici cea mai mică secreţie.
Conjunctivele sunt injectate; nu există nici-un catar nasal; copilul are
răguşeală, tuse uscată, scurtă, rară; la ascultaţie nu se constată nimic la
bronşi şi pulmoni.
In a 10-a zi dela debutul boalei a apărut albuminuria care a durat 7
zile, în cantitate mică de albumină; există dureri abdominale, fără tumefacţie,
dureri musculare, osoase, o stare de oboseală; astenie foarte pronunţată.
Debutul acestei boale a fost brusc, în ziua de 2 ' Martie 1931; în 24 ore
a apărut erupţia descrisă mai sus.
Febra a existat puţină, până la 387, Ja intrare, cu remisiuni matinale
şi a durat 3 zile.

Diagnostic şi discuţie. Care e diagnosticul acestei boale?
Gripă nu poate fi, pentrucă gripa n’are erupţie.
*) Lucrare primită la redacţie la 11 Iunie 1934.
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Scarlatina arc erupţie cu o roşeaţă vie generalizată şi angină.
In rubeolă nu există nici enantem faringcn, nici albuminuric,
nici dureri generalizate, nici astenie.
In rugeolă nu avem enantem faringcn, nici albuminuric, nici
mâncărime caracteristică, nici astenic, nici dureri generale, decât
în cazuri grave unde diagnosticul se impune, avem catarul bronşic
care nu lipseşte niciodată.
In varicelă avem erupţie ce trece prin cele trei stade: ma
culă, papulă şi veziculă; ele apar succesiv, iar nu toate în acelaş
timp, ca în cazul de faţă; sunt apruriginoase, sau puţin; nu există
enantem faringen, nici albuminuric, nici astenie.
N ar trebui să arătăm aci variola cu pustulclc ci supurative,
urmate de semne neşterse.
La acest copil este incontestabil o febră eruptivă contagioasă,
cceace dovedeşte apariţia ei la mai mulţi elevi din şcoală.
Care febră eruptivă? A rămas Danga o febră eruptivă cu care
se aseamănă prin erupţia caracteristică a ei; mâncărime, enantem
faringian, absenţa de catar bronşic prin albuminurie, astenie.
E foarte adevărat că Danga există în general în regiunile
tropice, dar nu se exclude posibilitatea să apară în reg. temperate;
ea poate să existe până la o altitudine de 400 m., de aci ea dispare.
Spitalul acesta se află situat la o altitudine de 300 m. după
datele luate dela Direcţia Apelor Buzău.
Comuna Muceşti, după constatarea făcută de D-l Agronom din
localitate, e la o altitudine de 275 metri.
Şi legea sanitară, la art. 274 înscrie Danga în numărul boalclor cu declaraţie obligatorie, ceeace dovedeşte că nici legea nu
exclude posibilitatea apariţiei acestei boale şi în ţara noastră.
Prin urmare, noi suntem de acord şi cu ştiinţa şi cu legea
când afirmăm că acest copil a suferit de Dangă.
Bolnavul iese vindecat în ziua de 22 Martie 1931.
Tratament: Gargară, băi, inf. ipeca, purgative, regim lactat.

R E V IS T E GENERALE

TURBAREA LA OM $ ! ANIMALE
IN LUMINA NOILOR CERCETĂRI*)
de
D ocen t D -r DIMITRIE IONESCU

Misterul care înconjoară încă natura virusului rabic, ca
zurile de turbare cari apar încă la om, cu toate măsurile de poliţie
sanitară cari s'au şi legiferat, fac ca această boală să ofere un
interes capital atât pentru biologişti cât şi pentru medici.
Turbarea este totdeauna o boală de actualitate şi prezintă
o deosebită importanţă în lumina noilor cercetări. Synonimă cu
lyssa, ea este o zoonoză infecţioasă transmisibilă omului.
Cunoscută din primele timpuri când omul s’a asociat cu câi
nele, a inspirat totdeauna groază. Primele scrieri despre turbare
le găsim la Aristot şi la şcoala din Alexandria. Celsius, în pri
mul secol după Hristos, a definit turbarea astfel: „Miserrium genus morbi; in quo simul aeger et siti et aquae metu crudatur.
Quo oppressis in augusto spes est” . El recomandă sugerea, ex
tirparea, cauterizarea cu ajutorul focului sau al causticelor, a plă
gilor produse prin muşcături. In urmă Galien şi în tot evul mediu,
chestiunea turbărei nu a progresat deloc, fiind îmbrăcată în cele
mai variate superstiţiuni care mai durează încă, în unele părţi,
până azi.
Adevărata cunoştinţă asupra turbărei începe însă cu Pasteur care prin genialele sale experienţe demonstrară că turbarea
este o boală ce se localizează pe sistemul nervos central, că poate
fi transmisă dela animal la animal, punând totodată şi bazele tra
tamentului antirabic.
C A R A C T E R E L E VIRU SU LU I RABIC. Lucrările lui Pasteur asupra turbărei arătară, încă din anul 1881, existenţa unui
virus care trece prin filtre de porţelan şi care poate fi transmisă
în serie, producând boala la animale. In urmă, s’au emis cele mai
variate ipoteze pentru a le explica natura virusului rabic.
Astăzi, cunoştinţele noastre pe cari se întemeiază etiologia
turbărei, se bazează pe cercetări experimentale, de filtrabilitate,
precum şi pe desvoltarea leziunilor şi incluziunilor din celulele ner
*) Conferinţă ţinută în cadrul A soc. D oc. Fac. de Medicină din Bucureşti,
la Spit. Colţea, în seara de 22 Febr. 1934.
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voase ale creerului şi ganglionilor, în cazuri de turbare la om
şi animale.
Agentul patogen al turbărei aparţine virusurilor filtrabile şi
neurotrope. Cercetările lui Remlinger şi Rifjat Bey (1903), di
Vestea, în urmă Celi, de Blasi, Bertareli şi Volpino, Schuder,
Steinhard, A. Mărie, arătară că virusu rabic posedă proprietatea
de a trece prin filtre de porţelan, caracter comun unui marc nu
măr de microorganisme. Levaditi şi Nicolau (1922) demonstrară
pe de altă parte că dimensiunile virusului rabic îi permit să treacă
prin saci de collodion, caracter care clasifică turbarea printre
ultravirusuri.
O altă proprietate a virusului rabic este diflizibilitatea.
Dacă creerul unui animal sănătos se lasă în contact imediat
cu creerul rabic într’o atmosferă de hidrogen, după 2, 3 zile,
în creerul normal se constată prezenţa virusului până la o adân
cime de 4 mm. (Nitsch 1904). D . W. Poor şi Edna Steinhardl
1913, arătară că, dacă glandele submaxilarc dela un câine turbat
se lasă în glicerină una până la două săptămâni, această glicerină
devine virulentă. Remliger admite deasemenea difuzibilitatca.
Dacă se pune un creer rabic şi un creer sănătos într’un vas
cu glicerină, după câteva zile, creerul sănătos devine virulent.
Fenomenul de difuzibilitatc poate fi explicat prin trecerea în
glicerină a unui microorganism foarte fin şi susceptibil de a se
lipi de corpusculii suspendaţi în mediul ambiant. Glicerina, avidă
de apă, provoacă exudaţia lichidelor apoase conţinute în creer,
antrenând şi microorganismele rabicc ca pe o substanţă solubilă.
Alţi autori nu admit difuziunea propriu zisă, ci mai mult o detaşare
de parcele foarte fine de ţesut nervos în cursul maceraţiei şi
cari pot trece prin hârtie de filtru.
Russ, Kraus, von Eisler, Fukuhara, au arătat că virusurile
pestei aviare, al turbărei, al vaccinului, ar putea fi absorbite de
substanţe inerte sau de globulele albe. Pentru turbare, fenomenul
adsorbţiunei a fost pus în evidenţă de Levaditi şi Nicolau. Ne
grul animal adsoarbe ultravirusurile neurotrope, după cum adsoarbe fermenţii solubili, toxinele microbiene şi anumite materii
colorante; virusul rabic nu este numai adsorbit, ci chiar distrus.
Virusul rabic rezistă la putrefacţie. Rezistă deasemenea la
o temperatură de 1900 până la 252°, în albastru de metilen, la
saponină cu condiţia să i se adaoge colesterina; se atenuiază în
fenol 10/0, în suc gastric, prin uscare lentă în contact cu aerul,
la întuneric, la 23 ° C. (Pasteur, Chatnberland, Roux).
Virusul rabic este ucis prin căldură la 45 ° in 24 ore, la
500 într’o oră, la 520— 58° în 30 minute, la lumina solară în
drea 40 ore; prin a d d fenic 50 / 0 , acid salicilic 50/0 în 5 minute,
prin alcool de 70° în 24 ore, prin sodă, bilă, săruri biliare, car
bonat de sodiu, suc gastric. Saponina care nu exercită nici o putere
asupra multor bacterii, slăbeşte sau chiar neutralizează virulenţa
virusului rabic (aceiaşi acţiune asupra tripanosomelor). (Prowazeck, Landsteiner, von Eisner).
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Prin studiul cataforezei s’a dovedit că virusul rabic de stradă
sau substanţele care îi servesc de suport, posedă o sarcină elec
trică negativă in emulziunile de creer cari au o concentraţie de
ioni de hidrogen variind între Ph. 5,8 şi Ph. 7,4.. (Nicolau şi
Aime. Kopciowska). In cazurile cari le-am studiat, am constatat
totdeauna, atât pentru virusul fix cât şi pentru virusul de stradă,
o încărcare electrică negativă.
Conservarea virusului în glicerină a fost descrisă pentru
de Roux (1887). Remlinger arată că virusul se atenuează în gli
cerină după 24 până la 26 zile. Conservarea virusului în glice
rină are o mare importanţă practică pentru trimiterea creerului rabic la distanţe mari în institute pentru cercetări, sau la
păstrarea virusului rabic în serviciile antirabice, făcându-se şi mare
economic de material. (Metoda Calmette).
Centrifugarea unei emulziuni de virus rabic fix 1/50— 1/100
timp de o oră la 1000 de tururi pe minut, nu alege nici un
culot vizibil, însă lichidul de deasupra este lipsit de virulenţă
( Remlinger).
In ultimul timp s’a adus o preciziune în studiul acţiunei
diluţiei virusului rabic. Până la cercetările făcute de Remlinger
şi Bailly asupra acţiunei diluţiunilor. (Bull. Inst. Pasteur No. 6,
1931) » sc admitea ca o axiomă că diluţiunea de 1/5.000 a vi
rusului rabic fix nu este totdeauna mortală pentru epure şi că
diluţiunea de i / i o .o o o nu e deloc virulentă (fundamentul metodei
diluţiunilor a lui Hôgies). Remlinger şi Bailly au ajuns la concluziuni foarte interesante, arătând că unele surse de virus ra
bic pot fi virulente în diluţiuni mari. Astfel aceşti autori au
ţinut la epure un rezultat positiv cu o diluţiune de 1/500.000
virus fix delà Inst. Pasteur din Tanger.
Am studiat acţiunea diluţiunilor asupra virusului rabic, stu
diind şi identificând un virus întărit („renforcé” ) pe care l-am
găsit la un lup din jud. Teleorman (Ann. de l’ înst. Pasteur,
1932 ) .
Astfel, delà diluţiunea de 1/600.000 în sus, nu se mai obţin
decât rezultate negative. In afară de soluţiunea de continuitate
„trous" — după expresiunea întrebuinţată de Remlinger şi Bailly,
pe care am observat-o în acest caz pentru diluţiunea de 1/300.000,
virusul studiat poate fi virulent pentru epuri în doza de l/2 cc.,
în creer, până la diluţiunea de 1/500.000. Alte cercetări mi-au
permis să constat că virusul rabic fix epure delà Institutul D-r
V. Babeş, este virulent pentru epuri în doza de 1/2 c. c., în creer,
până Ia diluţiunea de 1/150.000.
T O X IN A RABICA. V. Babeş a observat că animalele ino
culate cu filtrate de substanţă rabică, sucombau într’o stare caşectică şi câteodată în urma accidentelor paretice. A. C. Marie, după
ce a constatat fapte analoage, observă că se pot obţine rezultate
comparabile, lucrând cu substanţă nervoasă normală.
Rraus şi S. Gross au constatat deasemenea toxicitatea ex
traselor din substanţă cerebrală normală, iar Harris, Mackendrick
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şi Anderson, Fermi, Cornwall, conchid că nu există nici o probă
experimentală care ar permite de a afirma existenţa unei toxine
specifice in turbare, în afară de otrăvurile conţinute în substanţa
nervoasă normală. Totuşi simptomatologia clinică a turbărci, foarte
complexă şi greu de explicat, cât şi evoluţia acestei boale in urma
unei trepanaţiuni la animal, impun existenţa unei toxine specifice.
FORM AŢIILE

D E SC R ISE IN T U R B A R E
LUI N EGRI.

ŞI CORPU SCU LII

In anul 1884 Pasteur spunea că: „L e bulbe rabique en montre
de plus fines, de plus nombreuses granulations et on est tenté
de croire a un microbe, d ’un petitesse infinie, n’ayant ni la forme
du bacille, ni celle d ’un microcoque étranger, Ce sont comme de
simples points” . Pasteur n’a revenit mai târziu asupra acestei
păreri.
V. Babeş a descris, în interiorul citoplasmei, granulaţiuni
foarte fine, câteodată prăfoase, formaţiuni cari nu le-a mai găsit
decât în poliomielita acută. Babeş crede că aceste granulaţiuni
ar aparţine turbărei, corespunzând în ce priveşte mărimea, dis
tribuţia şi colorabilitatea, ideiei pe care suntem în drept să ne-o
facem despre microbul turbărei.
In 1910, Jes, K och şi P. Rissling descriu in majoritatea ca
zurilor de turbare, formaţiuni cocciform e în interiorul şi exte
riorul celulelor nervoase. După Koch, aceste formaţiuni granu
la re cari se prezintă câteodată în număr enorm, adesea în veci
nătatea corpusculilor lui Negri, în celulele ganglionare şi în afară
de celule, sunt aceleaşi formaţiuni descrise de Babeş.
întrebuinţând metodele de coloraţie Heidenhain, Lctiz, Giemsalent, Ziehl, am putut pune în evidenţă formaţiunile cocciform e
ale lui Babeş şi Koch, la lup, câine, pisică, epure, cobai, ariciu
şi la spermophilus citilus, inoculaţi cu virus rabic de stradă sau
fix. (D . Ionescu, Recherches sur la rage 1927).
Spermophilus, dar mai ales ariciul Jcurinaceus europeus)
în timpul hibernaţiei, este un animal propice dcsvoltărei abundente
a virusului rabic sub forma sa vizibilă, un mediu de cultură in
vivo absolut favorabil pentru studiul turbărei. In cornul lui Ammon,
mai cu seamă la ariciu şi la spermophilus şi mai rar la lup,
câine, epure, am găsit zone în întregime pline de aglomerări de
formaţiuni cocciform e extrem de fine, aşezate două câte două sau
izolate. Unele dintre ele trec către limita vizibilităţii, având un
aspect prăfos. In acelaş câmp microscopic, am putut găsi câte
odată toate variantele delà formaţiuni abia vizibile până la mici
coccus alungiţi. Fiecare coccus mic reprezintă probabil, nu un
singur element, ci o aglomerare sau mai curând o aglutinaţie a
unui anumit număr de ultra-microorganisme rabice cari astfel
devin vizibile. Colorând secţiunile prin procedeul Ziehl, am con
statat că micile formaţiuni cocciforme câteodată şi corpusculii lui
Negri sunt acido-alcoolo-rezistenţi : corpusculii intracelulari sunt
roz-pal, în timp ce formaţiile cocciform e sunt uneori perfect roşii.
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Această ide t:tate tinctorială este încă un argument asupra naturei
corpusculilor lui Negri. Formaţiunile acestea, extrem de fine, pă
trund în interiorul celulelor nervoase unde căutând să se înmul
ţească, sunt nevoite să aglutineze, suferind astfel un fenomen de
involuţiune cu sechestrarea lor de către protoplasma celulelor
nervoase, luând aspectul de corpusculi Negri. (Recherches sur
la rage 1927). Acest mod de a explica formaţiunea corpusculilor
este o afirmare a cercetărilor lui V. Babeş, Lipschătz, Jos, Koch
şi Rissting. Aceşti autori consideră că desvoltarea corpusculilor
se face în jurul micilor granulaţiuni cari se înconjoră de proto
plasma degenerată a celulei.
Prof. O. Marinescu şi Drăgănescu sunt de aceiaşi părere:
„celulele nervoase reacţionează prin formarea unei incluziuni (cor
pul lui Negri) care conţine cu adevărat virusul. Capsula de in
cluziune oyifilă ar părea elaborată în dauna unei substanţe eozinofile (granulaţiunile acido-file descrise în cornul lui Ammon
(Luzzari, Levaditi)". Am putut să constat, experimentând pe ariciu, spermophilus, epure şi câine, că in infecţiunea rabică, cu
cât incubaţia este mai scurtă, cu atât corpusculii sunt triai pali,
mai rari şi mai slab conturaţi. In alţi termeni, accentuarea reacţiunilor oxifile, ca şi aceia a sechestrărei cu apariţia capsulei, de
notă un fenomen de maturaţie şi involuţie evidentă în raport cu
vârsta corpusculului.
încă din anul 1886, V. Babeş a descris în celulele ner
voase la om şi animale moarte de turbare, corpusculi liialini
cari se colorează bine prin culorile de anilină, nedându-le însă
importanţa pe care o meritau. Aceşti corpusculi cari nu sunt decât
corpii descrişi mai târziu de Negri, fură reproduşi în 1890 în
Atlas du système nerveux (Hirschwald, Berlin) şi relataţi de V.
Babeş în Ann. de l ’ Inst. Pasteur 1892.
In şedinţa societăţii medico-chirurgicală din Pavia (1903),
savantul italian Adelchl Negri comunică găsirea corpusculilor protozoare în celulele sistemului nervos central al animalelor atinse
de turbare. Discuţiile asupra naturei acestor corpusculi au rămas
deschise până azi, rămânând însă hotărât că aceste formaţiuni
se găsesc cu predilecţie în interiorul celulelor din cornul lui
Ammon, la majoritatea cazurilor de turbare cu virus de stradă.
Negri afirmă cu siguranţă că este vorba de protozoare pe
cari le denumeşte după Calkins, Neuro-ryctor Hydrophoblal, dar
fără a aduce probe nici pentru afirmaţia sa, nici pentru reali
tatea ciclului de desvoltare pe care îl bănueşte la aceşti cor
pusculi.
După cercetările mele, corpusculii lui Negri se găsesc într’un procent de 9 5 % în turbarea de stradă. Ei lipsesc de obiceiu în turbarea cu virus fix, în forma paralitică, în cazurile de
incubaţie scurtă şi în acele cu virus „renforcé” .
Nu există o corelaţiune între distribuirea corpusculilor lui
Negri şi aceia a virusului rabic. Astfel am putut să mă conving
că în regiunile cele mai bogate în virus (bulbul, protuberanţa şi
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glandele salivare), corpusculii lui Negri sunt foarte rari sau ab
senţi, in timp ce în celulele piramidale ale cornului lui Ammon
şi în celulele lui Purkinje din creeruş, se găsesc cu predilecţie
şi numeroşi; ei sunt intracelulari, rotunzi, ovalari sau eliptici,
având dimensiuni variable dela i — 30. Forma lor depinde uneori
şi de locul unde sunt aşezaţi. Astfel acei cari sunt în prelungirea
celulelor piramidale din cornul lui Ammon sunt aproape tot
deauna alungiţi. Fără a fi o regulă generală, dimensiunile corpusculilor sunt în raport cu mărimea animalelor: la cai şi bovidee găsim de obicciu corpusculi mari; la cobai şi epuri, forme
mici. Mărimea lor depinde foarte puţin şi de durata incubaţiei,
însă gradul de oxifilie a corpusculilor depinde mult de prelungirea
acesteia. (D . Io:iescu, Recherches sur la rage 1927).
Numărul corpusculilor într’o singură celulă se poate ridica
în mod excepţional până la 28 la bovidec. La animalele hibernante, numărul lor trece uneori do 28, ne mai socotind formaţiu
nile cocdform e bine vizibile.
Ori care ar fi modul de inoculare a virusului rabic, locul
de predilecţie al corpusculilor este cornul lui Ammon.
In ceia ce priveşte repartiţia topografică a corpusculilor
Levaditi, Nicolau şi Schden, fac să intervie origina embrio-genetică
a diverşilor neuroni. După Prof. G. Marinescu, topografia cor
pusculilor lui Negri în sistemul nervos, depinde: 1) de poarta
de intrare şi de odogeneza în relaţie cu Ph. şi cu potenţialul de
oxidoreducţie; 2) de virulenţa speciei; 3) de perioada de in
cubaţie; 4) de durata boalei declarate. Prof. G. Marinescu in o
culând virusul de stradă în emisferul frontal stâng al epurelui,
animalul se îmbolnăveşte în 11 zile şi jumătate mai târziu şi
moare a 13-a zi. Corpusculii lui Negri indicau calea parcursă de
virus, aşa că în vecinătatea locului inoculat, 5 0 O/0 din celulele
examinate conţineau corpusculi. In circonvoluţiunile mai îndepăr
tate, numărul celulelor infectate scădea la 300/0.
In cornul lui Ammon, în amândouă părţile (din cauza c o 
municaţiei prin ventricole), se găseau corpusculi în 400/0 din ce
lule. Babeş a arătat că în mod excepţional pot să se găsească
corpuscu’ i analogi în glanda parotidă a animalelor turbate.
Prof. G. Marinescu a găsit corpusculi Negri în ganglionii
nervoşi ai substanţei medulare a capsulelor suprarenale şi în al
4-lea ganglion spinal dorsal. Eu am găsit în mod excepţional
corpi Negri în celulele glandei submaxilare la curinaceus europeus. Levaditi şi Schden au constatat prezenţa de corpi Negri
în epiteliul cornean al opurilor inoculaţi cu virus rabic în camera
anterioară a ochiului.
Corpusculii lui Negri sunt intracelulari şi numai cu totul
excepţional îi găsim şi extracelulari. Astfel Lentz găseşte ima
gini extracelulare de corpusculi în turbarea de pasaj. Achucarro
descrie cazuri rare de corpusculi Negri extracelulari. Eu am găsit
deasemenea rare ori corpi Negri extracelulari în special' la lup,
având câteodată structură interioară colorându-se rtet oxifil, ro
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tunzi, ovalari, alungiţi sau punctiformi. (D . Ionescu, Recherches
sur la rage 1927).
Corpusculii lui Negri prezintă in interiorul lor o structură
complicată: uneori formaţiuni interioare, bazofile, sub formă de
fine granulaţiuni polare, figuri diferite sau forme de bastonaşe;
alteori formaţiuni interioare, mici, rotunde, uşor refrigente, net
oxifilc. Unii corpusculi, mai ales formele mici, prezintă ca struc
tură interioară, numai un singur punct bazofil. După V. Babeş,
este foarte probabil că micii corpusculi centrali bazofili, sunt părţi
modificate ale protoplasmci sau ale nucleului cuprinzând parazitul
vizibil sau abia vizibil al turbărei. Cercetările mele personale m’au
condus la aceiaşi concluzie: virusul străbate în celulă şi toată sub
stanţa celulară se divide în fragmente inegale şi amorfe. Mai
târziu, fragmentarea se accentuiază aşa de mult încât se obţine
în sfârşit imaginea unui corpuscul Negri cu numeroase granulaţiuri bazofile la interior, colorate în albastru prin procedeul Lentz
sau G :emsalent şi cari nu sunt altceva decât părţile protoplasmei
şi câteodată ale nucleului, modificate. La animalele hibernante în
special, am găsit deseori forme în morula. In turbarea bovideelor
şi a cailor, se găsesc mai des forme în rozetă şi corpi interiori
numeroşi şi mari. In unii corpusculi se găsesc părţi clare sau vacuole; în aceşti corpusculi, granulaţiunile bazofile sunt foarte puţin
evidente. Alteori corpusculii nu prezintă nici o structură inte
rioară, sau sunt palizi coloraţi prin procedeul Mann sau Lentz;
în acest caz trebuie să fim prudenţi în afirmare, care nu poate fi
făcută decât dacă găsim şi corpusculi tipici în acelaşi preparat.
Corpusculii lui Negri sunt adesea înconjuraţi de o cap
sulă. Trebuie evitat de a se confunda un corpuscul Negri cu o
hematie suprapusă peste o celulă nervoasă, sau cu o vacuolă.
Nicolau şi Mme. K.opciowska pretind că în encefalul epurilor morţi de turbare experimentală cu virus fix, corpii lui Negri
există în mod constant, afirmaţie care până azi nu a fost con
trolată de nimeni.- Pentru Woodcock, corpii lui Negri ar fi re
zultatul unui proces hematofagic de natură patologică.
Incluziuni celulare cu proprietăţi tinctoriale identice cu ale
corpilor Negri, însă cu alte localizări şi altă morfologie, au mai
fost descrise in vaccin, herpes, variolă, molluscum contagiosum,
maladia lui Bornna, pesta găinilor, etc.
După cum vedem, explicaţiile asupra naturei corpusculilor
lui Negri sunt variate. Tanakamaru crede că aceşti corpusculi se
găsesc în creere, sănătoase sau bolnave, ca o degenerescentă (lipofuxine). Acton, Hugh şi Harvey ca şi Sanfelice şi în fine Benedek şi Porsche, cred că corpusculii lui Negri provin din nucleolii
celulelor nervoase. Prof. O. Marinescu şi G. Stroescu au în
treprins în ultimul timp cercetări histo-patologice foarte intere
sante, constatând în cornul lui Ammon, creeruş, bulb, o creştere
a numărului de granulaţiuni acidofile în jurul nucleolului. După
opinia autorilor, aceste granulaţiuni îşi trag originea din înmu
gurirea nucleolului şi traversează câteodată membrana nucleului
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pentru ca să emigreze în citoplasmă. Acţiunea excitantă a vi
rusului rabic asupra nucleolului duce la producerea de granulaţiuni oxifile cari, în virtutea fenomenelor elcctrochimice, traver
sează membrana şi dau naştere în citoplasmă la formaţiuni de
aspecte aşa de caracteristice corpusculilor lui Negri. Substanţa
oxifilă a acestor corpusculi n'ar fi decât un fel de întărire pro
tectoare a citoplasmei contra acţiunei nocive a ultravirusului. După
Prof. G. Marinescu şi G. Stroescu, corpusculii lui Negri nu pot
fi consideraţi ca protozoare (faza pansporoblastică a turbărci,
după Levaditi). C . Ionescu-Mihăeşti şi G. Badenschi, aduc deasemenea câteva documente microfotografice foarte interesante, o b 
ţinute în cursul unor experienţe şi observaţiuni întreprinse cu
ocazia studiului unui caz de enccfalo-myelită la om, transmisibilă
la maimuţă. Aceşti autori au observat o hipertrofie considerabilă
a nucleolului în general excentric, acompaniată de o refringenţă
particulară foarte accentuată şi în două stade mai avansate, un
proces de expulzare a nucleolului, în afara nucleului în cito
plasmă, iar de aici la exterior în celulă.
In anul 1924, Manonelian şi Viala înştiinţau că reuşiseră
să descopere agentul provocator al turbărei şi că îl văzuseră în
toate cazurile cercetate, în turbarea cu virus rabic de stradă cât
şi în turbarea cu virus fix. Ei numiră noul agent de turbare:
Encephalitozoon rabiei. F. Paul şi Schweinburg au experimentat
această afirmare pe 117 cazuri de turbare de stradă, Negri p o
zitivă şi pe o serie mai mare încă de cazuri de turbare de pasaj,
la epuri şi cobai. Concluziunea acestor autori este că, nu li s’a
întâmplat în nici un caz de turbare de stradă, naturală sau ex
perimentală, la nici o speţă animală şi nici la om, de a găsi prin
vre-o una din metodele citate, formaţiunile descrise de Mano
nelian şi Viala.
Levaditi, Nicolau şi Sc/iden, găsind o asemănare între co r
pusculii lui Negri şi Encephalitozoon cuniculi, agentul etiologic
al encefalitei epizotice a cpurclui, au propus numele de Glugca
Lyssae (fam. glugeidelor), pentru a denumi protozoarul rabic.
Aceşti autori admit că virusul rabic este o microsporidie specifică
ce comportă un ciclu evolutiv complex încă ne bine definit, cu o
fază de spori şi germeni ultramicroscopici şi o perioadă sporoblastică intracelulară. Corpii lui Negri după Levadiii, reprezintă
un organism viu. 0 m orfologie bine definită, un ciclu evolutiv
constant din care anumite forme corespund unor stade precise ale
turbărei, o structură asemănătoare cu aceia a microsporidiilor,
redau plauzibil pentru Levaditi, natura protozoară a corpusculi
lor lui Negri. In ceia ce priveşte structura parazitului turbărei
Levaditi şi colaboratorii săi conchid că Glugea Lysse prezintă
o constituţie polikistică şi o creştere prin endogeneză a kistelor
parazitului rabic. După Levaditi şi Nicolau, ultravirusurile neurotrope ar părea fi alcătuite din agregate de materie proteică,
vie, ale cărei dimensiuni nu par a întrece cu mult pe acelea
a agregatelor albuminoide cari servesc de suport proprietăţilor
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diastazicc sau toxinelor microbiene. Aceste ultravirusuri sunt adsorbite de aceleaşi suspensiuni cari fixează fermenţii solubili, to
xinele şi anumite materii colorante. Ele se ataşează globulinelor
serice cari le antrenează în precipitarea lor, prin dializă. Pro
prietăţi fizice comune de ordin coloidal, pun astfel foarte aproape
ultravirusurile pe de o parte, fermenţii solubili de altă parte.
încercările de a cultiva virusul rabic nu au dat până astăzi
rezultate concludente. Noguchi a crezut că reuşise să cultive viru
sul rabic într’un mediu cu lichid de ascită. Aproape toţi autorii
au Încercat cultura virusului rabic, întrebuinţând ca mediu creerul
animalelor; realizând de fapt numai o simbioză între virus şi
celulele nervoase. Aceste cercetări nu au fost confirmate până azi.
După V. Babeş, ţesutul nervos exercită asupra virusului o atiacţie comparabilă cu aceia a magnetului asupra ferului.
Lambert, Steinhardt, Poor, au descoperit mici formaţiuni
amintind corpusculii lui Negri, dar fără să poată constata o înmul
ţire oarecare a acestor corpusculi.
Levaditi a conservat activitatea virusului rabic 53 de zile,
servindu-sc de cornul cui Ammon sau de ganglioni. A. Mărie, a
putut conserva părticele de ţesut nervos rabic timp de câteva
zile, întrebuinţând gălbenuşul de ou în tuburi cu vid, la 38°.
Eu am putut conserva virusul rabic timp de 6 luni: creerul
rabic scos în mod aseptic, este pus într’un borcănaş steril, bine
parafinat, la întuneric şi la temperatura camerei. După 6 luni,
autoliza este complectă, insă inoculările subdurale la epuri, pro
duc turbarea cu o prelungire de incubaţie.
Di Vestea, Zagari, Babeş, Roux, au arătat că turbarea se
propagă în lungul nervilor; Nicolau, Galloway şi Mme. Dintăncescu introduc termenul de septinevrită. Prof. G. Marinescu şi
S. Drăgănescu au arătat că virusul se propagă pe calea nervilor
datorită unui fel de chimiotropism pe cari centrii nervoşi îi exer
cită asupra virusului; că propagarea virusului este legată de Ph.
şi potenţialul de oxido-reducţiune al ţesuturilor, de permeabili
tatea membranelor, de sarcina electrică şi de fenomenele electroosmotice ale ultravirusului. Pentru pătrunderea virusului în orga
nism, este nevoie de un suport constituit de calea nervoasă. Acest
fapt a fost numit de Goodpasture, electropism, de Levaditi neuroprobazie, iar de Prof. Q. Marinescu şi 5 . Drăgănescu, odogeneză..
IN T U R B A RE GĂSIM L E ZIU N I H ISTO-PATOLOGICE
IM PO RTAN TE. Schaffer, Prof. G. Marinescu şi Drăgănescu arată că leziunea medulară predomină de partea muşcăturei. Van
Gehuchten descrie leziuni masive în ganglionii spinali şi cei sympatici. T ot in turbare se găsesc şi infiltraţiuni cu limfocite, manşoane perivasculare rareori cu plasmozellen, nodulii Babeş, tumefierea celulelor endoteliale,, hiperemii şi extravasaţiuni sanguine,
leziuni de pyknoză, cromatoliză a celulelor nervoase (tigroliză),
degenerescentă grăsoasă, prezenţa de glicogen (D . Ionescu), vacuolizări, îngroşarea nevrogliei, leziuni de nevrită ascendentă, in
filtraţiuni în nervii periferici (Prof. G. Marinescu şi Drăgănescu).
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S’a crezut la început că se poate susţine un diagnostic
histo-patologic al turbărei. Cu timpul însă s’a dovedit că în di
ferite maladii produse prin virusuri filtrabile, bacterii şi protozoare, apar aceleaşi leziuni. Astfel se găsesc leziuni asemănă
toare în boala somnului, poliomielită, encefalită letargică, ence
falită herpetică, maladia lui Borna, mal. de Caddras. In ultimul
timp s'au găsit leziuni identice la epurii injectaţi în creer cu toxina
dizenterică. Diferite otrăvuri chimice ca fosforul, arsenicul, m or
fina, cocaina, pot produce leziuni cari reduc mult importanţa diag
nostică a leziunilor găsite în turbare.
VIRUS F IX ŞI VIRU S DE STR A D A . Pasteur a arătat că
virusul turbărei naturale la om şi animal, virusul de stradă, care in
jectat subdural l a epuri, produce turbarea de obiceiu în 15— 20
zile, după 178 de pasaje dela epure la epure, îşi scurtează tim
pul de incubaţie, ajungând în acel caz după circa 100 pasaje la
zile incubaţie şi după 178 pasaje, la 6 zile, incubaţie care a râ
ma« mai departe constantă. Acest virus astfel modificat, fu nu
mit de Pasteur virus fix sau virus de pasaj, care nu mai produce
turbarea furioasă la câine sau cobai, ci aşa numita turbare pa
ralitică. Aceste cercetări fundamentale au fost imediat confirmate
de V. Babeş, Hogyes, Galii Vaierio, Blasi ţi Rasso Travali, cari
au arătat ca în alte cazuri, virusul de stradă poate ajunge fix
după mai puţine pasaje.
Virusul fix este întărit (renforsat) pentru sistemul nervos
al epurilor, pierzându-şi, după părerea mai multor savanţi, vi
rulenţa sa pentru om. Un virus fix are o incubaţie de 5 zile,
un altul de 6, 7 sau 8 zile, după originea virusului de stradă
din care a provenit, şi in tr’un oarecare raport şi cu rasa, talia
şi vârsta epurilor inoculaţi, existând desigur şi alte deosebiri cari
ne scapă investigaţiunilor noastre.
Există în natură o multiplicitate de virusuri de stradă şi
virusuri neurotrope, putând să se diferenţieze unele de altele
numai după un studiu complect (acţiunea lor patogenă, neutrali
zarea, imunitatea încrucişată şi studiul diluţiunilor).
Puntoni admite existenţa mai multor virusuri de stradă, iar
Remlinger împarte virusurile rabice de stradă în A , B, C, şi D.
Bouffard descrie în Senegal aşa numitul virus „du chien fou” ,
iar Tschihatscheff în Asia Mică, găseşte un virus asemănător,
care nu ar fi patogen pentru om. S’a mai descris de Aujeszky,
o maladie care poartă numele de „paralizie bulbară infecţioasă”
sau „pseudo-turbare” , datorită unui virus filtrabil şi care produce
la pisici, câini, cai, bovidee, epuri, şoareci, o incubaţie de câ
teva ore şi debut brusc. Gemete vii, nici o tendinţă agresivă, salivaţie abondentă, perioada paralitică extrem de scurtă şi frequenţa morţii subite, prurit intens la locul de inoculare, contami
narea prin calea digestivă extrem de uşoară, contrar cu ceiace se
observă în turbare. Sângele în această boală este virulent.. Fe
nomenele encefalitice, paralitice, salivaţia şi glicozuria există ca
şi în turbare; se pretinde însă că această boală nu este trans
misibilă la om.
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Maladia lui Aujeski se găseşte mai ales în Ungaria şi
America dc Sud.
Sunt un mic număr de cazuri în cari incubaţia virusului
rabic la animale să fi fost de durată foarte scurtă. Calabresse,
Bordoni, Uffrcduzzi, d’Amato, descriu cazuri de incubaţie de io
zile la epuri. V. Babeş a găsit deasemenea virusuri cari produc
moartea la epuri in 7— 8 zile. Rcmlinger a putut izola virusuri
dc acest fel cari au produs turbarea paralitică clasică la epure, în acelaş interval de timp ca şi virusul fix. Diagnosticul
diferenţial al acestor virusuri fixe prezintă oarecare dificultate.
Astfel virusul Koritschoner cu incubaţie de 4— 5 zile a fost con
siderat mai întâiu ca un virus herpcs encefalitic.
S'a demonstrat mai târziu că acest virus era, sub toate rapor
turile, asemănător virusului rabic de stradă. In ultimul timp J.
Bablet şi H . Marneffe (1932) au descris cazuri de turbare în
Hanoi, produse de un virus cu virulenţă întărită (incubaţie de
8 zile la epuri). Westoon Hurst şi J. L. Pawan au publicat în
1931, relaţiuni asupra unei epidemii cu totul aparte: 17 per
soane au căpătat o formă de turbare cu paralizie ascendentă
acută tip Landry, cu moarte imediată. Ignorându-se mecanismul
de infecţiune, deoarece bolnavii nu purtau nici o urmă de muş
cătură şi nici nu-şi aminteau să fi fost muşcaţi, s’a pus diag
nostică de poliomielită, dar cercetările făcute de Rcmlinger şi
Bailly au impus diagnosticul de turbare.
Eu am găsit şi identificat un virus „renforce” la un lup
din jud Teleorman, virus care a avut dela început o perioadă
de incubaţie fixă, din cele mai scurte cunoscute până azi: 3 zile
la epure, 2 la cobai şi 4 la câine. (D . lonescu, Ann. de l’ Inst.
Pasteur 1932). Virusul acesta, asemănător virusului Koritschoner,
ne pune în prezenţa unor fapte cari merită să fie precizate:
există în natură virusuri rabicc de stradă excesiv de
tari, cari
au unele caractere ale virusului rabic fix, cciace ne explică în
parte unele eşecuri ale tratamentului antirabic.
In ultimul timp, studiul virusurilor neurotrope a adus oarecari sugestiuni asupra patogeniei unor boli. Este dovedit că pot
să se declare infecţiuni nevraxice latente cu ultravirusuri neu
rotrope, în urma contaminărei prin alte ultravirusuri deasemeni
neurotrope. Germenii asociaţi, nu numai că pot provoca infec
ţiuni latente, ci pot chiar să se substituie virusurilor cari le pro
voacă. Aşa se explică asociaţia între gripă şi encefalită epi
demică, între zona şi varicela. In turbare am observat că pe
lâr.gă virulenţa virusului, modificările de. teren cauzate de slă
birea organismului prin alcool, prin unele forme de gripă, trau
matisme, tare vechi ale sistemului nervos, pot sensibiliza orga
nismul în aşa fel încât pătrunderea virusului rabic chiar în can
titate mică prin muşcături foarte mici, să poată provoca turbarea
atunci când virusul introdus ar fi sfârşit prin a fi fost distrus.
In afară de Anglia, turbarea este endemică în toate ţările,
producând câte odată adevărate epizotii.
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Printre animalele cari dau omului turbarea prin muşcături,
câinele stă pe planul întâiu. Din 7288 de persoane cari au ur
mat tratamentul antirabic la institutul Dr. V. Babeş în anul 1932,
6504 au £ost muşcate de câini. Incubaţia la câine durează in g e
neral 3—6 săptămâni, mai rar 7— 10 săptămâni. Se cunesc cazuri
cu incubaţie redusă la o săptămână, iar altele până la 5— 7 luni.
T U R B A R E A CÂINELUI se arată la început printr'un semn
de mare importanţă: schimbarea de caracter. Un câine linguşitor
care sare vesel înaintea stăpânului său, devine supărăcios şi nu
ne putem apropia de dânsul; un altul foarte rău, devine blând. Din
acel moment, boala merge repede şi durează cel mult o săptă
mână.
La început câinele se ascunde sub pat, sub aşternut, nu
poate să mănânce, nu poate să înghită. Din cauza paraliziei muş
chilor de înghiţire şi ai fălcilor, de multe ori câinele începe prin
a sta cu gura deschisă, iar stăpânul său crede că a înghiţit
un os.
Este important să se ştie că foarte rar se întâmplă ca un
câine să înghită un os. In timpul acceselor de furie, câinele se
aruncă asupra oamenilor şi animalelor căutând să muşte, rupe cu
dinţii obiectele ce îi ies în cale, înghite bucăţi de lemn, paie,
etc. Cu ochii înroşiţi, cu spume la gură, el scoate urlete prelun
gite, terminând prin a cădea paralizat. Câinele turbat bea apă
cu lăcomie şi numai când paralizia atinge faringele, încetează
de a mai bea. Este interesant că acest animal, în faza de neli
nişte, la începutul boalei, fuge dela casa stăpânului său, ca şi
cum ar dori să-l cruţe de pericol. In fuga sa, poate alerga până
la 40 de km. fără oprire, muşcând persoanele din drumul său. Câte
odată revine acasă slăbit, cu vocea schimbată, murdar, adesea ră
nit. In aceste împrejurări este primit cu milă de stăpânul său
care poate astfel să fie muşcat. Forma aceasta de turbare fu
rioasă este mai rară. Mai răspândită este însă turbarea liniştită
mută sau paralitică, mai periculoasă prin faptul că nu atrage
atenţiunea, câinele nefiind deloc furios. Simptomatologia turbărei
la câine este variată şi diagnosticul clinic nu totdeauna uşor.
Durata lungă a boalei nu este ca la om un argument prezumtiv
contra ipotezei turbărei. Intr’o observaţie a lui Magazzari la un
câine ciobănesc în vârstă de 5 ani, au trecut 18 zile între
apariţia primelor semne clinice şi moartea animalului. Mai in
teresantă este observaţia lui Melli&s (la Souk-Ahras): un câine
muşcă pe stăpânul său la 17 Ianuarie şi de a doua zi prezinţă
fenomene paralitice din cauza cărora, diagnosticul ezită între tur
bare şi mielită cronică. Câinele moare la 14 Februarie, cu simptome de mielită (cronică) dorsolombară. Doi cobai inoculaţi cu
emulziuni din bulbul acestui câine, sucombă de turbare, unul la
io şi altul la 28 Aprilie. In acest caz, durata boalei declarată
la câine a fost de 29 zile.
Mai rar, turbarea poate fi transmisă de pisici, cai, boi,
porci, lupi. La păsări se citează în mod excepţional cazuri de
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infecţiune naturală, consecutiv unei muşcături. Eu am găsit vi
rusul rabic (1931) la un cocoş care mutilase oribil la faţă un
copil.
Turbarea cocoşului fiind susceptibilă de vindecare / Remlittger şi Bailly), este necesar de a examina cu atenţie cocoşul
şi de a institui un tratament antirabic la persoanele ciupite.
La om, turbarea evoluiază după acelaş tip ca şi turbarea
animalelor. Omul este contaminat prin muşcături şi gravitatea
acestei contaminări variază după regiune, profunzimea plăgilor,
modul de producere al muşcăturei (prin haină sau direct), felul
animalului care a muşcat. După statisticele anterioare tratamen
tului pasteurian, muşcăturile la faţă produceau o mortalitate de
880/0, la mâni 67,2S°/0, la corp 31,810/0, la membrele inferioare
21,210/0 (V. Babeş). De obiceiu muşcăturile la unghiul intern
al ochiului şi la extremitatea degetelor, sunt grave.
Incubaţia la om este în mijlociu de 40 de zile. Există to
tuşi incubaţiuni scurte de 12— 14 zile, precum şi lungi de 1,2
sau 3 ani. Mă îndoiesc de incubaţiunile mai lungi de un an. Ade
sea, după un interogatoriu insistent la unele persoane, am putut
afla că ele ignorau muşcături anterioare.
Forma de turbare furioasă (cu excitaţiuni) şi forma zisă
liniştită sau paralitică există deasemenea şi la om. Durata boalei
declarate este în mediu de 3 zile; există totuşi şi cazuri fudroiante, după cum, mai rar însă, pot exista cazuri prelungite
pâră la 8 zile.
Perioada prodromică începe uneori 2—3 zile înainte, cu cefalee rebelă, alteori cu senzaţiuni de mâncărime la locul muş
căturei, sau dureri cu iradiaţiuni dealungul nervilor respectivi.
Se mai observă turburări gastro-intestinale, greţuri, vărsături bilioase, inapetenţă şi dureri epigastrice. In acest moment apare
febra premonitorie a lui Babeş. In turbarea declarată apare hidrofobia, aerofobia, sialoreea, dilataţia pupilară, faza de exci
taţiuni şi moartea. Nu cunoaştem cazuri de vindecare. Observa
ţiile de turbare vindecată ale lui Chantemesse, Laveran, Roux,
Lebell şi Verescu, Courmont şi Lessieur, sunt cu siguranţă cazuri
de pseudo-turbare, deoarece simpla hidrofobie nu este un simptom
clinic specific. Am publicat dealtfel două cazuri de pseudo-turbare,
in care era vorba de o stare neuropsichopatică intermediară între
nevroză şi psihoză, având la bază ca obsesiune psihică într’un caz
isteria, în al doilea alcoolismul.
Dificultatea de diagnostic vine de acolo, întrucât simptomele
considerate caracteristice, pot să se observe şi în altă maladie.
Denyer şi Morley au publicat un caz de encefalită letargică mioclonică ce simula hidrofobia. O dificultate prezintă şi psihoza infecţioasă preferabilă în care se găseşte cefaleea premonitorie, constipaţia, apariţia febrei, prezintarea bruscă de delir cu caracterul
său halucinatoriu, oniric. I. Cantacuzino a semnalat posibilitatea
confuziunei tifosului exantematic cu turbarea. Epidemia de exantematic din timpul marelui războiu, fu caracterizată printr’un sin-
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drom bulbo-protubcranţial cu totul special: sughiţ, disfagie, dispnce
bulbară, trismus, câteodată însoţindu-se cu spasme ale faringclui,
imposibilitate de deglutiţie, hidrofobic. Confuziunea de diagnostic
mai poate fi făcută cu tetanosul şi isteria.
In sprijinul unui bun diagnostic diferenţial, am descris in
colaborare cu V. Valter, importante modificări hematologice in tur
bare (D . lonescu şi V. Valter, Biol. 1927). In perioada prodromică a turbărei se constată, cu două zile înaintea apariţiei simptomelor clinice de turbare, un tablou sanguin important pe care l-am
denumit sindrom hematologic de alarmă. Acest tablou sangu'.n este
caracterizat prin diminuarea bruscă a eozinofilelor până la aneozinofilie; creşterea numărului polinuclcarelor până la polinuclcoză
şi a leucocitelor, până la lcucocitoză, cu scăderea numărului monocitelor. In perioada de stare: leucocitoza până la 26.000, polinucleoză până la 900/0, aneozinofilie, micşorarea numărului monocitelor, mărirea relativă a numărului de hematii (7.000.000) şi
diminuarea peroxidazelor. Presiunea venoasă am găsit-o mărită
în turbare. In lichidul cefalorachidian, am găsit reacţiunile Pandy
şi Nonne-Apellt negative, pe C. Nageotte 1— 4 limfocite şi o glicorachie forte, până la 1 gr., 500/0.
In turbarea declarată, virusul rabic s’a găsit în salivă, sânge
(A . Mărie, Herman), în viscere (Remlinger şi Bailly), în urină
( D . lonescu, Biol. 1927). Glandele salivare sunt virulente cu 7
zile înainte de apariţiunea primelor simptome de turbare (D .
lonescu, Biol. 1927).
Virusul rabic poate fi transmis pe cale placcntară, întrucât
el se găseşte în sângele circulant, în timpul boalei declarate.
In general, după declararea boalei sau cu câtva timp înainte
de aceasta, animalele şi omul avortează feţi morţi. Virusul trecut
prin placentă la făt, se slăbeşte.
Un fenomen important în procesele de apărare ale organis
mului contra turbărei, este infecţiunea mortală auto-sterilizabilă.
Cercetările făcute de Remlinger şi Bailly, Nicolau, cât şi de
mine la eurinaceus europeus (Ann. Inst. Pasteur, 1932), ne arată
că virusul rabic poate fi distrus în sistemul nervos central, prin
forţele defensive ale organismului, în timp ce prin intensitatea lor,
aceste reacţiuni aduc moartea animalului. Am atras atenţiunea (D .
lonescu, Biol. 1932), că înainte de a conchide la o maladie m or
tală auto-sterilizabilă numai prin inoculări la epuri, trebuiesc făcute
probe experimentale şi prin inoculări la cobai — animal sensi
bil, — deoarece virusul este distrus uneori numai parţial. Virusul
pus astfel în evidenţă şi reinoculat la epure, îşi recapătă virulenţa
sa obişnuită.
Un rol principal în apărarea contra turbărei îl are terenul
sau mai bine zis gradul de imunitate naturală. Omul, maimuţa,
câinele şi lupul, se bucură uneori de o imunitate naturală contra
turbărei. Păsările se infectează excepţional în urma unei muşcă
turi, pe când experimental se poate produce turbare la găini,
gâşte, raţe şi porumbei tineri. Corbii, şoimii, porumbeii bătrâni,
şerpii şi peştii sunt refractari.
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Imunitatea sc poate produce şi prin aplicarea unui tratament
antirabic. In 1884, Pasteur arată că a reuşit să provoace la câini
o stare refractară pentru turbare, injectându-Ie virus rabic de acti
vitate diferită. Un an mai târziu, Pasteur, Roux şi Chamberland,
comunicară metoda de vaccinaţiune cu măduve rabice atenuate prin
uscare. Mare a fost emoţiunea lui Pasteur când s’a practicat prima
vaccinaţiune la un copil, două zile după ce fusese muşcat. Tra
tamentul dură 11 zile, iar inoculările făcute în acelaş timp la
epuri cu măduvele uscate 6 zile, nu mai erau virulente. Din Iulie
1885, tratamentul pasteurian a fost aplicat cu succes intr’un mare
număr de institute antirabice depc tot globul, cruţând mii de vieţi
omeneşti. Tratamentul pasteurian primitiv ce întrebuinţa măduve
uscate timp de 14 zile, a suferit în urmă ameliorări şi modificări.
Practica vaccinaţiunilor a arătat că se pot întrebuinţa şi măduve
virulente de 5, 4, 3, 2 şi chiar o zi, fără riscuri evidente, ci din
contră, având şanse mai mari de a imuniza.
M ETO D ELE D E TR A TA M E N T pasteurian modificate, va
riază aproape dela institut la institut. Astfel la Paris, Buenos-Ayres,
Montevideo, Tokio, se utilizează metoda originală a lui Pasteur,
întrebuinţând glicerina pentru păstrarea măduvilor după indica
ţiile lui Calmette. La Cairo, Riga, metoda diluţiunilor, la Salonic
şi Geneva, vaccinul original a lui Fermi (fenicat), la Bucureşti,
metoda românească a Prof. Babeş (vaccin atenuat prin căldură la
450— 65° şi :adăogat cu măduvi uscate dela 0 până la 6 zile),
la Sassari, sero-vaccinaţiunea lui Fermi. In unele institute se în
trebuinţează metoda lui Semple cu vaccinuri fenicate ucise; în
altele metoda lui Puntoni cu vaccinuri fenicate vii.
In institutele Jugoslave se întrebuinţează metoda lui Hempt
cu vaccinuri eterizate fenicate, iar în unele institute bulgare, vaccin
cu Jatren.
Tratamentul antirabic se administrează ori de câte ori o
persoană este muşcată de un animal din categoriile A, B, C şi D.
In categoria A intră animalele diagnosticate turbate prin proba
experimentală; în categoria B, animalele diagnosticate prin exa
menul clinic veterinar; în categoria C, animalele dispărute sau câinii
vagabonzi; iar în categoria D, animalele cari rămân sănătoase.
Sc preconizează tratament antirabic şi la persoanele muşcate
de un animal în aparenţă sănătos, punând animalul în observaţie
circa 10 zile, după care timp suspendăm tratamentul dacă animalul
continuă să rămână sănătos (categoria D ), deoarece saliva unui
animal poate să conţină virusul maximum 10 zile înainte apariţiei
simptomelor rabice. In caz de muşcături uşoare (membrele infe
rioare sau prin haină), putem temporiza aplicarea tratamentului,
dacă animalul rămâne sănătos 10 zile dela data muşcăturei.
Pentru tratamentul antirabic se întrebuinţează în general, fie
vaccinuri aşa zise ucise, fie vaccinuri vii. In toate tratamentele cu
vaccinuri vii cum este de exemplu vaccinaţiunea antivariolică, există
un risc cu totul excepţional. Referindu-ne la un număr de 290.337
de trataţi prin diferite metode la mai multe institute în anul 1931,
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riscurile cu accidentele paralitice după tratamentul antirabic prin
vaccinuri vii, au fost aproximativ de 4,4 ori mai mari decât cu
vaccinuri încălzite (A . G. Mekendrik, Bull. de l’org. d ’hygiène de la
Soc. des Nations 1933). D. Paulian relatează în acest sens o o b 
servaţie foarte interesantă asupra unui caz de mielită recidivantă
post vaccin antirabic, la o persoană care făcând tratament anti
rabic în două rânduri la interval de 25 de ani, a prezintat aceleaşi
fenomene clinice, sfârşind cu vindecarea.
Factorul teren în aceste determinări este cel mai important.
Dealtfel căutăm să evităm acest inconvenient prin toate mijloacele
noastre cu putinţă. îndată ce în cursul vaccinaţiunei antirabice apare o stare febrilă, se suspendă tratamentul pentru câtva timp şi
se reia după trecerea febrei.
La Institutul D-r V. Babeş, accidentele post-vaccinale sunt ex
trem de rare (1/10.000— 1/15.000).
Aici, trebue să amintim că în dorinţa de a duce tratamentul
antirabic cât mai eficace, V. Babeş, încă din anul 1889, a făcut
încercări terapeutice cu serul animalelor vaccinate antirabic, iar în
anul 1891, a stabilit neutralizarea virusului rabic in vitro în pre
zenţa serului antirabic. Aceasta este prima cercetare de acest gen
în literatura medicală, cu mult înaintea lui Behring (1894), Roux,
Wernicke, cari demonstraseră în urmă că serul animalelor în stare
de imunitate antidifterică activă, conţine o antitoxină specifică,
capabilă de a neutraliza toxinele difterice in corpul animalului ca
şi in vitro. Aşa, cu drept cuvânt, putem numi pe V. Babeş, pă
rintele seroterapiei moderne. In urmă, serul a fost lăsat la o parte
şi s’a vorbit chiar de „la déchéance du scrum antirabique” , din cauza
lipsei unui criteriu în aprecierea eficacităţei serului, calea de infecţiune la animalele de experienţă fiind sau nesigură, sau prea
severă (cerebrală). Prof. G. Proca, S. Bobeş şi D. Ionescu, în
ultimul timp, alegând pentru infecţia cobailor trataţi cu ser, calea
preconizată de Itabashi (1931), — infecţiunea plantară, — au afir
mat eficacitatea serului antirabic şi acţiunea sa preventivă la cobai.
Făcând o privire generală asupra statisticei tratamentului
antirabic la Institutul V. Babeş delà înfiinţare, se constată că ex
ceptând anii 1916— 1917, cifra persoanelor tratate este într’o con
tinuă creştere, începând delà 148 în primul an, şi ajungând la 8255
în anul 1933. Totalul pacienţilor trataţi în acest institut până la
31 Dec. 1933, se ridică la 107.589. Din aceste date se vede creş
terea extraordinară a numărului de persoane tratate în ultimii ani.
In ce priveşte insuccesele de tratament, ele sunt extrem de
rare. Datorită îmbunătăţirilor şi perfecţionărilor metodei de trata
ment, cifra insucceselor a scăzut delà 30 la mie în anul 1888,
la 1 la mie în 1926 şi în medie, la 0,27 la mie pe ultimii ,3
ani. Metoda practicată la Inst. V. Babeş, dă rezultate foarte bune,
după cum se vede din datele de mai sus. înregistrăm la Bucureşti şi
15 cazuri de turbare în anul 1932, 18 cazuri în 1933, la persoanele
cari din ignoranţă, nu au urmat un tratament antirabic.
Pentru ţările unde turbarea este în creştere ca la noi, vacci-
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naţia preventivă şi curativă a animalelor, în special a câinilor,
trebuie să fie obligatorie, alăturea de dispoziţiile în vigoare, de
poliţie sanitară. Fie că se întrebuinţează vaccinuri fenicate (Jasiorowsky, Umeno şi Doi), vaccinul fenicat a lui Finzi, vaccinul eter
a lui Remlinger sau vaccinul glicero-formolat, scopul urmărit este
de a produce imunitatea solidă a animalelor, ferind astfel oamenii
de pericolul turbărei, în urma unei infecţiuni la animale cu un
vaccin viu.
In Institutul V. Babeş, am reuşit să prepar un vaccin special
pentru animale. Acest vaccin este preparat cu emulziune din creer
de câine inoculat cu virus rabic provenit delà un lup turbat şi
fixat pe câine (D . Ionescu, Ann. Inst. Pasteur, 1932). Vaccinul
preparat este fenicat 10/0, ţinut 3 zile la 370, controlat experimental
şi este absolut inofensiv (virus ucis), producând o puternică imu
nizare. Vaccinarea antirabică de necesitate în caz de muşcături la
cai, oi, vite, capre, porci, poate fi făcută în toate cazurile imediat
după muşcătură sau cel mai târziu după zece zile, la câini
după muşcături suspecte, vaccinarea poate fi făcută numai dacă
există posibilitatea ca animalul să fie izolat şi ţinut în observaţie
timp de 3 luni delà data muşcăturei.
Vaccinarea antirabică preventivă se repetă în fiecare an la
animalele de preţ pe cari voim să le punem mai bine în stare
de apărare. Când animalul vaccinat ar fi muşcat de altul turbat,
se va revaccina imediat. Vârsta animalelor supuse vaccinărei tretrebuie să fie de cel puţin 4 luni.
Metoda aceasta de vaccinare, ne oferă următoarele avantaje
faţă de alte metode:
1) Avem totdeauna la dispoziţie un virus rabic fixat pe câine,
cu o valoare antigenică bine determinată.
2) Cu o rezorbţie uşoară pentru câini, deoarece injectăm creer
delà aceiaşi speţă.
3) Imunitatea care se conferă cu vaccinul nostru este solidă
şi durabilă.
4) Vaccinul preparat de mine este absolut inofensiv.
Procesul de apărare contra turbărei, precum şi secretul imunităţei câştigate este însă obscur. După A . Marie, virusul rabic
ar fi distrus în organism de către substanţele albuminoïde, cari
intră în compoziţia creerului. S ’a recurs în a se compara imunitatea
antirabică în mecanismul său general, cu vaccinaţiunea carbonoasă,
deşi există deosebiri. In vaccinaţiunea antirabică, cantitatea de virus
introdus în organism, joacă rol principal; în vaccinaţiunea carbo
noasă ca şi în cea antivariolică, cantitatea nu are decât un rôl
secundar.
Pentru Marx, virusul fix-epure a suferit o slăbire pronunţată
faţă de organismul omului şi al animalelor şi este repede distrus
după introducerea sa subcutanat, iar conţinutul virusului astfel lizat,
poate incita elementele celulare în producerea anticorpilor. S’a
observat însă că nu există un paralelism absolut între valoarea
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ncutralizantă a serului animalelor imunizate şi gradul lor de re
zistenţă la infecţiunea rabică.
In ultimul timp, E . Löffler şi F. Schweinburg, atribuie ţesu
tului reticulo-endotelial, un rol important în producerea imunităţii
în turbare.
*

: La rage chez l’homme et chez les
animaux à la lumière des recherches nouvelles.
D oc.

D r. D i m i t r i e I o n e s c u

L’auteur expose les dernières dates sur le virus rabique, sur les corpuseules
de Negri, sur les lésions histopathologiques dans la rage, sur le virus fixe et le
virus des rues.
Après une exposition de la symptomatologie de la rage chez l'homme et
chez les animaux, l'auteur termine par la narration des traitements pratiqués dans
les autres pays et s’arrête aux bons résultats obtenus grâ ce A un riche matériel
par la méthode de Babeş & l’institut antirabique, qui lui porte de nom, de Bucarest.
D o c. D r. DlMITRIE I o n e s c u : Die Hundswut bei Menschen und
Tiere im Lichte der neuen Forschungen.
Der Verfasser zeigt uns der Reihe nach die lezten Ergebnisse Ober den
Rabischen Virus, über die Negrischen Körperchen, Ober die histopathologischen
Verletzungen, Ober den Virus fix und Virus der Strasse.
Nach einer Darstellung der Simptomatologie der Hundswut bei Menschen
und Tiere schliesst der V erfasser mit der Darstellung der Antirabischen Behan
dlung die in andere Länder praktiziert wird und hält sich au f bei den guten E r
folgen erlangt auf einer aussreichenden M enge mit der Babeschen Methode von
dem Antirabischen Institut aus Bukaresth.
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AL STĂRILOR NEVROPATICE
Insomnii nervoase, anxietate, angoasă, vertigii, turburări nervoase ale vieţii genitale, turburări iunctionale
ale cordului, vor ii în totdeauna ameliorate prin

'1

PASSIFLORINE
:

medicament regulator al simpaticului şi sedativ central,
compus numai din extracte vegetale atoxlce: Passlflora Incarnata, Sa lix alba, Crataegus oxyacantha .

Reprezentantul Laboratoarelor: G. REAUBOURG, Paris.
:

Literatură

şl eşantioane:

G & O R G R S

,'

V E R G L A S

1. Str. Precupeţii Vechi—Bucureşti, Sectorul 3 j

'

RELAŢIILE FUNCŢIONALE INTRE HIPOFIZA $1 <1LANDELE
SEXUALE LA FEMEE *)
de

D -r D. CARAMZULESCU
Preparator Clinica Ginecologică (Bucureşti).

Relaţiile funcţionale între glandele endocrine au fost între
zărite dela primele cunoştiinţe ale acestora. E de Cyon, primul,
a expus o teorie asupra raporturilor între tiroidă şi glanda pituitară şi efectele lor asupra circulaţiei cerebrale. Sapius conchidea
la o corelaţie între toate glandele cu secreţie internă a căror func
ţiuni, după el, influenţează într’un mare grad activitatea organis
mului în stare normală şi patologică.
S’au observat modificări ale timusului în unele hipertiroidii,
ale splinei în unele afecţiuni ale ficatului. In sindromul adiposogcnital, acromegaliile, infantilisme sexuale se găsesc anomalii ale
glandei pituitare şi organelor sexuale. Studiul anatomo-histologic al
hipofizei a arătat modificări în timpul sarcinei, pubertăţii, după
castraţie.
Până acum câţiva ani, funcţiunile hipofizei erau foarte ob
scure, confundându-se leziunile acesteia cu acelea ale regiunei infundibulo-tubericne şi neştiindu-se nimic precis asupra legăturilor
funcţionale între glanda pituitară şi organele genitale. Organ pro
fund înfundat la baza creerului erau greu de abordat fără să nu
se provoace leziuni ale sistemului nervos. Primele încercări de hipofizcctomie se datoresc lui Marinescu (1891), care reuşi să facă să
supravieţuiască câteva zile, două pisici. Numeroşi cercetători încer
cară (Caselli, Gaglio Boteanu, Della Vedova, Fichera, Paulescu),
hipofizectomii pe diverse animale. Horsley .făcu ablaţia hipofizei pe
2 câini care au supravieţuit 5— 6 luni fără să prezinte turburări aparente.
In 1908, Gunelli a arătat că hipofiza nu are decât o impor
tanţă secundară, iar Paulescu că este indispensabilă vieţei.
Căile de acces pentru extirparea hipofizei pot fi: temporală,
bucală sau transfenoidală.
*) Lucrare primită la redacţie la 28 Sept. 1934.
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i)
FEN OM ENELE GENITALE OBSERVATE IN URM A
E X T IR P Ă R IL O R H IPO FIZE I.
Ablaţia totală a lobului anterior al hipofizei provoacă m odi
ficări in tot tractul genital.
a) Animalul impuber; operaţia determină inhibiţia complectă
a desvoltărei, apoi regresiunea organelor genitale. Totodată este o
oprire a creşterei generale, animalul are aspect infantil, caracterele
secundare nu apar. Ovarul rămâne mic şi nu conţine decât foliculi
de Graaf degeneraţi, foliculi primordiali şi celule interstiţiale. Ute
rul încetează de a mai creşte, este mic, puţin vascularizat.
b) După pubertate. Dacă operaţia este făcută după puber
tate tractul genital degenerează. Ciclurile oestrale nu se mai mani
festă, apetitul sexual dispare, concepţia e imposibilă. Nu există maturaţie foliculară, nici ovulaţie, fenomenele de atrezie foliculară se
exagerează, corpii galbeni vechi dispar. Greutatea ovarului diminuă
la şobolancă; 5 zile după operaţie se notează în mijlociu o pierdere
de 260/0, iar după 15 zile atinge 760/0.
c) Animal gravid: Se produce abort după 3 zile.
Totalitatea acestor fenomene nu se produce, decât dacă s’a
ridicat o parte suficient de importantă din lobul anterior. Dott crede
că trebue să se distrugă mai mult de 2/3 din antehipofiză şi Smith
socoate că e suficient să se lase pe loc o cantitate minimă de glandă,
pentru ca fenomenele să nu apară sau să fie foarte atenuate.
S'au ivit discuţiuni în privinţa originei acestor fenomene. Paulescu, Cushing, Aschner, Dott, Houssay, spun că ablaţia antehipofizei constitue sindromul Babinski-Froehlich. Frumoasele cercetări
ale lui Camus şi Roussy au demonstrat într’un fel evident că sin
gure leziunile în „tuber” puteau să determine turburări comparabile
cu acelea descrise în urma intervenţiilor pe hipofiză: poliurie, obe
zitate, atrofie genitală.
Controlurile histologice post-operatorii garantau absenţa con
comitentă de leziuni ale glandei şi autenticitatea nervoasă a turburărilor observate. Smith a observat un sindrom tuberian la şoarece,
caracterizat prin fenomene cari nu se aseamănă cu cele ale hipofizectomiei. Brouha distinge un sindrom tuberian cu adipozitate cnormă şi regresiune puţin pronunţată a aparatului genital, un sin
drom hipofizar cu degenerescentă a tractusului genital, fără adipo
zitate şi un sindrom adiposo-genital tipic cu leziuni simultane ale hi
pofizei anterioare şi hipotalamus.
Pare că există între hipofiză şi regiunea tuberiană o asociaţie
funcţională care va permite să explice producţia turburărilor prin
leziune glandulară sau prin leziune nervoasă. Cercetările lui Herring
şi Collin au arătat că mase coloide treceau din pars intermedia în
pars nervosa pentru a fi descărcate în al treilea ventricul (neurocrinie), Recent lucrările lui Grigore Popa şi Unna Fieldings au
arătat că există o legătură vasculară remarcabilă între glanda pituitară şi regiunea hipotalamică, constituind un veritabil sistem porthipofizar, al cărui punct de plecare este hipofiză şi punctul de so
sire regiunea tuber.
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2)
FEN OM ENELE GENITALE OBSERVATE IN URMA
TR A N SP L A N T A Ţ IU N II D E H IPO FIZA.
Pentru a se satisface dezideratul ştiinţific şi pentru a fi ratifi
cate turburările, ce am văzut că se produc in urma extirpărei antehipofizei, s'a căutat să se recurgă la o contraprobă experimentală,
încercându-sc să se obvieze la aceste efecte prin acţiunea transplantclor. Astfel s’a utilizat technica lui Smith a transplantaţilor zilnice
şi se reuşi ca animalul hipofizectomizat să redevină animal normal,
implantându-i-se zilnic lob anterior de hipofiză. Zondek şi Ascheim
au avut rezultate identice cu acelea ale lui Smith.
Acţiunea transplantelor asupra turburărilor datorite ablaţiei
lobului anterior.
Animalul femee impuber. Implantaţiile zilnice provoacă apari
ţia precoce a pubertăţii. Orificiul vulvar şi canalul vaginal se for
mează, examenul secreţiei vaginale relevă prezenţa abundentă de
celule keratinizate caracteristice de oestrus. Ovarele conţin numeroşi
foliculi de Graaf gata să se rupă, uterul este destins şi hiperemiat,
ansamblul tradusului genital prezintă aspectul caracteristic al peri
oadei oestrale.
Transplantele provoacă apariţia precoce şi evoluţia unui ciclu
oestral complect la animalul impuber. Tratamentul antehipofizar
este capabil de a determina maturitatea sistemului genital de 2
ori mai curând decât la animalele normale cele mai precoce.
Ovar. Greutatea se măreşte de 2— 19 ori faţă de aceea a or
ganelor de animale martore de aceeaş vârstă. Totodată este o hi
pertrofie datorită unei creştere considerabile a numărului de foliculi
sau corpi galbeni. Atresia foliculară este inexistentă.
Uterul este hipertrofiat şi greutatea sa atinge sau depăşeşte, în
momentul oestrului precoce, greutatea unui organ ridicat dela un
animal mult mai în vârstă, devenit spontan puber. Structura sa histologică este la fel cu aceea ce se observă în cursul ciclurilor nor
male; cpiteliu îngroşat, îngroşarea mucoasei şi a straturilor mus
culare.
Vagin. Epiteliu se îngroaşe şi keratinizează, descuamează dând
lichidului de secreţie vaginală, compoziţia dtologică tipică a peri
oadei de rut.
Fcmeea adultă. Un tratament de 2— 4 zile provoacă o mărire
netă a greutăţii ovarelor şi uterului. Dacă se continuă tratamentul,
ovarul se măreşte de 3 ori în greutate. Hipertrofia uterului e mai
puţin marcată. Stadiul oestral nu este net diferenţiat şi femelele
astfel tratate acceptă coitul. Examenul post-mortem arată o „pontă”
ovulară supraabundentă. Smith şi Engle âu găsit într’o singură
trompă 37 ovule fecundate.
Femeea gravidă. In timpul gestaţiei, implantaţiei de lob ante
rior declanşează reluarea activităţii ovariene. Engle şi Mermood au
demonstrat că şoarece şi şobolance, primind zilnic transplante, din
ziua care urmează fecundaţiei, nu arată nici un semn de gravitate.
Dacă tratamentul începe 4, 5, 6 zi după fecundaţie, sau nu se face
implantarea sau apare hemoragie, semn de ruptură a conexiunilor

1008

utero-placentare. Zondek şi Ascheim au implantat la şobolancă dintr'o dată şi în timpul celei de a 2-a jumătăţi a sarcinei, 50— 100
mgr. lob anterior de hipofiză şi au găsit după câteva zile foctus
viu, o placentă normal înserată şi un număr variabil de ovule în
trompă. Ovulaţia s’a produs fără să se întrerupă sarcina. Fels arc
rezultate analoge.
Evans şi Simpson au observat că la şoarece gestaţia se poate
prelungi peste termenul normal, când se implantează la animal 1— 2
hipofize de şoarece în timpul ultimelor 5 zile ale sarcinei. Antehipofiză în doză suficientă este totdeauna capabilă de a stimula
ovarul animalelor în gestaţie. Deci se poate produce:
1)
Vidaţia oului imposibilă; 2) Formaţia abundentă de pscudo
corpi galbeni şi foliculi luteinizaţi; 3) Maturaţia foliculilor cu ovulaţie normală şi formaţia de corpi galbeni fără întrerupere a sar
cinei; 4) Avort când doza c suficientă şi sarcina recentă; 5) Pre
lungire a sarcinei peste termenul normal.
Femeea la menopauză. Implantaţia antehipofizei redeşteaptă
activitatea ovariană şi dă tradusului genital structura şi valoarea
funcţională ce prezintă în timpul vieţei sexuale (Zondek şi Aschheim).
La femeile castrate antehipofiza nu are aproape nici o in
fluenţă pe tradusul genital.
Din cele expuse reese că ţesutul antehipofizar transplantat este
activ la femelă cu condiţia ca ovarul să existe. Acest ţesut libe
rează un hormon care stimulează procesele de maturaţic foliculară
şi formaţia de foliculină.
Lobul anterior al hipofizei este excitantul specific al ovarului
din punct de vedere al secreţiei externe, pontă ovulară şi al se
creţiei interne (formaţia de hormoni ovaricni). Integritatea anato
mică şi funcţională a tradusului genito-mamar depinde de activitatea
normală a prehipofizei. Prin intermediarul obligator al ovarului,
hormonul prehipofizar joacă un rol primordial în determinarea pu
bertăţii şi în regularea vieţei genitale.
3)
FEN OM ENE G EN ITALE O BŢIN U TE PRIN E X T R A C
TE H IPO FIZA R E .
Rolul hipofizei şi rezultatele obţinute cu transplantele au dat
noţiuni atât de importante încât s’a căutat să se extragă din lobul
anterior anumite preparate care administrate la animale să dea
rezultate comparabile cu cele obţinute prin implantaţiile de prehipofiză.
Evans şi Simpson cred că există mai mulţi hormoni hipofi
zari şi că doi dintre ei sunt izolabili. Primul hormon de maturaţie
sexuală exercită un efect analog cu acela al transplantelor. Al doilea
hormon, de creştere, acţionează pe organism în general, dar posedă
şi efecte luteinizante asupra ovarelor.
Cei doi hormoni intervin în regularea activităţii ovariene, unul pentru a stimula maturaţia foliculară, celălalt pentru a provoca
fenomenele de luteinizaţie şi formaţia de corpi galbeni (Bellerby,
Ascheim, Brouha, Simonet).
Făcând abstracţie de fenomenele de creştere generală şi limitându-ne exclusiv la acţiunea extraselor de lob anterior pe ovarul
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animalului normal, se obţin 2 efecte diferite şi bine determinate:
t) Maturaţia de foliculi, oestrus, ponta ovulară, pubertate pre
coce la impuberi, formaţie de corpi galbeni şi diminuţie a fenome
nelor de atresie foliculară, dcsvoltare marcată a uterului şi glandelor
mamare (şoarece, epuroaică, cobai, m acac). 2) Hiperluteinizaţie
bruscă a ovarului cu oprire imediată a proceselor de maturaţic foli
culară şi a ciclurilor oestrale, întârziere sau suprimare a pubertăţii
la femeea infantilă şi formaţia de corpi galbeni atretici.
Englc şi Evans cu extrase hipofizare alcaline au observat o
luteinizaţie masivă a ovarelor cu formaţie de corpi galbeni atre
tici (desvoltaţi pe socoteala foliculilor tineri) luteinizaţia, sfârşind
curând la castraţie fiziologică. Din contră injectând extrase acide,
se obţine o supramaturaţic foliculară cu tendinţă mult mai slabă
la formaţia de corpi galbeni.
Ascheim în urma cercetărilor sale relative la acţiunea urinei
de femei însărcinată sau nu, pe rozătoare a remarcat că unele urini
provoacă numai prima reacţie: maturaţie de foliculi (reacţia I),
pe când altele provoacă celelalte 2: apariţia de puncte hemoragice
(reacţia II), şi corpi galbeni atretici (reacţia III). Aceste fapte
au fost confirmate de Ehrhardt şi Bruhl, astfel că Zondek a putut
distinge 2 hormoni sexuali pe cari îi înseamnă cu numele de Prolan A hormon de maturaţie foliculară şi Prolan B care luteinizează
şi provoacă punctele hemoragice.
Hormonii ovarieni şi hipofizari sunt în strânsă legătură, unii
fiind sub dependinţa celorlalţi şi împreună prezidând modificările
cari se produc în ovar şi în uter în cursul unui ciclu menstrual.
Să vedem cari sunt aceste modificări: •
Ovar. La un mic interval dela sfârşitul regulelor, maturaţia
începe, se accelerează încet, încet şi curând un'folicul proemină la
suprafaţa ovarului; la a 13-a— 14-a zi a ciclului foliculul matur se
rupe şi liberează un ovul. In foliculul rupt se produc modificări ce
lulare cari în câteva zile sfârşesc la formaţia unei glande endocrine
temporare, corpul galben. Aceasta ajunge la maturaţie 5— 6 zile
înainte de începutul regulelor şi soarta sa ulterioară va depinde de
soarta ovulului; dacă ovulul este fecundat, corpul galben prosperă şi
va persista mai multe luni; dacă oul nu este fecundat, corpul galben
începe să regreseze la începutul regulelor şi dispare rapid, în timp
ce un nou folicul începe progresiv maturaţia sa.
Uter. Ciclului ovarian îi corespunde un cilu uterin, care este
sincrom, descris de Hitschmann şi Adler (1905). Mucoasa endouterină începe să se îngroaşe imediat după sfârşitul regulelor; accastă îngroşare este mai întâi foarte lentă, astfel că a 14-a zi, în
momentul în care ovula părăseşte ovarul, endometrul este încă sub
ţire, glandele puţin desvoltate şi neprezentând nici un fenomen de
activitate secretorie. Aceasta apare câteva zile mai târziu şi devine
considerabilă 5—6 zile înainte de începutul regulelor în coincidenţă
cu maturitatea corpului galben; în acest moment endometrul este
foarte gros, criptele şi glandele sunt foarte desvoltate, având pe cupă
un aspect labirintic caracteristic; este stadiul premestrual sau pre-
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gravidic. Dacă oul este fecundat, proliferaţia endometrului va con
tinua pentru a da naştere la caducă şi placentei materne; în absenta
fecundaţiei, uterul se separă brusc de straturile superficiale ale mu
coasei, dela începutul regresiunei corpului galben: rezultă o hemo
ragie externă, fluxul menstrual.
Rezumând în câteva cuvinte cele expuse cu privire la aceste
fenomene, putem spune următoarele:
1) Primul stadiu al proliferărei endometrului este datorit unui
hormon secretat de foliculul de Graaf în calc de matura ţie, foiiculina.
2) Stadiul premenstrual al mucoasei utcrinc este legat la un
alt hormon ovarian, secretat de corpul galben, lutcina (progestina).
3) Secreţia acestor 2 hormoni ovarieni se produce sub influ
enţa celor 2 hormoni cari iau naştere în lobul anterior al hipofizei:
Prolanul A. declanşează maturaţia foliculară şi secreţia foliculinei.
Prolanul B. comandă transformaţia foliculului în corp galben.
Prolanul A. nu a putut fi izolat din hipofiză, însă Zondek a
arătat că se găsea, fără Prolan B. în urinele femeilor ovariectomizate sau atinse de cancer genital. Este o substanţă fragilă, distrusă
prin fierbere, acizi şi alcali, inactivă pe cale digestivă. Injectată din
6 în 6 ore timp de 36 ore la o şobolancă impuberă, determină o
pubertate precoce, oestrul apărând la 100 ore dela debutul injec
ţiilor.
Dacă în acest moment se scarifică animalul, se vede că ovarele
sunt mari, turgescente şi suprafaţa lor presărată de mici vezicule cari
sunt foliculi maturi; câte unii sunt rupţi dar nu se constată nici
o urmă de corp galben.
Nici Prolanul B. nu a putut fi izolat din hipofiză, dar se gă
seşte câteodată neamestecat cu Prolan A. în urinele femeilor însărci
nate; contrar Prolanul ui A. nu se găseşte niciodată în urinele fe
meilor castrate, nici în cancerul genital. Chimic e vecin de Prolanul
A. Injectat la şobolancă, nu determină oestrus, dar dacă animalul
este omorît după 100 ore se vede ovarul mărit şi acoperit de nu
meroase grăunţe galbene cari la secţiune sunt corpi galbeni atretici.
Nu există maturaţie foliculară şi nu se găseşte nici o modificare
a căilor genitale simptomatică de o secreţie de foliculină. Aceşti
doi hormoni genitali antehipofizari nu sunt specifici sexului femenin. Hipofiză de bărbaţi, implantată şobolancei produce aceleaşi
reacţii ca şi aceea de femee. Prolanul A. a fost găsit de către
Zondek în urinele unor bărbaţi atinşi de cancer al organelor g e
nitale. Dacă se injectează la un animal bărbat aceşti doi hormoni
ei produc modificări somatice foarte importante: Prolanul A . dacă
este injectat la un şobolan, determină o creştere considerabilă a ve
ziculelor seminale şi a prostatei. Despre Prolanul B. nu avem nici
o cunoştiinţă.
ACŢIUNEA. O VA R U LU I A SU PR A H IP O F IZE I.

Suprimarea ovarelor determină o hipertrofie a prehipofizei şi
modificări histologice: numărul celulelor eosinofile se măreşte, celu
lele crom ofile diminuă. Hormonii sexuali se măresc.
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SISTEMUL P R E H IP O F IZO -O V A R IA N ŞI

RE G U LA R E A

SA.

Brouha a numit complexul fiziologic al hipofizei şi aparatul
genital sistemul prehipofizo-genital, iar la femee, prehipofizo-ovarian.
Prin secreţia internă a ovarului, care comportă succesiv în cursul
unui ciclu complect, emisiunea de foliculină prin ţesutul folicular,
apoi emisiunea de progestină prin ţesutul luteinic, constituit mai
târziu, sunt comandate modificările celorlalte organe genitale şi în
special a uterului, dar secreţia ovarului este ea însăşi subordonată
la o secreţie internă a prehipofizei, care reprezintă motorul primor
dial al ciclului şi pare stabilit că această secreţie comportă ea însăşi
emisiunea a doi hormoni distincţi: un hormon foliculo-maturativ şi
un folicul luteinizant, comandând respectiv producţia, în ovar a foliculinei şi a progestinei.
SA R C IN A

ŞI

DIAGNOSTICUL

SĂU

BIOLOGIC

HORM ONILOR P R E H IP O F IZ A R I IN

P R IN

CERCETAREA

URINĂ.

Ascheim şi Zondek au descoperit că injecţia de urină de femee
însărcinată produce asupra ovarelor, cu o intensitate foarte mare,
efectele hormonilor sexuali prehipofizari.
Probabil că vin din prehipofiză. Ei sunt puţin abundenţi, la
femeea însărcinată, în ţesutul glandei. Placenta la femee conţine
hormoni prehipofizari caşi foliculină, dar nu se ştie dacă îi elibe
rează sau îi primeşte din hipofiză. Dela începutul sarcinei şi în tot
timpul duratei sale urina posedă această proprietate, din care a
decurs metoda inaugurată de Ascheim şi Zondek, care permite de a
diagnostica starea gravidă dela început.
Metoda Asc/ieim-Zondek. E i utilizează pentru fiecare probă
5 şobolance. Se administrează în două zile şi jumătate la fiecare din
ele o mică cantitate de urină de dimineaţă: totalul injectat, inegal
dela un animal la altul variază dela i — 2, 4 cc. Se scarifică animalul
după 100 ore. Diagnosticul se bazează esenţial pe cercetarea în
ovare a trei tipuri de reacţie: maturaţia foliculară, producţia de
corpi galbeni, stare hiperemică şi hemoragică. Pot fi singuri de
monstrativi corpii galbeni şi punctele hemoragice traducând hemo
ragii foliculare.
Un singur punct hemoragie sau un singur corp galben pot
permite un răspuns afirmativ.
Brouha şi Simonnet au întrebuinţat aceste reacţii la bărbaţi.
Se injectează zilnic la un şoricel 0,10—0,40 cc. urină timp de 6— 10
zile. Dacă urina provine dela o femee însărcinată se produce o hiper
trofie foarte considerabilă a veziculelor seminale.
CON CLU ZIU N I:
Din cele expuse mai sus rezultă :
1) Intre hipofiză şi glandele sexuale la femee există o strânsă
sinergie funcţională, ciclurile oestrale ale celor din urmă fiind sub
dependenţa celei dintâi.
2) încercările experimentale au dovedit că extirpările, trans
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plantările şi administrarea de extrase hipofizare au efecte bine pre
cizate asupra glandelor sexuale.
3) In lobul anterior al hipofizei există 2 hormoni sexuali cari
produc maturaţia şi luteinizaţia ovulului.
4) Aceste relaţiuni funcţionale între hipofiză şi glandele se
xuale au căutat să fie utilizate în domeniul practic, stabilindu-se un
diagnostic biologic al sarcinei.
D . CARAM ZULESCU : Les relations fonctionnelles entre l’hypop
hyse et les glandes sexuelles chez la femme.
Entre l'hypophyse et les glandes sexuelles de la femme existe une étroite
synérgie fonctionnelle, les cycles oestraux de celles-ci en étant sous la dépen
dance de cette première glande.
Du point de vue expérimental on a pu démontrer que l’ablation totale du
lobe antérieur de l’hypophyse provoque des modifications dans le tractus génital
aussi bien chez l’animal impubère, que chez celui pubère ou en état de gestation.
Ces modifications ont été corrigées à l’aide des greffes d'hypophyse, où
par l’administration d’extraits hypophysaires; faits qui constituent une preuve en
plus et un contrôle des expériences citét s.
D'autre part la supression des ovaires détermine des modifications du lobe
antérieur de l'hypophyse. Dans celui-ci existent donc deux hormones sexuelles qui
produisent la maturation et la lutéinisation de l’ovule.
Ces rélations fonctionnelles entre l'hypophyse et les glandes génitales ont
été utilisées dans le domaine practique en vue d’un diagnostic biologique de la
gravidité.
D . CARAM ZULESCU : Die physiologischen Beziehungen zwischen
der Hypophyse und den weiblichen Geschlectsdrüsen
Zwischen der Hypophyse und den weiblichen Geschlechtsdrüsen existiert
ein enger physiologischer Zusammenhang.
Die oerstralen Zyklen der letzteren sind der ersteren untergeordnet. Ex
perimentell wurde erwiesen dass die totale Entfernung des Hypopbysenvorderlappens Veränderungen in allen Teilen der Geschleshtsorganen erzeugt, seien die
Tiere in der Pubertät, noch in der Impubertät oder in der Schwangerschaft.
Diese Veränderungen Hessen sich auf heben sowohl durch Hypophysen
transplantationen als auch durch V erordung von Hypophysenextrayten, wodurch
ein neue Beweiss Impubertät, und ein Kontrolle der vorhergehenden Eperimenten
hingefUgt wurden.
Anderseits fahrt die Entfernung der Ovaren Änderungen in dem V order
lappen der Hypophyse herbei. Es existiert in den Vorderlappen der Hypophyse
übrigens zweierlei sexuelle Hormone, die die Eireifung und die Luteinisierung
des Eies bewirken.
Diese Beziehungen der Funktion zwischen Hypophyse und Geschlechts
drüsen wurden praktisch zur biologischen Diagnostik der Schwangerschaft 'v e r 
wendet.

MIŞCAREA MEDICALĂ
ROMÂNEASCA
I.
R E V IS TA

ANALITICĂ

A . - CĂ R Ţ I - M ON OGRAFII*)
HOMMAGE A LA MÉMOIRE DU PROFESSEUR JEAN CANTACUZENE —
Masson 1934, 822 pag-.

Volumul închinat Profesorului Ioan Cantacuzino, impresionant
ca formă şi conţinut, al cărui sumar îl publicăm mai jos, fusese
destinat să omagieze cea de a 70-a aniversare a Profesorului.
Peste 50 de savanţi, amici, admiratori sau elevi, pregăteau în felul
acesta sărbătorirea. O întârziere în apariţia volumului jubiliar l ’au
transformat într’un omagiu postum pe care savanţii şi cercetătorii
din toate părţile lumii l’au adus memoriei nepieritoare a Profeso
rului Cantacuzino.
SUMARUL LUCRĂRII:
C. BACALOGLU, ST. L IT A R C Z E K şi G. L IT A R C Z E K : Cercetarea
aglulinelor „O ” în mai multe cazuri de febră tifoidă. — V. B A R O N I: In
fluenţa virusului de poliomyelită asupra culturilor dé ţesuturi. — A . BESR E D K A : Rolul terenului in maladiile inféc(ioase. — A . BOI V IN : Insulina
există in cantitate apreciabilă în alte ţesuturi decât pancreasul, — V. BO LO GA:
Prim ii naturalişti români. — C. BONCIU şi G. SARBULESCU: Eosinofilia
in ulccraţiuni şi ulcere cronice (Cruveilhier) gastro-duodenale. — BOQUET A .
şi A. 8 A E N Z : Infecţiunca cărbunoasă şi încercări de vaccinare a cobaiului
şi a şoarecelui po cale sub-cutanată. — M. A. BRÂNDZĂ. şi TH . SOLACOLÙ:
Structura, desvóltarea şi maturaţia lu i ,,Lycoperdon pyriform " (Schaeff) şi
a lui „Calvatia candida” (Rostk) H oll. — G. C A L A L B : Asupra formelor
filtrante ale bacilului disenteric. — A . C A LM E TTE: Sensibilitatea tuberculinică
(sau Allergie). Raporturile sale cu infecţia tuberculoasă şi cu starea de imunitate
conferită prin vaccinul B. G. G. — D. CALUGĂREANU : Acţiunea luminei
,

.. *) R ecensite se fa c in ordinea cronologicii a p rim irii /a redacţie a lucrărilor.
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asupra „Planarici Gonocephalo". — M. CIUCA, L. B A L L IF şi CHELARESOUV IE RU : Conlributiuni la studiul infectiunci paludice, intenţionat provocată
prin inoculaera de sânge virulent. — I. CIU ItEA: Cercetări experimentale asupra receptivităţii pasărilor domcstico la infestata prin trematozii familiei
„Heterophyche Odhner” . — A . CIU CA: O cnzootie de tuberculoză ovină în
România. Valoarea diagnostică a reacţiei la tuberculină la oaie. Caracterele
anatomo-patologico ale lesiunci. — D. COMBIESCU, D -ra STAMATESCU şi
D-na M. A U B E R T : Asupra disociaţiei unei Buche do bacteridie carbonoasă. —
P. CO N D REA: Contributiuni la studiul formatiunci şi consittutiunci toxinei
tetanice. — A . COSĂCESCU şi E. R A IL E A N U : Reacţie angiomatoasă a
stromei în epitelioma acinos al sânului. — A . DAM BOVICEANU, CORNELIA
COMBIESCU, B. W IS N E R şi EU GENIA IO VU : Acţiunea „in vitro” a bacteriofagului asupra proprietăţilor biologice şi fizico-chimice a vibrionului
holericc. — C. D A N IE L : Vaccinoterapia in chiurrgia gynecologică. — D.
DAN1ELOPOLU, I. M ARCU şi G. P R O C A : Cale dublă centripetă inhibitrice şi excitatrice a tonusului respirator sino-carotidian. — I. EN ESCU: Rolul
circulaţiei periferice în patogenia insuficientei cardiace. — O. GEN G O U : Imu
nitatea câştigată contra toxinei stafilococicc este de natură humorală sau du
natură celulară. — SVEN H ELLERSTRO M şi ER1K W A SSE N : Epidemiologie
şi etiologia limfogranulomatozei inguinale. — L. H IR S ZF E L D : Aplicarea gru
pelor sanguine la medicina legală. — O. IONESCU M IHAEŞTI, A L . ŢU PA
şi I. M ESROBEANU: Altcratiunilc cilindrului fibrelor nervoase periferice
în limfogranulomatoza experimentală la maimuţă (Virus Nicolas-Favre). —
I. J O L L Y : Asupra sistemului lim fatic la batracieni. — P. LEPINE. Remarcă
cu privire la imunitatea încrucişată a diferitelor febre exantematice observate
în Grecia. — T H . MADSEN, CLAUS JENSEN şi S. SCH M ID T: Cantitatea
de antitoxină, toxirezistenta şi cutireactia epurilor vaccinaţi cu anatoxină d if•
terică. — GEORGESCU M AG H ERU şi A L IC E M AG H E R U : Cercetări asupra
vitezei reacţiei de fixare a complementului în cursul imunizării. — J . M AG R O U : Acţiune la distantă şi embriogeneză. — M. M A N IO A TID E şi I. N ICO LAU : Studiu asupra alteratiunilor celulelor ganglionare ale măduvei în turburările de nutriţie la copii. — Y . M ANO UELIAN: S ifilis ereditar inaparent
la nou născut. — M. M A R B E : Rolul unor anumite surse de energie în for
marea toxinei -difterice. — A . C. M Ă R IE : Despre infecţia rabică pe cale pe
ritoneală. — G . M ARIN ESC U : Studii asupra mecanismului histo-biochimic
al bătrâneţii şi a „reîntineririi” . — P. M ASSON: Mitonecroza. — S. M ET A I jN IK O V : R olul hipersensibilităţii în imunitate şi anafilaxie. — I. M IN E A :
Regenerescenta intraaxonală a fibrelor sistemului nervos central şi periferic.
— I. M OLD O VAN şi T . TU R CU : Acţiunea antagonistă între pituitrină şi
reticulină. — M. N A STA , T II. VEBER, M. BLECIIM AN şi A . P A P A ZO L U :
Infecţia tuberculoasă latentă la copii vaccinaţi cu B. O. G. — L. NE G R E:
Bacilul tuberculos şi materiile grase. — D-na N IC O LA U : Un caz de oedem
anafilactic orbito-palpcbral unilateral cu cyclită şi hypertensiune. — V . P A N AITESCU : Seroterapia curativă a tetanosului. — O. I. PAR H O N , M A R IA
BRIESE, ZO E C A R A M A N , H . şi M. DEREV1CI, G fiR T H A W ERN ER:
Asupra sindromelor biglandulare tiro-paratiroidienc. — CH. P E R E Z : A trofia
ovarului la crab „Macropodia Rostrata” sub influenta sacculinei. — I . D.
PO EN A RU : Cercetări asupra avitaminozelor la animale. — G. E. P O P A :
Puterea hemodasică a hipofizei. — FLO R IC A G R. P O P A : „Terminatiunile cu
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grappe” şi unul din rolurile lor posibile. — I\ REISS: Noţiunile actuale
asupra significaţiei fisico-chimice a anaerobiosei. — T R . SAVULESCU şi
T. R A Y S S : Câteva rcacţiuni ale ciupcrcci Nigrospora Oryzae (B. et B. R.)
Petch. Părăsit pe porumb. — S. SCIIM IDT: Influenţa salicilatului de sodiu
asupra toxinei tctanice. — P. SE D A 1LLA N : Cu privire la epidemiológia in
fecţiei puerpcrale. — A L 8LATIN EA N U , I. BĂLTEAN U şi M. Z A L M A N :
Cercetări comparative asupra structurii antigenice a bac. Ebért şi a bac. enteritidis Oărtner. — M. TECH O N EYRES: O experienţă de geografie fizică.
— 6 . TEISSIER: Coloraţiuni vitale şi reacţia ionică a protoplasmci. Studiu
asupra oului de „plcurobrachia Pilcus” . — T E IT E L BE RN A RD şi A .
6 IUSCA: Câteva observaţiuni cristalograficc asupra hemoglobinei umane. —
V. C. T R O TE A N U : Asupra problemei analogiei câtorva efecte ale hormonului
tiroidian şi vitaminei A . — C. T R D C H E : Diferitele diagnostice ale Pullurosci.
— R. VLADESCU: Metoda lu i Copaux pentru dosagiul fosforului (aplicaţiunile
(n biologie). — F. VLÉS: Asupra unei proprietăţi particulare a oului de omsin
in lumina polarizată. — A . W A D S W O R T H : Serodiagnosticul sifilisului. —
G. Z O L T A , RA D A CO VICI, M. IO R D A N şi I. M A R D A R E : Contribufiuni la
studiul parasitismului intestinal în România.
*

P rofesor C. IONESCU-MIHAEŞTI: IN AMINTIREA P rof. IOAN CANTACUZINO — L N., Bucureşti, 1934.

D-l Profesor C. lonescu-Mihăeşti a făcut să apară într’o fru
moasă broşură, Omagiul pronunţat în ziua de 9 Februarie 1934,
în Şedinţa Comemorativă a Societăţii de Ştiinţe din Bucureşti,
în amintirea Prof. IOAN CAN TACUZINO .
Este o pioasă manifestare pe care elevii marelui dispărut,
prin cel mai strălucit exponent al lor, îşi manifestă durerea pier
derii grele încercate.
Cât de puternică a fost personalitatea maestrului, cât de for
midabilă influenţa sa şi cât de profundă respectuoasa dragoste de
care a fost înconjurat de elevii săi, se poate constata din citirea
acestui omagiu, din care redăm încheerea:
„ S ’au evocat, cu prilejul dispariţiei lui, figurile marilor oa
meni ai Renaşterii, de care singur se poate apropia o natură atât
de bogată şi de multilaterală ca a lui.
Nu. Nu om al Renaşterii. Nu om al unei epoci, oricât ar
fi fost ca de bogată, de multiplă, de variată. Om întreg, în plina
accepţiune a acestui termen, om complect, din toate vremurile,
îmbogăţit cu tot ce-i puteau oferi veacurile cari s’au succedat
până la el, culegând din fiecare secol de cultură ceeace îi era
propriu, ceeace aparţinea de drept naturii sale, ceeace îi putea
mai mult îndepărta limitele orizontului sufletesc şi îl apropia vădit
de omul viitorului, tipul ideal de înţelegere conştientă către care
silinţele obscure ale naturii misterioase par să ne îndrepte” .
„A şa l ’am văzut, aşa mi s'a înfăţişat mie marele meu Pro
fesor. Norocul de a fi putut trăi şi lucra în mediul creat şi
modelat de puternica lui personalitate, îl voi preţui mai presus de
orişice, până când, la rândul meu, voi închide ochii. Exemplul
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măreţ Pe care ni l'a dat, va dura însă ca o lumină inepuizabilă,
transmisă din generaţie în generaţie, prin forţa neînvinsă a amin
tirii” .
*

P rofesoral M. TTFFENEAU: tn BULETINUL ACADEMIEI DE MEDICINA
DIN PARIS, din 26 Iunie 1934.

Publică un mişcător necrolog al Profesorului Cantacmino, în
care-i analizează în fraze de reţinută durere dar şi de nestăpânită
admiraţie, viaţa şi opera.
„In Jean Cantacuz&nc, medicina şi biologia contimporană pierd
unul din maeştrii lor cei mai eminenţi, Franţa a doua sa patrie,
pierde pe unul din fiii săi spirituali, societatea umană un mare
spirit” . Iată cum îşi începe Prof. Tiffneau articolul.
După ce expune în amănunte viaţa de muncă, de continuă ac
tivitate şi tinereţe a Profesorului, după ce o caracterizează, trece
la analiza operei, oprindu-sc în special asupra lucrărilor despre
holeră, imunitatea celulară şi umorală, scarlatina experimentală şi
vaccinarea contra diferitelor maladii infccţioase şi închee cu o
admirabilă caracterizare a omului care a fost Profesorul Cantacuzino, ,,a cărui influenţă va continua să fie tot atât de fecundă
şi a cărui amintire vă rămâne indestructibilă” .
D -r I . R osen stein .

*

*

*

D-r A L . D . RĂ D U LESC U : M ICA CHIRURGIE ŞI ELEMENTE DE PATO
LOGIE CHIRURGICALA. — 1 voL de 326 pag., cu 197 figu ri In text, Edit. «Cartea
Rom ânească» T. H uber, Cluj, 1934, 180 lei.

Pentru rememorarea noţiunilor, cari trebue să stea la baza
educaţiei oricărui medic, chiar dacă specializarea lui ulterioară îl
scuteşte şi îndepărtează cu tptul dela punerea lor în practica cu
r e n tă ;— dar mai ales ca un omagiu adus anilor de internat cari
m-au apropiat de excelentul meu prieten şi stimat coleg, care este
autorul cărţii, am rezervat pentru mine plăcerea şi profitul acestei recensii.
SUMARUL LUCRÂRI:
P a r t e a I. — C A P. I tratează despre:
B) Anestesie — C) A sfixie şi înlăturarea ei.

Antisepsi«

şi

Asepsie

—

CA P. I I : îngrijirea bolnavilor chirurgicali (generalităţi, îngrijirea z il
nică a bolnavului, îngrijiri pre-operatoare, pansamente, emoragie şi emostază,
îngrijiri post-operatoare).
CA P. I I I : Miei intervenţinni ehirnrgieale (injecţiuni, luare de sânge,
incizii, suturi, puncţii, vaccinare, catetcrismul uretrai).
CAP. I V : Tratamente de mică chirurgie (mijloace revulsive, clisme,
spălaturi).
.
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CAP. V : Mijloare fiaiotrrapiee (frigul, căldura, helioterapia,
tcrapia, clectrotcrapia, imobilizarea, chinesiterapia).

actino-

P a r t e a I I . — CA P. I : Traumatismele (plăgile, arsurile, deger&turile, fracturile, entorsa, turaţiile).
CAP. I I : Noţiuni elementare despre infreţiuni (afecţiuni în general,
inferţiuni în particular).
CAP. I I I : Câte-va afecţiuni chirurgicale frequente (herniile abdominale,
oclusia intestinală, apendicita, peritonita).

Autorul nu este la prima lui lucrare de sintesă; înafară de
„Greffes et transplants osseux chez l’homnu?” studiate pe 75 ca
zuri personale, volum apărut în Edit. I. B. Baillière, Paris; şi de
„Compresiunea medulară şi tratamentul ei chirurgical” considerată
prin prisma a 25 laminectomii şi 28 sinostose vertebrale, volum apărut la Tip. „Cartea Românească” din Cluj ; — înafară de nu
meroasele Comunicări de specialitate făcute în dif. Societăţi şi Con
grese române şi străine, autorul lor fiind Şeful unui Spital de
Ortopedie şi Chirurgie infantilă, Institutul „Regina Maria” din
Cluj; — D-l D’-r Al. Rădulescu mai scoate şi dirijează o „Revistă
de Ortopedie” .
Avem deci înainte lucrarea unui autor consumat, care având
în avantajul lui o viaţă de muncă chirurgicală îndreptată numai
şi numai într’o direcţie, se poate sprijini pe un material documentar
imens; iar mânuind cu aceiaşi dexteritate, precum bisturiul şi faşa,
tot astfel şi condeiul, — autorul mai dând publicităţii câte-va ro
mane cu frumoase însuşiri literare — reuşeşte a da lucrării sale
calităţile indispensabile de stil.
Remarcăm în primul rând concisiunea de stil în expunerea
atâtor noţiuni, care nu îngroaşe volumul şi uşurează reţinerea lor;
abundenţa figurilor cari ilustrează textul; evitarea citatelor, repe
tiţiilor, numelor proprii; actualitatea noţiunilor în ceeace priveşte
transfusia, tratamentul plăgilor, gazele de luptă, etc.
Am dori totuşi la o viitoare ediţie amplificarea tutulor acestor
noţiuni, cari căzând sub ochii studentului din primii ani de me
dicină, îl vor impresiona şi mai puternic delà început şi-i vor
satisface nevoia „de cât mai mult” , mai cu seamă când va can
dida la concursul de externat; — de asemenea socotim că pentru
justificarea titlului „şi Elemente de patologie chirurgicală" se cere
şi este nevoe de ceva „Forgue” ; — precum şi refacerea câtorva
clişee sau înlocuirea lor cu desemne, cari fac să reese cu mai
multă vizibilitate caracterele dorite.
Adaosurile ar putea fi scrise cu caractere mai mici, pentru ca
să se indice astfel un fel de „distinguo" pentru anumitul public
cetitor, care în speţă ar fi studentul în medicină sau viitorul medic.
Este o plăcere să ai ocazia a scrie despre o carte bună tot
binele ce gândeşti despre ea; şi o datorie a-o recomanda şi altora;
atunci când contingenţele te scutesc de a face pe „recensorul amabil".
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In „Prefaţă” autorul adresează cartea sa medicului sanitar,
stagiarului de spital, studentului care îşi prepară externatul, su
rorilor de ocrotire, de caritate, moaşelor, agenţilor sanitari, infir
mierelor, personalului dela „Crucea Roşie” .
Dar, pentru profitul real ce a scos din cetirea ci, reccnscntul, un medic „internist” de cea mai pură speţă, căruia cu ani
în urmă i-a servit ca iniţiator în manevrele chirurgicale, doar
„Chavasse” şi „T uffier” , iar ca practică chirurgicală pe vii numai
6 luni în Serv. răp. D -r Leontc; — şi pe morţi câte-va operaţii
după „Faraboeuf” ; — şi totuşi, răsboiul cel mare l-a aşezat la
început în capul unui marc spital de primă vărsare la interior,
cu 300 paturi pentru răniţi de trupă şi 50 ofiţeri; — azi în
preajma posibilă de noi conflagraţiuni şi de eventualităţi ca cea
semnalată mai sus, noi recomandăm cartea de faţă oricărui medic,
fie el chiar chirurg, în convingerea unanimă că mica chirurgie' aduce folos mai mare omenirci suferinde şi unui mai mare număr de
bolnavi şi răniţi, decât marea chirurgie şi că marea chirurgie ne
precedată, neînsoţită la fiece moment şi neurmată de ajutorul micei
chirurgii nu-şi poate da toate roadele.
D -r 11. C ă n ctu ltscu .

Revistele generale, articolele de fond şi lucrările originale vor Ii pu»
blicate întregi fără urmare Intr’un alt număr; ele nu vor depăşi 12 pagini
de tipar, faptele clinice 5 pagini.
Paginile In plns vo r fl plătite de autori socotlndu>se 300 lei
pagina, ia r pentru extrasele cerute tariful este urm ătorul:
cu coperte
______ fără coperte
50 ex.

100 ex.

50 ex.

100 ex.

1— 4 pagini Lei 270.—
Lei 340.—
Lei 160.Lei 190.5 -8 .
, 320.210..,250.
„ 400.9-16 „
., 400.,, 510.290.—
„360.Costul clişeelor ca şt al planşelor înafară de text, din revistă
şi din extrase, priveşte pe autor.
Manuscrisele vo r fi dactilografiate sau scrise citeţ.
Referatele asupra lucrărilor medicale vor fi cât se poate de scurte,
cele străine vor Începe cu autorul, titlul lucrării în româneşte, titlul original
pus în paranteză, titlul revistei (In care este publicată lucrarea), numărul
pagina şi anul.
Articolele de polemică nu vor depăşi 4 pagini de tipar (paginile în
plus se vor taxa dupe tariful stabilit mai sus); ele se vor publica deodată
fn acelaş număr.
»»
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B .-S O C I E T Ă Ţ I MEDICALE

SOCIETATEA DE MEDICINA
DIN OLTENIA
In sala bibliotecii Spitalului „Filantropia” din Craiova, a avut
loc in ziua de 30 Sept. 1934, constituirea „Societăţii de Medicină
din Oltenia” . Numărul mare de participanţi din întreaga Oltenie
la această şedinţă, cari in prealabil au fost consultaţi prin şedinţe
regionale, numeroasele adeziuni sosite în acea zi, au dovedit că
iniţiativa D-lor Inspector General Sanitar D-r Viorel Popescu şi
Docent D-r M. Cănciulescu, a găsit un răsunet profund în mij-'
locul medicilor Olteni şi adeziunea lor aproape unanimă.
Scopul acestei prime Societăţi regionale de Medicină, precum
şi programul de activitae ce-şi propune, concretizate în expunerea
de motive a D-lui D oc. D-r Cănciulescu, publicată aci, justifică entusiasmul cu care noua Societate a fost primită.
Adunarea generală de constituire a fost prezidată de către
D-l Medic General D -r August Vasilescu, care expune în câteva
cuvinte rostul noui societăţi şi normele după cari adunarea gene
rală de constituire va proceda. Felicită pe iniţiatori.
D-l Inspector General Sanitar D-r V. Popescu, unul din
iniţiatorii Societăţii arată că paternitatea acestei utile Societăţi
ştiinţifice revine D-lui D oc. D-r Cănciulescu, căruia D-sa s’a aso
ciat cu tot entusiasmul şi cu care prin şedinţe regionale a pregătit
şedinţa de constituire.
D-sa expune necesităţile din care noua societăte a isvorit
şi
arată foloasele ce vor decurge din activitatea
societăţii
pentru medicii olteni, foloase de ordin ştiinţific şi de cunoaştere
şi apreciere colegială reciprocă; insistă apoi asupra rostului regional
al acestei societăţi şi asupra importanţei caracterelor medicale re
gionale olteneşti ce vor putea fi precizate prin comunicările şi stu
diile membrilor Societăţii.
D-l Doc. D-r M. Cănciulescu citeşte E X PU N E R E A DE
MOTIVE ce însoţeşte STA TU TE LE SO C IE TĂ ŢII (expunere pe
care o publicăm în paginile următoare) şi trece apoi la citirea
Statutului care se votează în unanimitate după scurte discuţiuni.
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D-l D-r Hasnaş (Tg.-Jiu), felicită pe iniţiatori şi propune
alegerea prin aclamaţiuni a D-lui Inspector Viorel Popescu ca Pre
şedinte şi a D-lui D oc. D-r M. Cânciulescu, ca secretar general
perpetuu.
Adunarea aclamă propunerea D-lui Hasnaş.
Se procedează apoi la alegerea Comitetului.
Este ales următorul comitet:
Preşedinte: D-r Viorel Popescu; Vice-Preşcdinţi: D-r Trăilescu (T.-Severin), D-r Hasnaş (Tg.-Jiu), D-r T. Voiculescu (Craiova), D-r Iordăchescu (R.-VAlcea), D-r Mihailescu (Caracal) şi
D-r Chiţulescu (Slatina); Casier: D-r Gh. Bolintincanu (C raiova);
Secretar general: Doc. D-r M. Cânciulescu; Secretari de şedinţă:
D-r Hagi-Gheorghe şi D-r S. Paulon (Craiova); Bibliotecar: D-r
Drăgoescu; Membrii: D-nii D-ri Nicolau şi Strocscu (T.-Severin),
Velican şi Botez (Tg.-Jiu), General D-r A. Vasilescu şi A. Plevianu
(Craiova), Florantin şi Hozoc (R.-Vâlcea), Petrescu şi Copăceanu
(Slatina), Porubski şi Leoveanu (Caracal); Cenzori: D-nii D-ri
Schutzman (Craiova), Roşianu (G orj), Gheorghiu (Vâlcea), D-na
Grigorcscu-Orleanu (O lt), Spireanu (Romanaţi) şi Balaban (M e
hedinţi).'
După alegerea Comitetului, D-l Medic General D-r A. Va
silescu a mulţumit medicilor olteni cari au răspuns chemării ce li
s’a adresat, realizând astfel frumoasa idee de grupare a tuturor
medicilor din Oltenia şi promovare a medicinei Olteneşti.
MEMBRII TITULARI
prin iscăllrea actului de fondaţte, prin prezenţa la şedinţa de Constituire a so
cietăţii şl prin adeziunile din primul moment sunt până tn prezent următorii: *)
C R A IO V A —D O L J :

D-ri: Col. G. Diamandcscu, T. Voiculescu, Schutzmann, G. Bolintineanu, D oc. M. Cânciulescu, D-ra El. Lempp, Leon Eschenasy,
S. Băjeu, Moţoc, V. Drăgoescu, D-na Eug. Mateescu-Ionescu, Gr.
Popescu-Breasta, Sergiu Băcescu, S. Paulon, Hagi Gheorghe, D-ra
R. Hirsch, I. Rosenstcin, N. Bechercscu, Al. Plevianu, M. Săceanu,
A. Dobrescu, M. Hagieţeanu, I. Vonica, Z. Vasilescu, D-na Z. Vasi
lescu, G-ral Aug. Vasilescu, Insp. Viorel Popescu, C. Radian, Singhcr,
D-na Gabriela Vasiliu, Al. Teodoru, Laurian Segal, I. Zwillingher,
I. Trifan, O. Stăncescu, Lucian Demetrescu şi G. Căpruciu.
D -ri: C. Magherescu, medic al Spit. Brabova; Văleanu, medic
al circ. Coţofenii din dos; Amelia Demetrescu, medic al circ.
Breasta; Costurcov, medic al circ. Gângiova; S. Rosmarin, medic
al circ. Vela; Paul Zamfirescu, medic al Spit. Cetate; I. Lianu,
medic al Spit. Băileşti; D. Gani, medic al oraşului Băileşti; N .
Streba, medic al oraşului Calafat.
. *) Înscrierile ulterioare se vor publica mai târziu.
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T .-SR V K R fK — M EHEDINŢI:

D -ri: El. Stroescu, Ion Biberi, I. Popescu, Păun, Tr. Stroescu, Lccca, N. Nicolau, Balaban, V. -Antonescu, V. Cojan, Trăilescu, Pleniceanu, Dubovan Petre, V. Dimitriu, D. Pănescu, Stănescu
D. şi Carajogu.
i
D-ri: M. Aniţescu, medic al Spit. Strehaia; D-na Aniţescu,
medic circ. Strehaia; D-na Hoară R., medic Asig. Soc. Strehaia; Iu
lian Bercovici, medic al Spit. Baia-deAramă; V. Cameniţă, medic al
Spit. Bâclcş; Dartanian Vasilescu, medic al cir. Broşteni; Pompiliu
Cocheci, medic al Spit. Burila Mare; Rodica Ziismann, medic al
circ. Pâtulele şi Vladimir Gheorghiev, medic al circ. Ilovatz.
TQ.-.TIU— Q O R J :

D -ri: N. Hasnaş, N. Roşianu, C. Velican, D-na Eug. Velican,
Bottez, L. Drăghescu, S. Eschenasy, I. Fişer, C. Lupescu, St.
Ruşet, Traian Doicescu şi M. Băluş.
D-ri: D-na Ana Aposteanu, medic al Spit. N ovaci; Ralica
Ţaşov, medic al circ. Albeni; V. Bellu, medic al Sanat. Tg.-Cărbuneşti şi Haralambie Calfov, medic al circ. Alimpeşti.
R .-V A L C E A — Y A LQ E A :

D-ri: Iordăchescu, Al. Hozoc, Florantin, N. Einschlag, Hr.
Gheorghiu, T. Nicolescu, D-na Eug. Nicolescu, Gribescu Vasile,
Venescu Maria, Zeanä D-tru şi Alexandrina G. Petrescu.
D-ri: Francisc Dworschak, medic al Spit. Sineşti; G. Roşescu,
medic al oraşului Drăgăşani; Ion Micu, medic al Spit. Lădeşti;
Victor Dimitrescu, medic al Spit. I. C. Duca din Horez; O. Brutter,
medic al oraşului Drăgăşani şi Maria Grosu, medic al circ. Petrari
la Băile Govora.
C A R A C A L — R O M AN AŢI:

D-ri: L. Spireanu, L. Pom , Gh. Mihăilescu, T. Leoveanu, Paul
Cilianu, Daşoveanu, Porubski, Ricmann, Georgescu, P. Coteţ, D-na
Goldenberg şi Anton Buşulenga.
D -ri: I. Ţurlui, medic al Spit. Balş; Codin Constantinescu,
medic al circ. Celaru; I. Gabor, medic al circ. Dăbuleni; Pr. Con
stantinescu, medic al circ. Pleşoiu; G. Dragomirescu, medic al circ.
Osica de sus; Nie. Dimache, medic al circ. Stirbey; Gr. Rusov,
medic al circ. Isbiceni şi C. Zamfirescu, medic al circ. Găvăneşti.
SL A TIN A — O LT:

D -ri: G. Kitzulescu, P. Copăceanu, I. C. Hanciu, I. P. Ceallay,
I. D. Popescu şi M. Soreanu,
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D-ri: Manolc Georgescu, medic al circ. Spineni; I. T codorcscu, medic corn. Radomircşti; I. Pucleşanu, medic al circ. Isvoru;
Stamate Leţu, medic al Sanat. t. b. c. din Greci şi Constant Panait,
medic al Spit. Drăgăneşti.
D IN A PA R Ă DF. O L T E N IA :

D-r Sever Elian,

Bucureşti IV, Str. Zefirului
*

*

n.

*

EXPUNERE DE MOTIVE
la C on stitu irea socletS flI d e M e d ld n S d in O lten ia
de

D oc. D -r M . CÂNCIULESCU

Constituirea unei Societăţi de medicină a corpului medical din
Oltenia este necesară.

Rostul Soc. de medicină.
Societăţile de medicină oferă mijloacele, prin cari se strâng
legăturile intre medici, favorizând o Solidaritate, atât de necesară
corpului medical.
Societăţile de medicină pun în aplicare regulele de deon
tologie, pe cari medicii tineri n’au avut timp să le înveţe, iar me
dicii mai bătrâni, ipso facto, sunt ţinuţi în primul rând să le
respecte.
Soc. de medicină prelungesc şcoala, în care medicul n-a avut
timp să înveţe tot, precum şi trimit îndărăt la şcoala, pe ale cărei
învăţăminte de bază să ne aplecăm necontenit.
După patul bolnavului, o Societate de medicină reprezintă al
doilea loc în care medicul îşi poate prezenta, susţine şi verifica
propriile observaţiuni; ştiinţa medicală este animată de un su
biectivism specific: din partea bolnavului, om care el reclamă
îngrijirile medicale, iar nu boala; — din partea medicului, om care
el reprezintă medicina; şi omul se poate înşela, căci „errare humá
num est", dar „din discuţie cse lumină” .
Soc. de medicină sunt Forurile, în care prin controversă şi
replică spiritul se ascute; iar critica, care face să se audă şi pă
rerea cealaltă, exercită controlul salutar.
Soc. de medicină adună pe medici în Congresele, în cari atâtea
noţiuni de actualitate sunt puse la punct.
Soc. de medicină organizează Bibliotecile şi Muzeele medicale,
în cari membrii lor se instruesc, prin cari se consfinţeşte tradiţia
şi se prelungeşte amintirea celor cari au lucrat în şi pentru socie
tatea lor.
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Ce condifiuni irebue să înde
plinească o Soc, de m edicină.
O Societate de medicină, care prezintă atâtea foloase pentru
medici, trebue să îndeplinească anumite condiţiuni, pentru-ca să-şi
justifice înfiinţarea, pentru ca să dureze şi pentru ca să progreseze.
Aceste condiţiuni sunt de ordin general (proprii tutulor so
cietăţilor în general) şi de ordin special (m edical):
O atare Societate trebue să-şi aibă justificate raţiuni adânci de
existenţă, pe cari să-le revendice un interes de ordin general şi
satisfacerea unei nevoi a membrilor unei colectivităţi; — or, pre
zenta Societate vine să îndeplinească dorinţa şi să satisfacă nevoile
unui întins corp medical, ca cel Oltenesc: Colegiile judeţene, Filia
lele Asoc. Generale a medicilor au alte scopuri de bază; puţinele
Societăţi particulare, — de altfel în Oltenia numai 2: Cercul
mcdico-farmaceutic dela Craiova şi Cercul mcdico-farmaceutic dela
Slatina, — cu toate desavantagiile cercurilor locale prezintă şi pe
acela, esenţial, de a nu aparţine numai medicilor; iar Reuniunile
medico-militare sunt prea restrânse.
Această nevoe se mai cere să fie imediată şi viu resimţită;
— or entusiasmul cu care au plecat la drum deodată, din toate
reşedinţele capitalelor lor, atâţia iniţiatori, trădează cu prisosinţă o
dorinţă şi necesitate generală.
O Soc. de medicină trebue să-şi pună înainte şi mai presus
de toate un scop înalt, în faţa căruia interesele mai mărunte, de
ordin material şi personal, să tacă; — or, această Societate îşi
pune la baza statutelor sale preocupări de ordin numai ştiinţific,
precum şi promovarea regionalismului medical Oltenesc şi crearea
unei biblioteci mari, centrale, care să stea la dispoziţia tutulor mem
brilor săi.
Soc. de medicină trebue să-şi dea o organizare potrivită cu
scopul şi cu menirea ei, organizare care să se inspire dela principiile
întocmirilor de interes general; — or, prezentele statute ţin seamă
şi de scopul pur ştiinţific şi de menirea regională a Societăţii,
ce constituim; — şi, ideia regională a prezidat atunci când iniţiatorii
au descins întâi la Caracal şi acolo au pus bazele printr’un „A C T
DE FO N D A Ţ IE ” a acestei Societăţi.
Ideia regională a stat înainte atunci când Soc. se organizează
pe bază de Secţiuni judeţene, de Comitete locale (cu preşedinţii lor
cari intră de drept ca vice-preşedinţi în Comitetul şi Biroul cen
tral), de şedinţe plenare pe rând în fiecare capitală de judeţ, de
şedinţe locale (câte şi când vor găsi cu cale fiecare secţiune jude
ţeană).
Mai trebue un spirit de înţelegere şi o disciplină, cari vin cu
timpul, pe cari le consfinţeşte tradiţia şi cari sunt de aşteptat dela
nişte oameni culţi ca medicii şi cu bunul simţ şi energia ol
teanului.
Sub niciun cuvânt în sânul unei Societăţi medicale nu trebue
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să se dea curs ambiţiunilor, compctiţiunilor şi vanităţilor personale;
pentru aci şi odată măcar medicul, care intră, să lase afară invidia.
Medicul prin însă-şi meseria şi preocupările lui nu-şi mai
aparţine; în lupta grea şi zilnică pentru existenţă el îşi perde orice
moment de libertate; de multe ori nu-şi găseşte nici timpul necesar
ca să-şi frecuentezc societatea, dela care totuşi trage atâtea fo 
loase, n-ar fi decât acelea de a se ţine In contact cu confraţii săi
şi în curent cu progresele mcdicinci.
Dar o Societate de medicină trebue frccuentaiă; ea nu trăcşte
decât prin interesul, ce poartă şi activitatea, ce desfăşoară membrii
săi; dacă disensiunile slăbesc, inerţia omoară; deja numărul mem
brilor Societăţilor de medicină este redus; abţinerile voluntare
şi lipsurile involuntare îl micşorează pe atât;
Inconvenientele semnalate mai sus sunt şi mai resimţite în cen
trele m ici; de aceea problema existenţei Soc. medicale în centrele
mici nici nu mai trebue pusă; în centrele mari, şi chiar în cele
universitare, viaţa Societăţilor medicale şovăe; tradiţia dacă le mai
ţine pe p icioa re..
Ca să dureze, o Societate medicală din locală trebue să tindă
a deveni regională, aşa cum s-a simţit deja de mult nevoia in ţările cu
o cultură medicală înaintată şi cu o tradiţie medicală; şi încă acolo
a mai contribuit la închegarea lor nevoia apărării intereselor pro
fesionale şi technica sindicalizării.

Regionalismul medical
Oltenesc.
Regionalismul trebue practicat, ca să se dea o extensiune
mai mare unei acţiuni locale.
.
.
Idcia regională stă la baza tutulor întocmirilor omeneşti, in
cele de ordin social, naţional, politic, administrativ, cultural, sanitar.
Regiunea reprezintă o unitate mai mare, un organ menit să
asigure îndeplinirea unor funcţiuni mai importante în viaţa socială;
întocmai precum un organ în organismul unei fiinţe vieţuitoare;
iar toate întocmirile regionale se aseamănă prin caracterele lor
generale, dar se deosebesc prin caractere proprii.
Acest Specific regional, pecete particulară, îl determină însu
şirile de rasă mai mult sau mai puţin transmise prin amestecurile
etnice, viaţa în comun cu obiceiurile moştenite’, condiţiile geogra
fice, diferitele împrejurări de ordin social, politic, economic, cul
tural.
La noi, mai ales Oltenia, leagănul Românismului şi băştinaşul
ei, Olteanul, cu energia, vioiciunea şi tenacitatea lui recunoscute,
prezintă caractere distincte, cari îl deosebesc şi de celelalte provin
cii şi de ceilalţi locuitori ai ţării.
Pământul şi sufletul oltenesc prezintă un specific al lor.
Nuanţează acest Specific Oltenesc, de sânge şi temperament,
şi întocmirile sale sociale? de ordin cultural deocamdată?; — în
speţă, prezintă Regiunea noastră sanitară, care înglobează 6 judeţe,
sub aspectul sanitar ceva care să o distingă de celelalte?
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Este de cercetat, dacă în cadrul medicinei româneşti şi în
acel al organizării noastre sanitare, Oltenia medicală prezintă ceva
deosebit.
In orice caz, dacă nuanţele se desprind mai greu, dar regiu
nea aceasta — şi ca ea orişicare alta — îşi are un Istoric me
dical al ei, al medicinei practicate pe pământul său, al epide
miilor cari l-au bântuit, istoric de făcut prin desgroparea archivelor
locale aflate în cancelariile serviciilor sanitare judeţene şi orăşăneşti, în cartoanele serviciilor tcclinice, în mărturiile transmise prin
grai şi scris ale oamenilor de altădată;
prezintă o Stare sanitară proprie, determinată de boalele
cari o bântue în deosebi, de gradul de cunoştinţe, trai şi alimen
taţie higicnică ale populaţiei, de nivelul ştiinţific al medicinei,
preventive şi curative practicate aci;
are o Organizaţie sanitară a ei, constituită în regiune sani
tară civilă sau corp de armată, priveghiate de un Inspector general
sanitar sau Medic şef militar, cu instituţiile ei medicale şi medi
cii ei:
mai are un Folklor medical, făcut din medicină populară
empirică, atât de bogat în Oltenia, Folklorul Medical Oltenesc, care
a precedat toate dregătoriile şi legiuirile sanitare şi aforismele me
dicale, prin a cărui albie putem să ne întindem la acela al popoa
relor înconjurătoare sau să ne ridicăm la cel al raselor suprapuse.
Toate aceste desgropări şi constatări se pot face prin comu
nicări şi conferinţe în şedinţe, prin monografii la tipărirea cărora
Societatea aceasta va căuta să contribue, prin reuniuni locale,
cari în felul acelor „Assemblées départementales des Assises géné
rales de la médecine française” îşi vor propune a studia la faţa
locului diferitele aspecte şi probleme ale Medicinei Olteneşti; bine
înţeles alături de expunerile de ordin ştiinţific, de lucrări originale,
de cazuistică, documentări personale, — cari stau la baza progra
mului nostru şi pe care îl vom complecta cu referate expuse în
şedinţe.
Satisfăcând o dorinţă şi necesitate generală, viu şi intens
resimţite — ca să se înfiinţeze ;
întinzându-se delà local la regional — ca să dureze;
o societate medicală mai trebue să prospere, tinzând a se ridica
delà regional şi a se integra în naţional — pentriica în urmă prin
intermediul medicinii ţării sale să ia parte, o parte or cât de mo
destă şi rezervată, la progresele medicinei universale.
Prin urmărirea necurmată a ţintelor expuse mai sus; — prin
gruparea în jurul Societăţii noastre a tutulor valorilor cari ajunse pe
treptele cele mai înalte ale erarhiei medicale româneşti, nu uită de
unde au plecat şi se mândresc a fi Olteni; — prin sforţarea în co 
mun a tutulor şi prin sacrificiile neprecupeţite ale unora, cari în
ţeleg a pune în slujba acestei Societăţi desinteresare, abnegaţie, min
tea şi toată energia lor — va putea astfel Societatea de medicină
în Oltenia, prima Societate medicală regională la noi, să se în
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fiinţeze; dar ea va mai reuşi sâ dureze şi să progreseze, precum
va şti şi să se impună.
Dar Societatea aceasta va mai avea un rol de îndeplinit; şi
acela trebueşte socotit ca o datorie de îndeplinit pentru ridicarea
culturală a Olteniei noastre: statisticile arată în diferitele ţări că
instituţiile de învăţământ medical superior (Şcoale şi Facultăţi de
medicină) sunt în număr mai mare decât 3 la o populaţie de
18.000.000 locuitori; va veni timpul când şi la noi se va pune
problema înfiinţării unui al 4 -lea centru de învăţământ medical;
şi acela nu va putea fi ales decât aici, la noi, în Oltenia, pentru
motive ineluctabile de ordin geografic, etnic şi naţional şi desigur
la Craiova, centrul şi oarecum capitala Olteniei, care face pătratul
cu Clujul, laşul şi Bucureştiul.
Va fi rolul Societăfii de medicină din Oltenia să creeze din
vreme atmosfera ştiinţifică necesară, care să justifice la momentul
oportun pretenţia de a organiza aci un Aşezământ Oltenesc de
învăţământ Medical Superior.
•li

*

STATUTELE
S ocietăţii d e M e d icin ă d in O lte n ie
CAPITO LU L I.
Art. i. — Se constitue o Societate cu denumirea „ S o c i e 
t a t e a d e M e d i c i n ă d i n O l t e n i a".
Art. 2 . — D u r a t a sa este nelimitată.
Art. 3 . — S e d i u l societăţii este în Craiova.
Art. 4 . — S c o p u r i l e acestei societăţi sunt de ordin unic
şi strict medical ştiinţific:
a) D e a întruni la o laltă pe toţi medicii Olteniei, în şedinţe
plenare (generale), cari vor avea lo c pe rând în toate capitalele
de judeţe ale Olteniei şi în şedinţe locale, şedinţe în care se vor
desbatc numai chestiuni de ordin Medical;
b ) D e a studia, desbatc şi promova Regionalismul Medical Ol
tenesc sub diferitele sale aspecte de ordin ştiinţific, sanitar, social,
istoric şi folcloristic;
c ) D e a constitui la sediul său central o bibliotecă mare, vie,
cu toate revistele medicale de specialitate, şi cu toate cărţile de ac
tualitate, bibliotecă care să fie pusă la dispoziţia tuturor mem
brilor săi.
CAPITO LU L II.
Compunerea Societăţii.

Art. 5 . — Societatea se compune din membrii fondatori, mem
brii onorifici, membrii titulari şi membrii asociaţi:
a)
M e m b r i i f o n d a t o r i sunt toţi aceia cari au iscăl
sau aderat la actul constitutiv actual;
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b ) M e m b r i i o n o r i f i c i sunt toţi acei membri români
sau străini, cari aduc reale servicii morale, ştiinţifice şi materiale
Societăţii.
Numirile de membrii onorifici nu vor fi supuse aprobării So
cietăţii decât în urma unei cereri scrise, semnate de cel puţin io
membrii fondatori sau titulari şi aprobată de comitet.
c) M e m b r i i t i t u l a r i devin aceia, cari vor îndeplini ur
mătoarele condiţiuni; să facă parte din corpul medical al Olteniei;
să facă cerere de înscriere, plătind taxa de înscriere şi cotizaţia pe
un an; să participe activ prin prezenţa şi lucrările lor la şedinţele
societăţii.
Această calitate de membru titular nu se pierde, chiar dacă
membrul nu mai locueşte în Oltenia.
d) M e m b r i i a s o c i a ţ i sunt toţi acei medici, români sau
streini, cari nu locuesc în Oltenia şi cari doresc să participe la lu
crările şi mersul societăţii. Numărul lor nu este limitat.
Plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei rămâne facultativă.
Toate cererile sau propunerile de membrii se fac prin comitet,
care este ţinut să-şi dea avizul.
Art. 6. — Toate alegerile se fac cu majoritatea absolută a
membrilor prezenţi.
CAPITO LU L III.
Organele Societăţii.
Art. 7 . — Organele Societăţii sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Comitetul;
c) Cenzorii;
d) Secţiunile judeţene.
Art. 8. — La adunarea generală iau parte toţi membrii so
cietăţii: onorifici, fondatori, titulari şi asociaţi.
A D U N Ă R ILE G EN ERALE sunt de două feluri: ordinare
şi extraordinare.
a) Adunarea ordinară va avea loc la fiecare 2 ani, în toamnă
la Craiova;
b ) Adunarea extraordinară are loc ori de câte ori Comitetul
Societăţii sau o treime din numărul membrilor activi o vor cere,
arătând scopul precis pentru care o cer.
Convocarea adunării generale se va face de către preşedinte
sau secretarul general prin presă şi prin aviz către fiecare membru.
Pentru ca adunarea generală să fie valabil constituită se cere:
a) Avizul de convocare, care cuprinde ordinea de zi, data,
ora şi locul, să fie trimes cu cel puţin 3 zile înainte de ziua fixată
pentru adunare;
b) Numărul membrilor prezenţi să fie cel puţin o treime din
numărul membrilor societăţii cu drept de vot;
c) Numai membrii fondatori şi titulari în curent cu plata co
tizaţiilor au drept de vot deliberativ.
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Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul membrilor
prevăzut mai sus, se va (inc o a doua adunare generală cu oricare
număr de membrii prezenţi.
Ea va avea loc in termen de 30 zile şi nu înainte de 15 zile
şi va fi anunţată prin ordinea de zi stabilită în prima convocare.
Înainte de a se intra în ordinea de zi, secretarul general va
constata prezenţa membrilor în adunare, făcând menţiune de aceasta
în corpul procesului verbal.
In adunarea generală nu se pot desbate decât chestiunile pre
văzute în ordinea de zi. Numai în cazuri excepţionale comitetul poate
decide dacă ordinea de zi poate fi schimbată.
Adunarea generală decide:
a) Asupra tuturor chestiunilor supuse de către comitet in. or
dinea de zi;
b) Discută darea de seamă a mersului societăţii, prezentată de
secretarul general;
c.) Discută, aprobă sau modifică bilanţul, contul de gestiune,
luând act de raportul cenzorilor;
d) Aprobă proectul de buget pe anul în curs;
e) Alege comitetul;
f) Alege cenzorii;
g ) Hotărăşte asupra excluderii membrilor, ca şi asupra ce
rerilor de membrii, respinse de comitet.
Hotărîrile adunărilor generale se iau cu majoritatea absolută
a voturilor exprimate şi se aduc la îndeplinire de preşedinte îm
preună cu secretarul general.
Toate desbaterile şi hotărîrile adunării vor fi trecute imediat
in rezumat într’un proces verbal, care va fi semnat de preşedinte şi
secretarul general. Adunarea generală este prezidată de preşedintele
societăţii, în lipsă, de vice-prcşcdintele mai în vârstă, iar în lipsa
acestuia de cel mai în vârstă membru, asistat de secretarul general
sau în lipsă de unul din secretari.
Art. 9 . — C O M ITE TU L se compune din: 1 Preşedinte, 6
Vice-preşedinţi (câte unul de judeţ), 1 Secretar general, 1 Casier,
1 Bibliotecar, 2 Secretari de şedinţe, cari constitucsc B i r o u l
C e n t r a l şi 12 membrii (câte 2 membrii din fiecare judeţ).
Aceştea vor constitui C o m i t e t u l C e n t r a l , vice-preşedintele şi cei 2 membrii ai fiecărui judeţ constituind C o m i t e t e l e
L o c a l e ale filialelor judeţene, al căror preşedinte de drept vor fi
vice-preşedinţii comitetului central.
a) Comitetul se alege de adunarea generală, dintre membrii
fondatori şi titulari pe timp de 2 ani;
b) Membrii al căror mandat a expirat pot fi realeşi. Vacanţele
survenite în comitet în timpul mandatului său se complectează de
comitet prin cooptare în cel mult 2 luni dela data vacanţei.
Comitetul se întruneşte ori de câte ori preşedintele împreună
cu secretarul general găsesc necesar. Dacă 3 din membrii comite
tului cer convocarea motivat, secretarul general este dator să-l con
voace în termen de maximum 30 zile. Comitetul lucrează valabil
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când sunt prezenţi (sau îşi dau adeziunea ulterior) jumătate din
numărul membrilor Biroului Central; în caz de paritate votul
preşedintelui decide.
Comitetul având puteri depline în conducerea şi administraţia
societăţii, are atribuţiunile următoare: a observa şi executa toate
dispoziţiunilc cuprinse în statutul de faţă şi hotărîrile adunărilor
generale; decide asupra cererilor de admitere în societate ale tutulor categoriilor de membrii, (membrii respinşi au dreptul de apel
la adunarea generală); decide provizoriu asupra excluderii membrilor
din societate; deciziunea ca să rămână definitivă trebueşte ratificată
de adunarea generală; fixează şi supune adunării generale spre aprobare suma variabilă a taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuală;
deliberează asupra modificării statutului, supunându-1 spre apro
bare unei adunări generale extraordinare; discută şi supune apro
bării adunării generale regulamentul de funcţionare şi administraţie
al societăţii; hotărăşte asupra donaţiunilor şi legatelor şi ia măsuri
de executare în conformitate cu prevederile legilor; îşi dă avizul
pentru orice acţiune propusă de vre-un membru în vederea scopu
rilor societăţii.
Art. 10. — a) P R E ŞE D IN T E L E comitetului, care este şi pre
şedintele societăţii, are următoarele atribuţiuni: convoacă de acord cu
secretarul general, adunările generale; prezidează adunările şi şe
dinţele Societăţii şi Comitetului; semnează împreună cu secretarul
general toate actele; are controlul de supraveghere asupra mersului
regulat al societăţii; îndeplineşte funcţiunea de ordonator semnând
mandatele de cheltueli împreună cu secretarul general;
b) V IC E -P R E ŞE D 1N Ţ II îndeplinesc prin delegaţie atribuţiu
nile preşedintelui;
c) SE C R E TA R U L G EN ERAL are următoarele atribuţiuni:
asistă pe preşedinte la adunările generale, şedinţele societăţii şi co 
mitetului; pregăteşte ordinea de zi a adunărilor şi programul şe
dinţelor; redactează sumarul şedinţelor, după notele secretarilor de
şedinţe; ţine corespondenţa societăţii; prezintă adunării generale da
rea de seamă generală asupra activităţii societăţii;
d) SE C R E T A R II D E ŞEDINŢE au următoarele atribuţiuni:
să fie prezenţi Ia şedinţe, pentru a lua note complecte şi concise
pentru procesul verbal; înlocuesc prin delegaţie pe secretarul gene
ral în toate atribuţiunile lui în lipsa acestuia; îndeplinesc orice însăr
cinare dată de preşedinte sau secretarul general, pentru bunul mers
al societăţii;
e) CASIERU L este însărcinat cu gestiunea financiară a So
cietăţii: încasează taxele de înscriere şi cotizaţiile membrilor socie
tăţii, precum şi orice alte venituri, eliberând chitanţe în regulă
dintr’un registru cu matcă; execută toate plăţile după aprobarea
preşedintelui de acord cu secretarul general; păstrează toate regis
trele de contabilitate necesare; e răspunzător de toate sumele şi fon
durile, cari îi sunt încredinţate;
f) BIBLIO TECARU L păstrează arhiva, cărţile, tablourile,

9
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instrumentele, etc., precum şi orice obiect oferit societăţii sau cum
părat de ea.
Art. 11. — COM ISIA D E C E N ZO R I se compune din 3 cen
zori activi şi 3 cenzori supleanţi. Comisia de cenzori poate lucra va
labil şi cu 2 membrii; ea poate da aşa delegaţie şi unui singur mem
bru in anumite cazuri de a verifica, cerceta, etc. Cenzorii au urmă
toarele îndatoriri: a verifica situaţia casei şi registrele; a verifica
bugetul, bilanţul şi contul de venituri şi cheltueli, făcând un raport
asupra lor adunării generale.
Art. 12. — SE C ŢIU N ILE JU D E Ţ E N E sunt constituite de
toţi membrii unui judeţ.
Fiecare secţiune este reprezentată în comitetul central prin 3
membrii, dintre cari unul Preşedintele ei, ca vice-preşedinte de
drept intră în compunerea Biroului Central.
Aceste C O M IT E T E LOCALE, cari în sânul Comitetului Cen
tral fac legătura între diferitele secţiuni judeţene, n’au atribuţiuni
administrative; ele vor veghea la facerea şedinţelor locale şi vor da
concursul la organizarea şedinţelor plenare, a adunărilor generale şi
congreselor.
Activitatea secţiunilor judeţene va fi consemnată în procese
verbale în 2 exemplare, din cari unul va forma arhiva sa, iar altul
va fi trimis Comitetului Central.
CAPITO LU L IV.
Activitatea Societăţii.
Art. 13. — Pentru realizarea scopurilor sale Societatea va a c
tiva prin:
a) Şedinţe;
b ) Congrese;
c ) Publicaţiuni;
d) Ciclu de conferinţe;
e) Premii şi recompense.
Art. 14. — ŞE D IN Ţ E L E sunt ordinare şi extraordinare.
Şedinţele ordinare se vor ţine cel puţin odată pe lună;
ele sunt generale (plenare) şi locale.
Ş e d i n ţ e l e p l e n a r e (sau generale) încep în Octombrie
şi se continuă până la finele lunci Iunie, având lo c la date şi în
reşedinţele de capitală a judeţelor cari se vor anunţa la timp prin
presă şi aviz personal.
Ordinea fiecărei şedinţe va fi următoarea:
PARTEA

AD M IN ISTRATIVĂ.

1) Cetirea procesului verbal al şedinţei anterioare.
. 2) Corespondenţa.
3) Cetirea rapoartelor administrative.
PARTEA

ŞTIINŢIFICA.

4) Prezentare de bolnavi, de piese anatomice şi de instru
mente.
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5- Comunicări şi rapoarte.

6) Discuţiuni.
7) Referate.
Societatea poate după propunerea comitetului să schimbe or
dinea de zi.
Când un membru onorific sau asociat strein asistă la şedinţe,
secretarul general anunţă societatea, trecându-I şi in sumarul şe
dinţei.
Un registru special va fi pus la dispoziţia membrilor pentru a
iscăli de prezenţă.
Numai membrii societăţii pot face comunicări, rapoarte, etc.
Orice lucrare inedită prezentată societăţii de persoane streine
va forma obiectul unui raport fie verbal, fie scris.
Raportorul va fi desemnat de comitet dintre membrii societăţii.
Membrii asociaţi nu pot fi raportori.
Ş e d i n ţ e l e l o c a l e , reprezentate numai prin partea ştiin
ţifică, vor avea loc în capitalele de judeţe, la date şi ori de câte ori
va găsi de cuviinţă comitetul local respectiv.
Şedinţele extraordinare vor avea lo c de câte ori Biroul
central va decide.
Art. 15. — Congresele poartă numele de:
„CO N G RESU L SOC. D E M ED ICIN A DIN O LTEN IA”,
mcnţionându-se şi al câtelea este. Data ţinerii congreselor se fixează
de comitet.
Un regulament special al congreselor va fi elaborat de comitet
şi supus aprobării generale.
Art. 16. — Publicaţiunile societăţii se vor face prin îngrijirile
secretarului general şi ale secretarilor de şedinţe.
Lucrările imprimate de drept sunt:
a) Memoriile şi rapoartele membrilor societăţii;
b) Memoriile trimise de persoană streină, dacă societatea a
admis publicarea în urma propunerii raportorului.
Publicarea acestor memorii se va face în fascicole purtând
numele „O L T E N IA M ED IC A LA ” — Buletin al Soc. de Medicină
din Oltenia, — în româneşte, unele lucrări putând fi imprimate şi
în altă limbă. Comitetul societăţii poate să oprească a se publica
un memoriu sau un raport, total sau parţial.
Art. 17. — Societatea va organiza la Craiova sau în capitala
oricărui judeţ, conferinţe unice sau cicluri de conferinţe denumite
ZILE L E M E D IC A LE ALE O LTE N IE I, făcând recurs in acest
scop la personalităţi medicale proeminente române sau streine.
Art. 18. — Societatea va acorda la intervale premii pentru
cele mai bune lucrări tipărite sau în manuscris ale membrilor ei,
tratând în special:
a) Asupra unui subiect de medicină generală;
b ) Un studiu asupra higenei şi alimentaţiei populaţiei rurale
sau o monografie sanitară a unei plăşi sau comune;
c) Un studiu de folclor medical Oltenesc sau istorie medicală
a Olteniei sau unei părţi din Oltenia.
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Numărul premiilor şi a chestiunilor poate fi mărit prin legate
sau donaţiuni în acest scop.
Aceste premii vor purta numele de „P R E M IU L SOC. D E
M ED ICIN A DIN O L T E N IA ” .
Un regulament aparte va fixa modalitatea acordării acestor
premiuri.
CAPITO LU L V.
Drepturile şi datoriile membrilor.
Art. 19. — Numai membrii fondatori şi membrii titulari au
drept de vot în şedinţe şi adunări.
Toate categoriile de membrii au dreptul a lua parte la activi
tatea şi discuţiunile societăţii.
Art. 20 . — Membrii fondatori şi titulari sunt datori:
a) A contribui prin toate mijloacele la realizarea scopurilor
societăţii;
b ) A lua parte în m od regulat la şedinţele şi adunările so
cietăţii;
c ) A plăti regulat cotizaţiile.
Art. 21 . — Membrii onorifici sunt scutiţi de taxa de admitere
şi cotizaţia anuală, iar membrii asociaţi streini o plătesc facultativ.
Art. 22 . — Calitatea de membru al societăţii se pierde:
a) Prin demisie;
b) Prin excludere.
Excluderea din societate se pronunţă de adunarea generală
în urma propunerii comitetului şi poate avea loc pentru următoarele
motive:
a) Pentru neplata cotizaţiilor, fără temeiuri justificate, timp
de 2 ani şi după 2 avize;
b) Pentru condamnare de justiţie, pentru crime şi delicte şi
pentru acte dovedite de autoritatea publică, cari nu cadrează cu
demnitatea de om şi profesionist;
c) In caz de pierderea definitivă a dreptului de liberă
practică;
d) Pentru prejudiţii morale sau materiale aduse societăţii.
Hotărîrile de ratificare a excluderii se vor lua cu majoritatea
de 2/3 din numărul membrilor prezenţi. Un membru exclus nu poate
fi reprimit dectâ tot prin votul unei adunări generale.
C APITO LU L VI.
Venituri şi cheltueli.
Art. 23 . — Societatea îşi va acoperi cheltuelile sale din ur
mătoarele venituri:
a) Taxa de admitere.
Această taxă se plăteşte la admiterea membrilor titulari în
societate; ea se compune dintr’o sumă fixă de 200 lei, care la fie
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care adunare generală sau chiar în cursul unui exerciţiu poate fi
modificată în urma propunerii comitetului; membrii asociaţi plătesc
pe jumătate sau rămâne facultativ;
b) Cotizaţii anuale, cari se plătesc de membrii fondatori, ti
tulari şi asociaţi.
Membrii fondatori şi titulari plătesc, ca cotizaţie anuală, o
sumă fixă de io o lei, care la fiecare adunare generală poate fi
modificată în urma propunerii comitetului; membrii asociaţi plătesc
pe jumătate sau rămâne facultativ;
c) Produsul diferitelor serbări, conferinţe, etc., date în folosul
societăţii;
d) Legate sau donaţiuni, ce se vor face;
e) Produsul net al puplicaţiilor;
f) Subvenţiuni;
g ) Venituri întâmplătoare;
h) Excedentele bianuale ale budgetelor în conformitate cu
deciziunile adunărilor ordinare, cari aprobă conturile bianuale.
Art. 24 . — Cheltuelile societăţii se vor fixa în budgetul anual.
CAPITO LU L VIL
Dispoziţiuni generale.
Ari. 25 . — S o c i e t a t e a e s t e r e p r e z e n t a t ă faţă de terţi
şi autorităţi, de Preşedinte sau Secretarul general. In lipsa lor co 
mitetul poate delega pe unul din vice-preşedinţi, sau alt membru
din comitet.
Ari. 26. — M o d i f i c a r e a S t a t u t u l u i se poate face în
total sau în parte în cazul când 1/3 din numărul membrilor fondatori
sau titulari găsesc necesar acest lucru. In acest caz comitetul va
convoca o adunare generală extraordinară.
Avizul de convocare trebueşte trimes fiecărui membru, cu cel
puţin o lună de zile înainte de data fixată, fixând locul, data şi ora
adunării, precum şi textul vechi şi nou al articolelor supuse m o
dificării.
Art. 27. — Aceleaşi dispoziţiuni ca şi la articolul privitor la
modificarea statutului se vor observa şi în următoarele cazuri:
a) Dizolvarea şi lichidarea societăţii;
b ) Fuzionarea cu altă societate.
Ari. 28 . — VOTUL este secret sau pe faţă.
a) Pe faţă în chestiuni administrative, financiare sau de in
teres general;
b ) Secret în chestiuni de persoane şi de câte ori majoritatea
decide; .
c ) Votul se face prin apel nominal.
Art. 29 . — UN R E G U LA M E N T întocmit de comitet şi apro
bat de adunarea generală va desvolta prezentul statut total sau par
ţial.
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Art. 30 . — Pentru toate celelalte chestiuni şi dispozitiuni ne
prevăzute în prezentul statut, societatea se va conforma legei pentru
persoanele juridice publicată în „Monitorul Oficial’’ din 6 Februarie
1924, precum şi regulamentul de aplicarea dispoziţiunilor legei
publicat în „M onitorul Oficial” No. 87 din 19 Aprilie 1924.
CAPITO LU L VIII.
Dispozitiuni transitorii.
Art. 1. — PRIM U L C O M ITE T al Societăţii de Medicină din
Oltenia se alege prin aclamaţiuni de către adunarea constitutivă şi
pe termen de 5 ani.
Art. 2 . — PRIM U L SE C R E T A R GEN ERAL va fi ales pe
viaţă şi va purta titlul de „Secretar general perpetuu” al Societăţii
de Medicină din Oltenia.

C. -

TEZE de DOCTORAT

PREZENTATE ŞI SUSŢINUTE LA FACULTATEA DE MEDICINA
DIN BUCUREŞTI
No. 3820,1932

—

3900/1933

C A R A S P. GH. : Consid. asupra tumorilor benigne ale cavit. bucale, No.
3820/1932. — ION I. PREDESCU: Contribuţiuni la studiul viscozităţei sanguine
In hipertensiune, No. 3821/1932. — POPESCU RO M ULUS-TATARU: Contributiuni la studiul sângelui în fibrom ul uterin, No. 3822/1932. — LEONIDA
A . M E LN 1C 0V : Contribuţiuni la technica operatorie pentru tiroidectomie in*
tracapsularâ parţială în guşile endemice, No. 3823/1932. — F R A N T Z M. P A S 
C A L : Incizilie laterale în flegmoanele tecilor carpiene, No. 3824/1932. —
B A L T A Z A R CONSTANTIN: Sughiţul nervos fizio-pathologia şi tratamentul
lui, No. 3825/1932. — H AIM O VICI IO N E L: Contribuţiuni la studiul chorioepiteliomului, No. 3826/1932. — G HEORGHE G H . GHERGICEANU : Tra
tamentul chirurgical al' ulcerelor cronice ale gambei după metoda lu i Leriche,
No. 3827/1932. — N ICOLAE D. M IR O N : Anestezia rachidiani cu percaină,
No. 3828/1932. — ELISA B E TA P A P A Z O L -F L O R IA N : Cercetări asupra
fiziologiei insulinei, No. 3829/1932. — L IV IA VO IN ESCU -DRAG OI: Statistica
extracţiunilor dentare în raport cu vârsta, sexul şi anesteziile pe anii 1930—
1931, a clinicei de stomatologei din Bucureşti, No. 3830/1932. — ZAM FIRESCU
I. CO NSTANTIN : Vărsăturile în patologia nervoasă fiziopatologia şi tra
tamentul ei, No. 3831/1932. — CRESIN N . A N A T O L E : Contribuţiuni la
explorarea funcţiunei renale prin cromocistoscopie, No. 3832/1932. — GHEOR
G HE P U IU : Cercetări asupra rezervei alcaline în pneumonie, rolul factorului
renal, No. 3833/1932. — T U LE A SU LTĂN ICA: Contribuţiuni la studiul
drenajului abdominal, No. 3834/1932. — E L IS A -ALIC E C. GEORGESCU:
Fracturile maxilarului inferior consecutive accidentelor de muncă, No. 3835/932.
— LU C IAN M. DÈMETRESCU: Raportul între prurigo Hebra şi sifilisul he
reditär, N o. 3836/1932. — BERCOVICI HERSCU : Contribuţiuni la studiul turburărilor gastrice în hernia epigastrica, No. 3837/1932. — ION O. NICOLESCU:
Contribuţiuni la studiul abcesului de ficat de origină nedizenterică la copil, No.
3838/1932. — A M A L IA L A Z A R O V IC I: Contribuţiuni la tratamentul peritonitelor pelviene apendiculare, No. 3839/1932. — IO SIF GROSU: Consideraţii
asupra „nefrozei lipoidice” şi asupra asocierei sale cu amiloid, No. 3840/1932.
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— E LE N A POPESCU: Contributiuni la studiul necrobiozei fibromyomului
nterin (în afară de sarcină), N o. 3841/1932. — SĂNDULESCU I. V IR G IL IU :
Sarcomul epiploonului mare, No. 3842/1932. — ID A S C H W A R T Z : Nefrite
scarlatinoase azotemice cu hipoeloremie şi cloropenie, No. 3843/1932. — LUPU
PA N TO FA R II: Meningita lim focitară acută vindecabilă, No. 3844/1932. —
GOLDENBERG A R IE : Exostozele calcanccne, No. 3845/1932. — R O ZE N BLUM BLA SE A : Contributiuni la chirurgia conservatoare a traumatismelor
grave ale membrelor superioare, No. 3846/1932. — M. EN DELŞTEIN:
Contribution! la studiul tratamentului chirurgical al cancerului colonului as
cendent, No. 3847/1932. — CONSTANTINESCU TH . IO A N : Consideraţi uni
asupra herniei inguino-interstitiale, No. 3848/1932. — H. H ER SCIIER:
Transfuzia de sânge. (Istoric, technică, indicaţii, contra-indicafii, accidente,
rezultate), No. 3849/1932. — ST E LLA A . T A T A R U : Sarcina ectopică ite
rativă, No. 3850/1932. — N IC O LA E FRÂNCU : Indicaţiunilc drenajului ab
dominal, No. 3851/1932. — A L E X IU N. CONSTANTIN : Contributiuni la
studiul celulitelor şi tratamentul lor fizio-tcrapic, No. 3852/1932. — N I
CO LAE C A R T IA N U : Despre cranioplastii, No. 3853/1932. — Ş W A R Ţ M A N :
G OLD EN TAL F R 1D A : Terapia specifică în tuberculoza ganglio-pulmonarăinfantilă, No. 3854/1932. — AN TO N A . F IL IT T I: Contribuţiuni la patogenia
maladiei lu i Still-M icheli, No. 3855/1932. — A D E L A P O PO V IC I: Contri
butiuni la studiul drenajului prin conductul auditiv extern în operaţiile mastoiditelor acute, N o. 3856/1932. — D -ra ILIESCU M. F À N IC A : Contribu
tiuni la studiul tcchnicei şi acţiunea febrei asupra probei phenolsulfonphtalcinei
(P. S. P .), No. 3857/1932. — LEO N ID A PASCULESCU: Febra tifoidă
forma prelungită cu recăderi multiple, No. 3858/1932. — V A S IL Z E LE N O D R A W S K Y : Contributiuni la studiul malariotherapici, No. 3859/1932. —
ION C. 10NESCU: Consideraţi uni asupra tratamentului complicaţiilor urliene prin ser şi sânge de convalescent, No. 3860/1932. — L. G RU N B ERG :
Rezultatele tardive ale luxatiunei congenitale a articulatiunci coxo-femuralc,
No. 3861/1932. — SĂNDULESCU Z . CO NSTANTIN : Pscudo-afcctiuni pul
monare cu localizare în naso-pbaringe, No. 3862/1932. — GEORGESCU A D A M
A L E X A N D R U : Contribuţii la studiul suturilor de nervi, No. 3863/1932.
— IONESCU G . CONSTANTIN (Dorohoi): Variatiunile formulei leucocitare în
inanitie şi subnutriţie la şoarecele alb, No. 3864 / 1932. — B E R N A R D B A U E R :
Contributiuni la studiul frenicectomiei în tuberculoza pulmonară, No. 3865 /
1932 . — POPESCU P. A U R E L : Reazemul ostéoplastie al articulaţiei şol
dului, No. 3866/ 1932. — IO A N I. FIŞ E R : Alcoolul generator de psichoza pe
riodică, No. 3867/ 1932 . — EU G E N IA PRO V IA N N IC A : Contributiuni la
stadiul „boalci” lui Pellcgrini-Kohlcr-Stieda, No. 3868/ 1932 . — VASILESCU
ELE O N O R A : Electro-osmoza de înaltă frecventă şi mare tensiune în trata
mentul nevralgiilor, No. 3869/ 1932 . — PAU L-O SC A R A L . CO R LĂ ŢE A N U :
Sindromul de disociaţie a puterii fermentative a pancreasului în evoluţia
scarlatinei decelat prin laborator, No. 3870/ 1932 . — GEICULESCU I. N I
C O L A E : Contributiuni la studiul şi tratamentul abceselor subfrenice, No.
3871/ 1932. — N IC O LA E C. V A SILE SCU : Perforaţiile pulmonare în cursul
pneumotoraxului artificial, No. 3872/ 1932. — V IC TO R ŞTEFAN GH. P O P E A :
Terapeutica afecţiunilor cronice ale căilor respiratorii cu ape minerale de SlănicMoldova, No. 3873/ 1932 . — G HEORGHE I. STROESCU: Studii istopatologice şi patogcnice în boalele cu virus neurotrop. (Poarta de intrare.

1037
propagare, satura leziunilor şi incluziuni celulare; cu 7 figuri şi o planşe
in afară de text), No. 3874/1932. — TAD EU T R Y B A L S K I: Apendicita şi
sarcina cxtra-utcrină, No. 3375/1932. — A L E X IE F F C H IR IL : Contributiuni
la studiul paraliziei generale post-traumatice, No. 3876/1932. — G RIG O R E
C. ŞE TEA N U : Tratamentul chirurgical al tuberculozei tibio-astragaliene la
copii, No. 3877/1932. — T R A IA N N. ŞICLO VAN : Tratamentul epilepsiei
traumatice prin procedeul grefelor osteo-periostice, No. 3878/1932. — D IA CONOV GH. LEO N ID A: Contribuţiuni la studiul psichozei polinevritice a lui
Korsakoff, No. 3879/1932. — G EORGE T. D RAGOM IRESCU: Cercetări asupra
modificărilor calccmiei sub acţiunea razelor ultra-violete, No. 3880/1932. —
ANTONESCU DUM ITRU: Cercetări asupra m odificărilor lichidului cefalorachidian după rachiancstczie cu „Sincaină Clin” , No. 3881/1933. — JACQUES
M. JU STE R : Variatiunile formulei leucocitare la om sub influenta iradiatiilor
generale cu diferite lungimi de undă (raze ultra-violete şi infra-roşii), No.
3882/1933. — TOC1TU R. IO N : Radio-diagnosticul în apendicita cronică la
copil (Procedeul Czcpa), No. 3883/1933. — ŞTEFANESCU I. NICOLAE:
Diagnosticul diferenţial între fibromul moale şi sarcina, No. 3884/1933. —
P A U L I. ŞERBANESCU: Contributiuni la tratamentul medical al anexitelor
netuberuleoase, No. 3885/1933. — A L E X A N D R U P. STROESCU: Contri
butiuni la studiul limfogranulomatozei inguinale subacută benignă (Maladia lui
Nicolas şi Favre), No. 3886/1933. — D U M lTREgCU GH. EU GEN: Contri
butiuni la tcchnica sterilizării conţinutului kistului hidatic după laparatomie,
No. 3887/1933. — IL IE M. D IA N U : Cercetări asupra variaţiilor fosfatemiie
la om sub influenta aplicatiunilor generale de raze ultra-violete, No. 3888/
1933. — ST E LIA N A FLO R IC A D IM IT R IU : Consideratiuni asupra intoxicatiunilor acute prin compuşii barbiturici, No. 3889/1933. — K O ZE PE SY L A L A D IS L A U : Contributiuni anatomo-clinice la studiul splenomegaliilor aspergilare, No. 3891/1933. — PO PA V IO A R A : Contributiuni la studiul manifestatiunilor oculare ale eritemului polimorf, No. 3892/1933. — CONSTANTINESCU G R . CONSTANTIN : Contributiuni la studiul accidentelor după
transfuzie la indivizii compatibili, No. 3893/1933. — IOAN G. BU LEA:
Contributiuni la studiul apendicitei după sex, etate şi forme anatomo-clinice,
No. 3894/1933; — N IC O LA E S. D IM A C H E : Contributiuni la studiul colec
ţiilor toracice pulsatile, No. 3895/1933. — A R G H IR V. V A S IL E : Contribu
tiuni la diagnosticul radiologie al tumorilor renale, No. 3896/1933. — IO AN
G . RO TAR 1U : Stigmate antropologice puţin cunoscute, No. 3897/1933. —
T H A U ER N EST: Contributiuni la tratamentul medical al sindromului Basedowian. No. 3898/1933. — D -ra SlMIONESCU FLO R IC A : Contributiuni
la studiu] degenerescentei sarcomatoase a fibromului uterin, No. 3899/1933.
— CONSTANTIN C. COSMA: Seminom testicular şi epitelioma mamar.
(Contribuţie la studiul coexistentei cancerului pe organe în synergie funcţională),
No. 3900/1933.

C ă tre c e tito ri,
Facem un ape călduros la Cetitorii, c o n s id e r a t! ca a b o n a ţi
cari primesc de ani de zile revista noastră şi cari a u Întârziat CU
plata a b o n a m e n tu lu i d in p r e z e n t yl d in trecu t, să blne-voiască
a-şi trimite contribuţia, pentru ca să ne uşureze posibilităţile de
scoatere şl perfecţionare ale acestei publicaţlnni, cari prezentând

Mişcarea Medicală Românească
sub variatele el maniiestaţlunl, constltue adevărate

A r h iv e g en era le de m edicin ă rom ân ească
de cercetat cu folos de toată lumea.

Administraţia.
*

*

*

S p e c ific a i m edical rom ânesc
căruia am destinat dela Înfiinţarea revistei noastre o rubrică
specială, socotim că na poate ii desprins mai bine decât prin re
darea

F o lc lo r u lu i m edical rom ânesc
sub aspectele sale multiple d e : credinţe, metode, descântece
populare, administrare de plante şl ielurite practice de tămăduire
a boalelor, etc..
Pe temelia acestui folclor medical empiric de medicină po
pulară s’a aşezat edificiul mediclnel noaslre ştiinţifice de a zi; so
cotim a face operă tot atât de utilă urmărind pe pământul ţării
noastre şi în datinele poporului românesc acest zăcământ folcloris
tic, prin care venim în contact cu acela a l ţărilor şl popoarelor în
vecinate ; pe cât prezentând aspectele variate ale mişcării medicale
româneşti din prezent, prin care luăm parte la mişcarea medicală
universală.
Pentru studierea şi strângerea acestui material „Mişcarea
Medicală Română“ este Indicată: prin scopul e l; — prin existenţa
la Craiova a unnl „ C e r c d e stu d ii d e f o l c l o r " , înfiinţat în anul
acesta de către D-l ProL Dr. I. Cantacuzlno;—prin tradiţia încă atât
de vie la Craiova a rep. Dr. Ch. Laugier, care s’a ocupat toată
viaţa cu studii de folclor;—şi mai ales pentrucă în Oltenia cu capi
tala ei Craiova, centrul şi leagănul Românismului, trebueşte cu
preferinţă căutat acest folclor medical.
Rugăm stăruitor pe cetitorii revistei „Mişcarea Medicală Ro
mână“ să ne trimită pentru publicare orice material de asemenea
natură.
DIRECŢIA.

II.

VARI A
C R O N IC A M E D IC A L Ă L A T IN Ă
Continuăm a publica în rezumat propunerile şi observaţiunile
noastre la Rapoartele prezentate celui de al IlM ea Congres al Fe
deraţiei Presei Medicale Latine, care a avut loc la Paris în zilele
de 17—21 Oct. 1934 şi încheem cu publicarea comunicării noas
tre asupra Publicităţii farmaceutice.
*

A propôs du rapport „La RESPONSABILITE SC IE N T I
FIQUE E T M ORALE DE LA PRESSE MÉDICALE*’ présenté
par M-r le D-r de Blasio:
„Pour une Revue d’état les idées et les directives proposées
par M-r le rapporteur sont adéquates; — mais cette revue „de
l’avenir” n ’a pas réussi à la réaliser ni même M-r le D-r Morelli
avec ses „Forze sanitarie” d ’après la constation même de M-r le
rapporteur; — et puis pour toute revue médicale le rôle informatif
prime; — quant aux revues régionales avec rayon d’action limité,
d’après quelle mesure décréter leur moindre valeur et inutilité,
sinon pas de danger pour les autres?
Laissons les périr d'elles-mêmes si elles ne peuvent pas ré
sister, en leur respectant toujours la liberté, qui garantit celle de
chaqu’une des nôtres; car dans le rapport même de M-r le D-r
Pierra et ses coll. nous lisons que „charbonnier est maître chez soi”
et donc libre de faire ce que bon lui semble” .

À propôs de la comm. „L A LANGUE MÉDICALE ET LA
PRESSE ” de M-r le D-r I. Coehlo:
„Les constations et les conclusions de M-r le D-r I. Coehlo
sont très justes; mais pour le moment il faut veiller d ’abord à
ce que la langue médicale ne glisse pas trop vers l’argot médical,
vers ce langage imagé et qui manque de tenue scientifique; — et
ne pas trop hâter le redressement des mots mal faits, opération de
longue haleine à laisser à la charge de commissions nationales com 
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pétentes, dans chaque pays, dont le travail devrait être ensuite
repris et coordoné en vue de la langue médicale latine définitive” .
»

À propôs du rapport de M-r les D-r L. Ai. Pierra, R.
Gardettc et G. Erlande:

„Nous souscrivons en tout à ce si documenté rapport, qui
trahit les hommes de métier.
Nous nous permettons seulement d'être d'avis que le „Som
maire” doit être mis le plus en évidence, afin que le lecteur se
renseigne de suite sur le contenu d’une revue; le considérant comme
la devanture d’un magasin, dans laquelle on voit de suite s’il y a
quelque chose qui l’interesse, nous n’hésistons pas de réserver à ce
Sommaire la couverture, au préjudice même des gérants, dont les
noms le lecteur ne lit plus parce qu’il les connaît d’avance” .
*

À propôs des rapports et des Communication sur „L E S R A P 
PO RTS DE LA P R E S S E M ÉD ICALE KT DE LA P U B L IC IT É
PH ARM ACEU TIQ U E” , de même que dans notre propre Com
munication:
„Nous avons insisté sur la nécésité d’un contrôle rigoureux
des laboratoires quant à leur installation et fabrication, contrôle qui
leur assurera d’avance une sélection poussée et fera déjà présumer
sur la composition chimique, l ’action pharmacodinamique et clinique
de leurs produits” .
Cette proposition a été acceptée' par la commision instituée
dans le but de formuler les veux à soumettre au congrès et elle a
été mentionnée dans ces voeux.
*

Ht

Communication présenté au 3-ème Congrès
de la

Fédération de la Presse Médicale Latine

17—21

Oct. 1934 , Paris
par le
D-r M. Canclulescou et D-r I. Rosensteln

La publicité pharmaceutique.
Ce qu'elle doit être
Le rôle que nous avons en tant que médecins dans l'appré
ciation, dans la préscription, donc dans la diffusion des spécia
lités pharmaceutiques — forme actuelle de la pharmacothérapie —
et surtout les liens d'appui réciproques qui existent entre la presse
médicale et l’industrie pharmaceutique, justifient notre immixtion
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dans la publicité pharmaceutique. Le problème nous intéresse éga
lement afin que de sa discussion nous cherchions à tirer des con
clusions utiles pour les deux parties et en dernier lieu pour le
profit des malades que nous servons tous.
A l’occasion du congrès international d’histoire de la méde
cine (Bucarest, Sep. 1932*), l ’un de nous a étudié, dans une
communication, le problème des spécialités pharmaceutiques sous
ses différents aspects (médical, pharmaceutique, économique et
secial-national) et a examiné aussi la publicité pharmaceutique,
telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui, en commençant par la dé
nomination et la présentation des préparés et de leurs indications et
continuant par la propagande adressée au médecin, ou diréctemcnt
au grand public.
. . Un réexamen de toute la gamme de ces moyens de publicité,
bien que suggéstif du point de vue des conclusions qu’on pourrait
en tirer, n’est plus nécéssaire; chacun connaît cette publicité
et a eu l’occasion de s'en apercevoir toutes les fois qu’elle a dépassé
les limites permises par le respect et la tradition de la médecine
et de la pharmacie.
Nous ne le ferons pas non plus, pareeque nous ne voulons
pas donner l’impression, que nos critiques sur les moyens actuels
de publicité pharmaceutique s’adressent à toutes les maisons.
11 est plus intéressant d’examiner la façon dont cette pu
blicité devrait être menée.
Pour éviter les excès de publicité, il est en premier lieu

nécéssaire d’atténuer la concurrence acerbe qui est fatalement pro
voquée par une excessive inflation des „laboratoires” . Chaque
jour paraissent des nouveaux préparés, produits par des labora
toires obscures, qui pour capter la bienveillance médicale,, usent
des plus extravagants moyens de publicité; quand cela ne réussit
pas, ils s’adressent directement au public par tout ce que la tech
nique moderne est arrivée à donner dans le domaine de la pu
blicité commerciale.
Il serait aisé d’obtenir une diminution de cette concurrence
par une sélection poussée des laboratoires, sélection possible seule
ment dans la cas d’un rigoureux contrôle des produits, quant à leur
installation, fabrication, composition chimique, action pharmaco
dynamique et clinique. L ’expérience des pays qui ont introduit
ün office de contrôle de cette sorte est concludente. C’est l’intérêt
aussi des industries pharmaceutiques sérieuses avec lesquelles nous
collaborons, d’appuyer ce point de vue **).
Ce n’est pas le moment d’insister sur cet office de contrôle,
qui fonctionne déjà en Hollande, Suisse et Etats Unis, etc. Une do
*) D ocent D-r RL Canciulesco: L 'éta t a ctu el d e la p h a rm a coth éra p ie—L a
sp écia lité p h arm aceu tiqu e.— Com. faîteau Congrès in tern . d'h istoire d e la m édecine,
Bucarest, 1932.
**) Le D-r T. Crinon a dénoncé dans L 'IitJ orm ateu r m éd ical du 31 Janvier
1932, article reproduit dans L 'E ch o m éd ica l d u nord, No. 12,1932 le danger que
constitue pour les grandes firmes pharmaceutiques la petite spécialité sans patro
nage scientifique soutenue par les organisat:ons commerciales locales, qui s’en
occupent avec la vente.
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cumentation précise en fournit l ’article de monsieurs les professeurs
Dautrebande et Zuns dans la Bruxelles-Médical No. 39/1934.
Nous nous bornerons à rappeler certains desiderés qui doivent
constituer pour tous les pays un minimum nécessaire:
Les préparés doivent porter an nom correspondant au contenu, nom qui ne doit pas être changé suivant les besoins commer

ciaux, ménageant ainsi la mémoire du médecin, qui se débrouille
d'ailleurs assez difficilement dans les centaines de produits qui
lui sont adressés chaque année *).
Les préparés doivent porter la formule exacte du contenu
en abandonani le système de l’indication des affections auxquelles
ils seraient à préscrir. Tout au plus on pourrait garder quelques

indications pharmacodynamiques.
Le préparé phrmaceutique est une médication qui ne doit
pas s’adresser à la maladie, mais au malade, celà en respectant
l’adage que nous soignons le malade et non pas la maladie. C’est
pourquoi le médecin seul, par sa connaissance de la composition du
préparé, doit être appelé, lui seul, d'établir les indications et la
posologie.
Nous comprenons l’intention publicitaire de l ’énumération des
maladies, mais on doit renoncer à cette habitude si l ’on ne veut
pas — et cela au détriment des malades — arriver à la stan
dardisation de la médecine et de la pharmacie.
Si l ’exercice moderne de la pharmacothérapie, par les spécialitées pharmaceutiques, a des avantages incontestables, ceux-ci
peuvent être vite et complètement compromis par la perpétuation
de certaines pratiques qui sc sont avérées nuisibles à la santé pu
blique.
La propagande auprès du médecin

est la plus efficace,

preuve en est, l ’abandon progressif de tous les autres moyens
publicitaires par les grandes maisons pharmaceutiques, qui l ’in
tensifient par des moyens scientifiques.
QUELS SONT C ES MOYENS?
Chaque préparé devrait avoir une riche littérature, par là,
nous comprenons des études sérieuses et complètes sur leur compo
sition chimique, l’action pharmacodynamique et clinique. Dans les
pays où l’office de contrôle est instititué, c’est lui qui fournit
cette littérature. Dans les autres pays, cette charge reviendrait
aux instituts et cliniques universitaires, seuls à présenter des garan
ties suffisantes. Ces études constituerraient le plus impressionant
matériel publicitaire.*)
**) Etant donné l’abus des noms en pharmacologie, un même médicament
portant des noms différents dans le même pays, de même que dans les pays
étrangers, le D -r L . M ih a n propose que le nom soit donné par une commission,
par exemple la C om m ission du Codex, à tout corps chimique nouveau ou nouvel
lement employé dans la thérapeutique, en faisant joindre à se nom celui du fabri
can t—Article paru dans P a r is M éd ical du 3 Mars 1928 et reproduit dans les A cta
M edica L atina, fasc. 3, Mai 1928.
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Pour leur diffusion et discussion sont indiquées les

revues

médicales.

Les études seraient suivies par les lecteurs, avec le même
intérêt que tout article de thérapeutique, qui attire particulièrement
l'attention des praticiens.
Pour rappeler les préparés et leur littérature le système des
insérés et des encartages dans les revues médicales indépendantes
est le plus pratique.
Si l’avalanche de paperasserie que la poste dépose chaque
jour chez le médecin ne réussit plus à fixer son attention, de façon
que les maisons pharmaceutique utilisent des lettres fermées à
l’adresse écrite à la main, la lecture d’une revue qui recommande
un préparé est le seul moyen d’attirer son attention.
Preuve en est, l ’apparition de nombreuses revues médicales
éditées par les industries pharmaceutiques; il y en a qui sont telle
ment bien présentées que leur but commercial est assez convenable
ment camouflé.
On a discuté si ces revues gratuites, très réussies parfois,
ne devraient céder le pas aux revues médicales indépendantes.
Exceptées quelques unes, qui avec un passé de plusieurs dizaines
d’années et la collaboration des sommités médicales ne renonceraient
pas le coeur léger à leur apparition, il y en a d’autres, qui devraient
comprendre que l ’harmonie et l ’aide réciproque qui doit regnen
entre les maisons pharmaceutiques et les revues médicales indé
pendantes ne poursuit d’autre but que la baisse de prix des pé
riodiques médicaux, c’est à dire l ’intérêt des médecins en général.
Le joumalime médical doit arriver à offrir au practicien,
au prix le plus bas, le matériel d’information complète et au courrant des plus récentes acquisitions de la sciénce.
Celà est d’autant plus nécéssaire en ce temps de crise où le
médecin n’a presque plus les moyens de continuer l ’abonnement aux
revues dont il a depuis des années les collections et où il lui est
impossible de se procurer les nouvelles publications qu’il désire.
La plus grande diffusion des périodiques médicaux ne peut
être obtenue que par la coordination de toutes les forces qui agissent dans le même but: le contact pérmanent du médecin avec
toutes les acquisitions de la science moderne.
Or, les spécialités pharmaceutiques en tant qu’acquisitions
de cette science moderne, ont le plus grand intérêt à être connues
par le même moyen que tout le matériel qu’une revue fournit au
médecin.
Nous avons laissé de côté les revues gratuites ou non, où
l’on étale des articles elogieux, largement payés d’ailleurs, pour cer
tains préparés, articles sans écho, comme toutes les formes pure
ment commerciales de la publicité pharmaceutique.
Evidemment, à côte de la publicité par les revues médicales
indépendantes, les maisons pharmaceutiques peuvent continuer avec
le même profit la propagande par des représentants scientifiques,
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bien sélectionnés et capables de discuter et présenter oralement les
conclusions des études scientifiques sur les préparés qu'ils apportent.
Les échantillons doivent de même continuer à être envoyés
aux médecins, à cause de l ’heureuse influence exercée sur la mé
moire visuelle; des mesures sont pourtant nécéssaires pour éviter
les abus et les fraudes.
Tout autre moyen publicitaire, même s’il se trouve dans les
limites permises, constitue une immense et inutile dépense, qui sup
primée, pourrait conduire à la baisse des prix des préparés, résultat
souhaitable pour le public souffrant.
Nous avons présenté ici des observations que chaque prati
cien pourrait faire. Nous voudrions que les directeurs des labora
toires pharmaceutiques s’en rendent compte.
Ce n’est que par l’usage des moyens publicitaires recommandés
plus haut, qu’on arrivera à une rèele sélection des produits phar
maceutiques, sélection qui ne sera pas faite ni par l ’ingéniosité de la
réclame, ni par la captation du médecin, ni par la crédulité du
public, mais par la valeur même du préparé, contrôlé avant d’être
mis en vente et confirmé par la pratique.
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