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Trei avantaje importante
Toleranţă perfectă.
Soluţie stabilă, gata
preparată.
Preţ convenabil.

Efectul terapeutic şi tolerantă
egală cu NEOSALVARSAN
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C R O N I C A

In numărul de fată, consacrat DERMATO-SIFILIGRAFIEt şi apărut sub di
recţia D -lu i Profesor S t . N i c o 1 a u , ‘ se .cuprind o seamă de articole şi de
cea mai vie actualitate şi de cel mai mare interes practic pentru profesiunea
medicală, precum în primul rând cel referitor la tratamentul sifilisului.
In „Consideraţinni critice referitoare la tratamentul sifilisului” autorul,
D -l P rof. Nicolau arată cum de la tratamentul ordonat ,,cronic şi intermitent,
prin mercur, ăl lui Fournier” s-a ajuns azi la o adevărată „dezordine” condi
ţionată nu numai de cele 2 concepţii antagoniste, în prezent faţă în faţă, anume: aceea a unei terapeutici puternice, agresive, care să conducă la o
sterilizare rapidă a organismului; şi acea a unei terapeutice „de uzură” a
infecţiunei printr’un tratament mai blând, dar mai îndelungat; — dar şi de
introducerea în terapeutica sifilisului de medicamente mai noi, precum neosalvarsanul şi bismutul, cari în practică cu o diversitate, extrem de utilă
când este aplicată cum trebue, au distras de cele mai multe ori atenţia
dela urmărirea unei acţiuni care totdeauna trebue să fie îndeajuns de ener
gică şi susţinută.
. Dezordinea este crescută atunci când în lipsa unei scheme de „stan
dardizare” a tratamentului sifilisului, „individualizarea" tratamentului se im
pune în sifilis mai mult ca în orice altă boală infecţioasă.
Răspunzând în prealabil la întrebarea dacă sifilisul este vindecabil,
D-sa aduce în sprijinul vindecabilităţii pe lângă posibilitatea unei reinfecţiuni, şi o statistică personală, prezentată în raportul făcut cu ocazia co
memorării centenarului lui Fournier în 1932 la Paris, după care din 00
bolnavi, urmăriţi timp de 15— 25 ani, numai 2 au prezentat manifestaţiuni
tardive.
Această eventualitate fericită faţă de o boală fcare atinge în cifre
îngrijorătoare populaţia ţării noastre şi mai ales lumea satelor, justifică nece
sitatea de a aplica tratamentul cel mai adequat, mai energic şi mai po
trivit dupe caz, şi D -l P rof. Nicolau prezintă în acest articol, căruia înţe
legem a asigura răspândirea cea mai întinsă în masa corpului medical ro
mânesc, modul său personal de a vedea în această chestiune şi expune meto
dele de tratament aplicate de D-sa în aproape 35 ani de practică sifiligrafieă.
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care D-sa subordona tratamentul sifilisului sunt:
instituit cât mai precoce; —
cât mai activ; —
suficient de prelungit; —
condus sub controlul serologic al sângelui şi al lichidului

D -l Prof. Nicolau nu este partizanul nici al „furoarei terapeutice”
care nu tine seamă de organism şi de accidentele posibile, nici al tratamentului
„pe viată” ; — recomandă neosalvarsanul pe cale intravenoasă la început, aso
ciat cu mercurul şi bismutul în urmă.
In Cap. TRATAM ENTU L SIFILISU LUI IN PERIOADA PRIM ARĂ,
D-sa nu aşteaptă ca manifestaţiile cutanate „să ese cât mai bine” , pentru-că
chiar dacă s-ar desvolta o imunitate locală, dar ea rămâne cantonată numai
la piele şi nu este capabilă să protejeze, restul organismului; şi institue cât
mai precoce tratamentul, conducându-1 dupe cum bolnavul se găseşte în faza
seronegativă sau în faza seropozitivă.
In faza primară seronegativă recomandă abţinere dela tratament cât timp
nu avem un diagnostic sigur — ceea ce cea mai mare parte din medicii prac
ticieni nu respectă şi tratându-1 „pentru-că nu-i face nici-un rău” , proce
dează in mod cu desăvârşire prejuditiabil intereselor bolnavului, care rămâne
astfel pe toată viaţa încurcat, nici tratat cum trebue, când era nevoe, nici
lăsat pe urmă în pace; — tratament energic atunci când diagnosticul este sigur.
Să începem, cu neosalvarsan în doze m ici „de pipăire", 0.15 ctgr. de re
gulă ; apoi chiar de a doua zi trecem la 0.30, după 2— 3 ’ zile la 0.45; în
urmă la '4, 5, 6 zile mărim doza cu câte 0.15 până la: o; doză maximă
unitară care nu trebue să depăşească I I / 4. ctgr. de kilo-corp la bărbat şi ceva
mai puţin de 1 ctgr. la femee; această doză maximală unitară (de 0.60—0.75
la un bărbat de 60 k g r .; de 0.45— 0.60 la o femee de aceiaşi greutate), se
va repeta la intervale de 5 — 6 zile până când se va atinge o doză totală
de 0.09— 0.10 ctgr. de kilocorp, adică de 5.40— 6 gr, pentru un om de 60 kgr.
Formula comportă modificări după diferite împrejurări de ordin clinic
sau de intoleranţă din partea bolnavului.
In urmă practicăm 4— 6. cure „de siguranţă” (dupe cum reacţiile serologice au rămas tot timpul negative sau au prezentat „un cârlig de pozitivitate” ),
cari realizează astfel „Tratamentul precoce intensiv repetat” al Prof. Nicolau,
în care curile de siguranţă să îie mixte, asociind la neosalvarsan bismutul şi
mercurul, la început sub formă solubilă, apoi insolubilă şi cu pauze între elo
de 4—7C săptămâni pentru primele 4 euri, de 7 şi 8 săptămâni pentru ul
timele 2.
In caz de pozitivare a reacţiilor serologice tratamentul se prelungeşte
până la II/ 2— 2 ani, iar bolnavul se va ţine sub supraveghere clinică şi serologică 4—5 ani; el începe tot prin atac intens, dar pentru a evita reacţiile
zise spirilare, se va prepara terenul prin câteva injecţii, de bismut sau mercur
şi apoi se va trece la neosalvarsan.
In Cap. TRATAM ENTU L SIFILISU LUI IN PERIOADA SECUNDARĂ,
conduita este diferită dupe cum ne aflăm în faţa unui secundarism proaspăt
sau mai învechit, dar tratamentul va f i energic şi „prelungit atât timp cât
va fi necesar” , ceea ce nu se poate obţine înainte de 21/ 2— 3 ani.
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Tratamentul va începe cu câteva injecţii cu ;bismut sau mercur, pentru
a evita reacţiile spirilicide, rezultate dintr’o distingere prea bruscă şi masivă
de paraziţi; se continuă printr’o cură de atac neosalvarsanică (în caz de ne
frită sifilitică precoce începem cu 1/ 4 — 1/3 de ctgr. cianură de' mercur intra
venos sau I/4— 1/g din doză obişnuită a unui preparat bismutic liposolubil;
— în caz de atingere hepatică cu icter sifilitic să evităm de asemenea cu totul
preparatele arsenicale şi chiar bismutul, mărginindu-ne la mercur, administrat
de preferinţă sub forma de injecţii intravenoase de cianur de mercur în dozş’
moderate), urmată la intervale de 4— 8 săptămâni de celelalte 5— 6 scrii suc-:
cesive; dupe II / 2— 2 ani neosalvarsanul poate fi înlocuit cu !un preparat
bismutic sau mercurial (D-sa dă o preferinţă deosebită Ol. cenuşiu) insolubil;’
Dacă reacţiile serologice s-au negativat,' trat. poate fi suspendat, iar
bolnavul tinut sub observaţie continuă, pentru ca să' fie reluat cu aceiaşi in
tensitate la cea mai mică recidivă.
.
Punctia lombară precoce şi repetată, trebue să intre în ' practică curentă
a tratamentului sifilisului; ea va dicta conduita atunci cân d.reacţiile serologficc în sânge se vor f i negativat; dacă se constată o alterare a lichidului
cefalo-rachidian, chiar fără nici-o manifestaţie clinică, vom practica malarioterapia preventivă, chiar din ă l 2-lea sau al 3-lea an al infecţiunei; — pentru-că nu cunoaştem situaţia reală atunci când luăm, în primire un bolnav
sifilitic, pe care până atunci, nu l-am văzut, ar'trebu i ca prima cercetare de
recomandat, odată cu interogarea sângelui, să fie acea a unei punctii lombare.
In sifilisul malign precoce autorul recomandă tratamentul neosalvarsanic cel mai energic, dar în limitele toleranţei organismului, asociat cu in
jecţii intra-muşculare de calomel.
D -l Prof. Nicolau consideră că „ceea ce trebue să fie pe viată, în si
filis, nu este tratamentul, ci supravegherea bolnavului” , recomandaţie pe care
o sprijină pe „proba timpului” .
In Cap. TRATAM ENTU L SIFILISULUI IN PERIOADA TERŢIARA;
care se întinde dupe 3— 4 ani dela începutul infecţiei până la sfârşitul vietei,
D-sa distinge: ■a) Manifestările uşor influentabile de tratament —■ fată de
cari tratamentul trebue să fie mixt (asociat şi cu preparate iodice), iar intensi
tatea lui dictată de starea organelor şi importanta leziunei în focar; la per
soanele în vârste, cu un Wassermann pozitiv descoperit întâmplător, netratate
sau insuficient tratate mai înainte; este preferabil să ne abţinem dela orice tra
tament, pentru a nu scormoni focu l; şi b) Manifestări terţiare greu influen-1
tabile de tratament, în acestea se cuprind: — leziunile aortice, fată de care abţi
nerea dela neosalvarsan este nejustificată (afară de cazurile decompensate),
dar tratamentul să înceapă cu bismut sau mercur şi neosalvarsanul să nu
depăşească dozele de 0.30—0.45 ctg r.; tratamentul să fie mixt şi în orice caz
injecţiile intravenoase de cianur, fată de care iarăşi medicul manifestă rezervă,
să fie aplicate pe scară întinsă; „abuzul terapeutic să fie evitat” ; — parasifilisul nervos,' în care trat. să fie m ixt; dozele de neosalvarsan să fie mijlocii
şi în orice caz precedate de câte-va injecţii de bismut sau mercur; preparatele
arsenicale să fie evitate în atrofia nervului optic; în paralizia generală să se
dea precădere malarioterapiei, care poate fi repetată.
In Cap. TRATAM ENTU L SIFILISULUI GRAVIDELOR, autorul dis
tinge iarăşi diferite împrejurări, dupe cum femeia a căpătat sifilisul odată cu
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sau în timpul sarcinei, în oare caz tratamentul este condus ca în faza primosecundară; — sau sifilizarea s-a făcut anterior sarcinei, în care caz femeia în
sărcinată, veche sifilitică, este tratată energie sau lăsată în pace dupe cum
controlul clinic, serologic şi conduita terapeutică anterioară ne stabilesc con
vingerea despre vindecarea sau persistenta boalei; — sau femeia însărcinată,
fără antecedente personale specifice, este căsătorită cu un sifilitic, în care
caz conduita o dictează situaţia patologică a genitorului; d-sa mai socoteşte
că femeia suspectă trebue tratată chiar dacă mai târziu a rămas însărcinată
cu un bărbat sănătos.
In Cap. TRATAM ENTUL SIFILISU LUI CONGENITAL, care atât
de des esto „monosimptoinatic” şi deci greu de diagnosticat, medicatia să fio
combinată; la noul născut să se asocieze de preferinţă fricţiunile mercuriale
în număr de 20— 30 şi în doze zilnică de 0.20 pe kilocorp cu preparatele arsenieale pe cale intramusculară sau pe cale bucală (Stovarsolul, 3 comprimate
â 1 ctgr. pe zi, 3 zile da, 3 zile nu, disolvate în apă sau puţin lapte, cu
1 oră înainte de supturi sau mese, în număr total de 25 comprimate pe kilo
corp, adică de 100 comprimate pentru un copil de 4 k gr.); mai târziu fric
ţiunile pot fi înlocuite cu injectiuni intramusculare de sublimat I 4 de ingr.
pe kilocorp sau de biiodur de mercur 1/3 mgr. pe kilocorp, sau de bismut
metalic 2 mgr. de kilocorp.
Cu cunoaşterea de către medici a acestor regule generale, cari tind a
scoate tratamentul sifilisului din dezordinea actuală de ordin teoretie şi practic,
este de dorit să se înceapă o campanie cât mai susţinută pentru carnetul indi
vidual al fiecărui bolnav, în care să fie trecut tot tratamentul făcut', trata
ment care întotdeauna va f i ordonat de medic, chiar dacă executat şi de cătro
subalterni.
Menţionăm încă din materia acestui număr, în legătură cu tratamentul
sifilisului, articolul D -lui Conf. F I. S ă r ă ţ e a n u , care tratează despre Reac

tivarea rcaejiunilor serologire în sifilis.
Reactivarea biologică (Milian) în cazurile de sifilis cu B.-W . devenit
negativ, sau provocarea reacţiei (Gennerich) în cazurile de sifilis, în care B .-W .
n-a fost încă pozitiv, sau activarea reacţiei (autorul) în cazurile cu B .-W . slab
sau mijlociu pozitiv poate fi obţinută în sânge şi lichid cefalo-rachidian prin
mijloace specifice (preparate arsenobenzolice, bismutice, mercuriale şi iodice)
sau prin mijloace nespecifice (proteine, diverse substanţe sau mijloace nespe
cifice), sau prin mijloace mixte.
Technica trebue să comporte 2— 3 injecţii făcute la intervale de 2— 5
zile, iar, examenul sângelui să se facă în câte-va rânduri în timpul injecţiilor,
şi la câteva zile după ultima injecţie; — metoda redusă la o singură injecţie de
neosalvarsan, cu căutarea reacţiei B .-W . la 15 zile după, riscă să nu prindă
momentul reactivării.
Mecanismul reactivării, care urmează o curbă de creştere şi de des
creştere în intensitatea pozitivitâtii trebue pus pe seama provocării fenomenului
Jarisch-Hcrxheimer şi întrevăzut printr’o ,,mărire a cantităţii de reagine,
consecutivă eliberării de endoxină prin distrugerea in situ a treponemelor” .
Unii autori îi neagă caracterul strict specific, cu toate acestea rolul
reactivării în diagnosticul, tratamentul şi pronosticul sifilisului este f. mare,
dupe cum justifică autorul.

M. Cânciulescu.

CONSIDERATIUNI CRITICE REFERITOARE
LA TRATAMENTUL SIFILISULUI
de

Pro!. D-r St. NICOLAU
Director al Clinicei Derm.-Venerice de la
Fac de Med. din Bucureşti
Membru al Academiei de Medicină

Sifiligrafii din generaţia noastră au fost martori la numeroase
prefaceri în tratamentul sifilisului şi am putea zice, cu drept cu
vânt, că nici astăzi era acestor prefaceri nu este încă sfârşită.
Odinioară, când nu exista decât un singur medicament antisifilitic, — mercurul, — terapia sifilisului, după multiple fluctuaţiuni, sfârşise prin a-şi găsi un fel de echilibru în formula, universalmente admisă, a tratamentului „cronic şi intermitent" al lui
Fournier. Fixat, după cum se ştie, la început la o durată de 4
ani şi prelungit apoi la 6 ani, acest tratament era reluat, mai târ
ziu, între al 9-lea şi al 12-lea an al infecţiunii, în scop de a se asi
gura prevenirea accidentelor nervoase târzii.
Descoperirea noilor preparate antisifilitice, mai întâi a arsenobemolului şi apoi a bismutului, punând la dispoziţia noastră noi
mijloace terapeutice, dintre care cele arsenobenzolice de o activi
tate cu totul nebănuită până atunci, a revoluţionat adânc trata
mentul sifilisului, dar în acelaş timp, aşa cum era de aşteptat, a
determinat o profundă dezorientare în spiritul medical. Un mare
număr de probleme noi s’au pus, deodată, relativ la alegerea me
dicamentelor, la chestiunea dacă ele trebuesc întrebuinţate în mod
izolat sau asociat şi, în acest din urmă caz, cărei asociaţii se cu
vine să se dea preferinţă şi în fine relativ la posologia lor, la ritmul
administrărei lor, la durata totală a tratamentului, etc., etc., — pro
bleme desbătute şi rezolvate în modul cel mai divers, sifiligrafii
conducându-se adesea în judecarea lor mai mult de temperamentul
personal sau de concepţiuni teoretice, decât de fapte studiate ştiinţificeşte.
Din toate frământările ce caracterizează această perioadă de
prefacere, două tendinţe mai importante se desprind pentru mo
ment:
Unii sifiligrafi, aparţinând mai ales şcoalei germane, dar
printre care se găsesc şi unii reprezentanţi autorizaţi ai şcoalei fran-
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ceze, preconizează o terapeutică extrem de puternică în scopul de a
obţine o sterilizare cât mai repede a organismului, reducând astfel
terapia sifilisului la un număr restrâns de cure (la 2— 3 cure şi
după unii chiar la o singură cură •— trat. abortiv — ).
Alţii, reprezentând majoritatea sifiligrafilor francezi şi din
multe alte ţări, preocupaţi de ideea de a evita cât mai mult ris
curile unei terapeutice prea active, urmăresc sterilizarea organis
mului în mod mai puţin precipitat, pe cale de „uzură” a infecţiunei,
servindu-se în acest scop de tratamente mai blânde, dar continuate
timp mai îndelungat.
In faţa unor sisteme aţâţ de opuse, în jurul cărora gravitează
încă numeroase alte variante, medicul practic neştiind ce direcţie să
apuce, se lasă adesea condus de propria sa inspiraţie. Aceasta ne
explică diversitatea procedeelor şi, după cum s’a putut zice, „de
zordinea” ce domneşte azi în tratamentul sifilisului.
S’ar putea, cu drept cuvânt, întreba cineva, cum este cu pu
tinţă ca după o scurgere de 25 d e .ani dela introducerea neosalvarsanului şi de peste 15 ani dela aceea a bismutului, sifiligrafii
să nu fi putut cădea de acord asupra unei formule de tratament
a sifilisului. Explicaţia divergenţelor ce există încă asupra acestei
chestiuni trebue căutată, pe de o parte, în imposibilitatea în care
ne găsim astăzi, de a putea determina momentul vindecărei sifili
sului într’un caz dat, iar, pe de alta; în diversitatea modurilor cum
infecţia sifilitică se poate comporta, după indivizi.
Acestea sunt necunoscutele care apasă şi vor apăsa încă, nu
putem şti cât, asupra oricărei încercări de „standardizare” a trata
mentului sifilisului. In asemenea condiţiuni se înţelege foarte bine
că nu se poate încă vorbi, astăzi, de o codificare a acestui trata
ment, sau de enunţarea unei „formule” terapeutice stereotipe, a-,
plicabilă în mod sistematic la toată lumea, căci, un tratament ca
pabil să asigure sterilizarea într’un caz, poate da greş în altul.
O individualizare a tratamentului se impune deci aci, mai mult
decât poate în orice altă boală infecţioasă.
.
...
In lucrarea de faţă ne propunem a trece într’o scurtă re
vistă critică principalele curente c e ' domină actualmente terapia
sifilisului, după care vom încerca a expune, pentru folosinţa me
dicului practic, modul nostru de a vedea în această chestiune, cât şi
metodele de tratament pe care o exDerienţă; sifiligrafică de a-;
proape 35 de ani ni le-a arătat ca fiind cele mai potrivite pentru a
asigura atingerea scopului urmărit.
•
înainte de a intra în subiectul de care ne ocupăm, ţinem să:
precizăm o chestiune, discutată încă de unii, anume aceea dacă si
filisul este sau - nu vindecabil. Lâ această întrebare credem că se
poate răspunde, fără nici o ezitare, în mod afirmativ. Vindecabilitatea sifilisului prin tratament este, într’adevăr, suficient demonstrată
astăzi prin cazurile de „reinfecţie” , devenite din ce în ce mai frec
vente dela introducerea neosalvarsanului. Acest lucru mai reese,
în mod evident, şi din urmărirea îndelungată a bolnavilor,' dare ne
arată că imensă majoritate a celor trataţi regulat rămân îndemni
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de orice manifestare ulterioară, comportându-se în tot restul exis
tenţei ca nişte indivizi normali, cea ce îndreptăţeşte credinţa că iei
au fost vindecaţi de vechea lor boală.
După cum am avut ocazia să arătăm' îii raportul nostru la
Reuniunea sifiligrafică internaţională, ţinută la Paris în 1932, cu
ocazia comemorării Centenarului lui Fournier,' pe un număr de 60
de bolnavi, singurii din cei trataţi de noi pe care i-am putut ur
mări, de aproape, timp de 15— 25 d e ‘ ani, numai 2 dintre ei
au prezentat manifestări tardive, şi anume: unul o aortită, iar al
doilea un tabes frust. Dacă ţinem seama că majoritatea acestor
bolnavi aparţineau epocei când nu se cunoştea decât mercurul (cei
mai mulţi trataţi cu ol. cenuşiu), avem tot dreptul să fim şi mai
încrezători în acţiunea curativă a tratamentelor moderne.
Vindecabilitâtea sifilisului fiin d ' astfel un lucru bine stabilit,
tratamentul infecţiunei trebue condus, în fiecare caz dat, cu voinţa
fermă de a obţine, cu orice preţ, anihilarea germenilor şi deci
stingerea complectă a infecţiunei.
Pentru atingerea cât mai sigură a acestui scop se cere ca
tratamentul să îndeplinească următoarele condiţiuni:
1) Să fie cât se poate mai precoce, adică să fie instituit
cât se poate mai aproape de începutul infecţiunei;
2) Să .fie cât se poate mai activ, adică la maximul de inten
sitate în limitele' toleranţei organismului;
3) Să fie suficient de prelungit, adică continuat atâta timp
cât experienţa ne-a arătat că este nevoe în astfel de cazuri;
4) Să fie condus sub controlul serologic al sângelui şi al li
chidului cefalorachidian.
Aceste reguli generale odată enunţate, să trecem acum la ex
punerea mai amănunţită a tacticei terapeutice ce trebue să urmării
în diversele împrejurări ce se pot prezenta în practică, luând drept
bază în această privinţă faza boalei când tratamentul a fost în
ceput.
Acest mod de a proceda se justifică prin aceea că vindecarea
sifilisului nu se poate obţine cu aceleaşi mijloace şi în acelaş in
terval de timp în diversele perioade ale boalei, ci ea devine din ce
în ce mai dificilă,'pe măsură ce boala se învecheşte. '
Vom termina apoi cu două scurte capitole referitoare la trata
mentul sifilisului femeii însărcinate şi acela al sifilisului congenital.
A. — TR ATAM EN TU L SIFILISU LU I IN PERIOAD A
PRIM ARA
O chestiune care trebue lămurită aci, înainte de a merge mai
departe, este aceea a momentului când trebue să fie instituit tra
tamentul sifilisului. S’a susţinut odinioară de unii, şi această părere
începe să capete din nou credit în anumite cercuri,' că tratamentul
antisifilitic nu trebue început înainte de isbucnirea accidentelor se
cundare.
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Partizanii acestui, rnod de a vedea susţin că o intervenţie prea
timpurie a tratamentului, împiedecând apariţia erupţiilor cutanate şi
turburând astfel desfăşurarea naturală a boalei, ar turbura desvoltarea procesului de imunizare activă a organismului. In sprijinul
acestei păreri se invoacă, ca argument de analogiej faptul de ob
servaţie că în boalele infecţioase, zise eruptive, evoluţia boalei este
cu atât mai benignă, cu cât erupţiile sunt mai bogate, „mai bine
ieşite” , atribuindu-se pielei în astfel de cazuri, un rol important în
elaborarea imunităţii. S’a insistat, pe de altă parte, în ce priveşte
sifilisul, asupra antagonismului ce ar exista între sifilisurile însoţite
de erupţiuni floride, „bine exteriorizate” , după cum s’a zis, şi si
filisurile profunde, ale sistemului nervos în deosebi şi vice-versa.
Faptul prezentat astfel are la baza sa o eroare de interpretare.
Un lucru de care nu se ţine seamă aci este că aceste sifilisuri,
lipsite de manifestări secundare, sunt tocmai acelea care riscă să
rămână ignorate şi deci netratate, iar gravitatea lor derivă nu din
lipsa exteriorizărei lor, ci din absenţa tratamentului, încadrându-se
astfel, fără nici o particularitate, în categoria sifilisurilor netratate.
Ori cum ar fi lucrurile, nu trebue, pe de altă parte, să se
uite că imunitatea ce se desvoltă în sifilis nu devine la nici un
moment o proprietate generală a întregului corp, capabilă să pro
tejeze tot organismul, ci rămâne tot timpul o imunitate cu caracter
parcelar, cantonată la anumite organe sau ţesuturi, coexistând cu
prezenţa germenilor activi în rest. Lucrurile fiind astfel, ne putem
cu drept cuvânt întreba dacă, în scopul de a nu contraria desvoltarea unei imunităţi cu caracter atât de aleatoriu, avem noi dreptul,
— mai ales astăzi când dispunem de mijloace treponemicide atât de
puternice, — să ne abţinem de a tenta şansele unei sterilizări te
rapeutice a organismului. Răspunsul la această întrebare se impune,
credem, dela sine. E l nu poate fi altul decât acela al necesităţij
unui tratament cât mai precoce în sifilis.
Acestea zise, să vedem cum trebue condus tratamentul în pe
rioada primară a boalei.
In această perioadă a infecţiunei trebue să distingem, cu pri
vire la tratament, 2 momente deosebite, după cum bolnavul se gă
seşte încă în faza seronegativă, sau după pozitivarea reacţiunilor
serologice.
a) — TRATAM EN TU L SIFILISU LU I IN F A Z A
PRIM ARA SERONEGATIVĂ

Experienţa a demonstrat că în toată evoluţia sifilisului nu
există un moment mai potrivit, pentru a ataca infecţia mai cu suc
ces, decât în faza seronegativă a perioadei primare şi aceasta cu atât
mai mult cu cât ne găsim mai aproape de începutul şancărului.
Deşi cercetările moderne au arătat că chiar în această fază boala
nu mai poate fi privită ca strict localizată la nivelul sifilomului,
totuşi, practicamente nu se poate încă vorbi de o generalizare reală
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a infecţiunei. In orice caz, numărul spirocheţilor „scăpaţi”, deja în
organism fiind încă restrâns şi pătrunderea lor de dată. recentă, ei
n’au avut încă timpul să capete legături intime cu elementele citologice ale ţesuturilor, sau să creeze (poate) forme de rezistenţă.
Un tratament energic instituit în această perioadă, a boalei
are deci toate şansele să devie repede sterilizant. Nu s’ar putea in
sista îndeajuns asupra importanţei, am putea zice asupra „solemnităţei” acestui moment, pentru soarta viitoare a bolnavului, pentru aceea a descendenţei sale, cât şi pentru profilaxia publică.
Ne grăbim însă să adăugăm că cu tot interesul legat de un
astfel de tratament, el nu trebue niciodată întreprins înainte ca exis
tenţa infecţiunei să fie stabilită cu certitudine, lucru de altfel foarte
repede şi uşor de realizat azi, când posedăm mijloace ; de labo
rator (ultramicroscopie, etc.), care permit afirmarea diagnosticului
chiar a unui sifilom născând. Aşa dar, regulă generală: abţinere,
dela tratament înainte de a avea un diagnostic sigurtratam ent de
urgenţă în caz de diagnostic pozitiv.
Cum trebue condus tratamentul precoce sau de atac al sifi
lisului? Tratamentul precoce al sifilisului, pentru a-şi atinge scopul
pe care îl urmăreşte, adică sterilizarea organismului, trebue să fie
un tratament puternic, la maximum de intensitate, jn limitele to
leranţei organismului. Un astfel de tratament nu s’a putut între
prinde înainte de introducerea preparatelor arsenobenzolice în tera
pia sifilisului.
.
Deşi nu cunoaştem încă în mod precis modul cum lucrează aceste preparate, dacă ele exercită o acţiune distrugătoare directă
asupra treponemilor, sau dacă această acţiune se exercită indirect,
în urma unei combinaţiuni organice, aşa cum lucrul pare a fi de
monstrat pentru bismut şi mercur, un lucru e cert, anume că ac
ţiunea sa treponemicidă este incomparabil mai repede şi mai ma
sivă decât a celorlalte medicamente antisifilitice. Despre acest lucru
ne putem uşor convinge prin examenul ultramicroscopie comparativ
al leziunilor sifilitice tratate de o parte cu neosalvarsan, iar de alta
cu unul din celelalte medicamente specifice.
Ţinând seama de acest lucru, baza tratamentului de atac
trebue să o constitue, fără discuţie, preparatele neosalvarsanice,
pe cale intravenoasă. Am putea zice, chiar, că în nici o altă pe
rioadă a sifilisului, neosalvarsanul nu-şi găseşte o indicaţiune mai
precisă şi mai absolută ca aci, la începutul infecţiunii, tratamentul
precoce reprezentând, după cum s’a zis, o adevărată cursă de în
trecere între medicament şi infecţiune. In dorinţa de a se imprima
acestui tratament maximul de activitate, majoritatea sifiligrafilor
asociază astăzi neosalvarsanul ui, bismut sau mercur, realizându-se
astfel aşa zisele tratamente „mixte” , sau vcombinate” , care, pentru
moment, reprezintă forma cea mai .puternică a. tratamentului antisifilitic.
In ce doze şi în ce ritm trebuesc administrate aceste medi
camente? Dacă toată lumea este de acord cu cantităţile de ad
ministrat atunci când este vorba de bismut sau de mercur, lucru
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rile nu stau tot astfel pentru neosalvarsan. Unii sifiligrafi, ţi
nând seamă de faptul că acţiunea treponemicidă a neosalvarsanului
nu începe a se exercita în mod simţitor decât dela 0,45 sau 0,60
înainte, şi mânaţi de graba de a realiza cât mai repede acel
„ictus terapeuticus”, pe care îl cred indispensabil pentru reuşită,
preconizează întrebuinţarea dozelor mari de neosalvarsan, chiar
din primul moment. Iată, cu titlu documentar, modul de a proceda
al câtorva sifiligrafi care împărtăşesc acest mod de a vedea.
L in s e r , de ex., începe cu doza de 0,60 ctg. neosalvarsan la
bărbat şi 0,45 la femee, şi repetă apoi această doză, din 2 în
2 zile, până la însumarea unei doze totale de 7 gr. la bărbat şi
5 gr. la femee, intercalând în acelaş timp, între inj. neosalvarsanice,
câte 2 inj. bismutice pe săptămână. Autorul consideră dozagiul şi
ritmul preconizat de dânsul ca absolut indispensabil pentru obţi
nerea aborţiunei infecţiei.
M u z e r şi la fel cu dânsul H e u c k, injectează primele 3
zile, zilnic, 0,60 ctgr. neosalvarsan la bărbat şi 0,45 la femee şi,
apoi continuă mai departe administrarea aceloraşi doze, din 5 în
5 zile, până la cantitatea totală de 6 gr. la bărbat şi 5 gr. la
femee. Dela a 4-a injecţie neosalvarsanică înainte, începe a asocia
injecţiuni. de bismut, al căror., număr variază între 15. şi 20.
S t u h m e r face 10 inj. de câte 0,60 ctg. de natriusalvarsan
la intervale de 4 zile, asociate cu salicilat de mercur.
H o f f m a n n începe cu 0,45 ctg. la bărbat şi 0,30 la femee,:
trece apoi la 0,60 şi resp. la 0,45, repetând apoi aceste doze la
intervale de 4— 5 zile şi chiar de 2 ori pe săptămână, până la
însumarea unor doze globale ds 5 gr. 5— 6 gr. 5 la bărbat şi 4
gr. 5— 5 gr. 5 la femee. Acestui tratament îi asociază 10— 12 inj.
de bismut.
P o l i t z e r şi după dânsul C h e v a l l i e r şi B e r n a r d
în
Franţa, administrează bolnavului, dela început,. 0,90 ctg. de neosal
varsan şi repetă apoi această doză 3 zile la rând (atingând astfel
în acest interval 2 gn 70 de neo), după care complectează trata-;
mentul mai departe cu injecţii bismutice sau mercuriale.
Alţi autori, deşi partizani ai dozelor mari, aplicate fără în
târziere, încep totuşi prin a pipăi susceptibilitatea „organismului"
printr'o doză mică „de încercare” .
Astfel, M a r c e l P i nardadm inistrează în prima zi, diminea
ţa, 0,15 ctg. de neosalvarsan, iar în seara aceleiaşi zile 0,90 ctgr.,
doză pe care o repetă încă de 2 'ori, la intervale de câte 5— 6 zile,
pentru a trece apoi la 1 gr. 05, şi în urmă la 1 gr. 20, repetând această ultimă doză până la un total de 8— 10 gr. de neo.
M i l i a n pleacă dela 0,36, ridicându-se apoi progresiv, din
5 în s zile, la 0,60, 0,90, 1 gr. 05 şi chiar mai mult, pentru
a ajunge la o doză reprezentând 0,02 ctgr. pentru kilocorp, pe
care apoi o repetă încă de 3 ori. Această serie o complectează, în
continuare, cu 10— 12 inj. intramusculare de oleu cenuşiu.
După cum se poate vedea din aceste câteva citate, tendinţa
actuală a unui mare număr de sifiligrafi este, cu mici variante, a
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ceea de a recurge dela început, sau în tot cazul cât mai repede, la
doze maximale, administrate de unii într’un tempo extrem de acce
lerat. Nu încape îndoială că, din punct de vedere teoretic, acest
mod de a proceda nu este lipsit de logică, căci el permite într’adevăr să se realizeze, în timpul cel mai scurt, maximul de impregnare
medicamentoasă, şi desigur că nimeni n’ar ezita de ad adopta, dacă
medicamentele de care ne servim aci ar fi lipsite de orice nocivi
tate, ceeace e departe de a fi cazul.
Accidente de diferite gravităţi, adesea mortale, au fost de
altfel semnalate din diferite părţi (şi trebue să. se. ştie că nu toate
aceste accidente sunt date publicităţii), în urma tratamentelor con
duse în mod prea temerar şi precipitat. Noi înşine am avut, de
curând, ocazia să luăm cunoştinţă (în calitate de expert), de 2 ca*
zuri de moarte, survenite la scurt interval unul de altul, la persoane
tinere, viguroase, fără tare organice şi la care sfârşitul letal nu pu
tea ii atribuit decât unei metode terapeutice imprudente.
S'a susţinut de unii autori că doza n’ar juca un rol deo
sebit în producerea accidentelor neosalvarsaiiice, accidente grave pur
tând fi determinate tot aşa de bine de dozele mici, ca şi de cele
mari. Eroare profundă şi în complect dezacord cu - observaţia obiectivă a faptelor. Orice medic, cu oarecare practică neosalvarsanică, a avut desigur ocazia să-şi dea seama de deosebirea ce există
între o criză nitroidă, de ex., provocată de o doză de încercare,
şi între una provocată de o doză mare, şi acelaş lucru îl putem zice
de icterele post-terapeutice, de eritrodermiile neosalvârsanice, etc.
In Franţa, după cum rezultă dintr’un referendum consemnat
în teza lui L u m m a u , majoritatea sifiligrafilor s’au pronunţat în
contra tratamentelor prea masive, negăsindu-le avantagii suficiente
pentru a contrabalansa neajunsurile la care ele pot expune bolnavul.
Dacă la rigoare astfel de tratamente ar putea fi aplicate, în
mod excepţional, la bolnavi internaţi în clinici şi ţinuţi astfel în
repauz complect, la dietă şi sub .constantă supraveghere medicală,
credem că ar fi periculos ca o astfel de „furoare terapeutică” să se
încetăţenească în practica tratamentului ambulator. Ori cât de mare
ar fi dorinţa noastră să jugulăm infecţia în faşe şi să oferim bol
navului nostru beneficiul unui tratament prescurtat, ar fi cu totul
contrariu unei sănătoase concepţii medicale ca, în goana după ste
rilizare, să pierdem din vedere organismul. Argumentului invocat de
partizanii tratamentelor ultra-intensive, că suprimarea unei boale
atât de periculoase pentru individ şi societate, ca sifilisul, justifică
oarecare riscuri, îi vom răspunde, în numele unei experienţe sifiligrafice de aproape 35 de ani, că suprimarea boalei se poate obţine,
dacă nu atât de repede, în tot cazul tot atât de sigur, şi fără să
fie nevoe să recurgem la tratamente hazardate.
Iată modul nostru obişnuit de a proceda în conducerea tra
tamentului în această perioadă a boalei.
In scopul de a evita accidentele pe care administrarea din
primul moment, a dozelor mari, le-ar putea determina la intoleranţi,
începem totdeauna tratamentul neosalvarsanic cu doze mici „de
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pipăire", de obicei cu 0,15 ctg. In caz de toleranţă perfectă in
jectăm, chiar a 2-a zi, 0,30 ctg., iar după 2— 3 zile 0,45 ctg,
Injecţiunile următoare le administrăm la intervale de 4— 3— 6 zile
(după cazuri), mărind la fiecare dată doza cu câte 0,15 ctg. până
ce ajungem la doza unitară maximă de administrat, în cazul dat,
care hu trebue, în mod obişnuit, să depăşească, după părerea
noastră 1 1/i ctgr. pe kilo-corp la bărbat, şi ceva mai puţin de 1
ctgr. la femee, adică pentru un bărbat cântărind 60 kgr., această
doză maximă unitară va fi de 0,60— 0,75 ctgr. şi 0,45— 0,60 pentru
femee. Această doză maximală o repetăm apoi la 5— 6 zile, până
la atingerea dozei totale de administrat într’o cură care, la indi
vizii tineri Şi viguroşi, poate merge până la 0,09 şi chiar 0,10 ctgr.
pe kilocorja, adică pentru un individ cântărind 60 kgr., până la
5 gr. 40 sau 6 gr.
înain tede a merge mai departe ţinem, în mod special, să
observăm că chiar sub forma aceasta, relativ moderată, trata
mentul neosalvarsanic nu ne pune la adăpost complect de orice
fisc; de aceea cea mai mare atenţie se recomandă în conducerea
lui. In orice caz, cum am mai spus-o deja, technica indicată mai
Sus nu trebue considerată ca un tipic invariabil, ci mai mult ca o
schemă, susceptibilă de adaptări după starea bolnavului. In tot
cursul tratamentului, bolnavul va fi urmărit de aproape pentru a
se surprinde la timp eventualele simptome de alarmă, prevesti
toare de intoleranţe serioase (prurit, erupţiuni diverse, icter, fe
nomene de iritaţie renală, modificări ale formulei sângelui — agranulocitozăn, — renunţându-se în caz de ameninţări serioase la
formula tratamentului intensiv şi chiar la întrebuinţarea neosilvarsanului.
După terminarea primului tratament, ce trebue făcut mai
departe ? Unii sifiligrafi, printre care cităm în primul rând pe
Z i e l e r şi M u t s c h l e r , se opresc aci, considerând că în faza
primară seronegativă un singur tratament intensiv este suficient pen
tru a se obţine vindecarea boalei. Majoritatea sifiligrafilor nu împăr
tăşesc însă întocmai acest mod de a vedea. Astfel I a d a s s o h n ,
F i n g e r , M u l z e r şi de curând şi H o f f m a n n , reclamă aci
2 cure, B u s c h k e şi G u s s m a n n 3 cure, iar L o h e chiar 4 cure.
Chestiunea duratei tratamentului în această fază a boalei
este o problemă prea importantă pentru a .nu fi discutată mai de
aproape. Ca toţi sifiligrafii am putea şi noi cita cazuri, din prac
tica noastră, cari tratate cu o singură cură intensivă şi care aban
donând apoi, fără voia noastră, orice tratament, n’au prezentat ul
terior (unii urmăriţi până la 15 ani) nici o manifestare clinică
sau serologică de recidivă, iar căsătoriţii au avut o descendenţă să
nătoasă, aşa încât avem tot dreptul să-i considerăm sterilizaţi. In
mod principial putem deci admite că vindecarea sifilisului ultrarecent se poate obţine chiar cu o singură cură. Din nefericire, lu
crurile sunt departe de a se petrece totdeauna la fel. Alături de
cazurile fericite despre care am vorbit, şi pe care trebue să le con
siderăm ca excepţiuni, există altele, mult mai numeroase, în care
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tratamentul unic, deşi aplicat în modul cel mai corect şi în condiţiuni ideale de precocitate, a dat totuşi greş. Aceasta dove
deşte, odată mai mult, că raporturile dintre infecţiune şi tratament
nu se pot pune în ecuaţiune.
Aşa stând lucrurile şi cum pe de altă parte nu posedăm,
pentru moment, nici un criteriu sigur care să ne permită a con
chide, într’un caz. dat, dacă la sfârşitul acestei prime cure steriliza
rea urmărită a fost sau nu atinsă, credem prudent ca acest trata
ment iniţial să fie complectat, în modul cum vom arăta îndată,
printr’un număr de cure „de siguranţă” . Preferăm cu alte cu
vinte să facem în unele cazuri mai mult decât ar trebui, de teamă
să nu facem în altele prea puţin, acest din urmă lucru putând avea
urmări dezastruoase pentru viitorul bolnavului.
Aceasta este ceeace ni se ■ pare că cere, pentru moment, pru
denţa şi simţul răspunderei medicale, desbrăcat de orice tendinţă
doctrinară. Ţinem de altfel să adăugăm, cu o deosebită satisfacţie,
că cu ocazia anchetei internaţionale organizată în acest an de ofi
ciul de igienă al Societăţii Naţiunilor (concretizată în raportul Prof.
Martenstein), majoritatea membrilor experţi au adoptat, în această
privinţă, un punct de vedere analog aceluia pe care îl susţinem de
multă vreme.
Totalitatea tratamentului pe care îl preconizăm în perioada pri
mară, seronegativă, şi căruia i-am putea da numele de „tratament
precoce intensiv repetat” , constă în 4 până la 6 cure, după cum
reacţiunile serologice s’au menţinut tot timpul constant negative,
sau după cum au prezentat în cursul primului tratament, un „câr
lig” , chiar trecător, de pozitivitate. Perioadele de pauză trebue să
fie de 4 săptămâni, între i-a şi a 2-a cură; de 5 săptămâni între
a 2-a şi a 3-a cură; de 6 săptămâni între a 3-a şi a 4-a, iar
mai departe dacă prelungirea tratamentului e socotită necesară, pau
zele vor putea fi de 8 săpt.
Curile de siguranţă trebuesc să fie şi ele mixte: neosalvarsanobismutice sau neosalvarsano-mercuriale (preparatele insolubile, de
depozit, par aci mai indicate, atât pentru bismut cât şi pentru mer
cur — ol. cenuşiu). — Cantitatea de neosalvarsan, care la a 2-a
cură va fi, pe cât posibil, aceeaşi ca la i-a, poate fi ceva mai
redusă la curele ulterioare.
Dacă în tot decursul tratamentelor indicate, reacţiunile serologice (chiar cele. mai sensibile) s’au menţinut constant negative şi
dacă şi puncţia lombară, practicată după ultima serie de tratament,
nu arată nici cea mai mică alteraţie a lichidului, prezumpţiile de
sterilizare sunt destul de puternice pentru a justifica suspendarea
tratamentului. Cuvântul definitiv de vindecare nu vom putea însă
pronunţa decât după ce vom fi supus bolnavul şi la „proba tim
pului” , ţinându-1 într’o observaţie neîntreruptă, clinică şi serologică, de mai mulţi ani (cel puţin 4). In tot acest interval, reacţiu
nile serologice trebuesc repetate din .3 în 3 luni în cursul primului
an, la 6 luni în al doilea şi apoi, mai departe, anual.
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Dacă timp de 2 ani dela suspendarea tratamentului reacţiuni le serologice s’au menţinut constant negative, se poate încuviinţa
căsătoria.
Recunoaştem că toate aceste exigenţe, aşa cum le-am formulat,
sunt de multe ori greu de realizat în practică, câteodată din cauze
de forţă majoră, de. cele mai multe ori însă din neglijenţa bolna
vilor. Datoria noastră : este să căutăm a crea la dânşii din timp
mentalitatea necesară pentru a înţelege importanţa perioadei de su
praveghere, explicându-le că fără aceasta nu li se poate da nici o
asigurare de viitor.
In caz de. recidivă clinică sau chiar numai serologică, trata
mentul va fi reluat şi urmat ca la bolnavii trataţi în perioada se
cundară (a se vedea mai departe).
fa)— TRA TAM EN TU L
...................................... PR IM A R Ă

SIFILISU LUI IN
SEROPOZITIVĂ .

PERIOADA-

'In aceeastă fază, situaţiunea bolnavului se găseşte, cu privire
la tratament, în condiţiuni ceva mai puţin favorabile decât în cea
precedentă, rlntr'adevăr, pozitivarea reacţiunilor serologice nu trebue
privită numai ca un semn al generalizării spirocheţilor, căci de fapt
acest fenomen este mult mai timpuriu, ci mai ales ca expresia con
flictului angajat deja între paraziţi şi elementele citologice ale ţesu
turilor, în intimitatea cărora .-ei au pătruns deja şi cu care. au că
pătat, strânse legături. Aceste legături fiind însă de dată recentă,
treponemii sunt încă susceptibili de a fi atacaţi şi distruşi, şi aci,
într’un timp relativ repede.
Tinându-se seama de această din urmă considera ţi urte, nu se
mai face astăzi, ca altă dată, o prea mare distincţiune între pe
rioada primară seronegativă şi cea seropozitivă, cu privire la posi
bilitatea sterilizării. „Aborţiunea” infecţiunei (adică vindecarea sa
printr’o singură cură) este însă aci mult mai greu de obţinut decât
în faza precedentă şi am putea zice chiar problematică. Asupra acestui fapt toţi sifiligrafii încep să fie de acord. Chiar H o f f m a n n ,
unul din partizanii cei mai convinşi ai tratamentului abortiv în pe
rioada primară, recomandă în ultimul timp, aci, 2 cure, ambele
după formula tratamentului său, zis ,/naximal precoce” (descris
mai sus), separate printr'o pauză de 5— 6 săptămâni. După acest
autor, cât şi după M u t s c h l e r , H e u c k , R u g e şi alţii, graţie acestui tratament, vindecarea infecţiunii în această fază a boalei s’ar
obţine într’o proporţie de 980/0 din cazuri, bolnavii, urmăriţi până
la 4 ani, rămânând în orice caz indemni de manifestări. M u z e r
însă şi cu dânsul majoritatea sifiligrafilor germani, reclamă pentru
aceşti bolnavi 3 cure combinate.
In ce ne priveşte, de acord cu părerea celor mai mulţi sifiligrafi francezi şi din alte ţări, preconizăm în faza primară sero
pozitivă un tratament mult mai prelungit, de l l/% an sau chiar 2
ani, ţinând seamă aci şi de faptul că, din spirit de prudenţă, curele
ce avem obiceiul să prescriem bolnavilor noştri nu ating în general
masivitatea celor preconizate de autorii citaţi mai sus.
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. Iată modul nostru de a proceda în astfel de cazuri: începem
prin a institui acestor bolnavi un prim tratament, la fel cu trata-1
mentul de atac descris la bolnavii seronegativi, cu singura deose
bire că aci, pentru a evita reacţiunile zise „spirilare” , nu vom în
cepe administrarea neosalvarsanului decât după ce mai întâi am
preparat terenul prin câteva injecţiuni bismutice sau tnercuriale.
Curele complimentare ce urmează a complecta tratamentul,
conduse după aceleaşi norme ca la bolnavii din faza seronegativă,
vor fi aci în număr de 5—'6 şi chiar 8, orientându-ne în această
privinţă după gradul pozitivităţii reacţiunilor serologice constatate
la început şi după ritmul conform căruia ele s’au negativat ulterior.
Dacă de ex. reacţiunile serologice erau de intensitate slabă sau mij
locie şi s’au modificat repede, chiar în cursul primei curi şi apoi
s’au menţinut constant negative (chiar după reactivare), iar puncţia
lombară nu arată nimic anormal, tratamentul poate fi suspendat
după 1 1/2 an; dacă din contră negativarea nu s’a putut obţine
cu aceeaşi promptitudine, este prudent ca el să fie prelungit până la 2
ani. Prezumpţia vindecării nu o vom putea avea nici aci decât mai
târziu, după o perioadă de observaţie clinică şi serologică de cel
puţin 4— 5 ani. Dacă în acest interval nici o recidivă nu s’a pro
dus, căsătoria poate fi autorizată.
B.' — TR A TA M E N TU L SIFILISU LU I IN PERIO AD A
SECU N D ARA
Cu perioada secundară intrăm în faza adevăratei impregnări
treponemice a organismului, şi această impregnare devine cu atât
mai profundă cu cât boala se învecheşte. Aşa stând lucrurile, se
cuvine să distingem aci din punctul de vedere al situaţiunii infecţiei,
mai multe categorii de fapte, după cum avem aface cu un secundarism proaspăt, de primă isbucnire, coexistând adesea cu şancărul
încă necicatrizat (aşa zisă per. „primo-secundară” ); cu un secundarism mai învechit, cu manifestări de recidivă de tip mai mult sau
mai puţin tardiv, sau, în fine, cu faza secundară post-eruptivă, adică
latentă cliniceşte.'
'
Este evident că condiţiunile în care bolnavii, aparţinând acestor diverse categorii, se prezintă în faţa tratamentului, vor fi
din ce în ce mai nefavorabile, în măsura vechimii infecţiunei şi a
elaborării centrelor de rezistenţă treponemică.
Oricum ar fi lucrurile, obiectivul terapeutic de urmărit trebue
să rămână şi aci acelaş ca şi în perioada primară, anume ca printr’un tratament energic şi prelungii atâta timp cât va fi necesar,
să obţinem şi în această fază a boalei sterilizarea. Necesitatea unui
tratament energic, dela început, se impune, de altfel, aci nu numai
în interesul vindecării bolnavului, ci şi în acela al profilaxiei pu
blice, un astfel de tratament fiind singurul capabil să închidă repede
leziunile cutanate şi mucoase, atât de frecvente în această perioadă
a : infecţiunei, secând astfel principalele izvoare de răspândire a
boalei.
.
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In ce priveşte durata tratamentului de administrat în această
fază a boalei, părerile sunt împărţite. H o f f m a n n preconizează
pentru tratamentul sifilisului, în perioada secundară, 3 cure de acelaş tip maximal despre care am vorbit deja, separate prin inter
vale de 5— 6 săptămâni. Acest tratament, cunoscut sub numele de
„Dreikurensystem” , este considerat de autor şi de mulţi sifiligrafi
germani ca suficient pentru asigurarea sterilizării organismului.
Este posibil ca acest tratament, aplicat exact după indicaţiunile date de autor, să poată conduce la vindecare în unele caturi de
secundarism precoce, dar nu suntem deloc convinşi că un asemenea
rezultat s’ar putea obţine în mod constant. De altfel nu este rar să
întâlnim, publicate în jurnalele de specialitate, cazuri de nereuşită a
acestui tratament. Cităm la întâmplare, ca mai recent, un caz tipic
publicat d e T e l p m e r s şi K o e ck (Dermat. Zeitschr.Bd.72,1935),
în care e vorba de un bolnav tratat după metoda lui Hoffmann,
prirt 3 cure, considerat vindecat şi care, la un an după suspendarea
traţamentului, a făcut o neurorecidivă gravă. Astfel de cazuri şi
multe altele de care nu se vorbeşte, sunt de natură să impună mai
multă rezervă faţă de tendinţele de schematizare excesivă a tratamen
tului. .
Se caută a se explica aceste eşecuri prin aşa zise abateri
dela technica recomandată. Chiar dacă acest lucru ar fi exact, cine
poate susţine că în practică tratamentul sifilisului poate fi totdeauna
aplicat cu stricteţa unei reacţiuni de laborator. O întârziere, voită
sau nevoită, de câteva zile, din partea bolnavului; o afecţiune inter
curentă care să ne oblige la întreruperea temporară a tratamen
tului; reacţiuni prea pronunţate din partea organismului care să ne
impună oarecari reţineri în ce priveşte dozagiul şi ritmul de admi
nistrare, etc., etc., sunt întâmplări ce pot surveni în cursul oricărui
tratament, putând astfel compromite succesul unei sterilizări rapide.
Ţinând seamă de toate aceste lucruri şi în scopul de a asi
gura intervenţiei noastre terapeutice o mai mare elasticitate, dacă
ne putem exprima astfel, şi în acelaş timp mai mulţi sorţi de reu
şită, preconizăm, în perioada secundară a sifilisului, un tratament
mult mai îndelungat decât acela al lui Hoffmann, inspirat într’o mă
sură oarecare din concepţia vechiului tratament intermitent al lui
Fournier. Ne grăbim însă să adăugăm că suntem departe să im
primăm acestui tratament caracterul de cronicitate preconizat de
ilustrul sifiligraf francez, mijloacele terâpeutice de care dispunem
astăzi fiind cu mult superioare celor din epoca sa.
Faţă de diversitatea „speciilor” ce putem întâlni în această
perioadă a sifilisului, o individualizare a tratamentului se impune
aci mai mult decât până aciim. Pentru a nu complica însă prea
mult lucrurile şi numai cu titlul de indicaţie generală, vom spune
că pentru bolnavii aflaţi în perioada secundară proaspătă (de primă
izbucnire eruptivă), socotim indispensabil un tratament de aproxi
mativ 2— 31/2 ani,- iar pentru cei aflaţi într'o etapă. mai avansată,
ca acea zisă a erupţiilor de recidivă, sau în faza posteruptivă, sdar
cu serologie pozitivă, acest tratament nu trebue să fie, după pă
rerea noastră, în nici un caz mai restrâns decât 3 ani.
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Cum trebuesc conduse curele ce constituesc aceste tratamente?
Prima cură ce vom administra va fi, şi aci, *o cură energică'
şi combinată, de tipul aceleia zisă de atac, aşa cum ăm descrisă
mai sus pentru bolnăvii din perioada primară seropozitivă. Precauţiunea semnalată cu acea ocazie, de a nu trece la neosalvarsan
decât după câteva injecţii prealabile de bismut sau de mercur, ca
pătă un caracter şi mai formal în această perioadă în care disemina
rea treponemilor în organism şi-a ajuns maximul şi unde, prin ur
mare, pericolul rezultând dintr’o distrugere prea masivă a parazi
ţilor este şi mai de temut. . . . . . . . .
O altă precauţie, tot atât de indispensabilă aci, mai este aceea
de a nu începe niciodată tratamentul înainte de a ne asigura de
integritatea organelor interne, şi în special a ficatului şi rinichiului,
organe des atinse în această fază septicemică a boalei.
Constatarea unor alteraţiuni din partea acestor organe, fără
să ne lege complect mâinile, contraindică totuşi în mod absolut, aplicarea tratamentului obişnuit despre care am vorbit mai sus, şi
reclamă o tactică terapeutică cu totul deosebită.
In caz de nefrită sifilitică precoce (secundară), (caracteri
zată, după cum se ştie, între altele, printr’o cantitate enormă de albumină), pe lângă prescripţiile dietetice de rigoare, vom recurge
fără întârziere la tratamentul specific, sub forma despre care vom
vorbi îndată.
• ‘
Cu toată aprehensiunea instinctivă ce ne-âr putea inspira în
trebuinţarea unor medicamente mai mult sau mai puţin iritante
prin ele înşişi pentru rinichi, la un bolnav la care acest organ este
deja atins, nu trebuie să uităm că în această circumstanţă facem o
terapeutică etiologică şi că în astfel de cazuri efectul terapeutic
binefăcător depăşeşte cu mult pe acela al unei eventuale nocivităţi
organotrope. Acest tratament reclamă însă oarecare restricţiuni,
dintre care cităm 3, mai importante: a) să nu recurgem niciodată
dela început Ia neosalvarsan, căci, cu toată toleranţa pe care ri
nichiul : o manifestă în general faţă de acest preparat, în condiţiunile speciale în care ne găsim aci, reacţiuni spirilare intense (Herxheiiner renal) sunt de temut; b) tratamentul să fie, cel puţin la în
ceput, monomedicamentos, spre a nu încărca prea mult sarcina eliminatoare a rinichiului, şi c) tratamentul să fie început cu doze1
mici, 1/4 sau 1/3 de ex. din dozele terapeutice obişnuite.
Procedând în felul acesta, experienţa ne-a arătat că atât bismutul cât şi mercurul pot fi deopotrivă de bine suportate şi efi
cace. Putem de ex. începe prin a administra 1/4 sau 1/3 de centigr.
de cianură de mercur intravenos, sau 1/4— 1/3 din doza obişnuită
a unui preparat bismutic liposolubil. După un număr de 4— 5 astfel
de injecţiuni, vom continua mai departe restul tratamentului cu neo
salvarsan, începând cu 1/2 din doza I şi mergând apoi treptat,
în caz de toleranţă, până la doza III, pe care o vom repeta până
la complectarea curei. In caz de dispariţie complectă a fenomenelor
renale, putem reveni pentru curele ulterioare, la tratamentul com
binat obişnuit.
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In caz de atingere hepatică cu manifestări de icter sifilitic
precoce, preparatele néosalvarsanice cât şi cele bismutice vor fi evi
tate, cel puţin la început, ambele fiind susceptibile, în grade dife
rite să exercite o acţiune nocivă asupra celulei hepatice.
Tratamentul de urmat în astfel de cazuri, şi care ne-a dat
totdeauna cele mai bune rezultate, este cel mercurial, sub formă
de injecţiuni intravenoase de cianur de mercur, în doze moderate
la început. Ulterior, după dispariţia icterului şi dacă probele func
ţionale ale ficatului sunt normale, putem trece la tratamentul com
binat, de preferinţă neosalvarsano-mercurial.
După digresiunea pe care am crezut necesar să o facem, în
scopul de a fixa linia de conducere ce trebue să adoptăm în ca
zurile speciale de care am vorbit, să revenim la punctul nostru de
plecare şi să vedem cum trebue condus, mai departe, în condiţiunile
obişnuite, tratamentul de fond, în perioada secundară a sifilisului.
După o pauză de 4— 5 săptămâni dela prima cură descrisă,
tratamentul va fi reluat, tot sub o formă mixtă şi energică, şi
continuat mai departe, în mod intermitent, în serii succesive, sepa
rate prin intervale de 5— 6 săptămâni până la administrarea a 5
sau 6 serii. De aci înainte, bine înţeles dacă reacţiunile serologice
s’au negatívat repede, restul tratamentului, până la limita indicată
mai sus (adică 2— 2^/2— 3 ani), poate fi continuat sub o formă
ceva mai atenuată, iar perioadele de pauză pot fi şi ele mărite
treptat, după cazuri, la 2 şi chiar 3 luni. După D/2 an sau 2 ani
de tratament, necesitatea neosalvarsanului nu mai este atât de im
perioasă ca la început, cura putând fi de acum înainte, (mai ales
la bolnavii cu ficatul slab, sau la care încep a se desina mici simptome de intoleranţă arsenicală) monomedicamentoasă, sub formă de
injecţiuni intramusculare de preparate bismutate sau mercuriale,
ambele de preferinţă sub o formă insolubilă. Tendinţa generală
este de a se da astăzi precădere preparatelor bismutice. Cu toată
eficacitatea sa incontestabilă, bismutul nu trebue să ne facă să ui
tăm complect mercurul şi în special oleul cenuşiu, medicament pe
care personal l-am întrebuinţat odinioară, pe o scară foarte în
tinsă, în practica noastră, şi despre ale cărui virtuţi terapeutice,
proba timpului ne-a convins îndeajuns. Mărturisim că am fi fericiţi
dacă am vedea că acest preparat, atât de preţios în tratamentul
„de uzură” al sifilisului, ar începe să-şi reia locul ce-1 merită, în
terapia acestei boale, dacă nu în mod exclusiv, cel puţin alternat
cu bismutul.
Dacă la bolnavii intrând într’una sau alta din categoriile
menţionate ale perioadei secundare, reacţiunile serologice s’au nega
tívat repede (după i-a sau a 2-a cură de ex.), menţinându-se
apoi constant negative şi mai ales dacă bolnavul a urmat cu cea
mai mare regularitate curile prescrise, tratamentul poate fi sus
pendat, după cazuri, la limita termenelor indicate mai sus. Aceasta
bine înţeles dacă examenul lichidului cefalorachidian nu ne arată ni
mic anormal, iar cliniceşte nu există nici o bănuială de vre-o locali
zare viscerală.
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După suspendarea tratamentului, bolnavul va fi ţinut sub con
trolul clinic şi serologic, la început la . 3 luni, apoi la 6 şi mai
târziu anual, im număr cât mai îndelungat de ani (cel puţin 15 ani),
pentru a putea surprinde cât mai la timp, în cazurile nesterilizate,
vre-o recidivă eventuală a boalei. Mai recomandăm bolnavilor noştri
ca cu ocazia oricărei manifestări patologice mai neobişnuite, chiar
dacă ea n ’ar părea să aibă vre un raport cu vechea lor boală, să
mărturisească medicului ocazional, trecutul lor, fără să aştepte a
fi întrebaţi în acest sens.
I11 caz de recidivă clinică sau serologică, tratamentul va fi
reluat şi continuat nu numai până la negaţivare, ci consolidat, ca
măsură de siguranţă, cu încă 2— 3 cure.
La bolnavii la cari, pentru un motiv sau altul, tratamentul n’a
putut fi administrat cu intensitatea şi regularitatea cerută, cât şi la
acei la care controalele serologice nu s’au putut face în măsura
dorită, aşa încât am fost lipsiţi la ei, de orice indicator relativ la
mersul ocult al infecţiunii, tratamentul poate fi prelungit chiar din
colo de limitele indicate mai sus, sub o formă mai atenuată bine
înţeles, un timp ce rămâne a fi apreciat în mod individual. In orice
caz, în momentul când se va judeca oportună oprirea tratamentului,
acest lucru nu se. va face înainte de a ne convinge de integritatea
sistemului nervos. Dacă puncţia lombară ne arată (dela al 2-lea sau
al 3-lea an al infecţiei înainte), vre-o alteraţie a lichidului cefalorachidian, vom recurge fără ezitare la malariterapia, cu tilul pre
ventiv, şi aceasta chiar în absenţa oricărei manifestări clinice apre
ciabile a sistemului nervos.
U11 număr important de sifiligrafi francezi, printre cari ci
tăm pe N i c o l a s , Ca r . l e , C h e v a l l i e r , S c h u l m a n n şi mai
ales G o u g e r o t , preconizează un tratament extrem de prelungit
al sifilisului, mai ales la bolnavii trataţi după generalizarea infec
ţiunii. Acest din urmă autor, în special, împarte tratamentul de
urmat în astfel de cazuri, în 3 etape: a) un tratament energic satţ
„de asalt” , cum îl numeşte dânsul, ocupând primul an şi consistând
din 5 cure, dintre cari cele 2 dintâi mixte, neosalvarsano-bismutice,
iar celelalte 3 mono-medicamentoase, rând pe rând, bismutice, mer
curiale şi neosalvarsanice, fiecare dintre ele separate prin intervale
de câte 3 săptămâni. Tratamentului de asalt îi urmează: b) un
tratament „de consolidare'’, care durează 2— 4 ani, consistând din
câte o cură bismutică, primăvara şi toamna, şi câte una mercurială,
vara şi iarna. In fine, tratamentului de consolidare îi urmează: c)
un tratament „de asigurare contra boalei” (urmărind prevenirea acci
dentelor nervoase tardive), aplicat sub aceeaşi formă ca şi tra
tamentul de consolidare (adică 4 cure pe an) până la anul al 11-lea,
iar de aci înainte, până la al 25-lea an, tratamentul fiind redus
numai la 2 cure pe an.
Acest fel de tratamente, „pe viaţă” , derivate din concepţia
vechiului tratament cronic al lui Foumier, şi chiar agravată, ni se
pare cu totul excesive şi nejustificate în momentul de faţă, când
posedăm mijloace terapeutice de o eficacitate incomparabil supe
rioară celor de odinioară.
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Ori cât s'ar invoca pentru justificarea unui astfel de tratament,
nesiguranţa şi lipsa de criterii certe pentru a afirma stingerea ‘ infecţiunii într’un caz dat, obşervaţiunea îndelungată a bolnavilor, cu
alte cuvinte „proba timpului” ,, care începe să aibă deja îndărătul
său un număr important de arii, ne arată că tratamentele moderne,
precoce şi intensive, conduc, în imensa majoritate a cazurilor, la
vindecarea sifilisului într’un interval mult mai scurt. A prelungi
tratamentul peste măsură înseamnă a supune bolnavul, fără mo
tivare suficientă, unei adevărate servitudini terapeutice cu efecte
din cele mai dezastruoase, nu numai asupra moralului său, ci şi
asupra organelor sale de eliminare. Credem că nu am putea mai
bine exprima părerea noastră în această privinţă, decât spunând
că ceeace trebue să fie pe viafă,:în sifilis, nu este tratamentul, ci
supravegherea bolnavului.
Tratamentul sifilisului malign precoce, Credem că n’am putea
încheia "capitolul tratamentul sifilisului secundar, fără. să.; spunem
câteva cuvinte despre terapeutica 'sifilisului malign; precoce., Sub acest nume se înţelege, după cum se ştie, acele cazuri în care le
ziuni de tipul ulcerativ-distructiv, asociate sau nu cu leziuni 'osoasei,
îşi fac apariţia la scurt timp după generalizarea infecţiunii,' tra?
ducând astfel o ipersensibilitate a organismului, respectiv a tegu
mentului, faţă de treponemi (alergie anticipată, de tipul terţiar).
Deoarece nu posedăm, pentru moment, nici un mijloc capabil
să modifice în mod eficace această stare, singurul lucru ce ne ră
mâne de făcut în astfel de cazuri este să restabilim indirect echili
brul, anihilând şi scoţând din luptă, cu ajutorul 'unui tratament energic, germenii cauzali ai boalei.
Vom aplica acestor bolnavi un tratament neosalvarsanic câţ
mai puternic (în limitele toleranţei organismului), căruia îi vom
asocia injecţiuni intramusculare de calomel care, după părerea
noastră, reprezintă, după neosalyarsan, forma cea mai activă a
tratamentului antisifilitic. Aceste curi energice, care ne-au dat tot
deauna cele mai bune rezultate, vor fi repetate cu aceeaşi tărie
până ce situaţia reintră în normal, după care tratamentul va fi
continuat mai departe în mod obişnuit. Ne grăbim de altfel să adăiigăm că aceste forme maligne de sifilis, frecvente odinioară,
când nu existau mijloace care să atace în mod viguros infecţia dela
început, au devenit din ce în ce mai rari, pe măsura generalizării
tratamentelor combinate precoce şi intensive. Este aci încă una
'din urmările fericite ale progresului realizat în terapia sifilisului
în ultimele decenii.
. .
C. — TR ATAM EN TU L SIFILISU LU I IN PERIOADA
T E R Ţ IA R A
In această categorie intră bolnavii netrataţi deloc sau insu
ficient trataţi la începutul infecţiunii şi cari, mai târziu (dela al 3-lea
sau al 4-lea an înainte şi până la limita existenţei lor), se prezintă
consultaţiunei iriedicului atinşi de diverse manifestări cutanate, osoa
se sau viscerale, de modalitatea zisă „terţiară” , sau prezentând numai
o serologie pozitivă.
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In această epocă tardivă a infecţiunei, din caiiza imunităţilor
regionale desvoltate între timp, boala şi-a pierdut caracterul său
septicemie din faza precedentă, pentru a se comporta mai mult ca ö
infecţie „în focare” , treponemii cantonându-se la anumite organe
sau sisteme, fără a mai avea de obicei tendinţa să invadeze din
nou restul economiei. Stingerea acestor focare ar echivala, desigur,
cu vindecarea boalei, dar din nefericire realizarea acestui scop în
tâmpină uneori dificultăţi din cele mai mari.
Din acest punct de vedere, manifestările terţiare trebuesc îm
părţite în 2 categorii, una cuprinzând leziunile uşor influenţabile de
tratament, şi alta pe cele rebele. In cele ce urmează vom încerca
să schiţăm tactica terapeutică pe care trebue s’o urmăm în fiecare
din aceste categorii de fapte.
a)
Manifestări uşor influenţabile de tratament. In acest grup
intră leziunile de tip tuberos sau gomos, oricare ar fi sediul lor.
Tratamentul la care trebue să recurgem în astfel de cazuri va fi
(afară de contraindicaţiuni speciale) de preferinţă mixt, intensitatea
sa fiind proporţionată vârstei bolnavului, stărei emunctoriilor sale. şi
importanţei leziunii în joc. Tratamentul indicat este bine să-i aso
ciem şi preparate iodice, a căror acţiune rezolutivă este într’adevăr
remarcabilă în această perioadă a boalei.
Neosalvarsanul, de care ne-am putea dispensa aci de multe
ori, rămâne totuşi specialmente indicat în caz de leziuni gomoase
ale foselor nazale, ale gurei, ale fundului gâtului, ale laringelui, cât şi ale părţilor descoperite în general, unde, numai
un tratament cu acţiune rapidă este capabil să împiedice perforaţiunile sau mutilaţiunile ce ar putea rezulta din evoluţia procesului
gomos. După vindecarea leziunilor, tratamentul va fi continuat; cu
titlul de consolidare, sub formă de cure succesive, fie mixte, fie
monomedicamentoase, separate prin pauze de 6— 8 săptămâni şi
perseverat timp de i sau 2 .ani, sau şi mai mult. Ne vom conduce
în această privinţă de evoluţia serologiéi bolnavului, adică de negativarea mai mult sau mai puţin repede a reacţiunilor, rămânând
bine înţeles ca apoi bolnavul să fie, ca de obicei, suprâveghiat mai
departe, timp cât se poate mai îndelungat.
Un caz special pe care ţinem să-l discutăm aci, în treacăt,
este acela al bolnavilor, cu sau fără antecedente specifice cunos
cute, care ni se prezintă la o vârstă înaintată cu reacţiuni seroi
logice pozitive, descoperite cu ocazia unui examen de sânge întâm
plător. Cum trebue să ne comportăm, faţă de aceşti, bolnavi? După
părerea noastră, abstenţiunea trebue să fie regula generală în astfel
de cazuri, mai ales dacă aceşti bolnavi nu se plâng de nimic, iâr
examenul clinic nu ne arată la dânşii nici o leziune în evoluţiune.
„Quieta non movere” , după cum s’a zis.
Ar fi într’adevăr un non sens ca, pentru un pericol neprobabil,
să mai supunem la riscurile medicaţiunilor antisifilitice, asemenea
bolnavi, adesea trecuţi de 65— 70 dé ani, ajunşi prin urmare ne
supăraţi până nu departe de termenul obişnuit ál vieţei şi cate,
pe déasuprá, nu mâi prezintă, din punct de vederé social, nici un
pericol de transmitere a’ boalei.
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b)
Manifestări terţiare greu influenlabile de tratament. In
acest grup putem aşeza leziunile aortei şi acelea ale sistemului ner
vos central, cunoscute sub numele de parasifilis nervos (tabes şi
paralizie progresivă).
Tratamentul leziunilor aortice. Un mare număr de medici in
ternişti manifestă un fel de temere nejustificată faţă de întrebuin
ţarea neosalvarsanului în afecţiunile cardio vasculare în general. Per
sonal, şi de acord asupra acestui punct cu majoritatea sifiligrafilor,
considerăm că, afară de leziuni cardiace nec.ompensate, sau de alte
incompatibilităţi de ordin general, întrebuinţarea acestui medica
ment nu numai că nu este contraindicată, dar din contră, este din
cele mai utile. Tratamentul va fi început prin câteva injecţiuni
mercuriale sau bismutice şi numai apoi vom trece la neosalvarsan
intravenos injectând la prima dată o doză mică, de încercare, pe
care o vom mări treptat la injecţiile următoare, nedepăşind însă,
în genera], dozele mici sau mijlocii (0,30— 0,45). Aceste doze vor
fi injectate conform unui ritm mai mult sau mai puţin distanţat,
după cazuri, până ce atingem doza globală ce ne propunem a ad
ministra şi care poate merge, în caz de toleranţă, până la veci
nătatea dozei normale. Unii autori preferă ca, după primele in
jecţii preparatoare (mercuriale sau bismutice), tratamentul să fie
continuat mai departe exclusiv, cu neosalvarsan. In ce ne priveşte,
rămânem şi aci partizani ai tratamentului mixt, ori de câte ori
starea emunctoriilor o permite. In caz de contraindicaţiuni spe
ciale sau de intoleranţe idiosincrazice faţă de neosalvarsan, ne
vom limita de preferinţă la mercur, a cărui acţiune, sub formă de
injecţii intravenoase de cianură de mercur, ni s’a părut totdeauna,
în aortite, incomparabil superioară bismutului. In intervale se pot
administra preparaţiuni iodice.
In ce priveşte tratamentele ulterioare, de fond, ale aortitei,
ele trebuesc conduse cu cel mai mare tact şi prudenţă, fiind vorba
aci de o leziune rezistentă, care reclamă ca atare cure înde
lungate şi care de obicei se desvoltă după cum se ştie, la per
soane care au depăşit vârsta mijlocie, deci cu emunctoriile fatal
mente obosite.
Nu numai alegerea medicamentelor, dar şi dozarea şi ritmul
administrării lor în timp, trebuesc strict adaptate toleranţelor in
dividuale. Sub o formă mijlocie, de preferinţă, şi cu precauţiunile
indicate, tratamentul va fi continuat atâta timp cât examenul cli
nic şi radiologie ne va arăta că este necesar.
Orice abuz terapeutic trebue însă evitat la aceşti bolnăvi,
căci el ar putea fi de multe ori mai dăunător decât înseşi con
secinţele boalei. Şi aci, ca şi în tratamentul altor localizări visce
rale (hepatite sclero-gomoase, nefrite sifilitice cronice, etc.), există
o primă fază, în care medicaţiunea specifică este bine tolerată şi
activă, şi o a doua fază, în care tratamentul nu numai că încetează
de'a-şi exercita acţiunea. sa binefăcătoare, dar poate chiar înrău
tăţi indirect situaţia. Această din urmă fază este aceea căreia
I. o u st e i-a dat numele de „faza de revoltă, a organismului
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Tratamentul parasifilisului nervos. In caz de tabes, imediat
ce diagnosticul a fost stabilit, vom institui, fără întârziere trata
mentul specific sub formă mixtă. Dozele de neosalvarsan vor fi de
obiceiu mijlocii, căci s’au observat cazuri în cari tratamente arsenicale prea puternice au determinat o agravare a boalei. Adminis
trarea primei injecţiuni de neosalvarsan trebue să fie în orice caz
precedată de câteva injecţiuni preparatoare mercuriale sau bismutice, pentru a evita turburări, uneori cu caracter grav, dato
rite fenomenului Herxheimer. Mai adăugăm că în cazurile de
ţabes însoţite de atrofia nervului optic, preparatele arsenicale trebuesc mânuite cu o deosebită prudenţă. Tratamentul va fi con
tinuat sub forma de cure succesive, până ce examenul clinic şi
acela al lichidului ne arată că leziunile au fost oprite în mersul
lor progresiv. Rămâne apoi ca acest rezultat să fie consolidat printr’o serie de cure complimentare, al căror număr nu poate fi
fixat în mod schematic, ci trebue să fie apreciat în fiecare caz în
parte.
In paralizia progresivă, chiar începătoare, rezultatul trata
mentului specific este din cele mai decepţionante. Un progres mare
s'a realizat, în timpii din urmă, în terapeutica paraliziei progresive
prin introducerea malariterapiei, graţie căreia pronosticul practic
al acestei boale a fost profund modificat. Nu se poate desigur
susţine că această metodă de tratament este capabilă să conducă
la o vindecare complectă în sensul absolut al cuvântului, dar nu e
mai puţin adevărat că ea determină la un procent însemnat de bol
navi (uneori chiar în absenţa modificărei lichidului) ameliorări
clinice considerabile, de durată mai mult sau mai puţin îndelungată,
permiţând reluarea unei ocupaţiuni chiar active şi a unui trai nor
mal în societate. Or, nici unul din tratamentele anterioare nu per
miteau, nici pe departe, obţinerea unui astfel de rezultat. Aşa
fiind lucrurile, malariterapia constitue o metodă de tratament, la
care este indicat să recurgem, în paralizia progresivă, ori de câte
ori starea bolnavului o permite.
Eficacitatea acestui tratament fiind cu atât mai mare cu cât
el este instituit mai aproape de începutul boalei, se înţelege câtă
însemnătate practică prezintă explorarea lichidului cefalo-rachidian
la sifilitici, aceasta fiind singurul mijloc care ne poate permite o
depistare precoce a leziunilor nervoase.
După malariterapie, tratamentul va fi continuat pe cale chimioterapică, sub formă de cure mixte, timp îndelungat, mai mulţi
ani în orice caz.
In tabes rezultatele malariterapiei sunt mult mai puţin sa
tisfăcătoare decât în paralizia progresivă. Ea este însă totuşi ca
pabilă să exercite şi aci, în multe cazuri, o acţiune binefăcătoare
asupra • unor simptome subiective .(dureri fulgurante, crize gas
trice) şi . uneori chiar asupra turburărilor de coordonare.
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D. — TRATAM EN TU L. SIFILISU LU I GRAVIDELOR
Cu toată simplitatea sa aparentă, chestiunea sifilisului femeii
însărcinate poate pune uneori, îri practică, probleme delicate în
legătură cu indicaţiunile şi modul de conducere al tratamentului.
Iată câteva din împrejurările mai importante, ce putem în
tâlni aci:
a) Femeea a căpătat sifilisul odată cu sarcina, sau ceva; mai
tdniu, la un moment dat oarecare al sarcinei. Din punctul de ve
dere al indicaţiunilor terapeutice, ne găsim aci în faţa unei situaţiuni din cele mai clare, unde nici ■ o divergenţă nu poate exista.
Femeea este o sifilitică manifestă, şi cum nici o contraindicaţiune
nu rezultă din faptul sarcinei pentru tratamentul specific, ea va fi
supusă fără întârziere acestui tratament, şi aceasta nu numai în
interesul său personal, ci şi pentru salvarea produsului concepţiunei.
Fiind vorba aci de o infecţie recentă, tratamentul va fi con
dus (afară de contraindicaţiuni speciale), după aceleaşi norme ca
cele indicate mai sus la tratamentul sifilisului în perioada primosecundară, adică mixt: neosalvarsano-bismutic sau neosalvarsanomercurial, făcându-se, bine înţeles, toate ajustările dictate. de spe
cii, atât în ce priveşte alegerea şi combinarea medicamentelor, cât
şi posologia şi ritmul administrărei lor.
După terminarea primei cure, tratamentul va fi continuat sub
controlul constant al emunct oriilor, în mod intermitent, sub formă
de cure succesive, separate prin intervale de 5— 6 săptămâni.
După naştere, femeea va fi tratată mai departe, până la limitele
fixate tratamentului început în perioada primo-secundară, sau franc
Secundară, după cazuri^ asigurându-se în felul acesta şi profilaxia
eventualelor concepţiuni viitoare.
Lăsată la voia întâmplării, infecţia sa nu va întârzia să se
redeştepte şi să-şi exercite acţiunea nefastă asupra sarcinilor ulte
rioare. Fiecare sifiligraf a putut observa femei născând alternativ,
când copii sănătoşi, când sifilitici, ritmul' morbidităţii corespun
zând cu acela al suspendării tratamentului.
Nu este locul să cităm aci statistici, pentru a evidenţia ac
ţiunea binefăcătoare pe care tratamentul femeii însărcinate o exer
cită în profilaxia sifilisului congenital. Ne mărginim numai să spu
nem că, după datele tuturor sifiligrafilor, un astfel de tratament,
bine conceput şi instituit cât se poate mai aproape de începutul
gestaţiunii, este capabil să asigure, în imensa. majoritate a cazu
rilor, o evoluţie normală a sarcinei, cât şi prezervarea de infecţie
a , produsului concepţiunei. Lomholt caracterizează neglijarea tra
tamentului, în astfel de împrejurări, drept „omor cu premeditare”
al copilului.
b) lafecţiunea femeii este anterioară sarcinii. Un mare număr
de sifiligrafi sunt de- părere că femeea însărcinată, intrând în această categorie, să fie supusă fără excepţie, tratamentului specific,
şi aceasta'oricare ar fi vechimea infecţiunii sale, oricare âr fi tra*
tamentul urmat în trecut-şi-oricare ar fi situaţia sa serologică.
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Acest mod de a vedea păcătueşte, după părerea noastră,
prin schematismul său exagerat. Dată fiind diversitatea situaţiunilor ce se pot prezenta aci, chestiunea nu poate fi judecată în bloc
ci, delà caz la caz, călăuzindu-ne în această privinţă de următoarele
norme :
■
a) Femeea însărcinată, veche sifilitică, va fi supusă, fără
discuţiune tratamentului antisifilitic, ori de câte ori avem cea mai
mică bănuială că vechea sa infecţie n’ar fi vindecată.
b) Abstenţiunea delà tratament va fi, din contră, regula atund când femeea satisface tuturor criteriilor de infinită probabi
litate de stingere a boalei sale, cu alte cuvinte atund când, din stu
diul anamnezei, ne-am putut face convingerea că infecţia sa a fost
tratată la timp şi suficient, după toate normele tratamentului in
tensif, aţa cum îl concepem astăzi. Această linie de conducere se
impune şi mai mult dacă este vorba, în specie, de o infecţie mai
veche, dacă de ex. delà terminarea tratamentului s’a scurs b pe
rioadă de cel puţin 4 ani, în care timp examenele clinice şi serologice nu au arătat nimic anormal,, şi; în fine, dacă, în caz de multiparitate antecedentele sale obstétricale sunt bune.
E de prisos, credem, să mai spunem, câtă rigoare şi meti
culozitate trebue să punem în cântărirea situaţiei patologice a femeii,
înainte de a conchide în acest din urmă sens, căci o decizie pri
pită, bazată pe aparenţe înşelătoare, ar putea avea aci urmări din
cele mai dezastroase.
c) Femeea însărcinată, fără antecedente personale specifice,
este căsătorită cu un sifilitic. Absenţa de antecedente clinice spe
cifice, la femee, nu exclude cu certitudine existenţa infecţiunii la
dânsa, sifilisul său putând evolua câteodată în mod complect larvat, chiar delà început, comportându-sè în totul ca un sifilis ig
norat. In astfel de cazuri infecţia femeii nu este descoperită decât
cu ocazia unui examen întâmplător de sânge, sau cu ocazia unui
avort.
Aşa fiind lucrurile,' problema tratamentului unei femei însăr
cinată de un sifilitic: nu trebue atât judecată prin prisma situaţiei
personale a mamei căci, după cum am văzut, infecţia sa poate
uneori rămâne mută cliniceşte (şi câteodată chiar serologiceşte), ci,
mai ales, prin aceea a situaţiei patologice a genitorului căutând,
cu alte cuvinte, să deducem, în cazul dat, coeficientul posibilităţilor
de infecţiune ale soţiei.
Sunt sifiligrafi care preconizează şi aci tratamentul necon
diţionat al oricărei femei însărcinate de un bărbat sifilitic, indife
rent dacă acesta a fost tratat sau netratat. După părerea noastră,
şi aci ca şi la capitolul precedent, chestiunea trebue judecată in
dividual şi conform normelor următoare:
a) Dacă infecţiunea soţului n’a fost tratată suficient la tim
pul său, sau dacă la o epocă nu prea îndepărtată de concepţiune
şi a fortiori în epoca concepţiunii, a prezentat o -recidivă clinică
sau chiar numai serologică, femeea va fi supusă,' fără discuţiune
tratamentului, chiar dacă dânsa nu prezintă'nici un semn clinic saü
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scrologic .de infecţiune. Experienţa ne arată într’adevăr că un sifi
litic .nevindecat îşi contaminează în mod fatal soţia, dacă nu dela
început, în tot cazul ceva mai târziu, în cursul anilor.
Ţinând seama de acest lucru, tratamentul antisifilitic va trebui
aplicat femeilor intrând în categoria de faţă, chiar dacă ulterior
ele rămân însărcinate cu un bărbat sănătos.
b) Dacă, din contră, infecţiunea soţului este cu mult ante
rioară căsătoriei şi a fost tratată suficient, într’un cuvânt dacă
în momentul de a contracta căsătoria dânsul satisfăcea în mod
riguros toate condiţiunile cerute pentru a i se acorda permisia
necesară, şi dacă, pe deasupra, la femee nu găsim nici un semn
clinic sau serologic de infecţie (acesta din urmă criteriu, relativ),
expectaţia ni se pare a fi linia de conducere cea mai nimerită.
Ar fi într'adevăr o neconsecvenţă ca pe de o parte să autorizăm
căsătoria, iar pe de alta, printr’un mod de a proceda ce nu îşi
găseşte nici o justificare serioasă, să introducem un element de
suspiciune şi adesea de discordie în menaj.
E. — TRATAM EN TU L SIFILISU LU I CONGENITAL
Indicaţiunile de tratament în sifilisul congenital nu rees în
totdeauna cu toată limpezimea dorită, din cauza existenţei formelor
larvate ale boalei.
Descoperirea sifilisului noului născut poate fi într’adevăr în
conjurată de dificultăţi, nu numai din cauza frecvenţei negativităţii
reacţiunilor serologice în primele luni ale existenţei, ci şi din faptul
că sifilisul congenital, foarte probabil din cauza generalizării trata
mentului prenatal, şi-a schimbat într’o oarecare măsură fizionomia sa.
Inţr’adevăr, alături de forma sa clasică, bogată în simptome de tot
felul şi din cele mai revelatoare, întâlnim din ce în ce mai des azi
cazuri de sifilis congenital cu expresiune „monosimptomatică” traducându-se de ex. printr’o simplă hepatosplenomegalie, iar alteori
chiar prin manifestări care, la primul moment, nu deşteaptă cât de
puţin ideea de sifilis. Cităm, în această ordine de fapte: o oprire în
creştere a noului născut, o scădere constantă a greutăţii, unele turburâri digestive, ca: anorexie şi mai ales vărsături, pe care nici o
abatere dietetică nu le explică şi pe care nimic nu le poate opri
decât tratamentul specific; apoi un ţipăt particular, repetat (semnul
lui Sisto), care nu are nimic aface cu ţipătul foamei sau capriciului
şi care nu este decât expresia durerii unei leziuni osoase, pe care
numai examenul radiografie o poate descoperi. De asemenea, la o
vârstă mai înaintată, în locul bine cunoscutei triade a lui Hutchinson şi a altor malformaţiuni caracteristice, adeseori nu în
tâlnim, la aceşti copii, decât turbur ări nervoase fără caracter spe
cial, ca: convulsiuni. hidrocefalie, encefalopatii congenitale sau desvoltat.e după naştere, debilitate mentală, impulsivitate la acte bru
tale şi chiar criminale, etc. etc.
Manifestările acestui sifilis congenital, sărac în simptome sau
chiar complect deghizat, trebue şă le avem totdeauna prezente în
spirit pentru a le recunoaşte şi institui la timp şi în astfel de cazuri
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tratamentul modificator. Dacă am mărgini intervenţia noastră tera
peutică numai la cazurile tipice, am risca să lăsăm fără tratament
un important număr de heredo-sifilitici.
'
Cum trebue condus acest tratament?
Tratamentul sifilisului congenital trebue să fie şi el conceput
şi condus în acelaş spirit ca acela al sifilisului căpătat, adică să fie
urmărit cu aceeaşi voinţă fermă de a obţine sterilizarea organis
mului.
Din nefericire, în practică, adesea, tratamentul sifilisului con
genital este departe de a fi ceeace ar trebui să fie. Mulţi medici
continuă încă şi astăzi să trateze sifilisul noilor născuţi, exclusiv
cu mercur, mulţumindu-se să administreze acest medicament sub o
formă oarecare (adesea pe cale bucală) şi un timp oarecare, fără
să se aibă în vedere un plan bine conceput şi metodic şi fără să
se facă în deajuns uz de controlul serologic în conducerea tratamen
tului.
Medicaţiunea combinată, neosalvarsano-bismutică sau neosalvarsano-mercurială, trebue să fie şi aci de rigoare. Pentru a se evita
insă reacţiunile congestive, ce pot avea urmări fatale, mai ales la
noul născut cu manifestări floride şi leziuni viscerale, tratamentul
va fi început prin administrare de bismut sau mercur şi numai apoi,
după ce infecţia s’a mai atenuat, se va trece la neosalvarsan.
Una din formele de tratament combinat, pe care o recoman
dăm, de obicei, la noul născut, este aceea a fricţiunilor mercuriale
asociate cu injecţiuni de neosalvarsan. Fricţiunile se fac cu unguent
mercurial forte, în doză zilnică de 0,20 ctg. pe kilocorp, şi pe care
le prescriem în număr de 20— 25— 30.
După 6— 8 fricţiuni mercuriale, putem începe a intercala pre
paratele arsenicale, sub formă de neosalvarsan sau sulfarsenol sau
solu-salvarsan, de preferinţă pe cale intramusculară, dozele mici
în care aceste medicamente se injectează aci, făcând ca ele să fie
perfect tolerate de ţesuturi. Posologia preparatelor arsenicale va fi
aceeaşi ca şi cea indicată pentru adult, raportată la greutatea cor
porală.
Dacă preparatele arsenicale nu pot fi administrate în injecţiuni,
se poate recurge la preparaţiuni ce se pot da pe cale bucală, ca:
Stovarsolul (sau similarul său german Spirocidul) sau Treparsolul, preparate ce se găsesc în comerţ sub formă de comprimate
a 1 ctgr. Se administrează de 3 ori pe zi (3 zile da, 3 zile nu),
câte 3 tablete, dizolvate în apă sau puţin lapte, cu o oră înainte
de mese, şi se continuă astfel tratamentul până la însumarea unui
număr total de 25 comprimate pe kilocorp, adică pentru un copil
de 4 kilogr., 100 de pastile. Acest tratament este de obiceiu bine
tolerat, iar efectele sale terapeutice mulţumitoare.
Pe măsură ce copilul se măreşte, fricţiunile mercuriale pot
fi înlocuite prin injecţiuni intramusculare, fie de mercur (sub formă
de sublimat 1/4 de miligr. pe kilogr., sau de biiodur de mercur 1/3
de miligr. pe kilocorp), fie de bismut, cantitatea zilnică fiind de
2 miligr. de bismut metalic pe kilocorp.
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Sub una sau alta din formele arătate, tratamentul mixt va (i
continuat, în cure succesive, după normele indicate mai sus pentru
tratamentul sifilisului adultului început în perioada secundară. Du
rata tratamentului va fi şi aci condiţionată de intensitatea şi regu
laritatea cu care el a putut fi administrat, cât şi de repeziciunea
cu care reacţiunile serologice s’au negativat.
La sfârşitul acestui tratament, copilul nu trebue să fie pierdut
din. vedere, ci ţinut sub observaţie clinică, pentru a ne da seamă
dacă desvoltarea sa fizică şi intelectuală se face în mod normal,
cât şi serologică, pentru a putea surprinde la timp o eventuală re
deşteptare a boalei.
. Prof. ST. Nic o l a u : Considérations critiques sur le traitement
de la syphilis.
La possibilité de guérison de la syphilis étant aujourd’hui démontrée, le
traitement de cette maladie doit être, dans chaque cas, conduit avec la ferme
volonté d’obtenir à tout prix, l’anihilauon des germes et l’extinction complète de
l’infection.
Pour la réalisation de ce but, le traitement doit être le plus précoce et le
plus actif possible, 'Suffisamment prolongé et conduit, sous le contrôle sérologique
du sang et du liquide. L ’auteur expose le traitement de la syphilis suivant les pé
riodes . de l’infection, la guérison de la maladie ne pouvant s’obtenir avec les
mêmes moyens à n’importe quel moment de son évolution.
En période primaire séronégative, il propose un «traitement précoce, in
tensif, répété», constitué par 4 à 6 cures, suivant que le malade a présenté ou non,
au début, un crochet, même faible, de positivité et en période primaire séro-poSitive, 6 à 8 cures, suivant la rapidité avec laquelle les réactions sérologiques se
sont négativées. En période secondaire, un traitement de 2—2
et même de
3 ans, suivant le moment du secondatïsme où le traitement a été commencé.
En période tertiaire l’auteur distingue, par rapport au traitement, les manifesta
tions facilement influençables par la médication chimiothérapique, de celles qui
le sont moins et précise en même temps les indications de la malariathérapie pré
ventive. Il s’élève contre les tendances de certains auteurs qui prolongent indéfi
niment le traitement de la syphilis, méthode qui risque de provoquer la «révolte
de l’organisme» suivant l’expression de Louste.
Deux chapitres spéciaux sont consacrés au traitement de la syphilis des
gravides et de la syphilis congénitale.

Prof. S t . NlCOLAU : Considerazioni critiche sul trattamento
della sifilide.
La possibilità della guarigione della sifilide essendo og gi dimostrata, il
trattamento di questa malattia dev’essere in ogni caso condotto con la ferma voluntà di ottenere a ogni prezzo l’annichilazione dei germ i dell’ infezione.
Per la realizzazione di questo scopo, il trattamento dev, essere il più pre
coce e il più attivo possibile, sufficientemente prolongato e condotto sotto il con
trollo sierologico del sangue e del liquido. L’autore descrive il trattamento della
sifilide, secondo il periodo dell’infezione, la guarigione de la malattia non potendo
essere ottenuta con gli stessi mezzi in ogni fasa de la malattia Nel periodo pri
mario sieronegativo, l’autore propone «un trattamento precoce, intensivo, ripetuto»
costituito di 4—6 cure, siccome il malatto a presentato al principio, o no, uno «cro
chet» pure debole di positività; nel periodo primario sieropositivo; 6—8 cure
secondo la rapidità dopo quale la sieroreazione e diventata negativa ; nel periodo
secondario: un trattamento di 2—21/* anni e pure 3 anni secondo il momento del
periodo secondario nel quale e stato incominciato il trattamento. Nel periodo
terziario, l’autore fa la distinzione tra le manifestazione facilmente influenzabile
al trattamento chimico-terapeutico e quelle che ne sono meno, e fa precisare
l’indicazione della malarioterapia preventiva
■
L ’autore si rilera contra le tendenze di alcuni autori chi prolongonno indefinitivamente il trattamento della sifilide, metodo chi rischia di provocare «la ri
volta del organismo» secondo l’espressione del Louste.
Due capitoli speciali sono consacrati al trattamento della sifilide dela gra
vidanza e della sifilide congenita.
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Prof. ST. NICOLAU: Kritische Betrachtungen ober die Syphilis
therapie.
Die Möglichkeit der Heilung der Syphilis ist heutzutage bewiesen und es
muss die Behandlung dieser Krankheit, in jedem Fall, mit dem festen _Willen
durchgeführt werden, die Ausmerzung des Erregers und die völlige Sterilisation
der Infektion, um jeden Preis zu erlangen.
Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Behandlung so früh und so stark
als möglich einsetzen, genügend lange fortgeführt werden und unter ununter
brochener Blut—und Liquorkontrolle stehen. Verf. beschreibt die Behandlung der
Syphilis nach den verschiedenen Stadien der Infektion, da die Heilung dieser
Krankheit nicht in allen Phasen durch dieselben therapheutischen Mittel erzielt
werden kann.
Bei Lues I seronegative schlägt V erf. eine Frühbehandlung vor, welche aus
4—6 starken, wiederholten Kuren besteht, ie nach dem der Pat. am Anfang der
Behandlung keine oder nur eine schwache positive Schwankung im Blutwasser
mann auf gewiesen hat. Bei Lues I seropositiva werden 6—8 Kuren vorgeschlagen,
je nach der Geschwindigkeit mit welcher die W a R. negativ wurde. Bei Lues II
soll die Behandlung 2—2*/, sogar 3 Jahre dauern, je nach dem Standpunkt der
Infektion zur Zeit des Beginns der Behandlung
Bei Lues III unterscheidet Verf. was die Behandlung anbetrifft, die Mani
festationen, die durch chemotherapeutische Mittel leicht beeinflussbar sind von
denen, die sich nur schwer oder garnicht beeinflussen lassen und legt die Indika
tionen der präventiven Malariatherapie fest.
Er erhebt sich gegen die Tendenz einiger Autoren die Behandlung der
Syphilis ins Unendliche zu ziehen, ein Vorgehen, welches nach einem Ausdruck
Louste’s «eine Empörung des Organismus» verursachen kann.
In zw ei speziellen Kapiteln würdigt Verf. die Behandlung der Syphilis bei
der schwangeren Frau und bei der kongenitalen Lues.

Laborator chimico-farmaceutic
F A R M A K O S . /. N. C .

CREOSOCALCIN

In' toate stările de nervozitate,
anxietate, iritaţie, insomnie, sur
menaj intelectual

p r e p a r a t de c r e o s o t

Sir. PASSIFLORAE comp.

plăcut Ia gust şl miros.

Compoziţie:'extr. fluid. Passiflorae,
extr. Valerian., extr, Hyosciami,
extr. Salicis alb., t-rae Crataegi
oxyacanthae.

In toate afecţiunile pulmonare

Compoziţie: sulfocreosotat
tasiu, phosphat de codeină,
de aconit, lactophosphat de
Adulţi: 3 1. de masă pe
Copii: 3 1. de cafea pe

Flac. mare.

de po
nitrat
calciu.
zi.
zi.

2—3 1. de cafea pe zi.
In caz de insomnie:
2 1. de cafea Înainte de culcare.

FI. redus.

Tratamentul parenteral cu c a l c i u

CALCIUN GLIICON/ITin
Soluţie sterilă 10°/o, riguros dozată şi perfect sterili
zată, pentru injecţiuni intramusculare şi intravenoase.
Fiole de 5 şi 10 cc.

^

Ambalaj: 6 şi 25 fiole.

Toate aceste specialităţi sunt pregătite din materiile prime de cea
mai bună calitate şi sunt accesibile tuturora.

Laborator chimico-farmaceutic
. . F A R M A K O " S ; /. N. C.

MANIFESTĂRILE CUTANATE ALE INFECŢIEI
LIMFOGRANULOMATOASE NICOLAS-FAVRE
de

Conferenţiar D-r A. BANCIU
Medic primar al Spitalelor Eforiei Civile.

încă din 1913, când Durând, Nicolas şi Favre aii descris en
titatea morbidă pe care au denumit-o limfogranulomatoză, aceasta a
fost obiectul a numeroase cercetări clinice şi experimentale cari au
stabilit definitiv natura infecţioasă şi multe din formele sale cli
nice.
Reacţia intradermică preconizată de către Frei, dovedită a
fi în mod constant revelatoare a infecţiei limfogranulomatoase, a
lărgit mult cadrul acestei infecţii introducând în grupul limfogranulomatos multe manifestări morbide, din sfera genito-anotectală, care altă dată erau socotite a fi, fie de natură sifilitică,
fie tuberculoasă, sau de origină necunoscută. (Sifilomul ano-rectal,
Ulcerul cronic, estiomenul).
Inoculările la animale, mai ales maimuţe, examenele histopatologice, reacţia Frei făcută bolnavilor, sau aceaşi reacţie, fă 
cută altor bolnavi siguri limfogranulomatoşi cu material recoltat
dela acei presupuşi bolnavi, stabilesc natura limfograhulomatoasă
a multor manifestări morbide.
In chipul acesta o seamă de leziuni cutanate pe cari le pre
zentau bolnavii cu sau fără leziuni ganglionare, au fost introduse
definitiv în marele cadru al infecţiei limfogranulomatoase.
De oarece modul de contagiune în această infecţie este calea
venerică, aproape în totalitatea cazurilor, manifestările cutanate ale
Iimfogranulomatozei se găsesc în sfera ano-genitală şi numai rareori
ele pot fi văzute în altă parte, când sunt datorite, fie unei infecţii
accidentale, fie unor anumite practice sexuale anormale.
Pentru a sistematiza leziunile cutanate limfogranulomatoase,
găsim util a le împărţi precum Urmează:
1) Leziunea primară limfogranulomatoasă.
2) Limfita şi bubonocelul.
3) Leziunile pielei în adenitele limfogranulomatoase.
4) Induraţia elefantiazică limfogranulomatoasă.
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5) Ulcere cronice, cutanate.

6) Limfogranulomatoza cutanată, infiltrativă, difuză şi nodulară,
7) Leziuni cutanate sindromatice în limfogranulomatoză.
I. — LEZIU N EA PRIM ARA
Se ştie că leziunea primară în limfogranulomatoză, poate avea
diferite localizări: în vulvă, vagin, uretră la femee şi bărbat. Pe
lângă aceste localizări, aceeaşi leziune poate fi văzută şi pe teritorul
cutanat al organelor genitale — la ambele sexe.
Nu în toate cazurile de infecţie limfogranulomatoasă putem
vedea această leziune primară; ea de multe ori nu a fost obser
vată sau a avut o durată atât de efemeră încât a fost neglijată.
Totuşi, într'o proporţie care nu întrece 5o 0/0, ea poate fi pusă în evi
denţă.
Leziunea primară apare cam la 5— 10 zile dela inoculare, şi
ea poate fi localizată pe teaca penisului, prepuţiu, gland, şanţul
balano-prepuţial şi fren la bărbat, iar la femee pe buzele mari
şi mici, şanţul genito crural şi perineu.
Leziunea primară limfogranulomatoasă, ori unde ar fi loca
lizată, poate lua diferite aspecte şi anume:
a) Erosiune superficială, mare, dela uii bob de mei la acela
a unui ţjob de linte, de formă rotundă, cu marginele regulate, nedeslipite, cu fundul de culoare roşie, dând naştere ‘ unei secreţii
seroase, clară şi puţin abondentă.
Această erosiune se aseamănă foarte mult cu vesicula de herpes de care se deosebeşte prin aceea că herpesul este însoţit de
fenomene subiective (dureri şi mâncărimi locale şi o uşoară stare,
febrilă), şi de faptul că această din urmă leziune dă o secreţie seroasă mai bogată (herpesul plânge).
Evoluţia acestei leziuni primare este de obicei de scurtă du
rată 3— 6 zile, erosiunea se epidermisează fără a lăsa vre-o urmă
locală. Sunt cazuri, excepţional de rare, când această leziune erosivă
poate să dureze mai mult, uneori până la 2 luni (Ravaut, Schei-i
kevitsch, Bory),
.
b) Leziunea primară limfogranulomatoasă, poate să aibă uneori aspect papulos, în acest caz ea se prezintă sub forma unei
papule mare cât un bob de mei sau de cânepă, centrată de o
eroziune superficială, cu aceleaşi caractere fizice ca cea descrisă
mai sUs, adică, o eroziune cu margini • regulate, riedeslipite,
mare cât un bob de mei. Şi aCeastă formă de leziune primară are.
durata scurtă afară de rarele excepţii când ea ţine mai multe
săptămână. Aspectul acestei leziuni poate aminti pe acela al
şancrului moale papulos de care se deosebeşte prin faptul că este.
unică şi prin absenţa caracterelor tipice ale sancarului moale papulos.
c) A treia formă de leziune primară limfogranulomatoasă este
cea nodoasă, descrisă. de Ravaut şi colaboratorii săi. Aceasta, se
prezintă sub forma unui nodul mare cât o alună, de consistenţă
dură, scleroasă, înfipt în ţesutul cutanat. Nodului poate supura şi în.
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acest caz se deschide la suprafaţa pielei printr’o fistulă prin care se
scurge un puroi sero-sanguinolent sau sero-purulent. Aceasă leziune
dă înainte de a fi deschisă impresia unui abces fibros închistat.
. d) O â patra formă de leziune primară este cea care se pre
zintă sub aspectul sifiloid. In acest caz se observă un nodul mai
mult sau mai puţin rotund, uşor ridicat, pănă la mărimea unui bob
de porumb, infiltrat, dur, cu suprafaţa erodată, îmbrăcând,toate apa
renţele sifilomului primar. Durata acestei leziuni primare este de
obicei mai îndelungată uneori până la 37 zile (Nicolau şi Banciu).
Absenţa treponemei la examene ultramicroscopice repetate pre
cum- şi absenţa seroreacţiilor pozitive, şi, însfârşit apariţia leziu
nilor ganglionare limfogranulomatoase tipice, fac ca această leziune
să se deosebească de sifilomul primar.
e) A cincea şi intima leziune primară limfogranulomatoasă
este cea care se prezintă sub aspectul şancrului moale. In acest caz
leziunea se prezintă ca o ulceraţie de obicei superficială, de dimen
siuni şi forme variabile, neîntrecând pe acelea ale unui bob de
porumb, cu marginele neregulate, uşor ridicate, cu fundul roşu
murdar, acoperit de o secreţie sero-purulentă.
Absenţa streptobacilului şi apariţia leziunilor ganglionare, autoinocularea negativă precum şi reacţia Frei pozitivă pun diagnosticul
acestei forme de leziune primară limfogranulomatoasă.
II — LIM FITA ŞI BUBONOCELUL LIM FOGRANULOM ATOS
Adeseori se văd bolnavi limfogranulomatoşi cari prezintă, băr
baţii pe partea dorsală a penisului, femeile pe părţile laterale a bu
zelor mari, un cordon limfatic, având punctul de plecare dintr’o
leziune primară limfogranulomatoasă. Această manifestare morbidă
observată de către Frei, Bory, Copelli, Ravaut, Nicolau şi Banciu,
este relativ frequente. Din punct de vedere clinic, leziunea se pre
zintă în modul următor: La bărbat se observă cum din o leziune
aflată în şanţul balano-prepuţial, pe partea dorsală a acestei re
giuni, (leziune erozivă sau uşor infiiltrată) pleacă în direcţia vasului
limfatic dorsal al penisului, un cordon dur, cu un diametru de 1— 2
până la 3 mm., ridicându-se pe toată întinderea dorsală a peni
sului şi mergând să se piardă într’una din cele 2 regiuni inguinale. Pielea în dreptul acestui cordon este puţin roşie şi uşor sen
sibilă. De cele mai multe ori pe traectul acestui cordon limfatic
se văd unul sau mai mulţi noduli de mărimea unei mici alune, duri
şi dureroşi, care la un moment dat (după 5— 8 zile)) pot deveni
fluctuenţi, în acest caz pielea care îi acoperă se înroşeşte, se sub
ţiază, iar nodulii se deschid, lăsând să se scurgă un puroi alb
cenuşiu, puţin .consistent. Acesta este bubonocelul limfogranulomatos.
Puroiul extras în mod steril din aceşti noduli supuraţi, este
steril de bacterii obişnuite; preparat ca antigen Frei se arată
a avea toate calităţile reacţionale ale acestuia. Nodulii aceştia odată
ce s’au deschis se pot transforma în ulceraţii mari cât o alună,
cu marginele nedeslipite, cu fundul granulat, acoperit de o secreţie
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galbenă cenuşie. De obicei nodulii se resorb fără a se mai ulcera,
după ce tot conţinutul lor s’a evacuat.
La femee se observă aceleaşi fenomene caşi la bărbaţi, numai
că cordonul limfatic şi nodulii se găsesc pe părţile laterale ale bu
zelor mari.
Aceste leziuni pot fi confundate cu limfita şi bubonocelul din
şancărul moale. In această din urmă afecţiune, în toate cazurile, se
poate cultiva, pe mediul Nicolau-Banciu, streptobacilul Ducrey din
puroiul extras din bubonocel, în afară de simptomele cari ca
racterizează una sau cealaltă afecţiune.
III. — LE ZIU N EA CU TA N A TA IN A D E N ITE L E
LIM FOGRANULOM ATOASE
întotdeauna când ganglionii limfatici sunt prinşi de procesul
limfogranulomatos, pielea regiunei respective este şi ea afectată.
Se ştie că ganglionii se prind la câteva zile dela apariţiunea leziunii
primare (4— 12). La început bolnavii simt dureri în acea regiune,
apoi ganglionii se măresc; urmează procesul de periadenită cu con-;
globarea ganglionilor- într’o masă mai mult sau mai puţin volu
minoasă urmând apoi, abscedarea lor.
Pielea care acoperă regiunea ganglionară atinsă, începe şi ea
să sufere oarecare transformări, în raport cu mersul evolutiv al adenitei:
La început, pielea are aspectul normal; după 3— 4 zile ea
devine sensibilă şi uşor oedemaţiaţă, culoarea ei începe să se înro
şească, se infiltrează şi uneori se granulează. Plicele cutanate sunt
mai rigide, iar pielea' îşi pierde flexibilitatea normală. Cu acest
aspect ea devine aderentă de planul subiacent, iar culoarea ci
devine roşie violacee saú roşie brună.
Când ganglionii încep să supureze, pielea începe să se subţieze, devine lucioasă şi sub tensiunea abceselor ganglionare, se fistulizează în unul sau mai multe puncte, după numărul ganglionilor
supuraţi.
Aceste fistule dau pielei din regiunea ganglionară un aspect
fizic tipic: fistule de dimensiuni mici cât un bob de mei sau un
bob de linte, cu punctele de emergenţă la nivelul pielei, sau uneori
uşor ridicate; ele sunt înconjurate de pielea din care oedemul s’a
mai redus, păstrându-şi totuşi infiltraţia şi culoarea violacee sau
brună.
De unde mai înainte pielea era bombată, după evacuarea pu
roiului prin fistule, ea începe să se niveleze rămânând totuşi puţin
îngroşată, infiltrată şi încă aderentă de planurile subiacente.
Uneori se întâmplă ca din regiunea ganglionară să se întindă
traecte fistuloase şi în jurul acestei regiuni pe o întindere mai
mult sau mai puţin pronunţată, traecte prin cari putem pătrunde cu
un stilete subţire. Pe acestea pot-să apară câte una sau mai multe
colecţii cari şi. ele se pot deschide la nivelul pielei şi astfel să
înmulţească numărul fistulelor din regiune, extinzând în acest chip
placardul limfogranulomatos al pielei din acea regiune.
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Prin tratamentul descongestiv şi pfin involuţia adenitei, pie
lea începe să recapete încetul cu încetul, aspectul normal, oedemul
dispare, infiltraţia se reduce, iar flexibilitatea pielei îşi reia as
pectul normal.
O restitutio ad integrum nu e posibilă decât mult timp după
vindecarea adenitei. Atunci pielea apare uşor pigmentată, presărată
ici şi colo cu puncte cicatriciale, (locurile de emergenţă ale fis
tulelor). Pielea deşi suplă, prezintă totuşi oarecare aderenţe de
planurile profunde.
IV. — IN D U RAŢIA E L E F A N T IA Z IC A
LIM FOGRANULOM ATOASA.
Atât Ia bărbaţi cât şi, mai ales, la femei, se văd în decursul infecţiunii limfogranulomatoase, leziuni indurative cu sau fără alte
manifestări locale, datorite acestei infecţii.
Atari leziuni se văd din ce în ce mai des. Pentru a le evi
denţia şi a da o imagină cât mai fidelă a lor, îmi permit a re
produce 3 observaţii din lucrarea „Studiul limfogranulomaţozei”
publicat în 1932 de Prof. Nicolau şi D-r Banciu.
OBSERV. V I . — Femee de 35 ani. De 8 ani vulva a început a se tumefia fără vre-o ulceraţie a organelor genitale, după spusele bolnavei. Actual
mente, buzele mici au dimensiunile unui ou de găină, sunt dure la pipăit şi
acoperite de un tegument de culoare normală dar uşor granulos. Nu se con
stată nici o ulceraţie vaginală. In cele două regiuni inguinale se simt câţiva
ganglioni mari cât alunele, izolaţi, duri, nedureroşi.
Reacţia Frei intens positiv. Reacţia Ito negativă.
OBSERV. V III, — Femee de 32 de ani. Acum un an adcnită inguinalâ
dublă supurată, deschisă spontan prin orificii multiple şi care a durat 4
luni. Neagă existenţa de ulceraţii vaginele.
Puţin timp după aceea, buzele mici precum şi capuşonul clitoridian
au început să se tumefieze, spre a atinge, încetul cu încetul, dimensiunile
actuale cari sunt acelea ale unui sfert de portocală. Reacţia Frei positivă forte,
Reacţiile Ito şi cele serologice negative.
OBSERV. I X . — Bărbat de 42 ani. Acum 13 ani a avut o ulceraţia
subprepuţială trecătoare urmată de o adenită inguinalâ dublă supurată, care
a necesitat extirparea ganglionilor. Câteva luni mai târziu apare tumefacţiunea penisului şi scrotului. Actualmente, teaca penisului şi prepuţiului
sunt sediul unui oedem semi dur neinflamatoriu, care dublează volumul or
ganului şi îi dă aspeectul unei limbi de clopot. Scrotul este şi el tumefiat;
aproape triplat ca volum, acoperit de o piele granuloasă, cu exagerarea rafelui. Reacţia Frei positivă forte. Reacţia Ito şi cele serologice negative.

Cum se vede din aceste 3 observaţiuni, bolnavii de limfogranulomatoză, bărbaţi sau femei, pot face, la un moment al evo
luţiei boalei lor de obicei mult timp — până la 13 ani — după
începutul infecţiei, edeme dure, ale părţilor cutanate ale organelor
genitale. Se pune întrebarea dacă aceste edeme sunt numai o stază
limfatică datorată leziunilor ganglionilor, respectivi sau sunt o lo:
calizare a infecţiei.
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Acest lucru a putut fi lămurit prin examenul anatomopatologic
al ţesutului respectiv în care se văd aceleaşi leziuni ca în celelalte
manifestări limfogranulomatoase şi, prin faptul că acest ţesut emulsionat şi transformat în antigen Frei dA reacţii pozitive numai la
bolnavi sigur limfogranulomatoşi.
Aşa dar leziunile edematoase cutanate sunt localizări limfo
granulomatoase.
V. — U LCERILE CRONICE CU TA N A TE
Sunt bine cunoscute ulcerile cronice limfogranulomatoase care
se văd la femei pe semimucoase sau mucoase. Aceste ulcere care
sunt atât de atone şi deci a căror durată este îndelungată, se pot
vedea uneori la femei şi pe părţile cutanate, din sfera genitală.
Astfel ele pot să fie pe buzele mici, pe buzele mari, regiunea perineală, pe care le deformează sau le distrug. Pe piele, ulcerile cro
nice îmbracă aceleaşi caractere fizice pe care acestea le au când
se găsesc pe mucoase şi anume:
Forme şi mărimi variabile dela aceea a unei monede de 50
bani, până la monedă de 100 lei; uneori şi mai mari, cu marginele
neregulate îngroşate, uneori ridicate, cu diferite anfractuozităţi, fun
dul ulceraţiei este de culoare roşie, negranulat şi acoperit de o se
creţie sero-purulentă de culoare cenuşiu murdar. Aceste ulcere uneori
sunt mai superficiale, alte-ori însă sunt profunde; acestea din urmă
pot fi punctul de plecare a unor fistule care să conducă fie în
vulva sau vagin, fie în spre rect.
Ulcerile cronice se pot cicatriza într’o parte şi să evolueze
în altă parte, făcând prin aceasta ca regiunea să apară mai mult
sau mai puţin deformată.
Baza ulcerelor este îndurată; uneori această induraţie este
profundă. Ulcerele acestea pot fi confundate uneori cu gomele, iar
alte ori cu epiteliomele.
In ultimul timp au fost descrise de către diferiţi autori ul.cere cu caracter de cronicitate şi la organele genitale bărbăteşti
şi anume pe teaca penisului, având dimensiuni variabile, unele din
ele fixe, alte cu mers serpiginos (Prof. Nicolau).
Acest din urmă fel de ulcer cronic poate să producă defor
mări ale penisului, cu cicatrici vicioase şi formaţiuni oedematoase.
Ulcerul cronic limfogranulomatos pe piele e demonstrat prin
cronicitatea. sa, prin faptul că apare de obicei la indivizi cari au
avut sau au leziuni ganglioane, ori sunt bolnave cu sindromul
vulvo-ano-genital; mai este demonstrat prin faptul că antigenul fă
cut din secreţia acestor ulcere, sau din ţesutul luat din ele, are
proprietăţile antigenului Frei iar examenul patologic al ţesutului din
aceste ulcere arată aceleaşi leziuni histologice ca în oricare din
manifestările limfogranulomatoase.
După părerea D-lui Prof. Nicolau, ulcerile cronice în genere,
nu ar fi decât o cronicizare şi o extindere a leziunii primare care
a avut sediul acolo unde se află ulcerul cronic.
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VI.

—

LIM FOGRANULOM ATOZĂ CU TAN ATA INFILTRATIVA D IFU ZA ŞI NODULARA
‘

. Unii din bolnavii cu limfogranulomatoză, ganglionară sau având sindromul genito-ano-rectal, au, fie în momentul când au şi
leziunile de mai sus, sau mai târziu, după mulţi ani, manifestări
cutanate localizate, fie în apropierea imediată a acestor manifestări
morbide, fie mai departe de ele, dar având legături de continui
tate cu aceste leziuni.
Au fost descrise astfel de leziuni de către diferiţi autori şi
ele s’ar putea rezuma în cele ce urmează:
a) In jurul orificiului anal, teritorul cutanat poate să fie se
diul unei infiltraţii, uneori destul de pronunţată care se întinde
i — 2 până la 5 cm. în afara orificiului anal. Aceste infiltraţii se
traduc cliniceşte printr-o piele îngroşată, prin exagerarea plicelor
peri-anale şi câteodată prin excrescenţe peri-anale de tip hemoroidal.
Aceste excrescenţe, şi mai ales spaţiile dintre el pot fi sediul unor
ulceraţii de tip sancriform, ulceraţii lineare cu marginele nedeslipite dar cu fundul murdar şi acoperit de o secreţie cenuşie mur
dară. Pielea care este sediul acestei infiltraţii are o culoare roşie
violacee ori roşie brună, este îngroşată şi uneori poate să fie sediul
unor fistule cari pot fi oarbe sau să-şi aibă cea de a doua extre
mitate în rect.
Această leziune cutanată este foarte rebelă la tratament,
deci durata ei poate să fie îndelungată. (Nicolas-Favre, Massia Lebeuf; Chevalier şi Bernard).
b) Un alt tip de leziune cutanată infiltraţi vă este cel descris
de Prof. Nicolau: E cazul unei bolnave Care de 8 ani prezintă o
leziune cutanată limfogranulomatoasă caracteristică. Boala a început
sub formă de oedeme dure, infiltrative ale vulvei cu mărirea exa
gerată a acestui organ.
Pe ambele fesse această bolnavă prezintă două placârde de
formă neregulată, având o culoare roşie brună, placarde infiltrate
difuz atât de pronunţat încât ele fac un relief de 3— 4 mm. faţăi
de pielea sănătoasă. In ambele aceste placarde se observă câte un
cordon cu punctul de plecare dela buzele mari cari sunt şi ele infil
trate şi edemaţiate. In afară de aceste cordoane se observă în restulplacardelor infiltrate numeroşi noduli proeminenţi rotunji, mari cât o
alună mică, fluctuenţi, neulceraţi. Puroiul extras din aceşti noduli
are calităţile reactivului Frei, dând reacţii pozitive numai la bol
navii de limfogranulomatoză. Pe lângă aceşti noduli mari se mai
găsesc alţii mai mici, cam cât un bob de porumb, la suprafaţa lor
cu mici ulceraţii punctiforme.
Examenul histo-patologic al ţesutului din aceste placarde, arată aceleaşi leziuni ca cele pe care le vedem în leziunile limfogranulomatoase tipice. Acest fapt, apoi calităţile antigenice ale puro
iului extras din nodulii locali, şi, însfârşit, trecutul limfogranulomatos al bolnavei, dau cheia diagnosticului în această leziune cu
tanată, calificând-o ca fiind de natură limfogranulomatoasă.

39
O altă observaţie publicată ulterior de către Midana, în care
e vorba de leziuni ulceroase şi infiltrative la fesse şi în regiunea
trocanteriană la un bolnav cu limfogranulomatoză ganglionară, le
ziuni din care s’a putut face un antigén având proprietăţile antigenului Frei şi a căror examen histopatologic prezintă formaţiuni
tipice limfogranulomatoase, arată că tipul morbid descris pentru
prima oră de Prof. Nicolau, nu este excepţional de rar.
c)
Tot în acest grup de leziuni cutanate limfogranulomatoase se
pot plasa nişte leziuni nodulare. apărute în regiunea inguinală şi
supra pubiană la un bolnav cu reacţiunea Frei pozitivă, care. a
avut în trecutul său limfogranulomatoză inguinală.
.
■
Aceşti noduli de diferite mărimi, erau inclavaţi în piele de aparenţă sănătoase, unii din ei supuraţi şi fistulizaţi, alţii în stare de
noduli infiltraţi. Nodulii din pielea regiunei inguinale nu aveau
nici o legătură cu ganglionii din regiunea respectivă, cari erau în
aparenţă normali.
Examenul anatomopatologic al acestor noduli, arată forma
ţiuni histologice tipice pentru limfogranulomatoză. (Chevalie şi Bertrand).
.
, .
* * *
Există deci o leziune cutanată cu caracter infiltrativ şi nodular. Această leziune îşi are sediul în apropierea altor manifestări
limfogranulomatoase. Se prezintă sub forme de placarde mai mult
sau mai puţin întinse, infiltrate în masă sau parţial. .
In această piele infiltrată se pot vedea noduli duri supuraţi sau
nu, de diferite mărimi, unii din ei ulceraţi.
Aceste leziuni cutanate sunt sigur limfogranulomatoase, de
oarece toate cercetările făcute în acest scop au fost pozitive.
*
*
*
VII. — L E ZIU N I C U TA N A TE SINDROM ATICE
IN LIM FOGRANULOM ATOZĂ
Numeroşi autori (Gáté şi Midoul; Kitschevatz; Nicolas-Favre
şi Lebeuf; Paithier) au publicat observaţiuni de bolnavi cu lim
fogranulomatoză ganglionară sau având sindromul vulvo-ano-rectal
care fac la un moment dat, erupţii cutanate departe de focarul
boalei, erupţii de tipul eritemului exudativ multiform.
Alţi autori (Hellerstroem; Pleiner; Frei; Kogoj; Nicolas-Favre
şi Lebeuf) au publicat o altă formă de erupţie cutanată în legătură
cu infecţia limfogranulomatoasă şi anume aceea de tipul eritemului
nodos.
Ambele aceste erupţii, atât cele de tip eritem polimorf, cât şi
cele de tip nodos apar la locurile obişnuite: faţă, gât şi extremităţi,
pentru cele dintâi, gambe, antebraţe, pentru cele de al doilea.
Ele apar la i până la 2 luni dela apariţia primelor simptome
ale limfogranulomatozei, şi nu au nici un caracter clinic deosebit
faţă de aceleaşi erupţii cari apar însă în alte infecţiuni (sifilis, tu
berculoză, blenoragie, etc.).

40
Aceste erupţii atât cea eritematoasă, cât şi cea nodoasă, se
resorb relativ repede, dar au tendinţa la recidivare.
In ceiace priveşte mecanismul apariţiei acestor erupţii, pă
rerile simt împărţite. Unii autori cred că ele nu ar fi decât o
metastază parazitară hematogenă, afirmând că la începutul infec
ţiei parazitul s’ar găsi în circulaţia generală de unde s’ar localiza
în diferite părţi ale pielei, la distanţă de focarul limfogranulomatos.
Alţi autori sunt în contra acestei teorii şi în favoarea lor ar
pleda faptul că niciodată în acest fel de erupţii nu s’au găsit le
ziuni limfogranulomatoase caracteristice, pe de o parte, iar pe
de altă parte antigenul preparat de către diferiţi autori din leziunile
eruptive, a dat întotdeauna rezultat negativ la limfogranulomatoşi.
Cei cari sunt adepţii erupţiei metastatice se bazează pe lu
crarea lui Kleeberg care la o femee cu limfogranulomatoză inguinală şi erosiuni ano-genitale şi având şi un eritem nodos al gambei,
a provocat o bulă prin vesicatoare în dreptul eritemului. Din li
chidul extras a preparat un reactiv Frei cu care ar fi obţinut re
zultate pozitive la limfogranulomatoşi.
Cercetarea lui Kleeberg a fost infirmată de către Hellerstroem,
care în mai multe cazuri de eritem nodos, preparând un antigen din
noduli, nu a obţinut cu acestea niciodată reacţie Frei pozitivă la
limfogranulomatoşi.
Pe de altă parte Nicolas-Favre şi Lebeuf au făcut intradermoreacţii cu antigen Frei la anumiţi bolnavi prezentând eriteme nodoase, bolnavi cari nu erau însă limfogranulomatoşi. In nici un caz
nu au obţinut reacţie pozitivă.
Erupţiile cutanate de tipul eritemului exudativ multiform şi
de tipul eritemului nodos, nu sunt o apariţie morbidă specifică şi deci
datorite parazitului limfogranulomatozei, ci ele sunt, caşi în alte in
fecţii, apariţii sindromatice în legătură cu o anumită alergie cuta
nată provocată de aceste infecţiuni.
Acestea sunt în rezumat diferitele manifestări cutanate cari au
putut fi observate până în prezent în legătură cu infecţia limfogranulomatoasă.
Ele dovedesc în mod cert un lucru că pielea este un organ
tot aşa de receptiv caşi ganglionii, pentru a se localiza parazitul
infecţii limfogranulomatoase, provocând leziuni de obicei cronice,
şi evolutive, de a căror valoare clinică trebue să se ţină seamă,
de oarece în foarte numeroase cazuri aceste localizări constitue o
infirmitate pentru bolnav.
A . BANCIU : Les manifestations cutanées de la lymphogranulo
matose sous aigüe.
Les manifestations cutanées de la lymphogranulomatose sous-aigüe peuvent
exister simultanément avec d’autres manifestations de cette affection (adénite,,
ano-rectites, lésions muqueuses etc.).
Les lésions cutanées décrites par l’auteur sont les suivantes :
1) La lésion primitive lymphogranulomateuse.
2) La lymphite et le bubonocel.
3) La lésion cutanée secondaire dans les adénites lymphogranulomateuses4) L’induration elephantiasique lymphogranulomateuse.
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5) Les ulcères chroniques cutanés.

6) La lymphogranulomatose cutanée infiltrative diffuse et nodulaire.
7) Les lésions cutanées syndromatiques de la lymphogranulomatose.

A. B anciu <Manifestazioni cutanee delle enfezioni Limfogra
nulomatoseQueste manifestazioni che possono essere o no concomitenţi con altre
lesioni di natura limfogranulomatosa (adenite, anorectite, lesioni alla mucosa), si
possono inquadrare nelle seguenti:
1) Lesione primaria limfogranulomatose.
2) Limfite e bubonocellulare.
3) Lesione cutanee delle adenite limfogranulomatose.
4) Indurazione elefantiasica limfogranulomatose.
5) Ulcere chroniche cutanee.
6) Limfogranulomatose cutanee infiltrative diffusa'e nodulare.
7) Lesione cutanee sindromatiche nella limfogranulomatosa.

A. BANCIU : Die Hauterscheinungen bei Lymphogranulomainguinale (L. AiDie Hauterscheinungen bei L. I. können gleichzeitig mit den anderen
Erscheinungen der L.I. auftreten (Lymphdrüsenentzündungen, Proktitiden, Schleim
hautlesionen u. s. v.).
Die vom Verl, beschriebenen Hautlesionen sind folgende :
1) D er L. 1. primäraffect.
2i Lymphgefass und Lymphdrüssenabzesse.
3) Die secundären Hautlesionen der L. I. Lymphfdrüsenentzündungen.
4) D ie Elephantiasisartige Induration bei L. 1.
5) D ie chronischen Hautgeschwüre
6) Die infiltrative, diffuse und knottenformige Form der Haut-Lymphogranulòmatosis.
7) Die syndromatischen Hautlesionen bei L. I.
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ETIOLOGIA LUPUSULUI ERITEMATOS
de

D-r M. BLUMENTAL
Conferenţiar la Clinica Dermatologică din Bucureşti

Lupusul ' eritematos este o dermatoză caracterizată prin placarde eritemato-squamoase cu sediul de predilecţie pe faţă, unde
iau frecvent forma numită „in verpertilio” , mai rar în alte re
giuni ca gât, regiunea sternală, pielea capului şi mâini. Această afecţiune, cu un tablou clinic bine stabilit, încă din 1851, de către
Casenave şi care a fost descrisă mai târziu, de către Hebra sub
numele de „Seboreea congestivă”, este caracterizată prin 3 ordine
de leziuni:
1)
Vasculare, reacţiuni cari pot varia dela o simplă vazodil
taţie până la hiperemie mare cu infiltraţie perivasculară şi oedem;
2) Epiteliale, după majoritatea autorilor, secundare reacţiunilor
vasculare din derm, determinând hiperkeratoză şi scuame; 3) Pro
ces de regresiune cicatricială, care se exteriorizează cliniceşte prin
cicatrice atrofice.
Kaposi a descris două forme de lupus eritematos: acut şi cro
nic. Numeroşi autori ca: Taylor, Pick, Lenglet, Jadassohn, Zieler
şi Ehrmann s’au ocupat cu această clasificaţie, nefiind cu toţii de
aceiaşi părere. Unii dintre ei consideră forma acută, cu tendinţă
la generalizare exantematică, ca neaparţinând lupusului eritematos,
pe când alţii, ca o formă excepţională, aceea obişnuită, fiind cea
cronică. Jadassohn consideră lupusul eritematos ca o dermatoză
cronică, putând îmbrăca diverse forme atipice, cu evoluţie acută
şi morfologie oarecum schimbată.
Dacă tabloul clinic şi evoluţia acestei afecţiuni sunt astăzi
bine cunoscute, constituind din aceste puncte de vedere o entitate
morbidă, etiologia acestui capitol a rămas încă astăzi una din ches
tiunile cele mai desbătute din dermatologie.
Monografiile cele mai complecte, cari se ocupă cu această
chestiune sunt ale lui Jadassohn, Zieler, Lewandovvsky, Mac Leod,
Ehrmann şi Falkenstein. Vom trece în revistă principalele ipoteze
asupra etiologieei acestei afecţiuni, citând deasemenea cercetările pe
care le-am făcut în cursul ultimilor ani, împreună cu D-l Prof.
Nicolau în clinica D-sale.
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1) O serie întreagă de fapte arată că lumina naturală sau
artificială joacă un rol important, după unii determinant, la forma
ţiunea placardului de lupus eritematos. Concepţia care fixează drept
unic factor etiologic lumina, nu pare a fi verosimil, căci rezultatul
obişnuit al unei iradiaţiuni este o dermită, iar în raport cu frequenţa cazurilor de insolaţie, această afecţiune este rară. Cu sigu
ranţă că mai sunt alţi factori, cari determină această leziune,
lumina putând avea numai un rol de provocare.
Mac Leod susţine, că focarele există, întotdeauna înaintea radiaţiunei, sub o formă neaparentă, acţiunea luminei punând-o în
evidenţă. Primul observator, Casenave, spunea că a observaţ această afecţiune la oameni cari lucrează în aer şi soare (căruţaşi,
postaşi), deasemenea majoritatea autorilor sunt de acord că pro
centajul cel mai mare de bolnavi, îl dă lunile primăverii şi verii.
Lucrările lui Gross şi Volk consideră lumina ca având un rol foarte
important, provocând apariţiunea de placarde pe faţă şi mâini, da
torită unei sensibilizări a pielei, determinată de o acţiune toxică
sau bacilară. S’a observat deasemenea că focarul se întinde peri
feric, prin tratamentul cu lampa Finsen sau Quarz. In privinţa
celor susţinute de Pulay, că radiaţiunile solare ar provoca placarde
de lupus, în mod experimental, Ehrmann, Bruksch, Urbach şi alţi
autori n’au putut reface aceste experienţe. Kreibich susţine că nu
numai lumina are un rol în localizarea acestor placarde, căci îl
vedem la femei în pielea capului acoperit cu păr des şi pe regiu-i
nile corpului acoperite de haine. Deasemenea această afecţiune e
foarte rară, în regiunile tropicale la negrii, cari umblă descoperiţi,
în plin soare.
2) După cum lumina poate fi o cauză, deasemenea frigul
poate fi un factor predispozant, probabil printr’o circulaţiune rea a
sângelui, care determină astfel sediul leziunilor. Mai sunt dease
menea alţi factori de iritaţie, cari după numeroase observaţiuni,
au declanşat apariţiunea de placarde de lupus eritematos ca: îiiţepături de insecte, arsuri, răni de război, leziuni de gaze, diferite
dermatite.
3) Şcoala anglo-americană a adus ipoteza etiologiei toxice.
Ea crede că întotdeauna este în cauză un focar de streptococie,
a căror toxine produc această erupţie. Astfel Fox, Gallway, Mac
Leod, Barber şi Roberts au găsit focare de streptococie în amigdale, dinţi, gingii şi în alte cavităţi. Mai toţi consideră lupusul
eritematos împreună cu eritemul exudativ ca streptococii, unii din
ei obţinând vindecări prin îndepărtarea focarului infecţios, alţii
prin diverse vaccinuri. Mac Leod, care este reprezentantul acestei
păreri, găseşte la 120 cazuri cu această afecţiune, numai de 9 ori
tuberculoză pulmonară şi ganglionară; aşa că neagă cu totul ori
gina tuberculoasă. Aceiaşi autori reliefează asemănarea istologică a
acestei afecţiuni, cu aceia a eritemului polimorf care, spun ei, este
deasemenea o maladie toxică. Unul din factorii predispozanţi este
circulaţia vicioasă periferică, din care cauză localizarea se face pe
nas, pomeţii obrajilor, frunte, vârful degetelor, adică acolo unde
pielea este mai întinsă şi deci mai rău hrănită.
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In aceste regiuni cu stază, se depun toxinele, producând un
oedem cu hiperemie, după care' se instalează o keratoză, mai ales
împrejurul foliculilor, constituind astfel tabloul clinic, cunoscut al
lupusului eritematos. Focarele septice pot avea sediul în diferite
organe: pionefroză (Scholz), endocardită (Cranston-La.w), dinţi ca
riaţi, etc. etc. începutul unor asemenea cercetări, l-a făcut Roberts
şi Barber obţinând culturi de streptococi, din dinţi cariaţi, intestin,
cavitatea nazo-faringiană, etc., la aceşti bolnavi, Zumbusch pu
blică deasemenea 3 cazuri de lupus eritematos, cu streptococi.
După majoritatea autorilor francezi şi germani, toate aceste
ipoţeze nu sunt concludente, căci observaţiunile frecvente ne arată
că streptococul este un saprofit al cavităţilor şi al mucoaselor, pu
tând fi cultivat în toate formele. Astfel, Reichenmueller, într’un or
felinat cultivă streptococul de pe mucoasele a 190 copii.
4) Organele genitale feminine sunt acuzate, de multe ori, a
fi în cauză. Unii autori au observat, că eritemul se accentuează la
menstruaţie, alţii în întârziea ei (Perrin). Werter observă apariţia
placardului într’un caz cu menopauză precoce, Fordyce observă dispa
riţia leziunilor în timpul sarcinei. Roederer şi Lix publică un caz cu
agravare în graviditate. Majoritatea autorilor observă o înrăutăţire
a placardelor în sarcină şi o ameliorare după avort. Unii observă
apariţia de placarde în climacterium, alţii în pubertate (Brock);
alte multe cazuri sunt cunoscute cu apariţiuni de placarde, după castraţie (Pringle, Jadassohn, etc.). Toate aceste fapte de observaţie,
atât de contrazicătoare, dau în vileag anumite raporturi neclare intre
sfera genitală feminină şi lupusul eritematos.
5) Sckauniann din Stockholm publică în 1928 un studiu, pe
3 cazuri de lupus eritematos acut mortal şi 8 cu forma cronică. El
consideră această afecţiune, ca un răsunet cutanat al unei infecţiuni
limfogranuloroatoase, interesând ganglionii regionali. In cele 3 ca
zuri acute, el găseşte un proces granulomatos special, combinat nu
mai într’unul din cazuri cu o tuberculoză generalizată. Apropiând
această afecţiune, în privinţa extensiunei şi a structurei cu limfogranulomatoza malignă Sternberg, inoculează ganglionii la cobai,
producând astfel moartea lor, prin marasm simplu. Ceeace domină
tabloul acestei forme acute este limfogranulomatoza specială, dife
rind istologiceşte de tuberculoză şi netuberculizând cobaii. Autorul
crede că este vorba de o tuberculo-toxinemie, în care toxinele intră
in circulaţie şi produc puseuri congestive şi oedematoase ale pielei.
In formele cronice el găseşte: un singur caz cu tuberculoză
foliculară; 6 cazuri cu un ţesut de neoformaţiune cu elemente limfoide şi plasmatice la cari se asociază nişte celule limfogranulomatoase, speciale, cu reacţiuni cromatice, pe cari le-a găsit adesea,
în placardele de lupus eritematos; un caz la care a găsit, pe lângă
toate cele de mai sus şi o masă. necrotică fără epitelioide şi gigante.
In rezumat Schaumann consideră această afecţiune ca o manifes
taţie cutanată a leziunilor ganglionare limfogranulomatoase, sau tu
berculoase.

45

Foarte frecvent, se găsesc inflamaţiuni de ganglioni, în. sper
dai cei regionali, dealungul sterno-cleido:ţnastoidienilor, fără ca a7
ceştia să fie totdeauna tuberculoşi. Jadasshon spune pă aceste placarde, ca orice proces inflamatoriu produc adenopatii regionale.
Sunt însă cazuri frecvente cu adenopatii şi cicatrice bacilare. Schoenhof a găsit, prin cercetări sistemaţice în aceşti ganglioni, numai
o inflamaţiune cronică. Se ştie că, chiar atunci când este vorba
de o leziune tuberculoasă, tabloul istologic al ganglionilor sateliţi
poate arăta o inflamaţiune simplă. Unii autori ca Ramei, Bloch,
Olesoff au putut obţine tuberculoză, la cobai, prin inocularea aces
tor ganglioni inflamaţi. In cercetările făcute de către noi şi pe cari
le vom d ta mai târziu, am găsit adenopatii preauriculare, cu sau
fără structură tuberculoasă.
6) O altă ipoteză,. a fost acda a etiologiei sifilitice. Sunt q
serie de statistici, contrazicătoare, în privinţa reacţiunilor serologice.
Unele dau reacţiuni frecvente pozitive, altele nu. Unii autori au în
vinovăţit sifilisul congenital, considerându-1 ca o cauză predispozantă.
Datorită acestor reacţiuni serologice pozitive şi deasemenea unor
rezultate terapeutice bune cu bismuţ sau salvarsan, ei au înclinat
spre o etiologie sifilitică. Ipoteza n’are nici o bază serioasă pentru
că rezultatele diferiţilor autori se contrazic. Gennerich punând lu
pusul eritematos în legătură cu o afecţiune ganglionară, spune că
leziunile din piele sunt rezultatul acţiunei fermenţilor eliberaţi prin
distrugerea limfodtelor din ganglioni, fermenţi cari produc dease
menea reacţiunile serologice pozitive adesea observate.
7) Janselme, Burnier, Dysons şi alţii cred că această afec7
ţiune este o «acţiune cutanată, la diferite cauze, ca: tuberculoză,
maladii toxice, streptococii şi chiar sifilis; placardele apar însă în
urma unei iritaţiuni locale, pricinuită de soare sau ger. Mai sunt,
încă alţi mulţi autori, cari consideră această afecţiune, ca un sin
drom; cu toate acestea, spune Volk, pare cu totul nelogic, a admite
diferitele cauze într’o afecţiune cu un tablou clinic atât de carac
teristic şi cu o evoluţie tipică, adică o afecţiune care are toate ca
racterele unei entităţi morbide. Gray susţine că, fiind vorba de un
tablou clinic precis, cu siguranţă este vorba de o infecţiune speci
fică şi că streptococii puşi în evidenţă, sunt secundari.
8) Primul, care a pus teza tuberculoasă, în etiologia lupu
sului eritematos, a fost Besnier, încă în 1889. Pe când, majoritatea
autorilor, din şcoala franceză, au adoptat, treptat, această părere.
Kaposi şi şcoala germanică nu a admis-o. Darier, încă în 1896,
a aranjat această afecţiune, într’un grup de dermatoze, de aparenţă
diferită, prezentând însă anumite caractere comune, înrudite cu tU:
berculoza. E l le-a considerat ca proces de origină toxi-tuberculoasă,
denumindu-le tuberculide. Neişser, Jadassohn, Civatte susţineau, atunci, că lupusul eritematos, nu are nici o legătură cu tuberculoza,
Şcoala vieneză, cu Uhlmann şi Ehrmann, a fost de părere, încă dela
început, că barilul Koch este în cauză. Deabia la 1913, Jadassohn
recunoaşte, că în unele cazuri este vorba de tuberculoză şi dease-,
menea o bună parte din autori, sunt câştigaţi pentru această idee,
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datorită reacţiunilor biologice, inoculări în parte pozitive, câteva
rare cazuri în cari s’a pus în evidenţă bacilul acido-rezistent.
a) - Statisticile, relativ la coexistenţa de leziuni pulmonare,
sau a altor organe, sunt foarte variate. Ele diferă, dela un pro
centaj de 40/0 (Mac Leod) până la 9S°/0 (Ehrmann şi Falkenstein). Deasemenea sunt foarte frecvente cazuri, la cari coexistă
diferite leziuni de tuberculoză cutanată şi unele forme de tuberculide: cu lupusul tuberculos (Volk, Tibierge, Besnier, Mueller),
cu tuberculoza osoasă (Volk, Zurhelle, Frey), cu sarcoide (Winternitz), cu tuberculoza verucoasă (Schoenhof). Coexistenţa de gan
glioni bacilari şi legătura, între aceste focare şi placardele, de lu
pus eritematos, sunt arătate de foarte numeroşi autori ca: Hallopeau, Leredde, Delbanco, Schaumann, Zumbusch, Reitmann, Spiethof, Ehrmann, Jadassohn. Din contră, Arning, Mackee, Kraus şi
Bohag n’au găsit niciodată leziuni tuberculoase, în aceşti ganglioni
sateliţi.
b) In leziunile de lupus eritematos, s’au găsit extrem de rar
bacili, fapt. care nu constitue totuşi un argument serios contra origittei bacilare, căci se ştie, cât este de greu, de a pune în evi
denţă, acido-rezistenţi, chiar în lupusul vulgar. S’a găsit bacilul
Koch în ultimii ani, în aceste leziuni, prin tratarea eflorescenţelor
excizăte, cu antiformină. Arndt a avut un caz cu bacili, Hidaka
3 cazuri, Spiethof 2 cazuri şi Friedlaender unul. Aceşti 3 din
urnlă i-au pus în evidenţă, sub forma de granulaţiuni Much.
c) Literatura acestui capitol este foarte săracă, în inoculări
pozitive, la cobai. Aceasta este datorită, după Ehrmann, faptului,
că pe de o parte cazurile nu vin în stadiul cel mai proaspăt, când
barilii sunt încă puternici, iar pe de alta, pentru că focarul con
ţine barili numai într’un punct, eritemul însoţitor fiind numai un
proces colateral. Kyrle are un caz, în care a obţinut inoculări po
zitive. Ehrmann şi Reines au obţinut deasemenea o tuberculoză
miliară la cobai. Blochs şi Fuchs dau faptele experimentale cele
mai interesante: în 4 cazuri inoculările cu efloreşcenţe cât mai
mari şi mai proaspete au dat tuberculoză la cobai, de două ori în
prima inoculare, odată în a doua şi odată în a treia. Autorii re
marcă, că barilii cari au trecut neobservaţi la prima inoculare şi-au
exaltat virulenţa prin treceri succesive în serie. Bloch susţinea, dea
semenea, că a obţinut efloreşcenţe eritematoide prin inoculări cu
bacili tuberculoşi decorticaţi. Gougerot şi Laroche pretind, că au
obţinut la cobai, tabloul'clinic şi istologic al lupusului eritematos;
prin frecarea.-pielei cu bacili tuberculoşi, fapt experimental necon
firmat de nici un autor.
d) Structura microscopică este cu totul diferită, de aceia în
tâlnită în tuberculoză. Intr’adevăr, acest fapt este argumentul cel
mai puternic, contra ipotezei tuberculoase, a acestei afecţiuni. T a
bloul structural este acela al unei afecţiuni cronice banale, având
drept leziune principală o reacţiune conjonctivă vasculară cu hiperkeratoză foliculară, cu o infiltraţiune necaracteristică şi cu degenerescenţă a ţesutului elastic. Dacă am voi să punem această a
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fecţiune, între leziunile tuberculoase, ea ar forma atipia structurală
cea mai însemnată, considerând lupusul vulgar ca forma cea mai
tipică. Deci, dacă bacilul tuberculos ar fi agentul cauzal, el pro
duce o reacţiune ţesutulară cu totul deosebită. Sunt totuşi în lite
ratura acestei afecţiuni, câteva cazuri cu structură tuberculoasăAstfel, Audry găseşte celulele gigante în 3 cazuri, susţinând că
dacă s’ar face secţiuni, multe în serii, s’ar putea pune în evidenţă,
mai frecvent tabloul istologic al tuberculozei. Kyrle a găsit într’un
caz deasemenea structură tuberculoasă şi tot el a mai publicat un
caz cu două placarde simetrice ale feţii, dintre cari unul avea struc
tură tuberculoasă şi celălalt nu. Majoritatea autorilor sunt însă de
acord, că o imagine structurală tuberculoasă, exclude cu desăvârşire
diagnosticul de lupus eritematos.
e) Reacţiunea la tuberculină, în focar, este un sprijin im
portant in favoarea etiologiei tuberculoase. Astfel, Ehrmann şi
Reines publică 7 cazuri cu reacţiuni pozitive în focar. Majoritatea
autorilor ne dau însă, rezultate negative. Spre exemplu Foenss din
64 cazuri, a obţinut numai în 60/0 reacţiuni de focar. Cercetările
lui Bloch şi Fuchs sunt foarte interesante: Ei au făcut un extract
din leziuni tipice, de lupus erytematos, pe care l-au inoculat indivi
zilor hipersensibili la tuberculină. Reacţiunile au fost pozitive, ase
menea tuberculinei, îndeplinind cele 3 condiţiuni preconizate de
către Zieler: 1) Reacţiune după 48 ore, cu rezorbţie lentă în mai
multe zile; 2) Revenirea reacţiunei, la o injecţie subcutanată de
tuberculină; 3) Structură tuberculoidă, a focarului de reacţiune,
Reacţiuni negative la tuberculină se pot observa deasemenea în
leziuni sigur tuberculoase, ca eritemul indurat şi tuberculidele papulo-necrotice. Riepert şi Loewenstein explică aceasta, susţinând că
în serul tuberculoşilor s’ar găsi o substanţă, care slăbeşte acţiunea
tuberculinei asupra pielei şi pe care au numit-o anticutină. Martenstein confirmă aceasta, susţinând că există 2 substanţe în serul
tuberculoşilor, anti- şi pro-cutină, datorită cărora reacţiunea la ţuberculină este atât de diversă.
f) Datele asupra autopsiilor nu sunt deloc concludente pentru
etiologia tuberculoasă. Jadassohn are 15 autopsii de lupus erite
matos forma cronică. Dintre acestea, a găsit numai la 3 leziuni
tuberculoase. Mai frecvente sunt autopsiile în forma acută. Jadassohn
comunică 12 cazuri: de 2 ori era vorba de tuberculoza activă, de
2 ori tuberculoză latentă, iar în rest pneumonie, nefrită şi septice
mie, Ehrmann şi .Falkenstein, Low, Ganetz, Roberts Spiethof,
Qestrowsky, Golay au găsit tuberculoză în diverse organe, fără
a putea afirma, că în toate aceste cazuri bacilul Koch era in yină.
Ca o contrazicere sunt alte cazuri, la cari nu s’a găsit nici cea
mai mică urmă de tuberculoză.
In privinţa ipotezei unei tuberculoze, datorită formei filtrabile
a barilului, forme descrise.de către Vaudremer, Valtis, etc., cer
cetări numeroase făcute de către diverşi autori şi de către noi,
nu au putut arăta nimic concludent.
. g) In ultimii ani, Lowenstein din Viena, punând în evidenţă
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un procedeu nou de însemânţare, a barilului tuberculos din sânge,
a obţinut împreună cu Kren, hemoculturi pozitive, în lupusul eritematos. Toate încercările făcute, de către noi şi deasemenea de
către majoritatea autorilor, nu, au dat rezultate pozitive, astfel că,
acest procedeu nu a putut servi la luminarea chestiunei.
Redau în mod rezumativ, rezultatul cercetărilor experimen
tale, bacteriologice şi anatomo-patologice pe cari le-am făcut în
colaborare cu d Prof. Nicolau în . clinica D-sale.

-1

I. Din 2 cazuri cu forma acută generalizată, cu sfârşit letal: la unul, toate cercetările făcute în timpul vieţii, ca inoculări, însemântări,' hemoiculturi şi reactiune la tuberculina au fost negative, pentru tuberculoză; iar
la autopsie, nu s’a găsit nici urmă de leziuni tuberculoase, în vre'un organ
In cel de al doilea caz, bolnava a prezentat leziuni tuberculoase, în focare
multiple, diseminate, sub forma unei broncho-pneumonii: La aceasta, placardul prim, de pe fată, i-a apărut în urma unei insolatii, în timpul unei
ascensiuni pe munţi; era vorba de o fată de 18 ani.
II. Cercetări făcute pe 10 cazuri cu forma cronică fixă ne-au daţi
următoarele rezultate:
1. In toate cele 10 cazuri, am găsit o adenopatie preauriculară, adică
hipertrofia ganglionilor sateliţi, placardelor. Aceşti ganglioni cari nu se gă
sesc de obicei măriţi, în afecţiunile ganglionare obicinuite, se simţeau Îs
pipăit, de mărirea variată, de la un bob de linte până la un bob de fasole.2. In 6 cazuri n’am putut constata nimic important, din punct de ve
dere etiologic; ganglionii preauriculari biopsiati, nu au arătat decât o h iperlazie simplă, fără structură tuberculoidă, sau aceia limfogranulomatoasă,
semnalată de Schaumann. Deasemenea inoculări făcute, cu fragmente din aceşti
ganglioni, au fost negative.
3. Intr’un caz, (obs. 7), ganglionul preauricular avea o structură tu
berculoasă tipică; inoculat la cobai a dat o tuberculoză viscerală discretă,
fără şancru de inoculare.
4. In alt caz, (obs. 9), primul placard s’a desvoltat pe o cicatrice,
consecutivă unei supuratiuni anterioare, a unui ganglion preauricular. Exa
menul istologic, al placardei arătau leziuni tipice, de lupus eritematos, pe când
acel al ganglionului preauricular, arăta noduli tuberculoşi cu cazeificara..
Inocularea acestor ganglioni a produs tuberculizarea cobaiului, fără şancru
de inoculare şi cu prezenta de bacili, în ficat, splină şi ganglioni tracheobronchici.
5. Intr’ un caz (obs. 8), examenul istologic, al unuia din placardele
cutanate, arăta, în mijlocul infiltrafiunei eritemato-lupice, o celulă gigantă,
iar mai profund în hipoderm, noduli ou structură tuberculoidă. Aceştia aminteau, prin sediul şi structura lor, anumite forme de sarcoide profunde.'
Examenul ganglionului preauricular, care era de mărimea unui bob de - po
rumb, arăta deasemenea numeroşi noduli, cu structură tuberculoasă şi cu
centrul cazeificat.
....................

6. Intr’alt caz, (No. 5), inocularea - unui placard recent, de două săp
tămâni, a determinat la cobai o hipertrofie a ganglionilor tracheo-bronchici,
cu rari aeido-rezistenti, iar ; inoculările, în â doua şi a treia serie, au produs
acelaş tip de adenopatie, însă cu bacili mai frecvenţi. însemântări din aceşti•
ganglioni, făcute pe mediul Petragnani, ne-au dat culturi tipice de tubercu
loză- umană.
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Din cele expuse mai sus se poate vedea, că etiologia lupusului
eritematos este încă astăzi foarte discutată. Majoritatea autorilor
însă, şi în special şcoala franceză şi germană consideră tuberculoza,
drept cauză a acestei afecţiuni.
Din cercetările noastre, numai într’un caz, am putut avea o
probă precisă, a etiologiei tuberculoase, prin inocularea directă a
leziunilor. Desigur, celelalte fapte de observaţii, clinice şi experi
mentale sunt argumente foarte puternice, în favoarea tuberculozei;
totuşi niciunul nu ne aduce o probă directă şi decisivă. Structura
tuberculoasă a ganglionilor preauriculari, cari reprezintă adenopatia
satelită prin excelenţă a erupţiunilor faciale este un fapt de obser
vaţie foarte important şi nu o simplă coincidenţă, cu atât mai mult,
cu cât este vorba de nişte ganglioni, care nu se tuberculizează la
întâmplare, adică în mod primitiv, ci sunt dependenţi de procesul
patologic, desvoltat în teritoriul cutanat tributar.
M.

B l u m e n t a l : L ’étiologie du L upus Erythémateux.
Après avoir exposé en quelques mots le tableau clinique du lupus érythé
mateux, fauteur passe en revue toutes les hypothèses concernant l’étiologie de cette
affection. Il mentionne en discutant les théories suivantes : L ’action du soleil et
du froid, l’infection streptococique, défendue surtout par l’école anglo-saxone, la
dysfonction de l’ovaire chez la femme, qui est d’ailleurs plus sujette à cette ma
ladie, la lymphogranulomatose ganglionnaire avec repercussion sur la peau, ainsi
que Ta affirmé Schaudinn,.l’étiologie syphilitique et enfin celle tuberculeuse. qui
est à l’heure actuelle admise par la plupart des dermatologistes, surtout par les
auteurs français et allemands L’auteur termine en résumant ses dernières recher
ches expérimentales et bactériologiques faites, en collaboration avec le professeur
N icola u et qui tendent toutes vers l’étiologie tuberculeuse du lupus érythémateux.
M . BLUMENTAL : Die Aetiologie des Lupus Erythematosus.
Nach einigen einleitenden W orten über das klinische Bild des Lupus erithematosus unterzieht Verf. alle heutzutage bestehenden Hypothesen über die
Aetiologie dieser Erkrankung •einer Kritik und es werden nacheinander folgende
Theorien erörtert : Einfluss der Sonne und der Kälte, Streptokokeninfektion, beson
ders von der Amerikanischen-Englischen Schule vertreten, Dysfunktion der Ovarien
bei der Frau, die mehr zu dieser Affektion neigen, Lymphogranulomatose der
Lympdrüsen mit Mitbeteiligung der Haut, nach der Schaudienschen Auffassung,
syphilitische und endlich tuberkulöse Aetiologie, welche von der Mehrzahl der
Dermatologen angenommen wird, besonders von den deutschen und französis
chen Schulen. Zum Schluss fasst Verf. seine letzten, von ihm in Zusammenarbeit
mit dem Herrn Professor Nicolau angestellten, experimentalen und bakteriolo
gischen Untersuchungen zusammen, welche alle zur tuberkulösen Aetiologie des
Lupus erythematosus neigen.
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PUNEREA IN CULTURA A STREPTOBACILULUI DUCREY
PO ATE CONSTITUI O METODA CURENTA DE LABORATOR 7
de

D-r V. LAZARESCU

Punerea în cultură a treptobacilului buboanelor şancroase,
descoperit în 1889 de către Ducrey, devine o problemă din cele
mai cercetate, ea dând posibilitatea unui diagnostic etiologic sigur
şi uşor realizabil, cât şi unei aplicaţiuni terapeutice prin prepararea
de auto- sau stock-vaccin.
Numeroasele soluţiuni propuse de Bezanşon. — Grifon —
Le Sourd, Ito, Reenstierna, Frey sau Ch. Nicolle, n’au isbutit să
scoată această preocupare din faza experimentală pentru a o trans
pune definitiv în practica curentă a laboratorului, astfel că pro
fesorul Covisa, raportor al acestei chestiuni, la al cincelea congres
al dermatologilor şi sifiligrafilor de limbă franceză, ţinut în vara
trecută la Lyons, a putut declara: „C ă cultura streptobacilului Du
crey este extrem de anevoioasă şi că personal a eşuat întotdeauna
cu diversele medii recomandate” . Cam la aceiaşi concluzie ajunge
şi Lacassagne şi Lebeuf coraportori ai aceleaşi chestiuni.
Pentru noi însă, concluzia este diferită de când avem la
îndemâna practicianului mediul de apă peptonată cu sânge uman
defibrinat, datorit Prof. Nicolau şi D-r Banciu.
Acest mediu constă într’o soluţie de peptonă io/o (peptonă
siccum sine sale, Merck) în apă fiziologică 8,5<yo0, la care se adaogă,
după repartiţia în tuburi şi sterilizare, 1 cc. sânge uman sau de oae
defibrinat, pentru 5 cc. de soluţie. (Deci un tub conţine 5 cc. soluţie şi
1 cc. sânge). înainte de repartizare■ în tuburi, mediul trebue neutra
lizat, ca după adăogarea sângelui să obţinem un p.H. de 7,2; p.II.
optimi.
Mediul astfel preparat poate fi însămânţat imediat, dar pen
tru a înlătura acţiunea bactericidă a sângelui proaspăt, este mai
bine, cel puţin pentru prima cultură să ne servim de mediu
deabia după 24 ore dela preparare, sau după o prealabilă încăl
zire timp de 30 minute la 6o°.
După însămânţare se agită tubul cu putere în scopul de a
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pune din primul moment germenii în contact cu elementele sângelui
ce se află în fundul tubului, căci globulele roşii, prin hemoglobina
sunt dementul esenţial vieţii streptobacilului.
Cultura ajunge la maximum de desvoltare după 24 ore, dar
mai ales după 48 ore de termostat la 35— 36°, atât în condiţiunile
ordinare cât şi în anaerobioză.
Iii acest mediu germenii se desvoltă mai ales la nivelul de
pozitului de sânge şi în lichidul ce se află imediat deasupra. Aci
formează fine granulaţiuni cenuşii depuse pe peretele tubului sau
mici flocoane libere ce plutesc la suprafaţa depozitului. In cazurile
de cultură pozitivă, mediul prezintă o uşoară hemoliză de 1— 2
mm. grosime de culoare roşie vişinie, spre deosebire, de hemoliză
roşu ca cireaşa, din tuburile sterila.
Insămânţarea de puroi se face în trei tuburi, în cantitate de
1, 3 şi 6 picături, după care se agită viguros conţinutul. După un
răstimp de 48 ore de termostat se controlează cultura, prin frotiuri făcute din depozitul de sânge dela fundul tuburilor. Frotiurile
în picătură groasă se usucă fără a fi fixate şi se colorează cu colo
rantul lui Pick-lacobsohn *). Dacă prin frotiu nu se poate pune în
evidenţă streptobacilul, se reinsernânţează câte o ansă din depozi
tul fiecărui tub, într’un tub proaspăt şi numai dacă şi de data aceasta cultura se dovedeşte sterilă, conchidem la negativitatea însămânţării.
Am insistat in mod deosebit asupra technicei de preparare
a mediului, de însămânţare şi examinare, deoarece reuşita culturii
este condiţionată de o cât mai riguroasă observare a acestor reguli.
Cu ajutorul acestui mediu Profesorul Nicolau şi D-r Banciu
au obţinut culturi pozitive în 64,50/0 din însămânţările de puroiu a
104 buboane şancroase, iar Munder, cercetător sovietic, servindu-se
de acelaş mediu, obţine 45% rezultate pozitive, în timp ce cu ce
lelalte metode bacteriologice nu depăşeşte proporţia de 10— 15% .
Noi, pentru o mai obiectivă apreciere, am studiat compa
rativ valoarea acestui mediu alături de cel mai reputat procedeu
de identificare a streptobacilului, intradermoinocularea Ravaut.
Cercetările noastre se raportează la un număr de 32 de adenite şancruoase, dintre cari 22 au fost studiate prin cultură şi intradermoinoculare, iar la :o numai prin cultură. Culturile au fost
făcute pe mediul Nicolau-Banciu, după technica preconizată de
autori şi mai sus descrisă, iar intradermoinoculările după technica
Ravaut.
Rezultatele, obţinute au fost din cele mai demonstrative.
Astfel, în timp ce prin intradermoinoculare, am obţinut rezultate
pozitive în 40 0/0 din cazuri prin metoda culturilor am obţinut suc
cese într’o proporţie de 640/0 din cazuri.
Nu am întâlnit cazuri de intradermoinoculare pozitivă, în cari
cultura să fi fost negativă, pe când din contră culturi pozitive cu
inoculări negative am obţinut în 34% din cazurile studiate.
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In cazurile în care, am obţinut culturi pozitive, fără a avea
inoculări pozitive, am încercat reinocularea pe bolnav, după o prea
labilă îmbogăţire a baccililor prin cultură7 dar în toate cazurile am
obţinut rezultate concordante cu cele ale primelor inoculări, adică
când inocularea de puroiu şancros a fost negativă, nici inocularea
de cultură n’a determinat şancrul.
Din- valoarea acestor procente comparate, reese net superio
ritatea celui de al doilea procedeu, faţă de cel dintâiu, care mai
are neajunsul că se practică pe bolnav, iar şancrele pe cari le determinăl au tendinţe la extensiune şi sunt rebele supuse chiar unui
tratament activ.
Ca o concluzie a acestor cercetări, trebue să admitem că
există un număr însemnat de âdenite, cam 1/3 din cazuri, în cari
streptobacilul Ducrey, nu poate fi pus în evidenţă prin nici unul
din procedeele directe, cu toate că natura lor şancruoasă este in
discutabilă, — şi o altă categorie de adenită, aproape tot atât de
numeroasă ca cea dintâiu, în care streptobaccilii cu toate că sunt
vizibili pe lamă şi chiar cultivabili, nu reproduc şancru prin ino
culare.
In aceste cazuri trebue să admitem, că paraziţii, cari pri
mitiv se găsesc la baza oricărei adenite şancruoase, au suferit la
nivelul ganglionilor; în cursul procesului inflamator, anumite modi
ficări în ce priveşte proprietăţile lor biologice. Aceste modificări
cari pot merge uneori până la o complectă dispariţie a germenilor,
se reduc alteori' numai, la o atenuare a virulenţii lor.
Prin însuşi existenţa acestei din urmă categorii de adenite,
cu conţinut streptobacilar viabil, dar neinoculabil, metoda cultu
rilor trebue considerată ca constituind procedeul cel mai sensibil ce
posedăm actualmente pentru punerea în evidenţă a streptobacilului
în buboane.
V . L a z a r e s c o u : L a mise en culture du streptobacile Ducrey
peut elle constituer une méthode courante de laboratoire?
A la suite d’une expérimentation comparée, sur un nombre de 32 malades,
des plus réputées méthodes de diagnostique, l’intradermoinoculation Ravaut, et la
culture du pus chancreuleux dans le milieu Nicolau-Banciu, nous avons obtenu
les résultats suivants :
L’intradermoinoculation nous a fourni des résultats positifs dans une pro
portion de 40%, tandis que par la méthode des cultures nous avons obtenu du
succès dans 64% des cas. Par conséquant, dans 24% des cas, nous avons trouvé
des streptobaciles Ducrey, g u i avaient perdu leu r p rop riété pathogénique, tout
en conservant leur p rop riété de cultivation.
La méthode des cultures qui est le procédé le plus simple et le plus pra
tique connu, s’adresse spécialement à cette dernière catégorie.
V . L a z a r e s c ü : La coltivazione dello streptobacille Ducrey può'
costituire un metodo corrente d i laboratorio ?
D ell’esperimento comparato eseguito su un numero di 32 ammalati dei me
todi piu’ reputati di diagnostica intradermo-inoculari e la cultura del pus delle
ulceri (veneriche) eseguita sul soggetto Nicolau—Banciu, abbiamo ottenuto i se
guenti eloquenti risultati
L ’ intradermo-inoculare ci ha dato risultati positivi nella proporzione dei
40% mentre, mediante il metodo delle culture, abbiamo avuto successo nella prò
porzione del 64%.
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Quindi in 24% dei casi abbiamo incontrato i Streptobacilli Ducrey i quali
hanno perduto la proprietà patogenica. mantenondo la proprietà della coltivazione.
A queste ultime categorie deve indirizzarsi, in special modo, il metodo delle
culture, che è il procedimento più semplice e più pratico conosciuto.
V . LAZARESKU : Kann die Züchtung der Streptobasillen Ducrey
laufend in Laboratorium durchgeführt werden ?
Nach vergleichenden Versuchen, zwischen Intradermo-reaktion und Züch
tung-Methoden, die wir an 32 Kranken erprobten, wurden die folgenden bedeut
samen Resultate erhielten:
Die lntradermo-inokulation hat positive Ergebnise in 40% aller Fälle g e
bracht, während durch die Züchtungs Methode 64°/® Fälle erfolgreich waren.
Dass heisst, dass wir in 2411/® der Fülle die Ducrey Streptobazillen antrafen,
welche die Patogenkraft verloren, aber trotzdem die Züchtungsfähigkeit bei
behalten haben.
Für die letzte Kategorie ist die Züchtungs-Methode besonders geeignet, da
sie als die einfachste und praktischeste Methode bekannt ist.
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REACTIVAREA REACTIUNILOR
SEROLOGICE IN SIFILIS
de
D-r SAHAŢEANU EM. FL.
Conferenţiar la Facultatea de Medicina
din Bucureşti
Medic-Şef de Consultaţii Dermatologice
la
Spitalul Brâncovenesc

Pozitivarea reacţiunei Bordet— Wassermann în urma unui scurt
tratament antisifilitic, în special arsenical (una ori câte-va injecţii),
în cazurile de sifilis florid ori latent, unde pare absentă ori stinsă,
poartă numele de reactivare biologică a reacţiunei B.— W., ( Mi *
l i an) sau de provocare a reacţiunei B.— W., ( G e n n e r i c h 1).
Acest fenomen se referă atât la r. B.— W., cât şi la celelalte
procedee serologice, fie ele de fixare a complementului, de turburare ori de precipitare şi se poate obţine atât în sânge cât şi în
lichidul cefalo-rachidian.
Redeşteptarea latenţei serologice în urma unui scurt trata
ment specific, a fost observată chiar delà primele începuturi ale
serologiei. Astfel, încă din 1909, B l u m e n t h a l şi R o s c h e r
au putut constata o schimbare în sensul r. B.— W., în unele cazuri
de sifilis latent, la începutul curei şi chiar după o cură cu injecţiuni mercuriale, în cazurile unde se arătase anterior negativă.
Tot la acea epocă (1909) B u s c h k e şi H a r d e r au încer
cat provocarea r. B.— W., prin injecţii cu sublimat, iar D o n a t h
prin fricţiuni mercuriale.
1) Termenul de provocare dat de Gennerich, are un înţeles mai larg, pe
când termenul de reactivare dat de M ilian nu poate fi aplicat decât în cazurile
de sifilis unde r B - W , fiind negativă, redevine pozitivă în urma tratamentului
provocant.
Pentru cazurile unde r. B.-W,,—fiind slab ori mijlociu pozitivă—creşte în
intensitate în urma tratamentului provocator, ca şi pentru cazurile de sifilis primar
seronegativ unde apariţiunea reacţiunei poate fi grăbită prin acest tratament)
termenul cel mai nemerit este acela de activare a r. B .-W .
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Procedeul nu a intrat însă în practică, decât în 1910— 1911,
în urma publicaţiunilor lui M i l i a n şi ale lui G e n n e r i c h cari
în acelaş timp şi independent unul de altul, au atras atenţiunea asu
pra posibilităţei de redeşteptare serologică cu ajutorul salvarsanului, precum şi asupra consecinţelor practice pe care le poate avea
acest fenomen pentru diagnosticul, tratamentul şi pronosticul sifi
lisului.
*
Reactivarea reacţiunilor serologice din sânge şi din lichidul
cefalo-rachidian, se poate obţine atât prin mijloace specifice cât şi
prin mijloace nespecifice.
I. R E A C TIV A R E A PRIN

M IJLOACE

SPE C IFIC E

A. Preparate arsenobenzolice.
1)
Reactivarea reacţiunilor din sânge. Cea mai importantă
reactivare este provocarea prin preparate salvarsanice, 1— 3 injecţiuni
fiind în genere suficiente pentru a redeştepta r. B.— W., în cazurile
cu sifilis încă nevindecat, dar cu serologie negativă.
G e n n e r i c h ca şi M i l i a n au putut observa reactivarea
în urma unei singure injecţiuni de 0.30— 0.50 ctgr., salvarsan (altsalvarsan) şi această doză a fost întrebuinţată de cea mai mare
parte dintre cercetătorii ulteriori, fie că s’au folosit de salvarsan
ori de neosalvarsan. Dar dacă uneori o singură injecţie de 0.30 neosalvarsan ori alt preparat similar este suficientă pentru a produce
o schimbare a sensului reacţiunei, sunt însă cazuri unde trebuesc
2— 3 şi chiar 4 injecţiuni. De aceea este mai bine să se facă 3
injecţiuni intravenoa.se şi anume: 0.15 ctgr., apoi 0.30 ctgr. după
2— 3 zile şi 0.45 ctgr. după alte 4— 5 zile.
Când dintr’un motiv sau altul, nu se pot face injecţiuni
intravenoase, se poate recurge la 3— 4 injecţiuni intramusculare, în
aceleaşi doze progresive, cu neoiacol (solubilizat şi stabilizat), solusalvarsan, sulfarsenol ori alte preparate similare2).
Dacă asupra dozei utilizate pentru reactivare nu au prea
fost discuţii — deşi are şi ea un rol destul de important — în
schimb chestiunea momentului recoltei sanguine faţă de data injectărei medicamentului reactivant, a fost mai mult desbătută.
G e n n e r i c h recomanda examene serologice în serie în pri
mele 14 zile. După M i l i a n , data apariţiunei reactivărei producându-se între 2— 25 zile cu un maximum de frequenţă înainte de
2) G ougerot recomanda încă din 1921: 3 injecţii progresive (0.15, 030, 0-45
ctgr.) în zece zile, cu examinarea sângelui din 8 în 8 zile, iar Leredde, 4 injecţii
progresive la 5 zile una. începând cu prima doză şi examenul sângelui la 10, 20
şi 30 zile.
După Milian, tratamentul provocator trebue să fie condus în modul urmă
tor: Cale in traven oasi — două injecţiuni de neosalvarsan cu 0.05 şi 0.15 ctgr.,
la copii între 6—12 ani; 0.15 şi 0.30 ctgr., la copii între 12—16 ani şt 0.30 şi 0.45
ctgr., la adolescenţi şi adulţi.
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a i i -a zi pentru sifilisul secundar şi către a-15-a zi pentru sifilisul
terţiar, sunt necesare mai multe seroreacţii şi anume la 5, 10, 15
şi 25 zile dela injectare.
F o r d y c e remarcând că după părerea a diverşi autori reacţiunea devine pozitivă la date variate, dela i-a până la a 20-a zi,
atestă că după experienţa sa, cele mai multe cazuri de reactivare
le-a observat la 24 ore după injecţiunea provocantă.
Aceiaşi dată favorabilă rezultă şi din importantele cercetări ale
lui S i l b e r s . t e i n , ale.lui K a p l u n şi ale lui M a r t i n . Acest
ultim autor a obţinut 800/0 rezultate pozitive în i-a zi, 1 5°/o după
2-— 4 zile, iar mai târziu numai 50/0.
Cele mai bune zile pentru examenul sângelui, ar fi după
K a p l u n : a 3-a, 5-a, 10-a, 15-a şi a 40-a; iar după M a r t i n :
a i-a, 2-a, 4-a, 8-a, 12-a şi a 15-a.
După B o d i n, termenul mediu al apariţiunei reactivărei ar
fi 10— 20 zile, după B o r y 8— 15 zile, după G o u b e a u 5— 12
zile, după G o u g e r o t 15— 30 zile, după N i c o l a s , M a s s i a şi
G a t e 15 zile, după R a p i s a r d i 15 zile, după C a n a l e 2— 14
zile, iar după L e r e d d e 10— 30 zile. A u d r y , N a n t a şi Ch a t e l l i e r considerând termenul reactivărei ca nefiind fix, cred că
pozitivitatea r. B.— W., ar putea apărea după 10 zile şi chiar mai
mult, 5 săptămâni de exemplu.
G o u i n , care a studiat reactivarea mai amănunţit, dă ca
termen frequent: 3— 15 zile, mai rar 15— 25 zile şi considerând
că totuşi fenomenul poate fi observat şi după această dată, crede
neoesară examinarea repetată a sângelui din 8 în 8 zile, timp de 6
săptămâni.
P e t g e s injectând săptămânal doze progresive de novarsenobenzol: 0,15; 0.30; 0.45 ctgr., a găsit cel mai mare număr
de reactivări la a 14-a zi dela începutul tratamentului şi la a 21-a zi.
. P e r k e l , M o r e y n i s s şi D-na I s r a e l s o n , în cercetă
rile lor pe un număr destul de mare de cazuri, au obţinut cele mai
multe rezultate pozitive la a 5-a şi la a 14-a zi, unele observându-se
însă, şi mai târziu, până la a 40-a zi.
In fine, O h a s i K., experimentând pe 60 bolnavi, găseşte că
în aproximativ 500/0 din cazurile unde s’a produs reactivarea, ea
a apărut în prima săptămână şi rar în prima zi care urma injecţiunei provocante. De aceiaşi părere mai sunt încă şi C o v i s a şi'
B e j a r a n o, după cari apariţia optimă a reactivărei se produce
după o săptămână iar nu după 1— 2 zile.
Căutând să ne facem o convingere personală asupra existen
ţei reactivărei şi asupra timpului ei de apariţiune în caz că se pro
duce, am urmărit un număr destul de mare de bolnavi atât din
Clinica Dermatologică din Bucureşti de sub conducerea D-lui Prof.
S.. ' N i c o l . a u , cât ,şi din practica noastră particulară.
Cale intram usculară = două injecţiuni de sulfarsenol cu V* ctgr. şi 1
ctgr., pekilocorp la sugari, 0.06 şi 0.12 ctgr., la copii până la 10 ani, 0.12 şi 0.24
ctgr., la copii peste 10.ani şi 0.18 şi 0.30 la adolescenţi şi adulţi.
■• .
Cale bucală = stovarsol ori treparsol 0.02 ctgr. pe kilocorp, 4 zile con
secutiv cu 3 zile repaos, apoi iar 4 zile din nou.
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Dintre acestea cităm câteva din cele unde reactivarea a apă
rut şi de unde se poate vedea că fenomenul reactivărei se produce
mai mult sau mai puţin în sensul afirmaţiunilor lui M i i i a n :
OBSERV. V. — Costache S. 64 ani. Gomă ulcerată a gambei drepte.Specific din 1916. R. B.-W. ++*H * în 1920, ■ I"T1'I'+ în 1921. Tratament
neregulat.
17 Dec. 1924. In sânge: r. B.-W. — ; H.-W. — ; M. T. R. — In
serozitatea locală â gomelor: r. B.-W. — ; H.-W. *H*; M. T. R. — . 17 Dec.:
Neo 0.15; 19 Dec. Neo 0.30; 20 Dec. Bi 0.15; 22 Dec. Nea 0.45. Incdpat
de cicatrizare a gomei. 23 Dec. Bi 0.20; 26 Dec. Bi 0.15, Total: NI:o 0.90;
Bi 0.50. In sânge: r. B.-W.—H.-V. — ; M. T. R. "H", In serozitatea gomoasă: r. B.-W. + + ; H.-W. + + + . 27 Dec. Neo 0.60; 28 Dec, Bi 0,15,
Total: Neo 1.50; Bi 0.75. In sânge: r. B.-W. + ; H.-W. + ; M. T. R, *H \
Cicatrizare accentuată a gomei; care pierde aproximativ 1/4 ' din dimensiu
nile ei primitive. 31 Dec. Bi 0.15; 1 Ian. 1925 Neo 0.60; 3 Ian. Bi .0.15,
Total: Neo 2.10; Bi 1.05. In sânge: r. B.-W. + ; H.-W. + ; M. T. R, + + ;
6 Ian. Bi 0.20; 7 Ian. In sânge: r. B.-W. — ; H.-W. — ; M. T. R, *K In
serozitatea gomoasă: r. B.-W. — ; H.-W. + + ; M. T. R. *M*. 9 lan. Bi
0.20; 11 Ian. Bi 0.20, Total Neo 2.10, Bi. 1.65; 15 Ian. In sânge: B.-W. — ;
H.-W. — ; M. T. R. — . In serozitatea gomoasă: B.-W. — ; M. T. R-, — .

In acest caz s’a produs o reactivare a r. B.— W., după 11
zile în serozitatea gomoasă şi după 14 zile în sânge, dela începutul
tratamentului.
Reacţiunea Meinicke s’a reactivat în sânge mai de vreme,
după 1 1 zile, în timp ce reacţiunea Hecht-Weinberg s’a reactivat
în acelaş timp cu r. Bordet— Wassermann.
După 17 zile dela începutul tratamentului, reacţiunile au în
ceput să scadă în sânge,, apoi în serozitatea gomoasă, negativându-se
toate spre sfârşitul curei.
OBSERV. VIII. — Lina T. 18 ani. Gome sifilitice multiple, ulcerate
ale membrului superior stâng. Placarde de sifilide tuberculo-ulceroase serpiginoase, cu cicatrice cheloidiene în regiunea scapulo-umerală dreaptă. Infectiune ignorată.
2 Dec. 1924, In sânge: i. B.-W. — ; H.-W. — ; M. T. R. + + + + . In
serozitatea gomoasă: r. B.-W. + ; H.-W. + ; H. T. R. + + + . 3 Dec. Neo
0.15; 4 Dec. B. 0.10; 6 Dec. Neo 0.30; 5 Dec. Bi 0.20; 9 Dec. Neo
0.45; 10 Dec. Bi 0.20, Total: Neo 0.90; Bi 0.50.' 11 Dec. In sângie: r.
B.-W. —■ ; H.-W. +■ ; M. T. R. I' I '! I', In serozitatea gomoasă: r. B.W. + + ; H.-W. + + + + : M- T. R. *H "H \ 12 Dec. Neo 0.45; 13 Dec. Bi
0.20; 16 Dec. Neo 0.60; 17 Dec. Bi 0.20; Total: Neo 1.95; Bi 0.90; In
sânge: r. B.-W. + ; H.-W. + + ; M. T. R. + + + + . 20 Dec. Bi 0.20;
21 Dec. Neo 0.60 ; 23 Dec. Bi 0.20 ; 26 Dec. Neo 0.60 ; 27 Dec.
Bi 0.20; Total: Neo 3.15; Bi 1.50; 30 Dec. In sânge: r. B.-W.
H.-W. + : M. T. R. * m * . In serozitatea gomoasă: r. B.-W. — ; restul
reaeflunjlor nu s’a putut face, serozitatea culeasă fiind cantitativ insuficientă,
din cauza procesului înaintat de cicatrizare. 31 Dec. Bi 0.20; 1 Ian. 1925;
Neo 0.60; 3 Ian. Bi 0.20. Total: Neo 3.75; Bi 1.90; 5 Ian. In sânge: r.
B. W
; H.-W. - ; M. T. R. + + .
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In acest caz reacţiunile sanguine au fost negative înaintate de
tratament, cu excepţia r. Meinicke, iar în serozitatea culeasă din
gome, pe lângă M. T . R . există şi o r. Hecht— Weinberg slab po
zitivă.
După io zile reacţiunile din serozitate s’au reactivat, iar cele
din sânge după 18 zile.
După 28 zile dela începutul tratamentului, reacţiunile în sânge
erau încă pozitive, negativându-se la sfârşitul tratamentului, cu ex
cepţia r. Meinicke care a diminuat ca intensitate, fără însă a dis
părea complect.
OBSESIV. X V . — Maria P. 22 ani. Sifilis latent precoce. Contami
nare cu 18 luni în urmă. Tratament: 2 serii de injecţii ărsenio-bismutice la
începutul infecţiunei.
9 Dec. 1925, r. B.-W. — ; H.-W. + ; M. T. R. + + . 12 Dec. Neo
0.30; 19 Dec. Neo 0.30. Total: Neo 0.60; 27 Dec. r. B.-W. + + + ; H.-W.
+ + + ; M. T. R. + + ; 31 Dec. Neo 0.30; 1 Ian. 1926, Bi 0.10; 3 Ian.
Neo 0,45; 3 Ian. r. B.-W. + + ; H.-W. + + + ; M. T. R. + + ; 4 Ian. Bi
0.15; 6 Ian. Neo 0.45; 7 Ian Bi 0.20; 10 Ian. Neo 0.45; 10 Ian. r. B.
W. — ; H.-W. + ; M. T. R. + + , etc.

După cum se poate vedea din această observaţie, r. B.— \V.
şi H.— W., s’au reactivat în urma a 2 injecţiuni cu 0.30 neosalvarsan, la 15 zile dela prima injecţie şi s’au menţinut pozitive încă
7 zile în urmă, pentru a scădea complect spre sfârşitul trata
mentului.
R. Meinicke, pozitivă dela început, s’a menţinut ca atare în
tot cursul tratamentului şi în acelaş grad de intensitate.
Din datele diverşilor cercetători, în aparenţă oare-cum dis
cordante, ca şi din experienţa noastră, rezultă că reactivarea apare
mai frcquent în primele două săptămâni cari urmează dela începu
tul tratamentului provocant, ea putăndu-se produce însă One-ori şi
mai târziu, până la a 6-a săptămână.
Perioada optimă a apariţiunei acestui fenomen o constitue sfâr
şitul săptămănei a 2-a dela începutul tratamentului provocator şi
pare să dovedească după cum spune M i l i an , că „în adevărata
reactivare se produce o incubaţie comparabilă cu aceea a boalelor
eruptive” .
Din punct de vedere practic, rezultă deci că apariţiunea reactivărei nefiind riguros fixă, sunt necesare mai multe examene serolcgice în serie şi anume: 24 ore după tratamentul reactivant, a
3-a, a 5-a, a 10-a, a 15-a şi a 25-a zi.
In practica particulară este de sigur dificilă executarea reactivărei după un asemenea program şi nu arare-ori se recurge la sim
plificarea technicei, făcând bolnavului o singură injecţiune de neosalvarsan şi un singur examen serologic către a 15-a. zi. Această
simplificare, dacă facilitează technica, riscă în schimb să scape mo
mentul reactivărei. Şi acest fapt explică în bună parte de ce sunt
unii sifiligrafi cari afirmă că n’au văzut niciodată reactivarea sau
că au întâlnit-o rar.
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Gradul de pozitivitate obţinut prin tratamentul provocant, va
riază. Urie-ori r. B.— W., se poate reactiva brutal, devenind dintr’o
dată forte pozitivă din negativă. Mai adesea ori însă, ea urmează
o ascendenţă progresivă dela negativ la pozitiv parţial ori la pozitiv
forte, variaţiunea de intensitate depinzând de dozele injectate, de
vechimea infecţiunei, de tratamentul specific urmat de bolnav in
trecut, precum şi de distanţa care separă acest tratament de mo
mentul reactivărei.
j
Durata reacţiunei pozitive, obţinută prin provocare arsenicală,
e variabilă şi în genere scurtă, fapt observat încă de mult de către
G e n n e r i c h . După acest autor, ca şi după M ii i a n , cu cât
reactivarea se obţine mai târziu, cu atât este mai durabilă.
După M a r t i n , pozitivitatea reacţiunei a durat i zi în 2io/0,
2— 4 zile în 2io/0 şi 4— 8 zile în 58°/0 din cazurile unde a obţinut
reactivarea. In cercetările noastre, ea a durat în mediu 4— 10 zile.
Mult mai rar s’a jiutut observa de unii cercetători, reactivări cari
s’au prelungit une ori mai multe limi transformându-se chiar, în
unele cazuri excepţionale, în reacţiuni serologice persistente la tra
tament.
Faţă de tratamentul provocant, se pot produce reactivări ale
oricărei din reacţiunile serologice, utilizate în practică. Pozitivitatea
provocată se poate manifesta simultan pentru toate ori consecutiv,
alte ori producându-se numai pentru unele din ele.
S i l b e r s t e i n , care a studiat reactivarea prin arsenobenzoi a r. B.— W., şi a r. Sachs-Georgi, a găsit în 20 cazuri de si
filis sigur dar seronegativ cari s’au reactivat, 5 cazuri cu ambele
reacţiuni pozitive după reactivare, 7 cazuri cu r. S.— G., negativă şi
r. B.— W., pozitivă şi nici un caz cu r. S.— G., pozitivă şi r. B.— W.,
negativă; iar din 11 cazuri seronegative de bolnavi probabil cu si
filis, cari s’au reactiyat, a găsit 2 cazuri cu ambele reacţiuni pozi
tive după reactivare, 2 cu r. S.— G., negativă şi r. B.— W., pozitivă
şi 3 cu r. S.— G., pozitivă şi r. B.— W., negativă.
C a n a l e a observat de asemenea, că nu toate reacţiunile
se reactivează întotdeauna şi în acelaş timp, reacţiunea Meinicke
(M. T. R.) reactivându-se mai frequent decât r. S.— G. şi r. B .— W .
In acelaş sens, L y o n s a constatat o frequenţă de reactivare
mai mare pentru reacţiunea Vernes decât pentru reacţiunile Kahn
şi B.— W.
Aceiaşi discordanţă am întâlnit-o şi noi — şi relativ fre
quent — pentru reacţiunile B.— W., Hecht— Weinberg şi Meinicke
(M. T. R.). Uneori r. B.— W., este aceia care se reactivează mai
de vreme, alteori din contră, reactivarea r. H.— W., ori a r. Mei
nicke precede pe aceia a r. B.— W., ceia ce de altminteri se în
tâmplă mai des. Iar în cazurile de sifilis florid terţiar cu sero
logie în totalitate ori numai în parte negativă, reactivarea reacţiunilor din serozitatea gomoasă, a precedat de obicei pe aceea, a reacţiunilor din sânge.
2)
Reactivarea reacţiunitor din lichidul cefalo-rachidian. După
cum rezultă din publicaţiunile lui D r e y f u s ; L e v y - B i n g , Du-
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r o e u x şi D o g n y ; R i l d e s , C a n t a b , M a c I n t o s c h Abh e r d ; M i l i a n şi L e v y - B i n g ; M a y e r - şi G o u r d y ; H e a d
şi F e a r n i s i d e s ; C o r n a z ; S a l o m o . n şi K l a u d e r ; B e r i
n a r d ; D u j a r d i n ; L e r e d d e ; V o l o k h o f f , etc., fenomenul
reactivărei se poate manifesta şi pentru diversele reacţiuni ale lichi
dului cefâlo-rachidian.
C e s t a n, R i s e r şi B o n h o u r e , cari au' studiat de ase-;
menea această chestiune, au ajuns la concluziunea că fenomenul e
specific şi că deşi nu este constant, el se produce totuşi destul de
frequent (aproximativ 500/0), mai ales în cazuri cu leziuni ner
voase specifice vechi, în evoluţie ori mai mult sau mai puţin
fixate.
Ca si pentru reactivarea din sânge, provocarea reacţiunilor
din lichidul cefalo-rachidian se poate produce după i — 4 injecţiuni
cu neosalvarsan ori alt preparat similar.
Data apariţiunei ei este însă mai greu de precizat, dată fiind
dificultatea de a putea face puncţii rachidiene în serie şi la distanţe
relativ scurte, la acelaş bolnav.
După F o r d y c e, reactivarea în lichidul cefalo-rachidian s’ar
produce destul de precoce, după 2— 10 zile dela tratamentul pro
vocant, iar după C e s t an, R i s e r şi B o n h o u r e , ea ar apărea
la 10— 26 zile în urma a 1 — 2 injecţiuni cu 0.30— 0.45 ctgr., dintr’un preparat arsenobenzolic. După aceşti ultimi autori, ea ar pu
tea apărea însă uneori şi mai târziu, după 30— 50 zile şi num^ii
în urma mai multor injecţiuni de preparate arsenobenzolice.
Din acelaş motiv, al dificultăţii unor puncţiuni în serie, nu
s’a putut studia prea mult nici durata pozitivităţei obţinută prin
provocare. C e s t a n şi colaboratorii săi, au putut-o vedea perzistând 1o zile într’un caz de tabes, iar în alte 3 cazuri controlate
după t, 2 şi 6 luni, n’au mai găsit-o.
Ca şi în sânge, reactivarea în lichidul cefalo-rachidian nu se
manifestă întotdeauna şi în mod obligator pentru toate reacţiunile.
In unele cazuri poate fi în acelaş timp o creştere a limfocitozei, a albuminozei precum şi o reactivare a r. B.— W., a reacţiunei cu benzoe şi a r. Lange, etc., pe când în alte cazuri se pro
duce o exaltare numai pentru unele dintre, ele.
*
Valoarea practică a reactivărei prin preparate arsenobenzolice
—- şi chestiunea se pune pentru toate procedeele de reactivare — de
pinde de mai multe condiţiuni.
In .prima linie este necesar ca schimbarea de sens a reacţiunilor să se producă în urma tratamentului provocant numai la bol
navii cu sifilis.
Ori, acest element a fost şi el discutat.
,
R a v a ut, afirma. încă din 1914 că a găsit 5 rezultate pozi
tive din 14, deci un procent de 35% rezultate pozitive, la bol
navi cu diverse dermatoze însă nespecifici, în urma unui trata
ment cu câteva injecţiuni de salvarsan.
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Acelaş fenomen spun că că l ’au constatat şi S t r i c k l e r ,
M u n s o n şi S i d l i c k , cari au obţinut o r. B.— W., pozitivă în
"4 din 30 cazuri de persoane nesifilitice după i :— 2 injecţiuni cu
0,50 ctgr.. arsfenamină, făcute săptămânal. Reacţiunea redevenea
negativă din moment ce înceta tratamentul. S t r i c k l e r a cerce
tat în aceiaşi direcţie şi pentru mercur (benzoat de mercur) şi nu
a putut găsi nici o pozitivare. E l explică aceste constatări prin aceia că salvarsanicele influenţând unele organe şi în special ficatul,
se produc lipoizi în circulaţiune şi schimbări cari conduc la o ficsare nespecifică a complementului. Mercurul neinfluenţând în aceiaşi măsură ficatul, fenomenul lipseşte.
In acelaş sens F e l k e a găsit că o concentrare de neosalvarsan în sânge până la proporţia de 1 :1600 poate întârzia ori chiar
opri hemoUza, iar P e r k e l , M o r e y n i s s şi D-na I s r a e l s :on
injectând neosalvarsan la 12 nesifilitici, au găsit o pozitivare în toate
cazurile, dar numai imediat după injecţiune, sângele redevenind ne
gativ după 2 zile. De aci ei trag concluzia că mari cantităţi de
salvarsan pot influenţa hemoliza atât cu ser activ cât şi inactivat,
dar odată cu eliminarea lui, fenomenul scrologic nu se mai pro
duce. Acest fapt ar pleda deci pentru importanţa reactivărilor cu
apariţie tardivă, diminuând din punci de vedere al specificităţei,
valoarea ' celor obţinute după 24 ore dela tratamentul provocant.
Afirmaţiunile lui R a v a u t ; S t r i c k l e r , M u n s o n şi S i d 
l i c k , etc., au fost însă contestate de K o l m e r ; K i l d u î f e ;
S i l b e r s t e i n ; B o a s şi K i s s r o e y e r , ' C e s t a n , R i s e r şi
Bonhoure; Modlmayr; Spremolla; Petges; Gastou
şi P o i n t o i z e a u ; K a p l u n ; M a r t i n ; F e r r a r i , etc.
M o l d m a y r consideră ca greşite rezultatele obţinute în
sânge în urma injectărei de sâlvarsanice, ele producându-se în ex
perimentările sale numai când cantitatea de arsenobenzol care ve
nea în contact cu serul, erea mare; ceea ce se întâmpla când lua
sânge cu siringa cu care injecta salvarsanul.
M a r t i n de asemenea, experimentând pe 25 cazuri a obţinut
rezultate constant negative cu ser inactivat atât prin r. B.— W.,
cât şi prin r. S.-^-G., în timp ce fixarea complementului cu ser activ
i-au dat 3 rezultate pozitive în ziua injecţiunei, unul dintre ele menţinându-se pozitiv şi a 2-a zi după injecţie. După M a r t i n deci,
fixările nespecifice s’ar putea obţine numai cu procedeele cari uti
lizează serul în stare activă.
In ce priveşte lichidul cefalo-rachidian, arsenicul,nu provoacă
r. B.— \V., nici r. cu benzoe pozitive la nesifilitici ş,i nici la bol
navii specifici dar cu nevraxul îndemn ( R a v a u t ; . J e a n s e l m e ;
D r e y f u s ; C e s t a n , R i s e r şi B o n h o u r e ) .
Unii din adversarii reactivării mai pretind c ă . pozitivarea r.
B.— W., nu se datoreşte tratamentului provocant ci faptului că la
specificii nevindecaţi cu infecţiune latentă, există oscilaţiuni serologice spontane. Găsirea unui rezultat pozitiv la un bolnav cu sifilis
seronegativ, în urma uneia şi mai multor injecţiuni de arsenoben
zol, ar fi deci o simplă coincidenţă, bolnavul având în acel moment
o oscilaţiune serologică pozitivă ( K r e f t i n g , B o a s , etc.).
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Varia ţiunile cantitative accidentale de reagine în sânge, au
fost semnalate de H e s s - T h a y s e n ; M o r c h ; N i c o l a a ş i C h a t l e t ; J e a n s e l m e şi B l o c h ; I t e I s o n ; G o u g e r o t şi P e y r e ;
S e . z a r y , P e m e t şi G a l l e r a n d ; O g l i a s t r i ; H e f t ; M o s k v i n şi G e f t, etc.). .
i. ,
Ele se observă, după J e a n s e l m e şi B l o c h , mai mult
în a doua perioadă a sifilisului şi mai rar în perioadele tardive
ale infecţiunei. In aceste perioade tardive, S e z a r y , P e r n e i şi
G a l l e r a n d nu le-au putut găsi decât în 41 cazuri din 1000
cercetate.
P e r k e l , M o r e y n i s s şi D-na I s r a e l s o n n’au găsit aceste oscilaţiuni în serurile normale ci numai în cele sifilitice, în
proporţie de 14.60/0, cel mai mare procent fiind dat de sifilisul
activ, apoi de sifilisul latent tardiv — contrar afirmaţiunilor altor
autori — şi în cele din urmă de sifilisul latent precoce.
Pe baza acestor oscilaţiuni spontane, sunt unii sifiligrafi
— de altminteri în mică minoritate — cari contestă existenţa reactivărei.
Ele se produc însă într’o proporţie destul de mică pentru
a putea explica reactivarea printr’o simplă coincidenţă a unei variaţiuni spontane accidentale de reagine.
P e r k e l , M o r e y n i s s şi D-na I s r a e l s o n studiind atât
oscilaţiunile spontane cât şi reactivarea, afirmă că variaţiunile canti
tative de reagine sunt o realitate, dar recunosc totuşi şi existenţa
reactivărei, fenomen cu totul aparte.
Valoarea practică a unui procedeu, mai depinde încă şi de
măsura în care el poate servi. Din acest punct de vedere, reac
tivarea prin preparate arsenobenzolice a dat următoarele procente
generale, suficiente pentru a justifica utilitatea practică a acestui
procedeu.
Rubinovitch çi Lefèvre
Somogy . . . . . . .
Milian, Perin çi Lafourcade .
Mras
l.
Stokes çi O’Leary . . . .
Perkel. Moreyniss çi Israelson .
K a p l i n ...................................
Radnsi
. . . . . . . .
Petges
. .:
. . .
G o n in .........................................
M a r t i n ...................................
Silbers! ein
. .
M ilian .........................................
Sprcmolla.............................

12.5 0/0 rezultate pozitive
14.0 0/0
15.3 0/0
17,4 0/o
...
18.4 010
,. '
18.5 0/0
21.0 0/0
30.0 0/0
♦
30.0 0/0
♦
38,8 0/0
*
52.8 0/0
»»
53.7 0/0
t*
56,5 0/0
90.9 0/0

cu o medie deci, de 34.00/0.
Variaţiunea procentelor globale mai sus indicate este explica
bilă, întrucât nu toţi cercetătorii s’au pus în aceleaşi condiţiuni
de lucru, rezultatele depinzând în genere de dozele de medicament
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injectat, de termenul la care se face examenul serologic, de numă
rul examenelor serologice consecutive tratamentului provocant, de
faza în care se găseşte infecţiunea în momentul reactivărei, de tra
tamentul urmat de bolnav înainte de provocare, precum şi de tim
pul care desparte ultimul tratament de reactivare.
G e n n e r i c h şi tot aşa M i l i a n , au spus încă de mult că
una din condiţiunile de reuşită ale reactivărei este ca distanţa care
separă ultimul tratament de momentul provocărei serologice, să fie
de cel puţin i an. Şi dacă S i l b e r s t e i n a găsit-o uneori şi la
bolnavi mai de curând trataţi, frequenţa ei depinde totuşi în bună
parte de vechimea ultimei cure de tratament.
Cu cât tratamentul urmat de bolnav a fost mai regulat, mai
lung şi mai forte, cu atât şansele' unei reactivări scad.
K a d n a i a obţinut cele mai multe reactivări la bolnavii puţin
trataţi, iar K a p l u n a găsit 37% reactivări la bolnavii prea puţin
trataţi, io.i<y0 la cei care urmaseră 3— 4 cure şi numai 2,9°/0 la
cei cu 6— 7 cure.
M i l a n , P e r i n şi L a f o u r c a d e n’au putut obţine deaSemenea decât 15.3% reactivări la bolnavii trataţi regulat, intens şi
neîntrerupt prin cure alternante succesive de arsenic, mercur, bismut şi iod, şi încă acest procent l ’au obţinut considerând ca po
zitive şi cazurile cu rezultate serologice dubioase consecutiv injecţiunei provocante.
Faza în care se găseşte infecţiunea treponemică este iarăşi
un element principal care contează în rezultatele reactivărei. După
M i l i a n , în faza terţiară procentul de rezultate pozitive obţinute
prin provocare, este mai mic decât în faza secundară. De aceiaşi
părere sunt încă: S i l . b e r s t e i n , M a r t i n , P e r k e l , M o r e y n i s s şi D-na I s r a e l s o n 5j, etc., după cari sifilisul latent precoce
constitue faza care furnizează cele mai multe provocări pozitive.
In sifilisul hereditär tardiv, care prezintă în genere o Serolo
gie pozitivă destul de redusă, numărul de reactivări este şi el destul
de mic, după cum rezultă din cercetările lui R u b i n o v i t c h şi
Iefevre.
In fine, în lichidul Cefalo-rachidian al bolnavilor cu sifilis ner
vos, reactivarea se produce adesea ori, însă şi aci într’un procent
mai mare pentru nevraxitele vechi fixate ori în evoluţie decât
pentru cele incipiente (C e s t a n , R i s e r şi B o n h o u r e ) .
*
B. Reactivarea prin preparate bismutice este posibilă după.
cum rezultă din publicaţiunile lui F o u r n i e r şi G u e n o t ; CI.
S i m o n ; V i l l e m i n ; D u p d r i d şi E n c o n t r e ; S t e r n ; Ra dn a i ; K a p l u n : F e l d m a n n şi P e r k e l ; P e r k e l , Mor. eyn i s s şi D-na I s r a e l s o n ; G e y e r ; O h a s i , etc..
5\ Perkel, Moreyniss ş i d-na Israelson 40°/ 0 rezultate pozitive în sifilisul
latent precoce şi numai 9 .6 % în sifilisul latent tardiv.
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O h a si experimentând reactivarea cu diverse preparate me
dicamentoase, ajunge la concluzia că cele mai bune pentru reac
tivare sunt arsenicul şi bismutul, iar F e l d m a n n şi P e r k e l stu
diind acţiunea bismutului asupra sifilisului nervos, au constatat o
pronunţată capacitate de reactivare a acestui medicament faţă de
reacjiunile din lichidul cefalo-rachidian.
K a p l u n , utilizând o emulsie de xeroform ioo/o a obţinut un
procent global de 280/0 reactivări în timp ce P e r k e l , M o r e y n i s s şi D-na I s r a e l s o n , folosindu-se de acelaş preparat au ob-ţinut 11.10/0 reactivări faţă de 18.5°/0 obţinute prin neosalvarsan.
Pentru reactivarea prin bismut, sunt necesare mai multe injecţiuni: 4— 6 în total, cu examene serologice repetate la aceleaşi
termene indicate pentru reactivarea prin preparate arseno-benzolice.
'
C. Reactivarea prin preparate mercuriale a fost unul din
primele procedee încercate, de reactivare.
Observată de B l u m e n t h a l şi R o s c h e r în 1909, a fost
experimentată de B u s c h k e şi H a r d e r la aceiaşi epocă cu
ajutorul injecţiunilor de sublimat, iar de D o n a t h prin fricţiuni
mercuriale (i2 gr., în 8 zile).
A mai fost observată de N i c o a s şi C h a r e t în urma
tratamentului cu pilule de protoiodur de mercur, de S a i n z de
A j a in urma injecţiunilor cu cyanur, benzoat, biiodur ori biclorur
de mercur şi de S p r e m o a, consecutiv injecţiilor de biiodur de
mercur ori de calomel.
Numărul injecţiunilor de mercur, necesare pentru reactivare,
este de 4— 6.
D. Reactivarea prin preparate iodice, a fost de asemenea ob
servată. Acţiunea reactivantă a mirionului de exemplu, constatată
de G a e r t n e r şi de B u s s a c a , se exercită după ultimul, atât
pentru sânge cât şi pentru lichidul cefalo-rachidian.1

1

1

11

11.

r e a c t iv a r e a
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n e s p e c if ic e

A. Reactivarea prin proteine. Dintre diversele procedee ne
specifice de reactivare, cel mai studiat a fost acela care utilizează
diverse proteine eterogene. In. acest scop au fost întrebuinţate:
laptele sterilizat, aolanul, un preparat de cazeină denumit caseal
calde, ctc.
Cel dintâi care a arătat că injecţiunile cu lapte steril pot
reactiva r. B.— W., a fost U d d g r e n , în 1918.'
G u s z m a n n , reluând chestiunea în 1920, confirmă acţiunea
reactivantă â injecţiilor cu lapte şi specificitatea rezultatelor obţinute
pe această cale.
Aceste afirmaţiuni au fost combătute însă de B r u c k pre
cum şi de S i l b e r s t e i n , după cari reactivarea prin injecţii cu
lapte nu există.
' '■ ■ „ .
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După F. K l o p s t o c k ca şi după A. K l o p s t o c k , laptele
poate provoca apariţiunea r. B.— W., însă rezultatele pozitive ob
ţinute, nu sunt specifice6).
Cercetări ulterioare, datorite lui A r t o m , C a c i o p p o ,
M u c c i , C a s c i o - R o c c a etc., ajung însă la concluziuni ase
mănătoare celor afirmate de G u s z m a n n.Injecţiunile cu lapte steril la persoane nesifilitice, au dat re
zultate negative în cercetările lui K i r s c h e n b l a t t şi N a r y n i a n , atât în perioada febrilă cât şi intre injecţii, iar C a c i o p o
pe 100 cazuri şi C a s e i o— R o c c a pe 50, au obţinut constant, ace
leaşi rezultate negative.
Doza reactivantă constă din 1— 2 injecţiuni cu 5— 10 cc.,
lapte sterilizat, pe cale intramusculară7). Se pot face şi mai multe
injecţiuni progresive dela 2 cc., până la 10 cc., în fiecare zi ori
la 2 zile o injecţie.
Apariţia reactivărei, consecutiv injecţiunilor de lapte, se pro
duce după A r t o m între a 3-a şi a 15-a zi cu optimum către; a
6-a zi, după M u c c i între 1— 15 zile cu o'perioadă optimă între a
3-a şi a ,5-a zi, iar după C a s c i o — R o c c a între 3— 12 zile, cele
mai multe reactivări fiind obţinute de acest autor către a 6-a zi.
Dura reactivărei prin injecţii cu lapţe este în genere scurtă.
Totuşi, în câteva cazuri, A r t o m a putut vedea o r. B.— W., pozi-,
tivă chiar şi după 2 luni dela injecţia provocantă.
Ca procent global de reactivări, G u s z m a n n a obţinut
19,50/0 rezultate pozitive, D u m o n t 19.1 °/0, C a s c i o — R o c c a
23.5 % A r t o m
% . iar M u c c i 40%.
Ca şi reactivarea prin arsenobenzol, provocarea prin lapte dă
cele mai multe rezultate în sifilisul recent netratat ori insuficient
tratat. Astfel A r t o m a obţinut 500/0 rezultate pozitive în sifilisul
latent netratat, 280/0 în cele anterior tratate şi 3 3 % în sifilisul he
reditär, iar M u c c i 800/0 rezultate pozitive în sifilisul latent pre
coce şi numai 14.30/0 în sifilisul latent tardiv.
Tot în cadrul reactivărei prin proteine intră şi provocarea
prin auioseroierapie, studiată de V i d e la . Acest autor injectând in
travenos 2— 5 cc., de ser steril cules dela bolnav cu 24— 48 ore
mai înainte, afirmă că a obţinut reactivări după 48 ore dela in
jecţie, la bolnavii cu sifilis şi niciodată la nesifilitici.
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*
B. Tot cu scop reactivant s'au mai întrebuinţat şi diverse alte
preparate nespecifice, precum: collargol ( P i c a r d ) , bromur de ra
dia (A y r e s), săruri de aur (O h a si), soluţie de glucoză 47 0/0
( De D o m i n i c i ) , şi un preparat denumit provocatin, conţinând
6) Klopstock tratând iepuri cu r. B.-W.J negativă, prin injecţiuni intrayenoase-cu lapte sterilizat, la 3—4 zile d injecţie, afirmă că a obţinut rezultate p o
zitive în 7 din 9 cazuri după 5 injecţii. Rezultate identicie a obţinut şi A . Klopstock
însă numai cu unele antigene: ■
'
1
7y A rtom injectează 5 cc. şi în’ caz d e nereuşită repetă reactivarea făcând
o nouă injecţie cu 10 cc , la a 2l-a zi.
1 ’ V'

5
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un amestec de substanţe vaso-constrictoare şi vaso-dilatatoare cu ac
ţiune asupra ţesutului reticulo-endotelial, generator de reagine
(Rajka).
Pozitivitatea r. B.— W., a fost observată uneori şi în cursul
unor boli infectioase. M i l i a n atribue o putere reactivantă în spe
cial herpesului şi scarlatinei. De asemenea N e u d a a văzut reac:
tivări în cursul gripei iar M a r i n i în cursul febrei tifoide.
După G o u g e r o t însă, în scarlatină, pneumonie, etc., nu
trebuesc privite ca rezultate specifice decât acelea care durează mai
multă vreme.
Experienţa noastră, ne-a arătat de asemenea că orice examen
Serologie cu rezultat pozitiv obţinut în timpul unei stări febrile,
trebue primit sub beneficiu de inventar şi repetat după dispariţia
febrei.
Pe baza acţiunei provocante a unora dintre bolile infecţioase
generale, s’a încercat o reactivare prin vaccinuri. C o n r a d i şi
S k l a r e c k au injectat subcutanat i cc., vaccin antitific examinând
sângele 3 zile mai târziu. După aceşti autori, r. B.— W., nu depinde
de febra pe care o dă vaccinul, devine uneori pozitivă chiar din
prima zi, ajunge maximul la a 3-a zi şi dispare în cursul unei
săptămâni. Prin acest procedeu au găsit 35% reactivări la bol
navii cu sifilis şi niciodată la nesifilitici.
Rezultatele asemănătoare au obţinut şi D u f o u r , W i d i e z
şi C a s t d r a n , făcând 2 injecţii cu vaccin T. A. B. la 8 zile
distanţă. Reacţiunea B.— W., în cazurile unde s’a reactivat, a de
venit pozitivă după 36 ore, fiind din nou negativă 3 săptămâni
mai târziu.
Alte vaccinuri utilizate în scop reactivant sunt: vaccinul antiholeric ( C a p e l l i ) şi vaccinul antişancros „Dmelcos” ( M i l i a n ) .
Cazuri de reactivare au mai fost observate în urma injecţiunilor cu luetină ( M ü l l e r şi P l a n e r , S t e i n ) precum şi în cursul
malariei8) ( K y r i e ; M u l t z e r şi S c h e r b e r ; S c h o c h ) . S c h o 
c h a putut vedea în urma malarioterapiei o accentuare a intensităţei reacţiunilor şi o pozitivare a lor în 460/0 din cazuri, iar P i r e s
şi P o v o a o reactivare a reacţiunilor din lichidul cefalo-rachidian.
O acţiune reactivantă ar mai avea încă: traumatismele, sarcina
şi crizele din cursul unor afecţiuni cronice (M. P i n a r d ) , iar
dintre agenţii fizici razele ultraviolete ( S p i e t h o f f ; R a j k a şi
R a d n a i ; F e r n e t , R o b e r t i şi O d i n e t ) .
In observaţiunile lui F e r n e t şi ale colaboratorilor săi, pozitivarea serologicâ s’a produs după aproximativ 14 zile dela înce
putul aplicaţiunilor de raze ultraviolete.
'■ 8) Din materialul nostru amintim in special cazul unui bolnav N. Ch. care
după 1 an de tratament specific şi fiind sero-negativ de aproape 6 luni, s’a îmbol
năvit de malarie Examenul serologic în cursul unui acces, a dat un rezultat mij
lociu pozitiv. Acest rezultat fiind interpretat ca nespecific s’a repetat examenul
serologic după încetarea febrei şi 2 săptămâni mai târziu. Ambeie examene au
dat un rezultat pozitiv forte ( + + 4 +).
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Fenomenul s’ar explica, după aceşti autori, prin aceia că
reacţiunile cutanate inflamatoare provocate de razele ultraviolete ar
fi capabile să stimuleze capacitatea de apărare şi de producţiune de
reagine a organismului9).
Constatările lui R a j k a şi R a d n a i ca şi ale lui F e r net ,
R o b e r t i şi O d i n e t explică pozitivarea spontană din timpul primăverei observată de către S p i l l m a n n la unii bolnavi sifilitici.
In fine, după D u j a r d i n şi D u m o n t , reactivarea reacţiunilor din lichidul cefalo-rachidian s’ar mai putea obţine încă şi
prin injectare intra-spinală de 4— 10 cc., de apă distilată steri
lizată.
*

III. R E A C TIV A R EA PRIN

MIJLOACE M IXTE

Unii cercetători au utilizat pentru reactivare mai multe pre
parate, în mod simultan ori consecutiv. Au fost astfel întrebuinţate:
neosalvarsan -J- mirion ( K r . a t t e r , . M r a s ) ; neosalvarsan - f - lapte
( R o s s i j a n s k y şi K o n i s b e r g ) ; tiroidină. --j- neosalvarsan
( S c h r e y e r ) ; neosalvarsan -{- aolan -f- bismut, în mod conse
cutiv, utilizând la acelaş bolnav aolanul în caz când neosalvarsanul
nu dă rezultate şi bismutul în caz când reactivarea nu se producea
prin aolan ( R a d n a y ) ; sulf -j - mercur ( B e r g e r o n şi Ju f f r a i ) ; lapte -f- peptonă (P o d e st a, cu 620/0 reactivări).
*

IV.
Mecanismul reactivărei. Un rezultat serologic pozitiv constitue un simptom de sifilis care poate fi accentuat de primele in
jecţii ale unui tratament specific. Curba de accentuare şi apoi de
diminuare a intensităţei reacţiunilor se poate vedea cu ajutorul
examenelor serologice în serie, în timpul unei cure.
Această exagerare tranzitorie pe care se bazează activarea
şi reactivarea serologică este analoagă după G e n e r i c h , M i l i a n ,
E h r l i c h , fenomenului cunoscut sub numele de reacţiune JarischHerxheimer şi explicabilă printr’o augumentare a cantităţii de
reagine, consecutivă eliberării de endotoxină care rezultă din dis
trugerea treponemelor prin arsenobenzol.
După alte păreri, s’ar putea însă ca tratamentul arsenobenzolic provocant să lucreze direct asupra ţesuturilor producătoare
de reagine, stimulându-le, având în vedere că s’a putut observa
un fenomen identic de excitare şi augumentare prin salvarsanice
ori printr’o maladie intercurentă etc., pentru anticorpii produşi
de unele boale.infecţioase, bunăroară infecţiunea tifică ( M a c Donagh, S i l b e r s t e i n ) . '
9)
R ajka ş i R adnai făcând 3 insolaţiuni ultraviolete pe săptămână, au ob
servat o creştere a intensităţii r. B. W ., care apare după a 16-a aplicaţiune, ajunge
maximul după a 22-a—25-a şi diminuă după 36—35 aplicaţiuni. Creşterea cantităţii
de reagine (anticorpi lipoidici) ar fi in strânsă legătură cu reacţiunea de focar
>rodusă de primele insolaţiuni, reacţiune care ar avea drept consecinţă o mobi
liare a treponemelor

{
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Prin aceiaşi acţiune s’ar explica şi reactivările prin lapte
şi vaccinuri ( S c i a r r a ) .
Ar fi vorba deci, de un fenomen care s'ar putea exercita
pentru toate categoriile de anticorpi şi faţă de orice antigene,
conform legei lui C i t r o n , după care ţesuturile cari au produs
cândva anticorpi,- ar conserva o energie potenţială care le face
apte să-i fabrice din nou sub influenţa unui stimulent nespecific.
Sunt însă şi păreri cari admit o acţiune dublă a tratamen
tului provocant cu arsenobenzol. Acesta pe . de o parte, ar topi
focarele treponemice iar pe de altă parte diminuând toxicitatea
treponemică, ar permite organismului, prin această acţiune dezin
toxicării ă, să reacţioneze, punând în circulaţie o cantitate mai mare
de reagine ( R e b a u d i şi S i v o r i ) .
Adversarii reactivărei, cari o combat prin aceia că nu-i acordă nici un caracter specific, o explică fie printr’o schimbare
în structura globulinelor din serul sanguin ( F e l k e ) , fie printr’o
perturbare în schimbul lipoizilor ( S t r i c k l e r ) , produse de prepa
ratele arsenobenzolice. Această acţiune asupra procesului lipoidic
din organism s’ar produce graţie acţiunei toxice a arsenobenzolului asupra măduvei oaselor, splinei şi în special asupra ficatului
(Strickler).
O asemenea explicaţiune nu rezistă însă la critică, de oare
ce' dacă salvarsanicelè influenţează ficatul, în schimb bismutul şi mai ales mercurul îl influenţează mult mai puţin sau aproape de
loc şi totuşi s’au putut vedea reactivări destul de frequente şi după
aceste medicamente.
In fine, cei cari combat reactivarea în sensul că nu există
o acţiune provocantă a salvarsanicelor şi nici a altor preparate,
cred că fenomenul s’ar putea explica printr’o simplă coincidenţă
rezultatele pozitive obţinute fiind datorite unor oscilaţiuni spontane
serologice, existente din întâmplare în momentul încercărei provocărei ( K r e f t i n g , B o a s , etc.).
*

V.
Rolul reactivărei în diagnosticul, tratamentul şi pronosticul
sifilisului.
Din punct de vedere al diagnosticului, reactivarea arsenobenzolică este cea mai indicată, frequenfa ei fiind superioară celei
date de alte procedee10).

10)
Perkel, Moreyttiss ş i D-tta Iraelson au propus Înlocuirea reactivăre
prin cercetarea oscilaţiunilor spontane, examinând sângele in serie la scurte in
tervale, într’un spaţiu de 1—30 zile şi In special prin 4—5 analize consecutive în
cursul unei săptămâni.
Aceşti autori găsesc mai convenabilă metoda oscilaţiunilor spontane, pentru
că e specifică şi In acelaş timp mai inofensivă, bolnavul neriscând pericolul toxicităţei arseno-benzolului şi ale unei eventuale neurorecidive in urma tratamen
tului provocant.
Metoda oscilaţiunilor spontane nu poate ti însă utilizată cu acelaş succes
în toate fazele intecţiunei treponemice; căci după cum rezultă chiar din cerce
tările lui P erkel şi ale'colaboratorilor săi, dacă oscilaţiunile spontane au putut da
rezultate mai mult sad mai puţin identice cu ale reactivărei în cazuri de sifilis
activ, în schimb a dat un procent mult mai mic la bolnavii cu sifilis latent pré
coce, şi la cei suspecţi de sifilis.

69
In sifilisul primar, se pot activa reacţiunile serologice printr’un tratament provocator, făcându-le să apară ceva mai înainte
de termenul obişnuit, ceiace ajută la stabilirea mai de vreme a
dignosticului, în cazurile unde caracterele clinice şi cele bacterio
logice nu sunt suficiente.
G a s t o u şi P o i n t o i z e a u studiind provocarea serologică
în ulceraţiunile genitale, acordă o valoare deosebită acestui pro
cedeu, în special în leziunile cu examen bacteriologic negativ, dar
suspecte din punct de vedere clinic de şancru mixt.
Tot în faza primară, provocarea serologică poate servi pen
tru diagnosticul accidentelor specifice iniţiale cu serologie întâr
ziată, mai ales în cazurile unde din diverse motive, examenul bac
teriologic se arată negativ.
In cazurile de sifilis sigur, florid, secundar ori terţiar, cu
serologie negativă — cazuri rare de altminteri — ' reactivarea are
o importanţă mai mică, servind cel mult pentru complectarea diag
nosticului. Când însă este vorba de bolnavi cu manifestaţiuni cli
nice suspecte de sifilis şi cu reacţiuni serologice negative, dubi
oase ori foarte slab pozitive, provocarea serologică capătă o im
portanţă deosebită, căci o schimbare a sensului reacţiuiiilor în
sens pozitiv ori creşterea pozitivităţei lor în intensitate, precizează
diagnosticul.
In aceste cazuri în special, necesitatea unei preciziuni de
diagnostic, impune o provocare urmărită cu perseverenţă, prin
cât mai multe examene serologice în serie, un singur examen
către a 15-a zi în urma a 1— 2 injecţii provocatoare de neosalvarsan fiind adesea insuficient.
Aceiaşi importanţă se poate atribui şi unui rezultat negativ
obţinut în urma reactivărei, în cazuri cu manifestaţiuni cutanate
suspecte de sifilis secundar, de oarece menţinerea negativităţei
serologice constitue un argument în favoarea originei nesifilitice
a erupţiunei11).
Când există intoleranţă pentru medicamentele arsenicale, se
poate recurge la reactivarea prin bismut ori mercur, iar în cazuri
seronegative cu poliintoleranţă medicamentoasă — cum se întâmplă
uneori după eritrodermii — provocarea poate fi încercată prin
proteine.
Pozitivarea serologică în urma provocărei, însemnează că
infecţiunea treponemică este prezentă şi activă şi impune instituirea
unui tratament specific ori reluarea lui la bolnavii anterior trataţi.
11)
Un fenomen pe care l-am observat uneori în practică este şi acela al
negativărei complecte prin tratamentul provocator, al unor reacţiuni cu hemoliză
întârziată ori chiar dubioase.
După Rebaudi şi Sivori cari l'au observat de asemenea, ar fi vorba de tin
sifilis vindecat, căci după părerea acestor autori o r. B .-W , la limita inferioară
poate supravieţui vindecărei şi poate fi rapid negativată din această cauză, de
către medicamentele salvarsanice.
Martellt însă, care spune că l-a întâlnit şi la persoane sigur nespecifice —
şi numai pentru reacţiunile de fixare a complementului iar nu .pentru cele de
floculare ori clarificare—este de părere că o asemenea negativare căreia el îi dă
numele de r a c i i » « « parodoxală, are o valoare practică dovedind origina nesifi
litică a întârzierei de hemoliză găsită anterior reactivărei.
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Acest tratament va fi cu atât mai energic şi mai regulat continuat,
cu cât pozitivarea serologică s’a produs mai brusc şi mai intens
după provocare.
In ce priveşte pronosticul, reactivarea depinde de mai multe
elemente şi în special de vechimea infecţiunei şi de tratamentul
pe care bolnavul l-a urmat, anterior provocărei.
Un rezultat negativ la bolnavii trataţi abortiv, pledează pen
tru vindecare iar un rezultat pozitiv implică o reluare a tratamen
tului şi o continuare a lui sub o formă cronică şi intermitentă.
Pentru bolnavii cari au urmat un tratament cronic, cu cât
infecţiunea este mai recentă şi cu cât ea a fost mai neregulat şi
mai insuficient tratată, cu atât valoarea pronostică a unui rezultat
negativ obţinut prin provocare este mai mică, având în vedere
că s’a putut observa une-ori recidive serologice ori clinice cari
s’au produs mai târziu deşi reactivarea dăduse un rezultat negativ.
Din acest punct de vedere sunt interesante constatările lui M r a s ,
care a putut vedea recidive în 25 o/0 din cazurile unde provocarea
nu se produsese.
M i l i a n, P e r i n şi L a f o u r c a d e au observat de aseme
nea recidive clinice ori serologice consecutiv unei provocări cu re
zultate negative, dar numai în proporţie de 8.50/0.
In cazurile tratate din vreme, îndelung, intens şi regulat,
o provocare cu rezultat negativ câştigă în importanţă pronostică.
Ea constitue în aceste cazuri, alături de examenul lichidului cefalo-rachidian şi de examenul clinic, unul din criteriile de vinde
care pe cari le posedă Sifiligrafia în starea ei actuală. De aceîa
a şi fost introdusă între condiţiunile pe cari trebue să le îndepli
nească bolnavii sifilitici cari tratându-se corect un şir de ani, do
resc să se căsătorească12).
SA rAţeanu E m. FL. : Réactioation des réactions sérologiques
dans la syphilis.
La réactivation remarquée dès les commencements de la sérologie, a dé
buté dans la pratique en 1910/1911, à la suite des travaux de Milian et Gennerich.
Elle peut être obtenue aussi bien par des moyens spécifiques que non
spécifiques.
L e procédé le plus important est la réactivation par les préparations arsénobenzoliques D ’après l’expérience de l’auteur, ainsi que d’après la plupart des re
cherches qui se sont occupées de la réactivation, trois piqûres progressives de
0,15, 0,30 et 0,45 c t g r , Néosalvarsan ou d’une autre préparation similaire, sont
nécessaires, aux intervalles respectifs suivies d’examens sérologiques en série après
24 heures, 3, 5, 10, 15 et 25 jours à partir du commencement du traitement ré
activant. Le phénomène apparait plus fréquemment dans les premières deux se
maines, rarement plus tard, la période optima étant constituée par la fin de la
seconde semaine, à partir du commencement du tri itement provoquant. ■
La simplification de la technique, par l’administration d’une seule dose d’un
arsénobenzolique quelquonque, suivi d’un seul examen sérologique, ne constitue
pas un procède pratique, attendu qu’elle risque de voir lui échapper le moment
de la réactivation, l'apparition du celle-ci n’etant pas rigoureusement précise
La positivisation des réactions par le traitement provoquant se produit
quelquefois brutalement, d’autres fois après une ascension progressive du négatif
au positif faible, moyen ou fort.

12)
V ezi' Comisiunea pentru studiul căsătoriei sifiliticilor-. Queyrat, Hù
delo, Spillmann, Gastou ş i Cl. Simon, raportor. Raport. Bull, de la S o c , fr. de
Derm., et de S y p h , 1920 p. 232).
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La durée de la réactivation varie d’un & dix jours et dépasse rarement ce
terme. Par exception’ elle peut se transformer dans une réaction sérologique
irréductible La réactivation est d’autant plus durable, qu’elle est obtenue plus tard.
La positivisation sérologique provoquée peut intéresser tous les procédés
sérologiques ou seulement quelques uns parmi eux (positivisation dissociée). Les
réactions plus sensibles iHecht, Kahn, etc ) se réactivent en général plus vite,
mais pas toujours De même, les réactions pratiquées avec la sérosité de gommes
syphilitiques, se réactivent plus vite que les réactions sanguines
Le phénomène de la réactivation peut être observé aussi pour les diverses
réactions du liquide céphalo-rachidien, qui peuvent se positiver tcutes ou d’une
manière dissociée
La réactivation avec apparition en une à deux semaines ou plus tard, à
partir du commencement du traitement provocateur est spécifique et constitue
un phénomène indépendant de celui des oscillationc sérologiques spontanées.
La moyenne du pourcentage de la réactivation résultant des diverses pu
blications parues jusqu’à présent, s’élève à 34°|0 des cas. La fréquence de la ré
activation dépend de plusieurs facteurs: du temps écoulé de la date du dernier
traitement suivi par le malade, de son intensité et de sa régularité, de la phase
de l’infection, etc.
On peut obtenir encore la réactivation aussi par un traitement provocateur
avec des préparations bismutiques, mercurielles ou même iodées
Tout aussi comme par les préparations antisyphilitiques, la réactivation
sérologique peut être produite par des piqûres d'une protéine hétérogène, spécia
lement du lait.
Dans le but réactivant on a employé en core: l’autosérothérapie, le collargol,
le bromure de radium, les sels d’or, une solution de glucose a 47°l0t, la prépara
tion dénommée «provocatine», différents vaccins, les rayons ultra-violets, etc.
Le phénomène a été également remarqué à la suite de certaines maladies infec
tieuses.
L e mécanisme de la réactivation a reçu des interprétations diverses.
Si elle est exécutée dans de bonnes conditions, la réactivation peut servir
dans la pratique pour le diagnostic, le prognostic et le traitement de la syphilis.

SÄRÄTEANU E m. F l . : Die Provokation der serologischen Luesreaktionen.
Die Provokation die seit den Anföngen der Serologie beobachtet wurde,
ist in den Jahren 191011911 in die Praxis Qbergegangen, als F olge der Arbeiten
Müians und Gennerichs.
Sie kann ebensowohl durch spezifische als unspezifische Mittel erzielt
werden.
Das bedeutendste Vorgehen ist die Provokation durch Arsenobenzolpräparate. Nach den Erfahrung des Verfahrens sowohl als auch der Mehrheit der
Forschungen, die sich mit der Provokation befasst haben, sind drei Einspritzungen
mit 0,15, 0,30 und 0,45 ctgr., Neosalvarsan oder mit einem ähnlichen Präparat
nötig, bei den entsprechenden Zeiträumen, gefolgt von serologischen Unter
suchungen in Abständen von 24 Stunden, 3, 5, 10, 15 und 25 Tagen, vom Beginn
der provokatorischen Behandlung an gerechnet. Die Erscheinung entsteht häu
figer in den ersten zw ei W ochen, seltener etwas später und ist der optimale
Zeitpunkt das Ende der zweiten W och e vom Anfang der provokatorischen Be
handlung an gerechnet
Die Vereinfachung der Technik durch Verabreichung einer einzigen Neosalvarsandosis, gefolgt von einer einzigen serologischen Untersuchung stellt
kein praktisches V orgehen dar, weil der Augenblick der Provokation verloren
gehen kann, da ihr Erscheinen nicht streng genau ist.
Die positivierung der Reaktionen durch Provokation wird manchmal bru tal,
erzeugt, andersmal nach einem fortschreitenden Aufstieg vom negativ zum schwach, .
mittel oder starkpositiv.
D ie Dauer der Provokation schwankt von 1—10 Tagen, seltener mehr.
Ausnahmweise kann dieselbe in eine irréductible serologische Reaktion umge
wandelt werden. Je später die Provokation erzielt wird, umso dauerhafter ist sie.
D ie hervorgerufene Positivierung kann alle serologischen Proben betreffen
oder nur einige voo ihnen 'disociirte Positivierung). Die empfindlichsten Reak'ionen (Hecht, Kahn, etc.) werden im allgemeinen früher provoziert, aber nicht
immer. Ebenso werden die Reaktionen die mit der Serosität aus tertiären Gummi
angestellt werden trüher als die Blutreaktionen provoziert.
D ie Provokation entsteht auch bei den verschiedenen Reaktionen der
Liquors, die sich gänzlich oder disociirt positivieren können.
Die Provokation mit dem Erscheinen nach 1—2 W ochen oder später vom
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Beginn der provokatorischen Behandlung, ist spezifisch und bildet eine unabhän
g ig e Erscheinung von denjenigen der serologischen, spontanen Oscillationen.
. Der mittlere Prozentsatz der Provokation der aus den verschiedenen b e 
stehenden Veröffentlichungen hervorgeht, erhebt sich auf 34®|0 der Fälle. Die
Häufigkeit der Provokation hängt von mehrfachen Faktoren ab, w ie: der, seit
der letzten, vom Kranken gefolgten-Behandlung verflossenen Zeit, der Intensität
und. Regelmässigkeit derselben, dem Zustand der-Infektion usw.
Die Provokation kann auch durch eine Behandlung mit Wismut, Queksilber
oder auch Jod erzielt werden.
Ebenso wie die antisyphilitischen Präparate, können auch die Einspritzun
gen mit heterogenen Proteinen, insbesondere mit Milch, eine serologische Pro
vokation hervorrufen
Es werden zu Provokationszwecken noch folgende Präparate verwendet:
Autoserotherapie, Collargol, Radiumbromid, Goldsalze, 47o/0o Glucoselösung, ein
«Provokatin» benanntes Präparat, verschiedene Vakzinearten,-künstliche Höhen
sonne usw. Die Provokation wurde auch als Folge von einigen ansteckenden
Krankheiten festgestellt
Der Mechanismus der Provokation hat verschiedene Erklärungen bekom
men. W ird dieselbe in guten Bedingungen ausgefübrt, so kann die Provokation
in der. Praxis zur Diagnose, Prognose und Behandlung der Syphilis dienen.

;C. F. Boehrlnger ft Soehhe O. nt. b. H.,Mannhelm-Waldhof
•
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RONTGENTERAPIA IN DERMATOLOGIE
Conslderatiuni g e n e ra le
de

D-r TEODOR ŞTEFANESCU

Numai cunoscând foarte bine metodele aplieărei
razelor X în tratamentul dermatozelor, vom putea'obţine
rezultate reale şi definitive. Atunci vom înţelege impor
tanţa mare a rSntgenterapiei în dermatologic.

Anul trecut s’au împlinit 40 ani de când razele X sunt
cunoscute; iar dermatologia este fără îndoială una din ramurile
medicinei care a beneficiat mai mult şi încă dela început de ge
niala descoperire a profesorului dela Wiirtzburg.
, Nenumărate sunt maladiile cutanate la care rontgenterapia
poate fi considerată ca cel mai bun mijloc terapeutic. Dela 1895
şi până astăzi progresul rontgenterapiei a mers crescând şi aceasta
s’a datorit pe deoparte desvoltărei technicei instrumentale, iar pe
de altă parte cunoştinţelor căpătate în urmă despre patogenia di
feritelor dermatoze. Descoperirea tubului termoelectronic (Goolidge)
a însemnat desigur unul din importantele progrese în domeniul radio
logiei. Transformatoarele de înaltă tensiune sunt puse astăzi la
punct în aşa fel, încât ori care ar fi variaţia curentului electric
dintr’un sector tensiunea şi intensitatea rămâne constantă.
In terapia dermatologică mai ales acest fapt este de o im
portanţă covârşitoare, de oarece nu putem obţine o dozimetrie
exactă — atât de necesară — dacă voltajul şi amperajul e incon
stant.
Cunoaşterea cantităţei de raze X ce trebue să aplicăm unui
bolnav formează unul din capitolele principale ale rontgenterapiei.
Problema aceasta este astăzi rezolvată, iar aparatele modeme de
dozimetrie se întrec în a fi cât mai precise şi mai simple.
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Printre aparatele moderne cităm dintre cele mai folosite:
Ionometrul lui Kiistner, Solomon, Mecapion a lui Strâns, dozimetrul totalizator al lui Hammer, Dauvillier, Siemens, etc.
Ori cât ar fi de precise aceste aparate credem că nu trebue
să părăsim un procedeu de dozaj care ne-a adus ani dearândul
mari servicii.
Vechea pastilă de platinocianur de bariu poate fi încă în
trebuinţată, fie că lucrăm cu radiometrul Sabouraud-Noird, Bordier sau Holtznecht. Avantajul acestei vechi metode este destul
de important. Technica sa fiind foarte simplă, nu necesită aparate
costisitoare cu mecanism complicat şi poate fi la îndemâna ori
şi cui.
Practic rezultatele obţinute sunt satisfăcătoare, iar unele erori
pot fi corectate. Suprafeţele mici vor fi iradiate mai mult, iar când
vom lucra cu filtre mai groase de 3 milimetri vom recurge la ta
belele de îndreptare anume alcătuite.
Vom da aci după inginerul Neeff din Wurzburg una din aceste tabele pentru corectarea timpului de iradiere după mărimea
diferitelor suprafeţe.
Suprafaţa
câmpurilor
în cent. pătraţi
timpul de iradiere

2X2

3X3

4X4

5X5

6X8

116%

112 %

109»/,

1050/0

100%

1 0 x 10

96%

15X 15

94%

Dacă coloraţiunea B a radiometrului Sabouraud pentru un
câmp de 6 x 8’ se obţine în 10 minute pentru un câmp de 3 x 3
c. pătraţi va trebui să adăugăm la cele 10 diferenţa de 12 0/0, adică
timpul iradierei va fi de 11' 2” .
S a spus că pastila de platinocianur de bariu ar vira mai
repede sub influenţa căldurei şi mai încet sub aceea a umidităţei.
Cercetările noastre ne-au arătat că numai căldura radiantă sub imediata vecinătate a pastilei ar putea să aibă această influenţă,
umiditatea neavând nici un efect. Din contră, contactul cu unele
substanţe chimice chiar la distanţă (bicloriu de Hg. iod) poate al
tera pastilele scoţându-le din uz. Deaceea reactivul cu baza de
platinocianur de bariu trebue ţinut în cutii de metal sau tuburi de
sticlă şi numai astfel pastilele vor putea fi întrebuinţate chiar*
după 10-15 aniIn rontgenterapia dermatologică pentru a obţine rezultate
cât mai bune, va trebui să ţinem seama de anumiţi factori care
fac să varieze rezultatul terapeutic dela caz la caz. Sensibilitatea
diferită după regiuni, vârstă şi sex, a pielei normale şi patologice,
constitue imul din factorii importanţi de care trebue să ţinem seama.
Asupra sensibilităţei celulare în general s’au stabilit câte-va
principii vechi care şi astăzi rămân neschimbate: 1) Ţesuturile
care se modifică şi cresc mai repede sânt mai radio-sensibile (Bohn
1903); 2) Partea cea mai vulnerabilă a unei celule e chromatina
(Bohn 1903); 3) Maximum de radiosensibilitate a unei celule
corespunde cu momentul diviziunei nucleare (Perthes 1904); 4)
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Sensibilitatea ţesuturilor la radiaţiuni este cu atât mai mare cu cât
se apropie de starea embrionară (Dominici 1907).
Pielea e mai sensibilă la copii şi femei şi mai puţin sensibilă
la bătrâni. Pielea blondă e mai sensibilă, iar după regiuni sensi
bilitatea e mai accentuată la gât, penis, scrot, faţă, plică cotului,
regiunea poplitee, axilară, mai ales când există hyperhidroză. Pie
lea capului este mai rezistentă, iar din această regiune vertexul şi
zona frontală sunt cele mai puţin sensibile.
De asemenea sensibilitatea creşte când pielea este trauma
tizată fie de diferite stări patologice (arsuri, cicatrice de arsuri, inflamaţiuni ş. m. d.) sau de diferite substanţe chimice. (tră de iod)
sau de agenţi fizici, (raze ultra violete, diatermie, aplicaţiuni ante
rioare de raze X). Din contră,' razele infraroşii sunt descnsibilizatoare. Putem considera. factori cu totul neglijabili hypersensibilitatea pielei la bolnavi de lichen plan şi care au fost injectaţi cu
cac.odilat de sodiu (Hoffmann) sau neosalvarsan (Manfred, Freaenkel), la diabetici (Frantz Blumenthal) ca şi desensibilizarea prin
compresiune (Schwartz) sau adrenalină (Reicher şi Lentz). Sunt
dermatoze sensibile sau extrem de sensibile ca micosis fongoid,
sarcomatoza idiopatică Kaposi, psoriasiş incipient, lichen circum
scris Vidai, eczema numulară, veruce plane (uneori). Altele sunt
foarte rezistente chiar la doze mari de raze X: maladia lui Darier,
lichen cornos, sclerodermia, maladia lui Paget, Bowen, dermato
zele parazitare sau microbieiie (lupus tuberculos, leziuni cutanate
ale leprei, sifilis) ş. m. d.
Variaţia aceasta a sensibilităţei diferitelor dermatoze ne aratâ că şi tratamentul pe care îl vom institui va trebui să fie fe
lurit pentru a putea obţine cele mai bune rezultate. De aceea vom
încerca să fixăm diferite metode de tratament pe care le vom1
îm p ă rţi în 3 grupe fiecare prezentând caracteristicele şi indicaţiunile sale.
1 R. terapia directă

Grupa I j

1 R. terapia indirectă

Grupa I I

Grupa III

a)
b)
c)
d)
e)

cu doze mici
normale
masive
iradierea glandelor de secreţiune internă
iradierea simpaticului

( a) R. terapia cu unde lungi
„
medii
,.
scurte.

j b)
Ic)

f a) R. terapia cu distanţă focală scurtă
„
„
medie
i b)
ţ. c) Telerontgenterapia totală.

1) Rontgenterapia directă. Aplicată de aproape 40 de ani
(Schifi şi Freund 1897), continuă şi azi să fie metoda cea mai
întrebuinţată. Numărul dermatozelor care pot fi iradiate s’au mărit
în aşa fel încât putem spune că sunt puţine maladii care să nu
beneficieze de acest tratament. Din punct de vedere al cantităţei
radiaţiunilor aplicate, vom putea împărţi rontgenterapia directă sau
locală în 3 categorii:
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a)
Rontgenterapia cu doze mici eşalonate; b) Cu doze mijlocii
sau normale; c) Cu dòze masive.
a)
Metodă cu doze mici sau a lui Thedering, după numele au
torului, consistă în iradiaţiuni locale extrem de mici (0,2 H— 0,15 H
= 7— 15 r) repetate după două săptămâni. Cu aceste doze infime
desigur că nu vom risca să producem alteratimi ale pielei. Indicaţiunile ar fi deci în dermatozele foarte sensibile la raze X precum
şi la cele recidivante şi în regiunile păroase, sau acolo unde avem
organe pe care trebue să Ie ferim de iradiaţiuni (ochi, testicul).
Autorul mai recomandă technica sa atunci când odată cu razele
X aplicăm diferite pomezi sau pansamente contraindicate când
întrebiiinţăm rontgenterapia obişnuită. Fuchs şi Konrad au tratat
prin acest procedeu cu bune rezultate următoarele dermatoze: acneea vulgară, varioliformă, eczema cronică, eritem indurat Bazin,
furunculoza, hydrosadenita, psoriazis vulgar, sicosis, blefarita, ulceraţiuni cu mers torpid, micosis fongoid, prurit, alopecia areata.
După aprecierea noastră această metodă are indicaţiuni foarte re
strânse şi prezintă în plus neajunsul de a necesita şedinţe nume
roase;
Metoda cu doze mijlocii este cea mai mult întrebuinţată,
iar technica aplicărei poate fi rezumată astfel: O şedinţă săptămâ
nală cu 1,1/2 H care poate fi repetate de 3— 4 ori. Aceste şedinţe
formează o serie care se poate repeta, făcând a doua serie după
3 săptămâni, iar celelalte următoare după necesitate la intervale
din ce în ce mai mari (2 luni, 4 luni, 6 luni ş. m. d.). Sunt unii
autori care au încercat să reducă numărul şedinţelor într’o serie
la 2 (Brow Maurice 2 H 1/2 de şedinţă), iar alţii la una singură
(Von Bormann 4— 5 H). încercările noastre cu aceste metode fă
cute în clinica dermatosifiligrafică din Bucureşti, ne-au dat rezul
tate inferioare şi putem să adăugăm că sunt dermatoze care nu
tolerează là prima şedinţă nici 1 H 1/2; c) Metoda cu doze masive
este întrebuinţată la tratamentul tumorilor mai ales la epitelioame
şi aci doza poate fi unică sau eşalonată, oscilând între 20— 50 H
după mărimea câmpului iradiat.
2) Rontgenterapia indirectei. După cum numele său arată,
consistă în aplicaţiuileâ radiaţiunilor asupra unor anumite organe,
cu scop ca acestea ulterior să poată influenţa în mod indirect der
matozele pe care dorim să le vindecăm. Bine înţeles că în aceste
cazuri va trebui să avem date precise asupra patogeniei diferitelor
dermatoze pentru că numai atunci vom reuşi să obţinem rezultate si
gure. Din cauză că patogenia unora din maladiile cutanate este in
suficient cunoscută, rezultatul obţinut va fi nesigur, iar unele date
pe care le vom menţiona vor fi mai mult ca titlu documentar.
Rontgenterapia indirectă o vom împărţi în principalele două
categorii: a) Radio-organoterapia, şi b) Rontgenterapia simpatică.
a) ' Relaţiunea care există între unele dermatoze şi disfuncţiunile diferitelor glande de secreţiune internă au făcut pe unii cerce
tători să întrebuinţeze razele X în scop, terapeutic cu rezultate uneori satisfăcătoare. Se pare că cel dintâi care a întrebuinţat această metodă a fost Brock (Kiel) în anul 1921. Acest autor a
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iradiat timusul la un bolnav cu psoriasis generalizat, ia r . rezultatul
obţinut a fost foarte, bun. După dânsul, s’a iradiat tiroida pentru
alopecia difuză şi caniţie (Sezary şi Lefevre); hypofiza pentru aceiaşi maladie (Fuhs şi Konrad); splina pentru prurigo (Thedering,
R. Hombria); hypofiza, tiroida, ovar în sclerodermie (Hammer,
Becker, Ascoli); ovarul în pemfigus (Schreus), eczemă (Langer);
suprarenalele în hirsutism (Hartman din Buffalo); ganglionii regio
nali în lupus eritematos (Schoenhof, Kreibich); măduva spinărei
în pruritul senil şi eczema cronică cu lichemficare (Zimern şi Cottenot). Toate acestea sunt încercări terapeutice de dată mai' recentă
care vor trebui studiate şi controlate. In psoriasis iradierea timu
sului a dat lui Brock 660/0 de rezultate bune, iar Gawalovvski a
obţinut 65,80/0 de succese. Dimpotrivă, nouă nu ne-a dat rezul
tate satisfăcătoare cu toate că am lucrat după technica lui Guarini
care afirmă că a obţinut rezultate favorabile în 75% cazuri.
b) Rontgenterapia simpatică. Descrisă şi pusă la punct de că
tre Gouin şi Bienvenue (1927) a căpătat în timpul din urmă un ră
sunet important în tratamentul multor dermatoze. Se pare că din
capitolul rontgenterapiei indirecte ar fi cea mai interesantă prin re
zultatele concrete la care ajungem.
Autorii descriu trei principale modalităţi al acestui fel de
terapie indirectă: Rontgenlerapia simpatică axială cu centre reparti
zate dealungul coloanei vertebrale, regională cu centre vasculo-nervoase (regiunea carotidiană, axilară, plică cotului, poplitee, triun
ghiul lui Scarpa) şi simpatică mixtă, axială şi regională. Analogia
cu celelalte tratamente care interesează simpaticul (chirurgia sim
paticului, medicamente care reacţionează asupra simpaticului, reflexoterapia simpatică, medicamente de „şoc" şi de desensibilizare) ne arată câmpul vast terapeutic al acestei noui metode.
Rontgenterapia cutanată axială (cu centru interscapular şi
lombar) după autori ar da rezultate admirabile în algiile cutanate
cu sau fără leziuni, nevrodermite difuze, lichen plan,„zona zoster,
prurit vulvar şi anal, iar R. S. regională în eczema papulo-veziculoasă; keratodermia palmară şi plantară şi în special la ulcere
varicoase sau atone. Rezultatul terapeutic la acestea ar fi foarte
rapid. Chiar de a doua zi se observă o modificare a fundului ulceraţiunei care din sanios, aton, devine mai curat cu tendinţă la
reparaţiune. După câte-va zile ulcerul se micşorează, iar după 3
săptămâni se aplică a doua şedinţă în urma căreia se obţine vin
decarea. In caz dacă la un moment dat cicatrizarea se opreşte atunci
va fi necesar să se aplice şi o iradiere axială.
In clinica dermatosifiligrafică am încercat rontgenterapia sim
patică fără să avem entuziasmul autorilor. Totuşi această metodă
merită să i se dea o atenţiune deosebită, rezultatele fiind uneori sa
tisfăcătoare. In lichenul plan generalizat cercetările noastre au fost
cât se poate de complecte şi putem să ne declarăm în favoarea aces
tei metode. Comparând cele două feluri de iradieri, contrar auto
rilor, ni s’a părut , că R. S. regională ar da mai bune rezultate.
Uneori, când rezultatul dorit era întârziat, am recurs la metoda mixtă.
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Astfel am putut constata la 15 zile după iradiere, micşorarea
pruritului, după o lună rezorbirea leziunilor cutanate în proporţie
de 500/0, iar după o lună şi jumătate să dispară lăsând numai
pete prigmentare.
Astăzi tratamentul cel mai indicat al lichenului plan nu poate
fi conceput fără ajutorul razelor X, fie că le aplicăm direct fie
indirect, după metoda rontgenterapiei simpatice mixte.
Vom da aci un tablou rezumativ al rontgenterapiei indirecte
în diferite dermatoze.
Organe iradiate.

Dermatoze.

j

Thymus

Psoriasis
Scleradermie
Vitiligo
Acnee
Alopecie difuză
Alopecie areată
Eczema cronică
Psoriasis

Hypofisa

Prurit
Urticarie
Suprarenale

^ Hirsutism

Splina

1 Prurigo
aeree vulgară
eczema
Furunculoză
Lupus vulgar
Urticaria
Strofulus

Splina şi ficat

J Pemfigus
ţ eczema

Ovar

Ganglioni regionali /

Lupus eritematos

I

algii, nevrodermite
lichen plan, zona zoster.
Prurit vulvar

eczema papulo vcziculoasă
Keratodermia palmară şi plantară
ulcere atone, ulcere varicoase.

[
0

2) A doua grupă referitoare la calitatea radiaţiunilor cuprinde
3 subdiviziuni: a) R. terapia cu raze ultra moi, superficiale sau cu
lungime de undă lungă; b) Mijlocii; c) Dure, penetrante sau pro-;
funde cu lungime de undă scurtă.
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- a.
raze ultra moi
superficiale
undă lungă
X = 1A ° — 8 A °
voltaj: 12 Kv. — 2 Kv. 500

b.
medii
„
..
X = O .6 A 0 . 0 ,1 A»
30 Kv.— 124Kv.

c
dure
profunde
scurtă
X = 0 .0 6 A »
200 Kv.

a) Rontgenterapia cu raze ultra moi. Vom insista mai mult
asupra radiaţiunilor ultra moi (Grenzstrahl) pe nedrept puţin cu
noscute în ţara noastră.
Zona razelor X dela i A°— 12 A° a fost studiată de Siegbahn. Dincolo de această zonă până la extremul violet (136 A°
razele lui Millikan) există o categorie de radiaţiuni studiate recent
de Holweck, radiaţiuni intermediare care au proprietăţi corespun
zătoare razelor ultra violete' şi razelor X.
Practic radiaţiunile lui Holweck nu ne interesează de oarece
nu se pot aplica în scop terapeutic. S’au studiat însă de aproape
radiaţiunile cu lungimi de undă între 1 A °— 8 A°, iar 'cele mai bine
cunoscute cu aplicaţiuni terapeutice interesante în dermatologie sunt
acelea cu l cuprinse între 1 A°— 3 A°. Noi ne vom ocupa mai de
aproape de acestea, rămânând s ă . spunem. câteva cuvinte despre
radiaţiunile cu lungime de undă dela 5 A °— 5 A°.
Ideea întrebuinţărei în scop terapeutic a razelor foarte moi
nu e de dată recentă. Zehden şi Frank Schultz lucrau încă din
1909 cu tuburi radiogene speciale prevăzute cu o fereastră de sti
clă în a cărei compoziţie intra boratul de lithium şi de glucinium
(fereastra Lindemann), sticla obişnuită fiind opacă pentru razele
moi. Rezultatele obţinute nu erau însă satisfăcătoare. Transforma
toarele de înaltă tensiune furnizau o tensiune mult prea mare:
(25— 30 kv.), tuburile erau instabile, iar radiaţiunile nu aveau ca
litatea celor emise de aparatele actuale. Ţesuturile iradiate sufe
reau diferite alteraţiuni (atrofii), iar radiodermitele prezentau ace
leaşi caractere ca şi cele provenite din radiaţiunile obişnuite. Bucky
a reluat acest important studiu atunci când perfecţiunea tuburilor
şi transformatoarelor a fost atinsă. Noile tuburi lucrează sub ten
siune de 8— 12 kv. şi dau o radiaţiune caracteristică în jurul lungimei de undă de 1 A °— 3 A°. Anticatodul acestor tuburi poate fi
de diferite metale (cupru, fier, chrom.), iar razele trec prin fe
reastra Lindemann. Trebue să reamintim că aerul până la distanţa
focală de 10 centimetri reţine 100/0 din radiaţiuni. Din această
cauză nu putem iradia la o distanţă mai mare de 10 ceritimetri,
iar câmpul iradiat va fi totdeauna mic (5 cent. după legea lui
Lambert), ceeace constitue un mare neajuns în tratamentul derma
tozelor cu suprafeţe mai întinse. Absorbţia razelor în stratele su
perficiale ale pielei este foarte mare. S’a crezut că radiaţiunile cu
prinse între lungimi de undă 1 Â °— 3 AP nu ar ajunge până la
stratul bazai şi vascular, astfel că n’ar fi nocive şi nu vom avea
alteraţiuni cutanate de tip rontgenian. Cercetările ulterioare (Gabriel, Ragewsky, Martenstein), au arătat că nu suntem feriţi nici de
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atrofii cutanate, nici de radiodermite. Totuşi razele ultra moi sunt
mult mai puţin; dăunătoare şi de această particularitate intereresantă ne folosim in tratamentul unor dermatoze după cum vom
vedea. Eritemul consecutiv acestor radiaţiuni este mai persistent,
iar pigmentaţiunea poate dura câteva luni şi chiar un an.
După. Buchy rezultatul terapeutic ar fi superior razelor X
obişnuite în proporţie de 95% . Nu vom căuta să cităm părerile
diferiţilor autori, dar vom spune ca şi Schreus, că în principalele
dermatoze noi am obţinut rezultate mai bune cu razele X sub ten
siunea de 90 kv. Credem că această nouă metodă terapeutică' este
interesantă şi trebue să fie cunoscută de toţi dermatologii de oarece
ne înlesneşte vindecările sau ameliorările unor dermatoze care îna
inte vreme erau ori incurabile, ori foarte greu de tratat. In maladia
l u i ' Darier, hidradenome am obţinut rezultate foarte bune acolo
unde cu rontgenterapia obişnuită nu obţinusem nici un rezultat.
Indicaţiunea acestor raze cred că ar fi în dermatoze recidivante
psoriasis, eczemă numulară micosis fongoid, dermatoze în regiuni
păroase,' regiunea scrotală, furuncule, hidrosadenite, veruce plane,blefarite, sycosis. După Herbert Fuhs aceste radiaţiuni ar da re
zultate bune şi în ichtiosa atipică palmară, pityriasis lichenoid, poiIdlodermia vasculară (Jacobi) şi maladia lui Nicolas-Favre.
Pentru a termina cu radiaţiunile ultra moi vom aminti în
treacăt de razele , cu lungimi de undă şi mai mari dela 3 A°— 5 A°.
Dauvillier a fost acela care a creat un tub radiogen cu fereastră
de cellophan. (fereastra Lindemann fiind opacă) şi anticatod de aluminiu, iar curentul electric întrebuinţat a fost de 3 kv. Acest
tub foarte puţin practic modificat de Dognon şi Massa a putut
servi în scop terapeutic, iar radiaţiunile emise au fost aplicate în
diferite dermatoze (eczemă, psoriasis, dermite varicoase). Metoda
aceasta nu a intrat încă în practica dermatologică curentă deşi
prezintă apreciabile avantagii, razele fiind absorbite în întregime;
de straturile superficiale ale pielei şi neproducând alteraţiuni defi
nitive, deci nici radiodermite.
b) Rontgenterapia de penetraţiune medie sau cu lungime de
undă mijlocie sub tensiune de 30 kv.-— 150 kv. este metoda, cea, măi
veche, cea mai uzitată şi mai bine cunoscută în dermatologie. Intre
tensiuni dela 30— 150 kv. avem o gamă considerabilă de <radiaţiuni,
iar rezultatul terapeutic pe care îl vom obţine va depinde desigur după
modul cum vom şti să facem, selecţiunea acestora. O dermatoză su
perficială va fi iradiată sub o tensiune mică cu filtre de aluminiu
subţiri (0,5 milimetri); o determatoză infiltrată qoprinzând dermul
şi hvpodermul sau o dermatoză cronică cu hyperkeratoză vor trebui
iradiate sub o tensiune mai mare cu filtre de aluminiu mai groase
(4— 6 milimetri).
- ,.
. 1
c) Rontgenterapia profundă cu raze de lungimi de undă scurtă
având aplicaţiuni foarte restrânse în dermatologie o vom aminti fără
a mai stărui. Este posibil să aibă indicaţiunea în tratamentul unor
tumori cutanate mai profunde (epitelioame), după ţechnica lui Couttard. (8— ia.ooo .r, eşalonate într’o lună). .
.
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3) Grupă. Röntgenterapia dermatologică după distanţa focală.
Technica aparatelor radiogene fiind în continuu progres neam
putut permite astăzi să introducem în röntgenterapia dermatologică
noi metode în legătură cu distanţa focală. Cu cât distanţa focală
(F. P.) este mai mică, cu atât timpul iradierei este mai scurt după
legea pătratului distanţei.
•
Cu cât distanţa focală e mai mare cu atât puterea de penetraţiune a razelor va fi mai mare. Aceiaşi proporţie directă este între
distanţa focală şi suprafaţa iradiată (legea lui Lambert). Din aceste
trei consideraţiuni sau legi urmează 3 metode de aplicare a rá
zd or X cu indicaţiuni interesând timpul, suprafaţa de iradiat şi anumite efecte biologice.
a) Röntgenterapia cu distanţa focală scurtă se datoreşte fap
tului că putem apropia tubul radiogen lângă piele sau chiar pe
piele, distanţa focală putând varia între 5— 10 centimetri. Tuburile
fiind blindate cu metal, iar împreună cu cablurile de înaltă tensiune
fiind puse la pământ, permite ca orice atingere a acestora să fie
posibilă fără să simţim nici cel mai mic efect al curentărei elec
trice. Dacă la început s’a ajuns să se blindeze numai tuburi sub
tensiune de 50 kv. astăzi avem până la 180 şi chiar 200 kv.
Dificultatea technica a acestora consistă în necesitatea ca aceste
tuburi trebue permanent să fie răcite fie printr’un curent de aer,
fie prin apă sub presiune. Şi cu această metodă iradiem derma
toze cu suprafeţe mici iar acţiunea razelor X fără filtru sau puţin
filtrate va fi foarte mare la suprafaţă, fapt care a făcut să i se dea
în anumite aplicaţiuni numele de cauterizare rontgenterapică. Dacă
în tratamentul dermatozelor curente această metodă ar putea fi
interesanţă, desigur că în acela al epitélioamelor realizează un pro
gres terapeutic şi technic sup.erior. Timpul de iradiere uneori foarte
lung este redus; de unde rezultă avantaj şi pentru bolnav şi pentru
medic mai ales în spitale unde avem mulţi bolnavi de tratat. La
aceasta trebue adăogat şi o uzură mai mică a tuburilor, munca
lor fiind mult redusă.
Din punct de vedere terapeutic vom menţiona technica în
trebuinţată de Chaoul şi A dam în tratamentul epitelioamelor cu re
zultate foarte frumoase. Aceşti autori întrebuinţează raze X sub
tensiune de 180 kv. cu tuburi blindate aşezate la distanţă focală
de 5— 10 centimetri cu filtre de 0,5 cu -f- 0,5 Al, doza totală
oscilând între 6000 r— 8000 r rar 12.000 r eşalonată în 16— 22
zile. Caracteristica interesantă a acestei metode constă în faptul
că se obţine prin filtre mai groase o omogenizare mai perfectă a
radiaţiunilor, iar penetraţiunea acestora din cauza distanţei mici
are un efect de distrugere în profunziune mai redus, ceeace intere
sează în röntgenterapia tumorilor cutanate.
b) Röntgenterapia cu distanţă focală mijlocie 20—r35 cen
timetri este aceea pe care o aplicăm în mod obişnuit, cunoscută
de toţi, ceeace ne face numai să o menţionăm rămânând să în
semnăm câteva cuvinte despre:
c) Teleröntgenterapia totală. In anul 1905, Desauer a în6
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cercat această metodă iradiind corpul în totalitate cu ajutorul a 3
ampule radiogene una deasupra capului, alta a toracelui şi a 3-a
la membrele inferioare. Ulterior această metodă a fost părăsită,
pentru a fi reluată de către Teschendorf care iradia la distanţă
focală de x metru 80, iar mai târziu Cottenot cu tuburi alimentate
de o tensiune de 300 kv. a ajuns până la distanţa considerabilă de
3 metri 50. Cel care a aplicat telerontgenterapia totală în derma
tologie a fost Herbert Fuhs (1929), la distanţă de 1,45 m. Ten
siunea întrebuinţată erea de 130 kv. şi filtru de 4 mii. aluminiu.
Fiecare serie era formată din două iradiaţiuni anterioare şi două
posterioare cu doza de 1/3 H. Bolnavii făceau una până la 3
serii. Astfel a tratat cu rezultate bune eczeme întinse care re
zistau la rontgenterapia curentă, psoriasis generalizat, furunculoză.
Această metodă ar fi indicată în lichen plan, psoriasis, eczema,
prurit generalizat, leucemii cutanate, erytrodermii premicozice, micosis fongoid. Metoda telerontgenterapiei totale fiind de dată recentă
nu ne putem pronunţa asupra valorei ei în tratamentul dermato
zelor. Totuşi avem un punct câştigat şi anume, acela că în derma
tozele întinse micşorăm numărul şedinţelor şi durata iradierei, cu
condiţiunea să avem grije să mărim intensitatea şi tensiunea curen
tului electric.
Pentru a termina aceste scurte consideraţiuni asupra rontgenterapiei în dermatologie vom însemna câteva principii de care tot
deauna am ţinut seama şi ne-au fost de folos:
1) înainte de orice aplicaţiune de raze X întrebăm ca insistenţă
bolnavii dacă şi când au mai recurs la asemenea intervenţiune terapeutică.
2) Nu aplicăm raze X pe dermatoze piodermizate, inflamate sau
acoperite cu cruste. Tratăm întâi aceste complicaţiuni şi ulterior re
curgem la rdntgenterapie.
3) Nu tratăm dermatozele cu diferite pomezi în timpul când fa 
cem iradierile. Am constatat deseori un inconvenient care uneori tace
să întârzie rezultatul terapeutic, iar alteori îl impedică. Se exceptează
printre altele, dermatozele cronice mai ales acelea cu hyperkeratoză.
4) Tratăm cu mare atenţiune regiunea gâtului şi a penisului.
Aci se observă mai des telangiectazii şi atrofii cutanate tardive.
5) La epilaţiunea capului în special la copii sub 5 ani iradiem
zona parietală şi occipitală cu 4 H.
6) In tratamentul dermatozelor generalizate nu iradiem într'o
şedinţă mai mult ca 60 de minute. P e lângă că bolnavii se pot obosi,
dar in cazuri mai rare pot căpăta acel rău caracteristic al radiaţianilor (indispoziţie, ameţeli, greaţă, vărsături).
7) Pentru a evita radiodermitele tardive, va trebui să ne gândim
totdeauna la o judicioasă eşalonare a seriilor, (o serie formată de
3— 4 şedinţe).
8) O epilaţie temporară nu se poate repeta mai mult de 3 ori
fără risc chiar dacă distanţa de la una la alta e de câteva luni.
După acest principiu evităm la cap alopeciile difuze, creşterea perilor
alteraţi şi depigmentaţi, iar la faţă (barbă) atrofia cutanată.
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T h . STEFANESCO

: La ROntgenthérapie en dermatologie.

Au point de vue technique nous avons divisé la RSntgenthérapie dermato
logique en trois parties principales. Chaque partie en sous-divisions:
I. P artie: d’après le siège de l’application des Rasons X.
Î a) avec de petites doses
b) Normales
c) Massives.
a) Irradiation des glandes à sécrétion interne,
Rthérapie indirecte { b) Irradiation du Sympathique.
IL Partie: D’après la qualité des radiations.
(

a) Kthérapieà l’aide de radiations longues
b)
idem. „
„ „
„
moyennes

c)

h

h

h

ii

ii

courtes.

III. P artie: Elle comprend la RSntgenthérapie dermatologique d’après la

distance focale.

1

a) R. T. à l’aide de petites distances focales
b) R. T. „ „
„ distances focales moyennes
c) TelerSntgenthérapie totale.

TH . STEFANESCU

: La Rontgenterapia dermatologica.

Dal punto di visto tecnico abbiamo diviso la rontgenterapia dermatologica
in tre parte principale. Ogni parte in segmenti sotto divisioni:
I parte: dopo la sede dell’applicatione dei raggi X :
| a) con dose picole
Si divide in Rterapia diretta | b) „ „ normale
I c) ,. „ massive
. . . . . . 1 a) Iradiatione delle ghiandole a secrezione ir
interna
Rterapia indiretta { b) Iradiazione del simpatico.
I I p arte: dopo la calita degli radiazioni:
I a) Rterapia a mezzo delle radiazione longue
b) I d e m ............................................medie
c) I d e m ............................................ corte
I I I parte : comprendeno la Rterapia dermatologica secondo la distanza focale
| a) Rterapia a mezzo di picole distanze focale.
Se divide in j b) medie distanze focale
' cì Telerontgenterapia totale

T heodor S tef A n escu : Die Röntgentherapie in der Derma
tologie.
Vom technischen Standpunkt aus betrachtet, teilen wir die Röntgenthera
pie bei Hautkrankheiten in drei Hauptgruppen ein, und jede dieser Gruppen in
verschiedene Unterabteilungen.
I. G r tippe-, nach dem S itz der Röntgenbestrahlungen, in folgende Unter
abteilungen :
I mit kleinen
i
mit mittelmässigen { Desen
mit starken
I
i a) Bestrahlung der Drüsen mit innerer

II.

b) Bestrahlungen des autonomen Ner
vensystems.
G rup p e: nach der Qualität der Röntgenbestrahlungen in folgende Unter

abteilungen :
a) Röntgentherapie mit ultraweichen
i
b)
,,
„ mittelstarken
[ Strahlen,
c)
I,
„ kurzen Wellenlängen I
III.
Gruppe: betrifft die Röntgentherapie nach der Herdentjernung, mit
folgenden Unterabteilungen:
al Röntgentherapie mit kurzer Herdentfernung
b)
„
„ mittellanger „
c) Teleröntgentherapie des ganzen Körpers.

PROBLEME NOI DE DERMATO •SIFILfGRAFIE

în discuţia celui de al IX-lea congres internaţional ţinut la Budapesta
în Septembrie 1935
de
D-r ST. THEODORESCU
Conferenţiar universitar

Problemele de dermato-sifiligrafie cu discuţiunile pe care ele
le provoacă înlr’un congres internaţional, formează un material atât
de imens, încât, cu toată râvna pe care ai depune-o, nu ai posibi
litatea de a le cuprinde în totalitatea lor. Dacă n’ar fi decât faptul
că în acelaş timp se raportează, se comunică şi se discută despre
chestiuni diferite în trei săli deosebite, pentru a se putea termina
în cele 5 zile de congres toate chestiunile programate, aceasta ar
fi suficient să ne facă să ne dăm seama de imposibilitatea în care
ne aflăm de a asista la discuţiunea tuturor problemelor ce inte
resează dermato-sifiligrafia. Cu toate acestea, o privire generală,
dar numai a chestiunilor cu totul noi din specialitatea noastră,
credem că este posibilă chiar în spaţiul restrâns al unui articol
de revistă.
De aceea, la solicitarea revistei „Mişcarea Medicală”, am cre
zut interesant de a prezenta cititorilor, chiar în mod sumar, discu
ţiunile cele mai importante ale problemelor noi puse pe ordinea
de zi al celui de al IX-lea congres internaţional de dermato-sifili
grafie.
începând cu chestiunea rapoartelor cu care au fost însărcinate
cele mai de seamă personalităţi dermato-sifiligrafice din lume, voi
trece în revistă în primul rând rapoartele pe care le considerăm mai
importante şi anume pe acelea care privesc chestiuni în legătură
directă cu practica medicală.
Lymphogranulomatose

subaigue

par le Prof

(Maladie de Nicolas-Favre)

S. Nieolau (Bucarest).

Unul din rapoartele care a atras în deosebi atenţia congre
sului atât prin importanţa chestiunei tratate cât şi prin valoarea
personală a raportorului, a fost acela al maladiei lui Nicolas şi
Favre.
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Intr’adevăr, o serie de noţiuni noi, cari îmbogăţesc literatura
acestei afecţiuni nu de mult cunoscută, au adus un aport ştiinţific
dintre cele mai importante în cunoaşterea şi interpretarea exactă
a multiplelor aspecte sub care se prezintă această maladie. Nu vom
face decât a aminti pe scurt acele noţiuni cu totul noi ale rapor
tului, indicând pentru detalii mai ample raportul original publicat
în revista „Mişcarea Medicală” numărul din Sept.— Oct. 1935.
Pentru ţara noastră, autorul crede că afecţiunea şi-a făcut apariţiunea
cu 30— 40 ani în urmă, frecvenţa ei mărindu-se din anul 1922. Transmi
terea afecţiunii se face prin raporturi sexuale normale sau anormale, fiecare
leziune limfo-granulomatoasă fiind contagioasă, dar în grade diferite, după
cum avem de considerat şancărul 1. gr., bubonul 1. gr., leziunile anorectale sau ulcerul cronic vaginal. Această din urmă leziune fiind cea mai con
tagioasă, femeile atinse de această formă a 1. gr., urmează, după propune
rea autorului, să fie internate în mod obligatoriu în spitale.
Autorul admite de asemeni, pe baza confruntărilor dintre bolnavi,
existenţa unei infecţiuni 1. gr. de natură saprofitică.
In ceia ce priveşte patogenia ulcerului cronic vaginal, de altfel cea
mai importantă leziune 1. gr., autorul afirmă, prin analogie cu leziunile cro
nice peniene ale bărbatului, că el nu e decât trecerea la cronicitate a acci
dentului vaginal iniţial, netratat la timp.
De asemeni hipertrofiile elfantiasice vulvare sunt considerate de au
tor ca veritabile ppocese 1. gr. şi nu leziuni de stază prin distrugere ganglionară cum erau considerate până acum, după cum şi patogenia leziunilor
ano-rectale nu ar recunoaşte drept cauză numai infecţiunile ganglionilor lui
Gerota, ci şi o infecţiune directă 1. gr., de jos în sus, în urma raporturi
lor sodomice.
In ceeace priveşte alergia 1. gr., autorul crede în specificitatea aproape
absolută a reacţiunei Frei.
Ca tratament raportorul indică: 1. Metoda chirurgicală, atunci când
afecţiunea este surprinsă la începutul ei; 2. Metoda fizioterapieă prin razele
Rilntgcn în 1. gr. inguinală incipientă şi diathermo-eoagularea în ulcerele
cronice vaginale; 3. Metoda ehimioterapieă, cu o serie de medicaţiuni ca:
emetina, sărurile de aur, preparate cu bază de antimoniu, soluţia Lugol, etc.,
fiecare din ele putând conduce după caz, fie la succese, fie la eşecuri tera
peutice, şi în fine 4. Mrdicaţiunea specifică cu diferite vaccinuri, care din
nefericire însă nu a putut da încă rezultatele fericite la care se avea drep
tul a se spera.
Contribution à l'étude d e l’allergie dans la lympho-granulomatose
inguinale subaiguë

par Edouard de Gregorio
Membre de l ’Académie de Médecine (Espagne).
Conduziunea autorului, în ceia ce priveşte chestiunea alergiei în 1.
gr., indică că reacţiunea Frei este în mod general specifică. Sunt totuşi cazuri
de reacţiuni pozitive fără antecedente de 1. gr. şi fără leziuni în activitate
pe care raportorul le explică totuşi prin posibilitatea existenţei acestei afecţiuni care în multe cazuri poate să. nu se traducă clinieeşte prin nici un fel
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de simptom. De asemeni pot exista unele reactiuni negative la bolnavi atinşi
de 1. gr., care se explică printr’o stare de anergie a organismului bolnav,
anergie care poate f i provocată fie de asociaţiunea accidentală a unei alte
infectiuni, cum e sifilisul, fie de o lipsă de alergie la începutul afect* unei
când organismul nu a avut timpul de a se sensibiliza — acest timp putând
varia după autor între 3 săptămâni şi 3 luni.
Avitaminoses ei Dermatologie

par Georges Mouriqnand
Prof, à la Faculté de Médicine de Lyon,

et Jean Gâté
Prof, agrégé à la Faculté de Med.

In această chestiune raportorii ajung la următoarele concluziuni :
In avitaminoza A . reacţiunile cutanate care s’ar produce ar f i urmă
toarele: eczema seborcică a noului născut, hiperkeratoza, angiokeratomul şi
psoriasisul copilăriei.
In avitominoza B. Lipsa vitaminei B. ar da naştere sindromului de
béribéri, fie cu o polinevrită uscată în care pielea e aspră, scuamoasă şi
uşor inflamabilă, fie cu o polinevrită oedematoasă cu echimoze şi dife
rite eruptiuni.
In avitominoza C. leziunile cutanate care însoţesc scorbutul sunt j>etcchii, echimoze, ulcere atone sau sindromul cutanat de „scorbutida papulo-keratozică” identificat încă din 1918 de P rof. Nicolau şi redescris în 1930 de
către Teodorescu sub numele de maladia lui Nicolau, cum este cunoscut as
tăzi în ştiinţă acest sindrom. După cercetările mai recente vitamina C. sau
acidul ascorbic constitue prin proprietăţile sale oxidoreductoare un element
important al nutriţiei cutanate.
Turburărilc cutanate în avitominoza D. Lipsa vitaminei D. care con
duce la rachitism poate da naştere la anumite leziuni cutanate. După cum
avem de a face cu un rachitism florid sau cu un rachitism distrofic, tegu
mentele sunt sau moi, suprahidratate şi predispuse la superinfecţiuni, sau*
uscate, subţiate şi predispuse şi ele la escare şi infectiuni secundare.
Leziunile cutanate datorite lipsei de vitamina E, care ar f i o vita
mină a sterilităţii (după cercetările experimentale), nu sunt încă bine studiate.
Vitamina H, se găseşte în ficat, rinichi, cartofi, lapte şi lipsa ei pro
duce la animalele de experienţă o stare cutanată seboreică cu eritrodermie şi
predispoziţie la abcese. La om, rezultatul cercetărilor cu această vitamină,
nu sunt încă concludente.
Die vîrusgenese der Pemphiguserkrankungen und ihre
diagnostische

Bedeutung

par E, Urbacli und St. W olfram (Wien).
După autori afecţiunile de Pemphigus vulgar şi de Dermatită herpetiformă „Duhring” sunt datorite unui virus filtrabil. Aceste concluziuni ale
autorilor se bazează pe de o parte pe cercetările experimentale la animale
(epuri), cari au arătat că inocularea serozităţii din bule şi a serului san
guin de la aceşti bolnavi, produce cliniceşte la animalele de experienţă pro
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cese patologice caracteristice care constau pe de o parte în contracturi şi cachexie, fenomene care corespund unui proces histopatologic de encefalo-myelomeningită, iar pe de altă, parte pe prezenta de anticorpi în serul sanguin al
acestor bolnavi.
Tot din cercetările autorilor se mai
gar şi Dermatita herpetiformă „Duhring”
ale aceleiaşi boli şi că încercările în scop
sau pasivă a acestei categorii de bolnavi,
de reuşită.
Des

affections

cutanées

degajează că Thempigusul vul
constitue numai grade deosebite
terapeutic, de imunizare activă
ar putea avea o oarecare şansă

probablement

tuberculeuses

par P rof. II. Ramei (Lausanne).
După ce autorul face o trecere generală în revistă a afecţiunilor cu
tanate, în care pe lângă grupul' de tuberculoze clasice (ulcere tuberculoase,
tuberculoză verucoasă, tuberculoză coliquativă şi lupus vulgar), înglobează
şi grupul aşa numit de tuberculoze atipice ale pielei şi acestea, ca şi pri
mele, în legătură directă cu tuberculoza, şi în care intră lichenul scrofulosorum, tuberculidele papulo-necrotice (folliclis şi acnitis ale lui Barthélemy),
eritemul indurat al lui Bazin, sarcoidele hipodermice tip Darier-Roussy, sarcoidele cutanate benigne (Boeck), la care s’ar mai adăuga granulomul inelar
şi lupusul eritematos, relatează cercetările personale asupra a 3 afecţiuni pe
caro le numeşte probabil tuberculoase.
1. In eritemul nodos, pe un număr de 35 cazuri, a obţinut din 9
cazuri de inoculări a leziunilor cutanate, 2 tuberculizări directe ale coba
iului şi 4 rezultate pozitive indirect (inoculări succesive cu 1 — 2 treceri).
Din 31 cazuri, inocularea sângelui a dat 4 rezultate pozitive în mod direct
şi 11 rezultate pozitive în mod indirect (1— 5 treceri). De asemeni auto
rul a constatat de 14 ori _prezenta unei bacteriurii tuberculoase pozitive, ino
cularea sedimentului dând 8 rezultate direct pozitive şi 6 indirect pozitive
(1— 3 treceri).

2. In eritemul exudativ polimorf, pe care autorul îl
tot bacilului Koch, rezultatele sale au fost următoarele:
inoculare a leziunii cutanate a obţinut 2 rezultate pozitive
indirect şi unul negativ. In 50 de cazuri de inoculare de

consideră datorit
In 11 cazuri de
direct, 8 pozitive
sânge, a obţinut

în 5 cazuri o tuberculizare directă a cobaiului, în 18 cazuri rezultate ne
gative şi în 27 cazuri rezultate pozitive în mod indirect (1— 4 treceri).
Din 18 cazuri în care a căutat bacteriuria tuberculoasă, a obţinut 6 ino
culări pozitive în mod direct, 3 rezultate pozitive în mod indirect şi 9
rezultate negative.
3. In aencoa juvenilă polimorfă pe care autorul o consideră de aceiaşi
natură tuberculoasă, a obţinut prin inocularea la cobai a întregii leziuni
cutanate de acnee, următoarele rezultate: în 5 cazuri o tuberculizare directă
a cobaiului, în 12 cazuri inoculări pozitive pe cale indirectă (1— 5 treceri) şi în
20 cazuri inoculări negative după a 5-a trecere. In 17 cazuri a inoculat puroiul
acestor leziuni obţinând de 8 ori rezultate pozitive (3 direct şi 5 indirect) şi de
9 ori rezultate negative. In 33 cazuri a inoculat urina, obţinând rezultate
pozitive în mod direct în 11 cazuri, pozitive în mod indirect în 5 cazuri
şi negative după 5 treceri în 17 cazuri.
•

88
Bineînţeles

că

aceste

cercetări

ale

autorului

trebuie

confirmate

şi

de alţii, pentru ca sugestiile terapeutice care se degajează din ele să poată
f i aplicabile.
Fièvre aphteuse

par le P rof. S. Nieolau (Bucarest).
Raportul

în

această chestiune

este

o

completă punere

la

punct

a

acestei afecţiuni mult mai frecventă la animale, dar care şi la om se poată
prezenta sub formă de adevărate epidemii, coincidând cu epizotiile animale.
Datorită unui virus filtrabil, contaminarea la om se face de cele mai multei
ori fie prin consumarea de lapte nefiert sau de derivate ale lu i provenite
delà animale bolnave, fie prin venirea în contact cu obiectele atinse de aceste
animale. Contagiunea interumană nu este admisă.
Simptomatologia

afecţiunii se traduce

de

cele

mai

multe

ori

prin

apariţiunea în gură a unei erupţiuni veziculoase care prin procese ulcerative
se transformă repede în leziuni aftoase. Totul e însoţit de o stare febrilă
de 38— 39°. Această afecţiune se vindecă în mod normal în 3— 4 săptâ*
mâni. Sunt citate, însă în mod excepţional, şi cazuri de moarte.
Precizarea
la cobai.

diagnosticului

se

face

în

caz

de

dubiu

prin

inoculări

Pentru detaliile care interesează într’un mare grad pe medicii
care doresc să se pună cât mai bine la punct cu starea actuală de
cunoştinţe a acestei boli, aşa de puţin cunoscută chiar de derma
tologi, se poate adresa raportului original publicat în revista „Miş
carea Medicală” din Noembrie— Decembrie 1935.
Rapport

à la Commission internationale professionnelle
par A . Desanx.

A . Desaux — după ce a arătat importanţa deliberărilor şi deciziunilor comisiunii şi congresului, în ceia ce priveşte problemele profesionale, —
studiază, situându-se pe planul internaţional, exercitarea medicinei dermato
logice

de

către

ncmedici,

comercializarea

tatea şi reclama, precum şi
Relations

et

medicinei dermatologice,

publici

viitorul practicei dermatologice.

réciprocité

entre la peau et le

d'actions

pathologiques

tube digestif d e

existant

l'adulte

(Sympathoses cuti-digestives).

par A. Desaux et Ed. Antoine.

Desaux et Antoine încearcă de a preciza şi de a clasa fap
tele, aducând acestei chestiuni o importantă contribuţiune personală.

A . — Prima parte: Răsunetul turburărilor digestive asupra pielei.
1.
Acţiunea directă şi indirectă a toxinelor intestinale asupra t
mentului. D upă. ce a , definit şiţuaţiunea organului piele în cursul toxemiei
intestinale şi funcţiunea cutanată de detoxicaţiune, autorii trec în revistă manifestaţiunile tegumentare

ale* intoxicaţiunei.
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Ei au în vedere în mod succesiv faptele de acţiune biotropică promicrobiană (foliculite, acnee, impetigo), —

efectele histaminei — , pathogenia

complexă a pigmentaţiei enteriticilor, modificările terenului cutanat în le
gătură cu perturbatiunile humorale şi nervoase ale toxemiei intestinale, —
alteratiunile pielei de origine hepatică sau hepato-endocriniană.

2. E i rezumă concepţia clasică (care va trebui să fie modificată) a
anafilaxiei alimentare. Unele dermatoze clasate printre accidentele anafilaxiei
alimentare se daloresc, cu multă probabilitate patogeniei histaminice sau unei
etiologii microbiene digestive.

3. Un lung capitol este consacrat aetiunei directe şi indirecte a para
ziţilor intestinali şi a microbilor, oaspeţi obişnuiţi ai tubului digestiv, asu
pra pielei. El

cuprinde: dermatozele

enterecoeiile

enterococidele,' cclibaciloza cutanată.

şi

atribuite infectiunilor gingivo-dentare,

4. Reactiunile tegumentului faţă de reflexele nervoase cu punct de
plecare digestiv. Originea, căile, localizatiunile reflexelor sunt precizate. Este
subliniată

importanta

capitală a reactiunilor

vaso-motrice,

perturbatoare a

trofismului cutanat. Reflexul se produce cu atât mai mult cu cât individul
este predispus.
o. Desaux şi Antoine expun repercusiunea turburărilor de seereţinne
(externe) gastrică, intestinală, biliară, pancreatică, asupra pielei: aceste turiburări par a fi la origina toxi-infeef-iunei intestinale sau a anafilaxiei ali
mentare, cauze a unor dermatoze; ele par că joacă un rol în etiologia mala
diilor de carenţă.
6. Autorii

conchid că complexitatea faptelor

obligă, pentru a

sta

bili diagnosticul etiologic al unei dermatoze de origine digestivă, a se fac©
apel la radiologie, la laborator şi la probele biologice.

7. Mai departe ei continuă eu cercetarea de teste ale intoxicatiunii in
testinale (analiza scaunelor şi a urinelor), ale anafilaxiei alimentare, a participatiunii microbiene, etc. şi în special o discutiune a valorii intra-dermoreactiunilor practicate cu emulsiunile de colibacili sau de enterococi.

II. — A doua parte: Coexistenta de tnrbnrări cutanate şi digestive
de aceiaşi etiologic
Această unitate de etiologie face să se înţeleagă fenomenele de alter
nanţe morbide.
.
C. — A treia parte: Răsunetul turburărilor cutanate asupra tubului
digestiv.
Autorii studiază:

agresiunile toxi-infeoţioase de

origine

cutanată su

ferite de tubul digestiv, — repercusiunea asupra tractusului gastro-intestinal:
a turburărilor de funcţiune ale pielei, a reflexelor, a fenomenelor vasculare
şi ţesutulare alo tegumentului — a hiperpeptidemiei distrugerilor cutanate
sau a dermatozelor profunde.
Numeroase cercetări

dovedesc că

dermatita

experimentală

este capa

bilă de a turbura secretiunea gastrică, funcţiunile hepatice şi pancreatice.
Ele fac să se prevadă realizarea cercurilor vicioase ale alteraţiunei
tegumentare de origine digestivă, susceptibilă dacă ea e întinsă, de a in
fluenta la rândul său asupra funcţionării ficatului şi tractusului digestiv.
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Les moyens de deien se d e la peau nouvellement connus

Rapport par J. Darier, A. Tzanek et A. Civatte (Paris).

In raportul lor autorii ajung la următoarele concluziuni în
ceia ce priveşte apărarea pe care o exercită pielea faţă de orga
nism. In primul rând această apărare se datoreşte:
1. Proprietăţilor structurale ale tegumenului, şi 2. acelor proprietăţi
ale pielei care ar intra in cadrul denumit imunitatea locală. In al doilea
rând această apărare este datorită aşa numitei imunizări generale.
Când organismul este atacat, există 2 modalităţi ale sale de a se
comporta: ori nu se apără contra agresorului şi atunci rezultatul este o le
ziune pasivă, ori se apără contra lui şi atunci, ori: 1 . îl acceptă şi îl u tili
zează asimilându-1, constituind în acest caz aşa zisa imunitate sau stare
refractară, ori 2 . refuză această asimilare a agresorului şi acţionează asupra
lui prin stările aşa numite de inflamaţinni, alergie sau intoleranţă, aceste
din urmă fiind acelea ce interesează în gradul cel mai înalt problemele de
patologie generală.
Apărarea în general a tegumentului faţă de diferiţii agresori este
aceiaşi ca a organismului întreg faţă de diferitele maladii, aşa că cceace
este valabil pentru maladiile generale ce nu ating pielea, este valabil şi pen
tru diferitele dermatoze.
Malariatherapie et Pyrethotherapie dans la syphilis

par D -r Marcel Plnard (Paris).

Concluziunile la care ajunge autorul în această chestiune sunt
următoarele:
1. Depistarea sifilisului latent trebuc urmărită de medic în mod
foarte riguros;
2. Tratamentul trebuie să fie cât mai corect, cu supraveghere clinică,
serologică şi cefalorachidiană;
3. Ori cărui vechi sifilitic trebuie să i se facă o puncţie lombară;
i . Orice anomalie a lichidului oefalorachidian la un vechi sifilitic,
trebue combătută până la complecta dispariţiune, printr’un tratament intensiv
şi prelungit;
6. Oricărui bolnav căruia i se pune diagnosticul de paralizie generală
progresivă trebue să i se aplice imediat tratamentul prin malarie, afară
numai dacă nu există vre-o contradicţie absolută;
6. Orice sifilitic care fără semne clinice prezintă o formulă de lichid
oefalorachidian analoagă aceleia de P. O G., trebue impaludat;
7. Orice sililitic oare prezintă o formulă anormală a lichidului cefalo-rachidian pe care tratamentul obişnuit nu o poate reduce, trebuie să
fie impaludat” .
Die

terapeutischen

Ergebnisse

der

Luesbehandlung

mii

der

Spirochaeten-Vakzine Hilgermann

von D -r Ludwig Spitzer (Wien).
Cercetările autorului datează dela 1903, de când proceda la inocula
rea subcutanată la indivizii specifici a materialului sifilitic din şancăre şi
papule, obţinând prin aceasta, modificări favorabile în mersul boalei.
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In 1931, odată cu culturile de spirocheti obţinute de Hilgermann,
după o muncă a acestuia de aproape 20 de ani, rezultatele obţinute în urma
injectiunilor acestor culturi la sifilitici au fost dintre cele mai bune, aşa
că autorul ajunge la concluziunea, poate cam exagerată astăzi, că o terapie
antiluetieă nu poate fi bine condusă dacă nu se recurge la acest fel de vaccin.
In special cazurile care nu mai sunt influenţate de medicatiunea salvarsanică şi anume cazurile de meta-lues, sunt sau vindecate sau în cazul
cel mai rău ameliorate prin injecfiunile de vaccin. Injectiunile se încep cu
doza de 0.25—0.50 cmc., intervalul dintre ele este de 8— 11 zile, ia r
după 4— 5 injecfiuni este indicată injectarea acestui vaccin în dilutiuni
până la 1 / 1000.
COMUNICĂRI

INDIVIDUALE

Sur la presence du virus lympho-granulomateux dans le liquide
cephalo-rachidien chez Ies malades porteurs
de

lymphogranulomatose inguinale

par Prof. C. Ionesen-Mihăeşti et Sc. Longhin.

Ipoteza relaţiilor dintre maladia Nicolas-Favre şi unele sindrome radiculo-medulare, emisă de unul din autori în 1932, a găsit
confirmarea într’o serie de fapte biologice şi clinice date la iveală
de autori şi care se referă atât la modificările lichidului cefalorachidian în cursul l.-gr., cât şi la valoarea terapeutică a vaccinului,
în formele preclinice ale infecţiunii, prin virusul l.-gr. al nevraxului. Vaccinul a fost preconizat de aceiaşi autori încă din 1933.
Au examinat 1. c. r. la 20 bolnavi atinşi de poradenită inguinală.
La 6 bolnavi au găsit reacţiile Nonnc-Apelt şi Pandy pozitive, numărul
limfocitelor mărit la 1 pe mm. cub, iar la 2 dintre aceştia cantitatea de
0.25 gr. albumină. La unul din bolnavi examenul 1. c. r. refăcut după
tratamentul vaccinoterapic a arătat că elementele 1. o. r. au redevenit nor
male. De asemeni, cu unele din lichidele c.-r. au obţinut la bolnavii atinşi
de 1. gr. o reactiune Prei pozitivă.
Aceste observatiuni dovedesc că virusul l.-gr. este prezent în 1. c.
r, în cursul maladiei Nicolas-Favre şi că activitatea terapeutică a vaccinului
de origine simiană în alteratiunile sistemului nervos, este comparabilă cu
aceea obţinută în formele ganglionare.
Essais

d'inoeulation

de

lymphogranulomatose

(maladie de Nicolas-Favre) ă l'homme

par A . Bancin et M. BlnmCntal.
In scop terapeutic, ajutorii au inoculat material 1. gr. la 4 paralitici
generali. Neobservând nici un fel de leziune la locul inoculării, deci peri
colul acestor inoculări fiin d neexistent, au procedat la astfel de inoculări la
un număr de peste 150 de bolnavi, majoritatea lor fiind din serviciile de
boli nervoase. S’au servit pentru aceasta de puroi extras din adenitele 1. grţ,
din pulpă ganglionară, din secreţie de ulcer cronic 1. gT. şi din ţesut de.
ulcer cronic, materiale 1. gr. pe care le-au inoculat prin scarificaţiune, ero
dări ale pielei, injectiuni intfadermice şi hipodermice. Rezultatele cu totul
neaşteptate la care au ajuns sunt următoarele:
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1. La bolnavii atinşi de 1. gr. s’a căpătat la locul inoculării o reactiune cutanată asemănătoare cu aceia caro se capătă în reactiunea Frei.
2. La bolnavii indemni de această afecţiune, nu s’a căpătat absolut
nimic la locul inoculării, iar ganglionii sateliţi teritoriului inoculat rămâ
neau de asemeni neafectafi. Reactiunea Frei practicată la această din urmă
categorie de bolnavi, la intervale diferite, a dat în mod constant un rezul
tat negativ.
Imposibilitatea de inoculare la om, a unei afecţiuni pur contagioase,
ridică o serie de noi probleme a căror deslegare va fi dintre cele mai in
teresante.

Textul integral al comunicării se găseşte publicat în revista
„Mişcarea Medicală” din Sept.— Oct. 1935Contributions à l'étude des relations entre le parapsoriasis „en
et

la tuberculose (Guérison

par

la

gouttes''

tuberculine)

par S. Thcadorcseu et M. Rlnmenthal (Bucarest).
Autorii au studiat în ultimii ani în clinica Dermato-Sifiligrafică din
Bucureşti afecţiunea cunoscută sub numele de parapsoriasis ,,en gouttes” .
Rebelă la orice tratament şi cu un mers cronic, această afecţiune a fost
studiată în sensul etiologiei tuberculoase, Concluziunile care s’au degajat
din acest studiu sunt următoarele:
1. In G cazuri de p. p. „en gouttes” s’a obţinut cu tuberculinâ în
soluţie de 1 / 10.000, o reactiune intradermică intens pozitivă; reactiunea
Morro a fost fie 4 ori intens pozitivă şi de 2 ori slab pozitivă.
2. Din 6 cazuri tratate prin
injeefiuni de tuberculină, 3 au fost
complet vindecate; celelalte 3 cazuri au fost influenţate în bine de trata
ment, fără ca să se fi putut totuşi obţine o vindecare completă. In cazurile
în care vindecarea a fost obţinută, era vorba de erupţiuni de dată rela
tiv recentă.
. In cceace priveşte examenul
histologie practicat în 4 din aceste
cazuri, unul dintre ele a arătat o structură a cărei imagine se apropie
mult de aceia a lupusului eritematos (hiperkeratoză foliculară).

4.
Dintre cele 3 cazuri cari s’au pretat la cercetări experiment
prin inoculări la cobai, numai la unul din ele s’a putut obţine, la prima
trecere o adenopatic tracheo-bronchieă cu prezentă de acido-rezistenti, iar
la a doua trecere, o tuberculoză generalizată. Culturile au arătat că este
vorba de o tuberculoză de specie umană.

Textul integral al comunicării se găseşte publicat în revista
„Mişcarea Medicală” din Sept.— Oct. 1935.
A propos du rapport sur Peau et Tube digestif
par A . Desaux.
Desaux rezumă cercetările sale personale în ceeace priveşte acţiunea
nocivă a fermentatiunilor intestinale,
frecventa de dolichocolon la bolnavii
dc piele, fenomenele de biotriopism promicrobian, rolul microbilor digestivi
în ctilogia dermatoselor, stările de sensibilizare comune mucoasei digestive
şi tegumentului. El termină arătând că unele plăci „lisses” sau „fauchées” ale
limbei pot f i considerate ca glosite de sensibilizare.
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A cofe des parakeraloses, dermaloses

de

sensibilisation, n'exise-i-il pas

des psoriasis, maladies a ullra virus?

par A . Desanx et H. Pretet.
Un oarecare număr de autori admit că sub influenta cauzelor celor
mai diferite (infectiose, toxice, traumatice, etc.) pielea „reacţionează în sen
sul psoriasisului” pentru că bolnavul este „posesorul unei diatese” .
Istoria diatesei psoriasice aminteşte pe aceia a diatesei herpetice. Omul
predispus „posesor al diatesei psoriasice” nu este purtătorul unui ultravirus
şi psoriasisul nu este ca şi herpesul, o maladie datorită unui ultravirus, sus
ceptibilă de a se reproduce, sub influenta de cauze ocazionale foarte variabile
de ordin traumatic, toxic, infectios, etc.?
Plecând dela această ipoteză de lucru, Desaux şi Pretet îşi propun
de a extrage un ultravirus din scaunele psoriasice, de a -1 izola într’un me
diu glicerinat, deproteinat şi ainicrobian, apoi de a realiza o vaccinare
introducând în piele, în cantitate mică, acest virus viu, nemodificat, dar diluat.
In acest sens ei prepară un extract de scaume glicerinat şi filtrat
prin bougie.
Mai departe autorii arată că intradermo-injectiunile făcute cu aoest
extract sunt capabile de a provoca la psoriasici: reactiuni locale putând con
duce la apariţiunea punctelor de psoriasis, dezvoltate împrejur şi la dis
tantă de punctul injectiunii, indemn de orice psoriasisafiune, — reactiuni fo 
cale cu recradescentă a inflamatiunii cutanate urmată de dispariţia eruptiunii.
Acest extras pare că conţine într’adevăr un principiu activ. Ori, el
este deproteinat, amicrobian. Nu conţine el un ultravirus?
Nu există deci psoriasis datorit unui ultravirus?
A propos du Rapport de Monsieur le Professeur Spillmann
sur le role des glandes

endocrines

en dermatologie

par A . Desanx.
A. Desaux crede, ca şi
rol important în Dermatologie.

Spillmann,

că thimusul poate

să joace

un

Experimentarea (pe care el a început-o în colaborare cu A . Choay, Givatte et M-elle Desoil) pe şoareci, pare că stabileşte acţiunea hiperthimizării
provocate asupra pielei şi fanerelor.
Din practica sa şi din colaborarea cu Gb. O. Guillaummin, A . Desaux
conchide că actualmente, cu toate că este susceptibilă de a furniza în unele
cazuri date utile, cu condijiunea de a fi controlată de clinică, interferometria
trebue să rămâe în domeniul cercetării ştiinţifice şi să nu fie întrebuinţată
în practica dermatologică.

Sur 1'eliologie, la pathogenie e l le traitemenl du psoriasis
par S. Longhin.
Plecând dela ideia că psoriasisul ar f i o reactiune cutanată secundară,
autorul, în căutarea antigenelor capabile să provoace reactiuni biologice, s’a
oprit la endotoxina şi toxina bacilului tbc. şi a B. C. G. care în mod
constant i-a dat atât reactiuni de focar, cât şi vindecări ale acestei afecţiuni.
Endotoxina a fost preparată după metoda lui Beseredka pentru edotoxinele
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microbiene, iar toxina a fost obţinută prin filtrarea pe L - a unei culturi de
Bcg*. veche de 2 luni. Administrarea acestor antigene s’ a făcut pe cale intradermică, intramusculară şi intravenoasă. Cantităţile variau de la 1 O/o din
picătură la 3— 4 picături. Durata tratamentului a variat. între 1 lună şi
1 1/2 ani. A u fost unele recidive cari s’au influenţat prin acelaş tratament.
Din Iunie 1930 şi până în prezent au fost tratati un număr de 80 de bol
navi cu următorul rezultat: dispariţia leziunilor în 60 O/q din cazuri, amelio
rări în 36 0/0 şi cazuri nemodificate 4 la sută.
Acţiunea terapeutică ca şi reactiunile biologice obţinute prin cndotoxina
sau toxina bacilară sunt după autor argumente în favoarea originei tbc. a
psoriasisului — mecanismul producerii acestei maladii fiind acela al afecţiu
nilor de sensibilizare -al maladiilor secundare.
Ueber din parasillre Aetiofogie und Pathogertese
d es

Psoriasis vulgaris

von T. Bcnedeck.
După autor psoriasisut vulgar este o dermatoză datorită unui para
zit, schizozaeharomices-ul hominis, care s’ar propaga pe căile h’ematogene.
In diferite preparate histologice autorul demonstrează că a pus în evidentă
acest parazit care în sânge ia forma unui bacii.
La dermatologie esthétique ou la cosm étologie et ses
rapports avec l'eugénique

par A . Volaea.
Plecând delà importanta biologică pe care o prezintă frumuseţea în
mecanismul selectiunii sexuale, autorul propune pentru ştiinţa înfrumuse
ţării numele de cosmétologie, căreia trebue deci să i se dea o atenţie ştiin
ţifică specială. Profesorului Gougerot îi revine meritul de a fi înglobat
toate dermatozele innestetice într’un grup aparte, iar dermatologilor le re
vine sarcina de a pune pe o bază cât mai ştiinţifică această specialitate
pentru a putea ameliora sau vindeca acest fel de dermatoze, care joacă un
rol aşa de important în progresele eugenice ale populajiunii, sub aspectul
lor fizic.

Textul integral al comunicării se găseşte publicat în coloanele
numărului prezent al revistei „Mişcarea Medicală Română”.
Neuere

diagnostische und t! erapeutische Untersuchungen
ueber das Skieront (rhinosklerom)
Prof. D -r Ed. Neuber.

In ceeacc priveşte diagnosticul acestei afecţiuni, intra-dermo-reactiunea
cu un antigen de rhinosklerom poate aduce servicii mari, mai ales atunci
când afecţiunea este localizată în căile respiratorii mai profunde,
i
In ceeace priveşte tratamentul, concluziile autorului indică terapia
combinată eu săruri de aur şi vaccin, în felul următor: se injectează mai
întâi bolnavului intramuscular 3— 5 gr. de Solganal B. după care urmează
10— 15 injectiuni de vaccin, fiecare injectiune putând să fie făcută la un
interval de 4— 5 zile. Dacă după o astfel de cură bolnavul nu e complect
vindecat, se poate repeta acelaşi tratament după o pauză de 4— 8 săptămâni.
Toate cazurile tratate de autor în acest fel au fost vindecate.
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Le blocaje

novocainique comme
des

nouvelle

méthode

de traitement

maladies cutanées et vénériennes

par le Prof. A . ProkOptchouk (Minsk).
Deoarece rolul sistemului nervos în procesele aciite sau cronice ale pie
lei este bine determinat, s’a încercat blocajul novocainic într’un teritoriu netvos anumit (Prof. Vichnevski) prin injectiuni de novocaină dintr’o soluţie de
25 0/ 0. Prin această anestezie temporară a căilor de reflex morbid, se ca
pătă un rezultat mai bun decât prin simpatectomia periaterială, neurotomie,
alungirea nervilor sau injecţiunea alcoolică.
Autorul procedând la un blocaj novocainic pararenal prin injectiuni
în loja renală a unei cantităţi de 70— 80 cmc. dintr’o soluţie de novocaină
25 0/o, în sutele de cazuri astfel injectate nu a avut accidente generale, de
cât doar o febră de 38°, dar a avut rezultate favorabile în furunculoza
gravă, ulcerele atone ale extremităţilor, psoriasis generalizat, lupus vulgar,
eczema, pcmphigus, micozis fongoid, etc.

Ueber das Blutbild bei Wismutbehandlung

der Syphilis

Priv. Doz. D -r I. ltranls (Riga).

Cercetările autorului asupra modificărilor ce le încearcă sân
gele, după tratamentul bismutic în sifilis, au dus la următoarele
concluziuni mai importante:
1. In aproape toate cazurile tratate cu bismut se observă o augmen
tare a numărului de globule roşii precum şi o mărire a cantităţii do
hemoglobina.
2. Adeseori în urma acestui tratament numărul leucocitelor se măreşte
şi această leucocitoză poate fi sau trecătoare sau chiar durabilă.
3. N -rul neutrofilelor se micşorează, mărindu-se însă acela al limfocitelor.
4. In aproape toate-cazurile tratate cu bismut se măreşte n-rul eosinofilelor şi în multe din ele se constată o eoginofilie trecătoare sau persistentă.

Acestea au fost cele mai noi probleme de dermato-sifiligrafie
puse în discuţiunea celui de al IX-lea Congres internaţional — pro
bleme a căror complectă deslegare ar fi să marcheze un progres
dintre cele mai importante în domeniul specialităţii noastre.
Desigur însă că şi celelalte chestiuni discutate în acest Con
gres, au interesat aproape to atât de mult pe cei mai autorizaţi
reprezentanţi ai dermatologiei mondiale, prezenţi la această reu
niune şi regretăm că spaţiul restrâns al unui articol de revistă ne
pune în imposibilitatea de a insista şi asupra lor. In schimb reco
mandăm cu multă căldură colegilor noştri, să consulte cu toată atenţiunea cele 3 volume, care rezumă întregul material desbătut în
cele 3 zile cât au durat lucrările acestui congres.1
1. Les travaux originaux ont été publiés «in extenso» en allemand, fran
çais, italien et anglais, dans le premier tome des publications du lX-ème Con
grès international de Dermatologie et de syphiligraphie.
2. I originali articoli sono pubblicati «in extenso» in tedesco, francese,
italianse e inglese nel primo volume del IX congresso internationale di DermatoSiphiligrafia.
3. Die Originalarbeiten sind «in extenso» veröffentlicht worden in dem
Kongressbericht des IX Internationalen Dermatologen Kongresses und zwar in
deutscher, französicher, italienischer und englischer Sprache.

DERMATOLOGIA ESTETICA SAU COSMETOLOGIA
$1 RAPORTURILE SALE CU EUGENIA*)
de
Docent D-r AUREL VOINA
Medic Primar al Spitalului «Prof. D -r I. Cantacuzino»

Medicina neglijează uneori anumite domenii ale sănătăfii fizice şi sufleteşti, care fac parte din patrimoniul
ştiinţelor medicale. Istoria medicinii ilustrează acest in
diferentism en numeroase exemple plastice. Un impor
tant capitol al bolilor de piele — dermatozele la care
primează caracterul inestetic — nu se bncnră de sufi
cientă solicitudine din partea dermatologiei ştiinţifice,
care Iasă cosmetologia pe seama empirismului, deşi această ramură a dermatologiei are dreptul să trăiască
în atmosfera ştiinţifică, Ia care ii dă dreptul importanţa
sa biologică şi socială.

Pentru a-şi asigura existenţa în condiţiuni cât mai bune,
fiinţele vieţuitoare se găsesc într’o luptă permanentă. La speciile in
ferioare din scara zoologică lupta aceasta are un caracter pur bio
logic. La om, caracterul biologic al luptei pentru existenţă este
influenţat şi de factori de ordin economic, care joacă un rol hotărîtor în concurenţa vieţii.
Darwin a arătat că potrivit legilor selecţiunii naturale, succe
sul în viaţă şi perpetuarea speciei depinde de valoarea însuşirilor cu
care sunt înzestraţi indivizii. După Darwin, calităţile de care depinde
rezultatul luptei pentru existenţă sunt înăscute. Lamarck relevă im
portanţa mediului extern în această luptă şi accentuiază adaptabi
litatea individului faţă cu diferite împrejurări ale vieţii. Pe de altă
parte Mendel a demonstrat fenomenul irezistibil al transmisiunii
ereditare a caracterelor.
In orice caz, după concepţiile biologice moderne, individul
trebuie privit ca un produs al cooperării dintre factorii înăscuţi şi
cei dobândiţi în cursul vieţii. ,
Pornind dela aceste consideraţiuni şi impresionat de teoriile
emise de Darwin în „Origina speciilor” , Sir Francis Galton a creiat, în 1883, doctrina eugenică.
*) Comunicare făcută ia ai 9-lea Congres Internaţional de Dermatologie şi
Sifiligrafie ţinut la Budapesta în Septembrie 1935.
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După Galton eugenia este ştiinţa care se, ocupă cu amelio
rarea rasei cu ajutorul tuturor acelor factori sociali, cari pot da
raselor mai bine dotate cât mai multe perspective de a prevala
faţă de rasele mai puţin bune. Cu alte cuvinte eugenia vizează ameliorarea fizică, intelectuală şi morală a generaţiilor viitoare.
însuşirile fizice sunt mai concrete şi mai uşor accesibile
organelor noastre de percepţiune. Ele acţionează mai viguros şi se
valorifică cu mai multă promptitudine decât calităţile intelectuale
şi morale. Aşa se explică şi se justifică importanţa covârşitoare a
frumuseţii din punct de vedere biologic şi social. Iar dacă admitem
că principalele resorturi ale existenţei noastre sunt animate de pulsaţiunile sexualităţii, va trebui să considerăm frumuseţea ca mo
torul care pune în funcţiune aceste resorturi.
Omul este sensibil faţă de frumuseţe — spune Haeckel —
deoarece ea implică de cele mai multe ori noţiunea de forţă, de
sănătate şi tinereţe, condiţiuni prin care se realizează tipul cel mai
apt să iasă învingător în lupta pentru existenţă. Aici trebuie cău
tată explicaţia eforturilor instinctive sau voluntare de înfrumuseţare,
profund justificate biologiceşte.
Frumuseţea este un factor hotărîtor în mecanismul selecţiunii sexuale. Natura ne oferă la fiecare pas exemple plastice de
legătură intimă dintre estetică şi funcţiunea de reproducere. In epoca'
fecondaţiunii natura înfrumuseţează multe vietăţi inferioare şi supe
rioare din scara zoologică, dându-le astfel una din cele mai pu
ternice arme pentru achiziţionarea unui partener.
La animale şi la popoarele primitive înfrumuseţarea este un
apanaj al bărbaţilor, spre deosebire de ceeace se petrece în lumea
civilizată, unde goana după înfrumuseţare este una din principalele
preocupări ale femeii.din ziua de azi. In orice caz, în ambele ca
zuri ea răspunde unor îndemnuri grave, pornite din adâncul instinc
tului de conservare.
Ca şi celelalte însuşiri pozitive ale omului, frumuseţea înăscută trebuie întreţinută şi perfecţionată îndecursul vieţii. Nefiind
absolută şi definitivă, frumuseţea îşi schimbă valenţa şi potenţialul
după influenţele la care este supusă. In orice caz ea este o valoare
pozitivă, însă labilă, iar urîţenia este o minus-valoare, caracteri
zată printr’o stabilitate incomparabil mai mare decât a frumuseţii.
Frumuseţea, deşi nu implică forţamente o stare satisfăcă
toare a sănătăţii, este de cele mai multe ori dovada unei bune
stări fizice. Urîţenia echivalează adeseori cu o adevărată boală
sau este consecinţa unei boli. Şi dacă nu afectează'întotdeauna fizi
cul, influenţează negreşit fizicul.
Influenţa urîţeniei asupra moralului este afară de orice în
doială. Rectificând această urîţenie ridicăm moralul scăzut şi în
acelaş timp dăm individului putinţa de a-şi valorifica mai uşor
însuşirile pozitive cu care este înzestrat şi care pot fi înăbuşite
sau anihilate din cauza defectelor fizice. Şi precum medicina inter
vine oridecâteori există durere fizică într’un corp şi boală “ame
ninţătoare pentru organism, tot astfel ea este datoare să intervină
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acolo, unde defectele frumuseţii influenţează psihicul şi fizicul unei
persoane.
Bolile care urîţesc şi diformează corpul sunt susceptibile de a
fi ameliorate sau vindecate în cadrul diferitelor ramuri ale medicinii.
Din acest punct de vedere chirurgia joacă un rol important, ce nu
poate fi egalat decât de specialitatea bolilor de piele, căreia îi revine
sarcina de a se ocupa şi de dermatozele care privesc calitatea es
tetică a pielii şi mai ales a pielii care acopere masivul osos al
feţei, sau pielea figurii.
Deşi orice boală de piele este mai mult sau mai puţin ineste
tică, totuş putem diferenţia o categorie importantă de dermatoze,
care — deşi de natură benignă —■ preocupă mult pe cei atinşi de
ele din cauza caracterului lor inestetic şi cărora — pentru acest
motiv — de multe ori li se atribuie o importanţă mult mai mare
decât bolilor de piele cu caracter mai grav.
Meritul de a fi grupat — pentru întâia oară — dermatozele
inestetice într’un mănunchi aparte, îi revine profesorului Gougerot,
dupăce mai înainte Sabouraud s’a ocupat în repeţite rânduri în
lucrările sale de latura estetică a multor boli de piele. Şi pentru a
respecta cronologia, ne referim în primul rând la volumul său de
Entretiens dermatologiques din 1913.
In ultimul timp chestiunea bolilor de piele inestetice a început
să preocupe din ce în ce mai mult. Interesul faţă de acest capitol al
dermatologiei merge crescând. Se pare însă că medicina ştiinţifică
deocamdată nu a acordat dermatologiei estetice atenţia pe care o
merită şi din cauza aceasta empirismul a reuşit să invadeze un
domeniu important al bolilor de piele. Practica ilicită a medicinii
a găsit un teren neglijat sau aproape abandonat de dermatologul
instruit. Din cauza aceasta dermatologia ştiinţifică nu are decât
de suferit, iar prestigiul său este ameninţat în unul din capitolele
sale cele mai importante.
In România avem un exemplu clasic de consecinţele deza
vantajoase ale indiferentismului medicilor faţă de una din ramu
rile medicinii. E vorba de stomatologie. Până acum vreo 30 de ani,
doctorii în medicină nu dădeau destulă atenţie dentisticei, lăsând-o
cu totul pe mâna practicienilor nemedici. Iar când medicii s’au se
sizat-de această imixtiune dăunătoare medicinii ştiinţifice, infiltrarea
intruşilor în domeniul stomatologiei era aşa de adâncă, încât in
stalarea medicilor stomatologi în drepturile lor, astăzi întâmpină di
ficultăţi serioase.
O situaţie analogă se pare că se creiază pentru specialitatea
bolilor de piele în ţările unde aşa zişii cosmeticieni, sub pretextul
îngrijirii dermatozelor inestetice, abordează şi alte domenii ale der
matologiei, ceeace constitue un prejudiciu ştiinţific şi profesional
în acelaş timp.
Pentru a preveni aceste neajunsuri, unele ţări (între cari
Germania, Cehoslovacia, Ungaria) au luat măsuri legale de pro
tecţie pentru igiena, estetica şi terapeutica bolilor de piele, iar în
Germania s’a înfiinţat o asociaţie a medicilor care se ocupă în
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special cu dermatozele inestetice, transformată mai târziu într’o so
cietate pentru studiul urîţeniei.
Practica înfrumuseţării a făcut uz mai ales de mijloace chimico-farmaceutice. Cuvântul „cosmetic” are mai ales înţelesul de
substanţă chimică întrebuinţată în tehnica machiajului. Din cauza
aceasta termenul a luat o nuanţă pejorativă, care a influenţat
nefavorabil dermatologia estetică medicală.
In unele limbi cuvântul cosmetic este mai mult adjectiv decât
substantiv şi în niciun caz nu răspunde noţiunii largi de ştiinţă a
înfrumuseţării. Pentru motivul acesta şi pentru a imprima ideii de
înfrumuseţare mai multă seriozitate ştiinţifică, am crezut că s’ar
putea folosi cu mai multă îndreptăţire termenul de cosntetologie,
care ar putea fi folosit pentru a determina, mai amplu, capitolul der
matozelor inestetice, dar mai ales pentru a desena ştiinţa înfrumu
seţării — în genere — cu toate resorturile sale de ordin derma
tologic, chimico-farmaceutic, medical şi medico-social.
Descifrându etimolo'giceşte, acest termen derivă dela gre
cescul koGi.itio care înseamnă a împodobi. K ogiios este găteală.
Koaurxoq însemnează bine făcut sau bine îmbrăcat, când e vorba
de haine. Koaj.it]aiq este podoabă. Toate aceste cuvinte, cu aceeâş
tulpină, răspund noţiunii de înfrumuseţare. Cosmetologia nu este
decât îmbinarea acestei tulpini cu cuvântul Xoyoq, graţie căruia s’au
creiat atâţia termeni ştiinţifici.
Sub forma aceasta termenul capătă — oarecum — un aer
ştiinţific, care ne obligă la mai multă atenţie faţă de acest domeniu
al medicinii, având contigenţe intime cu eugenia, care — după cum
am văzut — vizează ameliorarea fizică, intelectuală şi morală a ge
neraţiilor viitoare. Această ameliorare recurge la numeroase mijloace
dictate de legile eredităţii, de biologia şi patologia populaţiunii şi
accentuiază importanţa primordială a responsabilităţii în căsătorie
şi procreaţiune.
Astăzi această căsătorie de foarte multe ori nu este de
terminată de criterii care favorizează asociaţia valorilor biologice po
zitive. Procreaţia se face de multe ori la voia întâmplării, fără a
se ţine seama de faptul că instinctul de reproducere trebuie să fie
cel puţin tot aşa de bine supraveghiat, ca instinctul de conservare
individuală.
Frumuseţea este un stimulent puternic al vieţii. înfrumuseţa
rea prin mijloace chimice şi medicale are o valoare biologică pri
mordială şi priveşte satisfacerea exigenţelor impuse de grija pentru
perpetuarea speciei, deşi hipermodernismul vieţii contimporane dena
turează tehnica biologică a vieţii şi răstoarnă principiile de bază
ale existenţii noastre psihofizice, aşa încât grija pentru perpetuarea
speciei cade pe un plan secundar, lăsând să primeze satisfacţia ero
tică şi sterilă a instinctului sexual.
In orice caz trebuie să recunoaştem că frumuseţea fizică este
un factor hotărîtor în mecanismul matrimonial. Suplinind lacunele de
ordin pecuniar, frumuseţea fizică facilitează unirile menite să per
fecţioneze rasa şi în această ordine de idei ni se lămureşte carac-,
terul eugenie al cosmetologiei ştiinţifice.
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Cultul frumuseţii fizice se bucură astăzi de un reviriment, pe
care omenirea nu l-a mai cunoscut din era precreştină. In mecanis
mul general al diferitelor opere de cultură fizică, cosmetologia îşi
are rolul său precis. Există o atmosferă favorabilă, în care der
matologia estetică va trebui să se folosească de orice prilej, pen
tru a arăta legătura indisolubilă dintre frumuseţe şi sănătate şi
pentru a infiltra în public preceptele igienii preventive, de care
frumuseţea fizică beneficiază în aceeaş măsură, ca şi starea gene
rală a organismului.
Acţionând într’un domeniu, în care vanitatea joacă un rol
cel puţin tot aşa de important ca şi grija faţă de sănătatea integrală,
cosmetologia poate contribui la propăşirea eugenică a populaţiunii
mai mult decât oricare altă ramură a medicinii.
Pentru a încheia, formulăm următoarele concluziuni rezuma
tive :
1) In cadrul general al operii de perfecţionare eugenică a omului, dermatologia aduce contribuţii preţioase.
2) Frumuseţea fizică este un factor hotărîtor în mecanismul
selecţiunii sexuale şi implicit în lupta pentru existenţă.
3) înfrumuseţarea trebuie privită ca o preocupare profund
justificată biologiceşte.
4) înfrumuseţarea trebuie să se facă în spiritul concepţiilor
ştiinţifice.
5) Medicina e datoare să intervină pentru rectificarea de
fectelor care alterează frumuseţea corpului, aşa cum intervine pen
tru alinarea durerilor fizice.
6) Din acest punct de vedere dermatologia joacă un rol foarte
important, dermatozele inestetice fiind culpabile de numeroase altcraţiuni ale frumuseţii fizice.
7) Domeniul dermatologiei estetice fiind invadat de empirism,
medicina ştiinţifică este datoare să creeze pentru practica înfrumu
seţării o atmosferă compatibilă cu importanţa socială a frumuseţii
fizice.
8) Pentru a afirma caracterul ştiinţific al dermatozelor ines
tetice şi cu ajutorul terminologiei, folosim termenul de cosmetologie
pentru toi ceeace priveşte igiena, estetica şi terapeutica acestor
dermatoze.
9) Ca factor hotărîtor în selecţiunea sexuală şi în mecanis
mul matrimonial, frumuseţea fizică joacă un rol eugenie de pri
mul ordin.
10) Prin activitatea ce desfăşoară pentru perfecţionarea es
tetică a organismului, cosmetologia are raporturi intime cu eugenia.
B I B L I O G R A F I E
Voină: Eugenia şi igiena naţiunii. 1924; — Biologia socială a frumuseţii:
1) Frumuseţea fizică şi instinctul sexual; 2) Cosmetologia medico-socială şi calipedia ; 3J Terapia calipedică; Intre ştiinţă şi empirism. Revista de Igienă Socială, 1932.
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A. VoiNA : La dermatologie esthétique ou la cosmétologie et
ses rapports avec l’eugénique.
La beauté physique étant un facteur décisif dans la sélection sexuelle et la
lutte pour l'existence, l’embellissement doit être regardé comme une préoccupa
tion profondément justifié du point de vue biologique. Cet embellissement doit
être fait dans l’esprit des conceptions scientifiques médicales : la médecine est
obligée d’intervenir pour la rectification des defauts qui altèrent la beauté du
corps, comme elle intervient pour le soulagement des douleurs physiques. De ce
point de vue la dermatologie joue un rôle très important, les dermatoses inesthé
tiques étant coupables des nombreuses altérations de la beauté physique. Pour
affirmer le caractère scientifique de la dermatologie esthétique, l’auteur propose
l’utilisation du terme cosmétologie pour tout ce qui concerne l’hygiène, l’esthé
tique et la thérapeutique de la beauté de la peau, terme employé par l’auteur
depuis 1932. Comme facteur décisif dans le mécanisme matrimonial, la beauté
physique jou e un rôle eugénique de premier ordre.

A. VoiNA: The aesthetical dermatology or the cosmetology and
its relations with the eugeniçs.
The physical beauty being one o f the most important factors o f the sexual
sélection and therefore o f the struggle for life, the beautifying should be regarded
as a very serious problem, deeply justified from the biological point of view, if
this beautifying is done under the auspices o f the medical science. In this respect
the aesthetical dermatology is very important. In order to emphasize the scientific
character o f this branch o f medicine the author utilizes the term cosmetology for
the hygiene, the aesthetics and the therapeutics o f thé beauty o f the skin. As a
décisive factor o f the marriage the eugenical character o f the physical beauty
cannot be denied.

A. VOINA: Die esthetische Dermatologie octet Kosmetologie
und ihre Beziehungen su der Eugenik.
Die physische Schönheit sei ein wichtiger Faktor für die sexuelle Selek
tion und von grossem Nutzen ln dem Kampf für das Leben. V om biologischen
Stadtpunkt sei die Mühe um Verschönerung ganz erklärbar und muss daher von
dem medizinisch-wissenschaftlichen Geist geleitet werden. Bei Fehlern, welche die
Schönheit des Körpers beeinträchtigen, hat die Medizin die Aufgabe einzuschreiten.
Von diesem Standpunkte aus, spielt die Dermatologie eine sehr wichtige Rolle.
Die unesthetischen Dermatosen seien an den zahlreichen Schädigungen der Schön
heit schuldig. Um den wissenschaftlichen Character der Schönheitsdermatologie
hervorzuheben, hat der Vertasser für alles was zur Hygiene, Esthetik und Therapeutik der Hautschönheit gehört, seit 1932 die Verwendung des Names Kosme
tologie vorgeschlagen. In der Ehegemeinschatt spielt die physische Schönheit eine
wichtige Rolle, und es kommt ihr vom eugenischen Stadtpunkte aus, eine grosse
Bedeutung, zu.

Către cetitori,
Facem tui apel c&ldttros la Cetitorii, c o n s id e ra ţi ca a b o n a ţi
cari primesc de ani de zile revista noastră şi cari au în tâ rz ia t CU
p la ta a b o n a m e n tu lu i d in p re ze n t şl din tre cu t, să bine-voiască
a-ţi trimite contribuţia, pentru ca să ne uşureze posibilităţile [de
scoatere şi perfecţionare ale acestei publicaţiunl, cari prezentând

„ M işcarea M edicală Rom ână“
snb variatele ei manifestaţiuni, constitue adevărate

A rh ive generale de medicină românească
de cercetat cu iolos de toată lumea medicală.
*

*

ADMINISTRAŢIA.

*

Specificul medical românesc
căruia am destinat dela înfiinţarea revistei noastre o rubrică
specială, socotim că nu poate fi desprins mai bine decât prin re"
darea

Folclorului medical românesc
sub aspectele sale multiple de: credinţe, metode, descântece
populare, administrare de plante şi felurite practice de tămăduire
a boalelor, etc..
Pe temelia acestui folclor medical empiric de medicină po
pulară s’a aşezat edificiul medicinei noastre ştiinţifice de azi; so
cotim a face operă tot atât de utilă urmărind pe pământul ţării
noastre şi în datlnele poporului românesc acest zăcământ folcloris
tic, prin care venim în contact cu acela al ţărilor şi popoarelor în
vecinate ; pe cât prezentând aspectele variate ale mişcării medicale
româneşti din prezent, prin care luăm parte la mişcarea medicală
universală.
Folklorului medical i s’a acordat de altfel, în ultimul timp şi
în toate ţările, o atenţie deosebită; la noi el a preocupat în deaproape pe marele nostru Prof. D-r I. CANTACUZINO, Intemeetorul
„Soc. regale române de istoria m e d i c i n e i care a înfiinţat şi „Cer
curi de studii de f o l k l o r precum cel dela Craiova.
La Congresul Internaţional de Istoria Medicinei, ţinut la Ma
drid în Septembrie 1935, „Folklorul medical în ţările balcanice” în
care se integrează şi folklorul medical al ţării noastre, a format
obiectul unui raport general, ca care a fost însărcinat D-l D-r VGOMOIU, ales în urmă Preşedinte al „Soc. Inter, de Istoria Medicinei
Pentru revista, care apare la Craiova, în Oltenia, leagănul
Românismului, şi publică toate

A cta medica romana
strângerea folklorului medical se impune şi ca o datorie.
Rugăm stăruitor pe cetitorii revistei „Mişcarea Medicală Ro
mână” să ne trimită pentru publicare orice material de asemenea
natură.
DIRECŢIA.

II.

ANALISE*)
Biologie.
D -r OVIDIU COMŞA: Biologia familiei. Problema
— Bul. eug. şi biopolitio No. 10-11 şi 12, 1935, p. 364.

intersexnalităţei.

O interesantă şi documentată punere la punct a intersexualitătei ce
poate servi ca punct de reper în rezolvarea unor probleme biologice de na
tură socială şi colectivă. Intre factorii ce modifică persoana umană, intersexualitatea joacă un rol important.
După clasificarea lui M a r a n o n intersexualitatea poate interesa glan
dele genitale şi alt grup cu caractere sexuale funcţionale sau episodice. Intcrsexualii latenţi sunt decelaţi cu ajutorul biologiei.
La bărbatul normal găsim îndrăzneala, echilibrul sufletesc şi con
stanţa morală, el e profund, cercetător, aspiră la nemurire, aceştia ar fi
bărbaţii geniali, caracterele acestuia mai atenuate le găsim la bărbatul mediu,
obijnuit. A lt tip, cei ce 'în aparenţă sunt normali, dar lipsiţi de tenacitate
şi persistenţă. în conduita lor, n’au energie, sunt instabili, sunt hipovirili.
Aceşti bărbăţi pot f i diplomaţi de seamă, oameni politici, au spiritul viu,
viclean, linguşitori, perfizi, factori cu care se impun societăţii şi ajung
la demnităţi importante. In general sunt poligami, incapabili de a se fixa
asupra unei singure persoane de sex contrar. Adevăraţii bărbaţi aspiră la
o legătură monogamă durabilă. Altă categorie de hipovirili sunt timizi,
tăcuţi, incapabili de o afecţiune intensă, evită căsătoria şi când o contractă
din slăbiciune, acceptă toate iniţiativele consoartei şi se complace în intri
gile ţesute de ea. E i sunt eroii din romane, teatru şi opere. Mai găsim
hipovirili la pubertate care cu timpul evoluiază spre virilitate anormală.
R . Rirsch.

D -r I. FĂCĂOARU: Criteriile pentru diagnosa rasială. — Bul. eug.
şi biopolitic No. 10— 11 şi 12, 1935, p. 341.
Caută a lămuri criteriile pentru determinarea rasei, înţelege
o grupă de oameni ale căror însuşiri fizice şi psihice genotipice
pice sunt aşa de caracteristice încât asemănările între indivizii
şi caracterele deosibitoare de a’ te grupe să poată fi metric şi
Analizele poartă numai asupra lucrărilor medicale româneşti.

prin rasă
şi fenotigrupei ca
descriptiv
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stabilite. Criteriile pentru determinarea rasială ar fi şase: 1) statura; indicile
cefalie; indicile facial; indicile nazal; culoarea ochilor; culoarea părului..
Caracterul cel mai puţin însemnat este statura, iar criteriul rasal cel mai
însemnat este indicile cefalic. Rasele europene principale sunt: rasa alpină,
rasa dinarică, rasa mediterană, rasa nordică. A fară de aceste 4 rase principale
mai sunt în Europa 4— 5 rase derivate din amestecul celor patru între ele,
aşa avem rasa dalică, rasa esteuropeană, rasa orientală, rasa vcstasiatică şi
rasa indică.
Componenţele rasiale în ţările europene sunt aceleaşi, e interesant a
şti în ce proporţie intră fiecare rasă în compoziţia genetică a unei ţări.
S’ar lămuri în parte cauzalitatea diferenţierilor în structura socială, cultu
rală, economică, politică şi morală a ţărei. Autorul va reveni cu compo
ziţia rasială a poporului român.;
R. H .

M. N. MEZINCESCU, S. ISAC et V. ETTINGN ER: Contribution a la
biochimie des mitroorganismrs. La répartition de l’azote des baceilles tuber
culeuse et du sterigmatoeiptis megra. Données sur l’évolution de l’azote des
bacilles tuberculeux pendant la croissance des cultures. — Arch. roum. de
path. exp. No. 3/1935, p. 347.

'

Autorii studiază şi face cunoscut în acest memoriu repartiţia azotului
culturilor Sterigmatocystis Nigra de 3 zile, şi a culturilor bacililor tuberculoşi R (tuşă umană) de 3, 4, 5, 6, 7, 9 şi 11 săptămâni şi ajung la
concluzia că: valoarea azotului neprotidic a bacililor tuberculoşi variază între
11,35 şi 7,46 O/o de azot total. Este 35° / q la sterigmatocystis Nigra.
2) La sterigmatocystis azotul se găseşte sub forma de amino-acizi, la bacilii
tuberculoşi conţine alte forme de azot neprotidic; 3) Probabil diferenţele
sunt în raport cu caracterul cyclului de creştere a culturilor studiate; 4) A cidificarea mediului bacililor tuberculoşi s’ar datora mărirei acidului nitrip
şi mieşorărei amoniacului; 5) La finele săptămânei a 4 de creştere a bacilului tuberculos, găsim o minimă cantitate de azot datorită probabil înce
putului digestiei bacililor morţi şi creşterei minime a bacililor; 6) Pe mă
sură ce cultura îmbătrâneşte nucleotidele se micşorează, purinele cresc; 7)
Azotul total al bacililor se micşorează cu timpul.
R .h .

C. IONESGU-MIHAIEŞTI, A . DÂMBOVICEANU, P. CONDREA, M.
M A R B E et B. W ISN ER: Recherches sur les modifications de l’équilibre
protéique du sérum sanguin chez les chevaux au cours d’immunisation. —
Arch. Roum. de path. experiment. No. 3/1936, p. 269.
Dat fiind rolul important ce-1 joacă modificările diferitelor fracţiuni
proteice în cursul imunizărei, autorii urmăresc variaţiile echilibrului proteic
al serului sanguin la cai, cărora li s’a făcut repetate injeeţiuni cu diferite
antigene.
Experienţele le-au făcut pe 13 cai inoculaţi cu toxine sau microbi în
vederea preparărei serului terapeutic. Patru cai au fost imunizaţi cu toxina
tetanică, patru cu toxina difterică, unul cu baccili tifici, doi cu vibrioni cholerici şi 2 cai cu bacili coli. Serul obţinut din diferitele probe de sânge a
fost examinat din punct de vedere al puterei sale aglutinante, antitoxice,
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indicile refractometric şi a conţinutului său în proteine coagulabile prin
căldură. După ce rezumă metodele de care s’au servit în cursul cercetărilor
lor, ajung la concluzia: 1) în ceia ce priveşte imunizarea antitoxică (toxina
tetanică şi toxina difterică) rezultă că în cursul imunizărei se produce la
un moment dat un desechilibru proteic căruia corespunde în general apariţia
de antitoxină. Acest desechilibru s’accentuiază şi ajunge la maximum către
a patra lună, — se manifestă printr’o mărire a globulinelor şi o micşorare
a sero-albuminelor. Mărirea globulinelor întrece micşorarea sero-albuminelor
ast-fel că nu poate fi vorba de o transformare a sero-albuminelor în globuline.
După 4 luni de imunizare fracţiunea englobulinelor scade, micşorarea
care corespunde la scăderea tibrului anitoxic. Pe măsură ce imunizarea an
titoxică se stabileşte, pseudo-globulinele se măresc, iar când caii sunt complect
imunizaţi pseudo-globulinele ajung' valoarea maximă. Atât cât titrul anti
septic este ridicat, desechilibrul proteic al serului se menţine. 2) La cai că
rora li se injectează corpi microbieni (morţi sau vii) se observă 'în prima
fază a imunizărei apariţia anticorpilor aglutinanţi înainte ca să apere un
desechilibru proteic în serul sanguin.
Două luni după începutul imunizărei constată o mărire a proteinalor totale care cresc pe măsură ce titrul aglutinant s’a ridicat şi a ajuns
la maximum. Mărirea valorei proteinelor totale se datoreşte globulinelor.
3)
Rezultă din aceste cercetări că desechilibrul proteic este un indiciu
sigur de starea de imunizare a unui animal. Mărirea globulinelor serului
faţă de serine ne arată că imunizarea se stabileşte, pe când mărirea scrinelor faţă de globuline arată că organismul este incapabil de a se imuniza.
R. H :

M. N A ST A : Recherches snr le mécanisme de l'immunité dans la Tu
berculose (deuxième mémoire). (Influence de la réaction inflamatoire immé
diate sur l ’évolution de la lésion de réinfection cutanée). — Acrh. roum. de
méd. Exp. No. 3/1935, p. 222.
Continuă cercetările asupra mecanismului imunităţei în tuberculoză
şi se ocupă în acest memoriu de precocitatea apariţiei nodulului tuberculos.
Reinfecţia organismului alergic se manifestă şi printr’o reacţie inflamatorie
imediată ce apare în primele 24 ore, evoluiază uneori mai intens până la
apariţia nodulului tuberculos. Autorul face o serie de experienţe spre a sta
bili ce rol joacă reacţia inflamatorie imediată în procesul de apărare a or
ganismului contra reinfecţiunei tuberculoase. Dintr’o serie de experienţe făcute
pe cobai rezultă că precocitatea nodului de reinfecţie nu implică existenţa
reacţiei inflamatorie imediată, — apoi din alte experienţe că reacţia infla
matorie imediată şi precocitatea apariţiei nodului de reinfecţie sunt fenomene
de natură diferită.
Apoi continuă cercetările pe un alt
lot de cobai
tuberculizaţi cu ace
iaşi doză de bacili tuberculoşi virulenţi şi reinfectaţi la
intervale diferite
şi găseşte că reacţia inflamatorie imediată nu are vre-o legătură cu regre
siunea şi vindecarea leziunilor reinfecţiei. Expunând cobaii la acţiunea razelor
X . ş i sensibilizând bacili întrebuinţaţi la reinfecţie prin cotact de 24 ore cu
ser de cobai tuberculoşi; atenuiază mult intensitatea reacţiei inflamatorie
imediate. — datorită reinfecţiei cu bacili Koch. Această atenuare nu schimbă
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caracterele leziunei de reinfecţie, — care evoluiază ca aceia determinată dă
aceiaşi doză de bacili la cobai cu acelaşi grad de sensibilizare. Acestea con
firmă rezultatele obţinute de A . B o q u e t ce a practicat reinfecţia la ani
male desensibilizate cu un tratament tuberculinic. Din toate experienţele fă 
cute de autor, rezultă că evolluţia favorabilă martor al rezistenţei mărite
sau a imunităţei leziunei de reinfectie nu este influenţată prin caracterul
reacţiei inflamatorie imediată. Nu este nici un paralelism între evoluţia
primei şi a precocităţei apariţiei nodului tuberculos. Sunt fenomene de na
tură diferite ce trebuesc încă precizate.
B. H irsch.

M. NASTA et E. CRĂCIUN : Recherches sur le mécanisme de l’immnnité
dans la tuberculose. (Troisième mémoire). (Etude histologique de la lésion
de reinfection intradermique chez le cobaye). — Arch. roum. de méd. exp.
No. 3/1935, p. 325.
Din cercetările făcute reese că organismul tuberculos manifestă o re
zistenţă la reinfecţiune, rezistenţă ce e datorită unei toleranţe progresive a
celulelor organismului faţă de acţiunea toxică a bacililor cu scopul de a-i
distruge, de a împedeca îmulţirea lor, de ai fixa pe loc şi astfel de a
împedeca infecţiunea organismului. Studiul histologie al reacţiilor alergice
şi al structurei de primo-infecţie are valoare şi o serie de autori ca P a g e i ,
L e w a n d a w s c h i , K r a u s e le-au studiat. După P a g e i : reacţia aler
gică se manifestă în prima perioadă printr’o infiltraţie difuză leucocitară —
în primo-infecţie are loc un abces ce evoluiază lent spre necroză, — la anima
lul alergic necroza se face repede şi bacilii sunt repede distruşi. In reinfecţie
repede se mobilizează elementele fixe şi are loc formaţiunea precoce a tu
berculilor. In reinfecţiune asistăm la o refacţie progresivă a bacililor.
In acest memoriu autorii studiază caracterele proprii reacţiei alergice
apoi reacţiile animalelor vaccinate cu B. C. G. şi reacţiile de reinfecţie tar
divă; experienţele le fac pe cobai inoculaţi în derm cu 0,01 m. mgr. de
bacili virulenţi vii tulpină bovină Valée şi rcinfectaţi la intervale de 12,
20, 45 şi 70 zile; o altă serie de cobai vaccinaţi cu B. C. G. şi infec
taţi cu bacili virulenţi; alt grup de cobai infectaţi cu bacili virulenţi şi
reinfectaţi după 2— 4 şi 8 zile. Din studiile histologice asupra reacţiilor
proprii reinfecţiei, reese că reacţia stromei fibrilare se face mai repede şi
mai intens la animalele rinoculate ca la acelea ale primei infecţiuni. Abun
denţa fibrelor colagene de nouă formaţie merge paralel cu abundenţa celu
lelor conjunctive (fibrocyte şi histiocyte). In reinfecţie au loc o serie de fe
nomene de natură inflamatorie acută — edem, hypercmie, leucocytoză, ne
croză precoce. Ceia ce caracterizează organismul alergic este terenul său im
propriu la desvoltarea şi multiplicarea bacilului Koch. Probabil această ac
ţiune se datoreşte prezenţei de anticorpi ce nu sunt decelabili în vitro şi nu
exercită acţiunea lor în viro, — sau că bacilii nu se pot desvolta de cât
în dauna elementelor celulare alterate şi sunt împedecaţi de celulele imuné,
insensibile ale organismului alergic. Starea de hipersensibilitate a organismului
şi procesul inflamator acut al animalului alergic sunt fenomene simultane
cu mecanismul de apărare. Practica experimentală şi elinică arată că se poate
obţine imunitatea în tuberculoză cu ajutorul vaccinărei preventive s a u . Cu
rative.
R. H irsch.

107
Chirurgie.
JIAN O et BU ZOIANU: Traitcmnt chirnrgical de Ia paralysie faciale
definitive. — A l Y-lea Congres naţ. de chirurgie, X I . 1931, Buc. (Extras Tip.
„Cultura” , Buc.).
Paralizia facială este dcsfigurantă şi produce pacienţilor o depresiune
morală accentuată. Lagoftalmia consecutivă dă naştere la conjuctivită şi keratite.
Paralizia musch. buccinator dă dificultate în masticaţie, leziuni, res
turi alimentare, infecţii consecutive. P. fac. mai produce, şi infirmitate în
vorbire.
Pentru

chirurgii

specializaţi

în

chirurgia

fetei,

problema

paraliziei

faciale se prezintă ca o preocupare puternică şi constantă.
Pentru a obţine rezultate de vindecare stabilă, autorii cred că în nu
meroase cazuri e nevoe de combinarea procedeelor terapeutice.
P.
ratorie,

fac. definitivă, traumatică, accidentală, de origină otică, post ope
cholesteatomică,

a dat naştere

unor procedee de reparare

estetico-

morală, mulţumitoare.
Metodele de terapeutică so pot clasifica în: metoda cutanată, metoda
cicatricei subcutanate, metoda eliberărei nervoase, metoda suturei nervoase, a
neurotizatiei, met. neuroplastică, m. mioplastică şi m. oper. asupra simpi->
ticului.
Autorii se ocupă în rezumat de fiecare. La met. mioplastică descrie
procedeul teoretic G o m o i u, aplicat practic de J i a n u. Patru desemne
elocvente complectează textul.
La cap. observatiuni,

autorii expun

11 obs. clinice originale cu tot

atâtea fotografii-documente..
O

bibliografie

bogată

complectează

memoriul

extrem

de

interesant

din punct de vedere medical şi social.
D -r A postol.

Digestive.
D. SIMICI, M. POPESCU şi C. COVĂCEANU: — Cercetări făcute
în Romania asupra frequenţei infcc|iunei duodenale şi a căilor biliare prin
lambliasa intestinală. — Bull. et Mem. de la Soc. Med. des HAp. de Bucarcst, No. 9/1935.
Autorii practică tubajul duodenal la

100 de persoane şi caută lam-

bliosa intestinală înainte şi după probele Meltzer-Lyon şi Camot-Gachlinger
şi constată acest părăsit în 240/o din cazuri. In 5 cazuri intensitatea infec
ţiei era egală în tot cursul drenajului. In 13 cazuri infecţia a fost găsită
prezentă în tot cursul drenajului dar mai intensă în bila B. In 5 cazuri
infecţia nu a fost constatată decât în bila B. şi lipsea totdeauna din bila A.
In ceace priveşte proba care este mai bună, autorii cred că proba
Meltzer-Lyon este acea care face să se poată descoperi cu mai mult succes
infecţia duodenului

şi a căilor

biliare prin lambliasă intestinală.
I. Rosenslein.
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M. C H IR A Y , I. P A V E L şi A . LOMON : Valoarea relativă a eholerystografiei şi a probei de excreţie vezienlară provocată in diagnosticul eholeeystitclor. — Là Presse Méd., No. 64/1935.
După consideraţii asupra ambelor probe şi rezultatele obţinute de
diferiţi autori, se expun observaţiile generale culese, din cari se poate conchide
următoarele :
Când tubajul şi oholecystografia dau un răspuns normal fără ele
mente patologice în bila B, se poate afirma că vezicula este în afară
din cauză.
Gând ambele probe nu dau nici. una,. nici cealaltă un răspuns normal,
este în afară de orice îndoială că avem o veziculă patologică.
Când tubajul şi oholecystografia dau un răspuns divergent, interpre
tarea este mai grea. O cholecystografie cu o imagine nulă sau nesigură
împreună cu proba Meltzer Lyon dând bila B, face ca această din urmă
probă să conducă diagnosticul. Situaţia inversă, mai rară, se întâlneşte în
pericholecystite.
In încheere autorii arată că ambele probe nu sunt superpozabile fiindcă
condiţiile fiziologice cari prezidă la rezultatele lor nu sunt identice. Aceste
două probe nu se pot substitui una celeilalte; ele se complectează şi prin
confruntarea lor sc pot scoate elemente utile diagnosticului.
7. R osenstein.

POENARU-CĂPLESCU: Albnminuria în tnrsol apendicitei. — Acad.
de Méd. de Paris, séance du 8 Janv. 1935.
Autorul cercetează albuminuria în cursul apendicitei latente sau cronice
şi din 4000 de cazuri operate nu a putut evidenţia decât 11 cazuri în
cari albuminuria putea fi atribuită apendicitei.
Această albuminurie nu se însoţeşte de nici unul din semnele boalei
lui Bright şi nu numai că nu constitue o contraindicatie a operaţiei ci o
impune, albuminuria fiind în aceste - cazuri întreţinută de focarul infectios;
după operaţie dispare. Din cele 11 cazuri ale autorului, în 10 cazuri a
dispărut ' complect, iar într’unul de durată mai veche a scăzut evident.
7. R.

D -r I. M. POPESCU: Considcraţiuni asupra galactoznriilor provocate
pentru explorarea fnneţiunei glicopexice a ficatului. — Clujul Medical, No.
10/1935.
După un scurt istoric al utilizării, zaharurilor în explorarea funcţio
nală a ficatului, autorul ajunge la conclusia că galactoza este zahărul pre
ferat pentru explorarea funcţională a ficatului. Proba galactozuriei provocate
este de mare folos în clinică pentru descoperirea insuficientei hepatice; această metodă trebue aplicată, după autor, înaintea oricărei operaţii, pentru
a evita surprizele post-operatorii. Technica de întrebuinţat este acea pre
conizată de Fiessinger.
I. R osenstein.

D -ri D. BRĂNIŞTEANU şi C. MOISUC: Asupra studiului radiologie
al mucoasei intestinului gros. — La Presse Méd. No. 20/1935.
Autorii studiază radiologie mucoasa intestinului gros, întrebuinţând
ca substanţă opacă o fină emulsie de baryum.
Publicând 17 figuri, radiografii luate în cursul cercetărilor, autorii
le comentează pe fiecare.
7. R.
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Endocrinologie.
D -r VICTOR PO PEA: Les tronhles de l’ouie d'origine ovarienn*. —
Rev. rom. de oto-rino-laring. No. 3/1935 p. 11.
Arată că există o legătură între turburări ale auzului şi leziuni
ale nivelului aparatului genital.
Deseori vâjâeturile de urechi la femei sunt de origină ovarienă. La
o bolnavă observă turburări ale auzului numai în timpul menstruaţiei care
se ameliorează în urma tratamentului ovarian şi hipofizar. In alt caz vâjăcturile de urechi au putut fi influenţate în urma opoterapiei ovariene. A u
torul insistă asupra actiunei hipotensive a foliculinei care a făcut să dispară
vâjăeturile de urechi la hipertensivi. Deci se găseşte o disfunctiune a ovare
lor în manifestările patologice ale urechiei. Oto-rino-laringologul va căuta
în cazuri de turburări ale auzului turburările de ordin endocrinologie la
femee şi bărbat.
R. R.

Farmacologie
Prof. TH. SOLACOLU şi M ARG. CONSTANTIN ESCU: Studiul farmacognostie al digitalei. Determinarea valoarei terapeutice pe calc biologică
şi colorimetrieă. Etalon naţional. — Rev. Ştiinţelor Med. No. 12/1935.
Laboratorul*1 de botanică farmaceutică al Facultăţii de farmacie din
Bucureşti urmăreşte studiul farmacognostie al plantelor medicinale ce cresc
spontan sau se cultivă în România. Articolul de fată studiază digitala
provenită din recolta anului 1933, cultivată de cooperativa „D igitalis” din
Orăştie.
Din acest studiu se poate constata că digitala românească poate înde
plini conditiunile unui etalon naţional, care cunoscut, va putea fi întrebuinţat
cu folos de către medici şi farmacişti.
. Cercetări ulterioare vor stabili acest etalon naţional.
I. R osensleln.

Infecfioase.
Agr. TH. MIRONESCU : Importanţa extirpării
infccţiunci în tratamentul tctanosulni generalizat. —
Héd. de Paris, séance du 15 Oct. 1935.

porţii de intrare a
Bul. de l ’Acad. de

Autorul publică un caz de tétanos la care în afară de tratamentul
cu ser a practicat şi extirparea porţii de intrare. In legătură cu acest caz
şi bazat şi pe observaţia, că la acelaş
tratament seroterapic, extirparea
porţii de intrare dă mai multe cazuri de vindecare, autorul atrage atenţia
asupra acestei practici, recomandată de mult dar neaplicată de cât rar.
I. R osenstein.

Prof. I. NIŢESCU şi D -r D. TIM UŞ: Paraldehida în tratamentul tetanosului. — România Medicală No. 17/1935.
Injecţii de paraldehida în tratamentul tetanosului — ca sedativ — îm
preună cu seroterapia, au fost utilizate de D -nii Prof. Nifescu şi Iacobovici
încă din 1933. Paraldehida s’a dovedit o
substanţă anticonvulsivantă, pre-
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ventiv şi curativ, superioară tuturor substanţelor întrebuinţate până acum.
Tecbnică: Injecţii intravenoase sau intrarectale din soluţia 6 sau 8 0/o
în ser glucozat 56,6 ®/qo- Doza de injectat variază după gravitatea cazului
între 0,15— 0,30 gr. paraldehidă pe kgr. corp. Serul antitetanic se va injecta
înainte, în timpul sau imediat după injectarea paialdehidei.
Expunerea metodei este însoţită de 3 observaţîuni de tetanos genera
lizat, vindecat prin seroterapie şi paraldehidă.
I. R o sen steia .

E. A L E X A şi E. M ANO LIU: Sero-diagnostieul febrei tifoide în lu
mina neuilor cunoştinţe asnpra strnctnrei antigeniee a germenilor. — Areh.
Itoum. de Path. exper. et de Microb. No. 2/935.
Lucrarea evidenţiază valoarea analizei serice calitative a receptorilor
în diagnostisul febrei tifoide. Din 190 de bolnavi, la 29 febra tifoidă nu a
putut fi confirmată de nici unul din mijloacele curente de laborator, ci numai
prin analiza serică calitativă.
După lucrările româneşti făcute de Combiescu, Diescu şi Demetrescu, lu
crarea de fată arată superioritatea, acestei metode azi unanim recunoscută şi nece
sitatea de a se căuta aglutininele dc tip „O ” în infectiunile tifice şi paratifice.
I . R osen sleln .

Prof. A L . SLĂT1NEANU şi D -r E. BUTTESCU: Asociaţia dintre
seariatină şi febră tifoidă. —- Revue Medico-chirurgicale de Iassy Lo. 1-2/935.
In decurs de 10 ani autorii au întâlnit 21 de cazuri de seariatină şi
febră tifoidă asociate, ale căror observaţiuni publică.
In cazurile întâlnite, infecţiunea care a fost contractată mai intâiu a
fost cca tifică în 17 cazuri 81 0/o, în 2 cazuri ( , 5 ° / 0) ambele infecţiuni par
a f i contractate în acelaş timp şi în 2 cazuri (9,5 0/o) febra tifoidă s’a gre
fat peste seariatină.
La bolnavii cu seariatină în descuamaţie şi cu febră în platou, fără
alte complicaţii a scarlatinei trebuc să dea de gândit la o febră tifoidă ce
se confirmă prin heremocultura, reacţia W idal, etc.
I. R osenstein.

D -r l ’H. D UM IT RESCU: Fenomenal de extincţie Scholtze-Charlton
în seariatină. — La Pressc Medicale No. 31/1935.
După ce descrie technica şi interpretarea fenomenului de extincţie,
autorul trece la expunerea cercetărilor personale. Intr’o primă serie de cer
cetări arată că şi serul persoanelor cu D ick pozitiv poate provoca fenomenul
de stingere, ceace ar arăta că mecanismul fenomenului lu i Schultze-Charlton
nu este până în prezent lămurit. In acelaş sens ar pleda şi a doua serie
de cercetări ale autorului care provoacă fenomenul de stingere cu soluţie de
clorur de calciu 1, 2, 3, 5 şi 10 0/0 .
I R.

Prof. A L . SLĂTINEANU, Prof. I. BĂLTEANU, I. A L E X A , M.
F R A N K E şi A . A G A V R ILO A IE : Spre o nonă epidemie de poliomielită. —
Consideraţiuni clinice, epidemiologiee şi profilactice cu prilejul frequenţei
neobişnuite a cazurilor de poliomielită în spitalul „Izolarea” , în lunile August-Sept. 1935. (Revista Ştiinţelor Medicale No. 12/1935).
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In spitalul „Izolarea” şi în clinica, infantilă din Iaşi au fost inter
nate în lunile August-Septembrie un total de 23 cazuri de poliomielită,
provenite din judeţul Iaşi şi judeţul Bălti.
Simptomatologia bolnavilor internaţi în spitalul „Izolarea” a pre
zentat următoarele caractere: începutul boalei a fost brutal, temperatura os
cilând între 38-40°, mentinându-se 5-8 zile, cu cădere de cele mai multe ori
în lysis. Majoritatea bolnavilor a prezentat tulburări gastro-intestinale aşa
de pronunţate încât medicii l ’au trimes în observaţie pentru enterită; la 5
cazuri s’au constatat vărsături; la 4 bolnavi redoarea cefei şi la 6 dureri
în membre. I ’aralisiile au apărut între a Il-a şi IV -a zi. Fenomenele gene
rale au durat aproximativ 10 zile, paralisiile au dispărut în 3 cazuri după
10 zile de boală şi în 5 cazuri au continuat a persista şi după această
dată.
•
Autorii expun pe larg datele epidemiologice şi fac interesante consideratiuni practice, din cari conchid că serul persoanelor „normale” conţin
anticorpi neutralisatori ai poliomielitei şi că este necesară crearea unor cen
tre de vaccinare contra poliomielitei.
I. R osen sleln .

Neurologie.
A. TUPA: Étude histopathologique d’ un Sewannome localisé sur le
trajet d’un rameau du nerf, facial. —• Arch. roum. de path. experiment.
No. 3/1935, p. 382.
Importantă şi complectă comunicare histo-patologică a unui Schwanom al regiunei parotidiene, — ce a evoluat fără turburări, insiduos, fără
durere mai mulţi ani. Tumora era aşezată în latul anterior al parotidei
încapsulată şi în strânsă legătură cu o ramură a nervului facial. Elementul
principal al structurel acestei tumori este syncitium lui Schwann al nervi
lor periferici, ce e foarte mult hypertrofiat. In stare normală syncitium lui
Schwann e foarte subţire, în stare patologică are aspectul unui strat gros
cytoplasmic ce e interpus între neurită şi ţesutul conjunctiv al endonervului.
Autorul a putut să urmărească transformările suferite de teaca nevroglică
a lui Schwann de la începutul hipertrofiei în jurul neuritelor până la pro
liferarea enormă în mijlocul tumorei. Tumora este formată dintr’un sac fibros
care învelea tumora şi din tumoră. Sacul fibros era format dintr’o reţea de
fibre colagene mai dense la exterior şi mai subţiri în partea internă. Tu
mora este formată dintr’o parte centrală densă formată dintr’un tesut bogat
în nudei ovali şi turtiti care sunt înconjuraţi de o cytoplasmă spongioasă',
tesut ce e dispus în bande. Aceste bande sunt dispuse concetrie în jurul
neuritei sau a unui mic capilar; partea periferică a tumorei e. formată
din fibre colagene ce formează fascicule, substanţă fundamentală interstitială şi o serie de bande syncytiale ce o parcurg. Elementul principal ce
formează tumora este syncitium lui Schwann, este reprezentantul nevrogliei
în ţesutul nervos periferic. Profesorul N a g e o t t e a reuşit să provoace o
hipertrofie considerabilă a tecei syncyliate a lui Schvann, şi sunt orientate
paralel în fascicule sau panglici ce se încrucişază sau se împletesc exact ca
în tumora ce o descrie autorul. Probabil o iritaţie locală trecătoare de natură
inflamatorie, traumatică a cauzat ruptura echilibrului septemului neuritei —
nevrogliei — fibroblastelor nervului în favoarea nevrogliei şi a dat tumora.
R . H irsch.
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Oto - Rino~Laringologie.
Prof. BU ZOIAN U: Importanţa elinică a semnului fistulei în otitele
eroniee supurate. — Extras „E cvista de Chirurgie” , 1934.
Ot. medie supur. cron. e o afecţiune periculoasă. De aceia eforturile
medicale trebue îndreptate în scopul' vindecărei supuratiei.
Semnul fistulei e o probă pneumatică pentru cercetarea nistagmului
provocat prin compresiunea sau decompresiunea labirintului. El se bazează
din punct de vedere fiziopatologic pe experienţa lui E w a 1 d.
Compresiunea canalului semicircular — nistagm de aceiaş parte. De
compresiunea can. semic. — nistagm de partea opusă. Semnul adesea e
foarte evident.' La unii pacienţi se face proba numai prin compresiunea di
gitală pe tragus. Sunt şi variante ale acestei probe. Semnul fistulei indică
un ap. vestibular încă excitabil. Ea contraindică operaţia pe labirint, dar.
dă alarma pentru grăbirea evidărei petromaştoidiene. Chestiunea interesează
pe orice medic practician.
D -r A postol.

Prof. P.UZOIANU: Trepanaţia mastoidiană actuală. — Extras „C luj
medical” , 1935.
Scopul principal în trepanatia mastoidei bolnave este antrotomia.
Simpla deschidere a antrului nu-i suficientă. Trebue să-i urmeze mastoidectomia. Practic e imposibilă cea de a doua: rămân porţiuni osoase periferice
din mastoidă, care nu pot fi rezecate fără riscul infectării şi lezărei orga
nelor adăpostite de mastoidă. De aceia autorul crede că termenul lui M o u r e t
de mastoidotomie maximă, dat operaţiei moderne de mastoidită, este cel mai
potrivit (vezi şi artic. Buzoianu-Tempea, „Spitalul” . IX . 1927.
Obiectivul principal rămâne antfocelulotomia totală. Cel de al doi
lea obiectiv trebue să fio celulostomia maximă.
Autorul a făcut numeroase operaţii pe mastoidă. In acest studiu
prezintă doar 6 observatiuni clinice originale.
Studiul mai cuprinde o parte şi anume acea privitoare la metoda
întrebuinţată de D-sa în cazurile de mastoidită postgripală (epid. 1935, din
Cluj) şi anume paracenteza largă a mastoidei. Această metodă a sustras un
mare procent de bolnavi de la trepanatia mastoidei. In tehnica paracentezei
se deschide şi atica prin secţiunea plicei timpanale poster.
D-r Apostol.

Prof. G. BUZOIANU: Noi contribnţinni clinice la semiologia eefaleei
de origină nasală. — Extras din „Spitalul” , 9/934.
Sindromul cefalee a preocupat pe autor încă din 1926. In sensul acestei
preocupări a publicat singur sau în colaborare eu alţii, diferitele D-sale cer
cetări unele de o importantă practică mare, ca de ex. acelea publicate îm
preună cu Prof. Anghelescu. „Recherches sur la pathogénie de la céphalée
post rachianesthésique” . (Lyon chirurg. 1932, pag. 521— 557).
In articolul pe care-1 recensăm şi în jurul a 2 observ, clinice personaler autorul se ocupă de semnul sau punctul dureros al lui E w i n g .
Acest punct nu corespunde nici unei emergente nervoase. Face parte din turburarea vasomotorie şi sensitivă regională. N u-i punct reflex. E l poate fi
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interpretat în sensul manifestării sensitive metamerice a unei congestii osoase
în teritoriul de interferenţă acelei de a Il-a ramuri a trigemenului şi a
zonei T 2. Simpatice.
D i Apostol.

Parasitologie.
D -ri V. STB.Of.SCU şi I. G O X ŢE A : Consideraţinni clinico-tcrapeutice asupra două cazuri rare dc malarie tropică. — Spitalul No. 9/1935.
Două cazuri do paludism tropical; unul cu simptome pseudo-apendi.culare asociate cu o anemie de tip pernicios, altul cu crize disinteriforme.
In ambele cazuri simptomele au dispărut în urma tratamentului antipaludic cu chinină, plasmochină şi atebrină.
•i Autorii subliniază în primul caz, absenta din sânge a hematozoarului
în timpul accesilor dureroase algide ale bolnavului şi apariţia părăsitului
după reactivarea cu chinină timp de 2 zile.
Autorii preconizează un tratament m ixt: medicaţia atacând schizontii
(chinină şi atebrină) urmată de medicatie care suprimă gârneţii (plasmochină
2— 3 serii).
/. R osenstetn

Pediatrie.*I.
D -r I. NEMOIANU: Subalimcntaţia sugarilor alimentaţi
Vestul Medical Sept. 1935.

la sân. —

Cazurile de subalimentatie, la sân sunt tot mai des întâlnite în unele
regiuni şi în anumite clase sociale. Autorul aduce câteva 'interesante date sta
tistice: La - dispensarul pentru sugari din cartierul Mehala al oraşului Tim i
şoara, erau alimentaţi exclusiv natural, la prima vizită medicală, din 1500
sugari sub vârste de 4 -luni, numai 500 sugari; restul erau alimentaţi
mixt sau artificial. Din cei 500 de sugari, 340 adică 68 0/o au fost găsiţi
la. un moment dat subalimentaţi şi autorul a recurs la complectarea alimentaţiei
naturale cu lapte de vacă. .
;
: O - altă statistică privind clasele sociale mai înstărite arată din 345
sugari 118 (44 0/o) subalimentaţi la data cercetării.
Pornind dela .aceste date autorul face o detaliată descriere a subalimentaţiei la Ban, precizându-i cauzele, simptomatologia şi tratamentul. A r
ticolul prezintă o deosebită valoare documentară şi atrage atenţia asupra
unei importante probleme medico-sociale.
I. Rosenstetn.

Prof. GH. POPOVICI: Diferenţele pe sexe în mortalitatea copiilor.
Legături eu vitaminele. — Clujul Medical No. 11/1935.
După o serie de interesante cercetări personale, autorul ajunge la con
cluzia că mortalitatea infantilă este mai ridicată pentru sexul masculin decât
pentru sexul femenin. Aceasta s’ar datori faptului ca nevoia dc vitamine este
mai accentuată la băeţi din cauza creşterii lor mai accentuate. Aşa se explică
după autor marea mortalitate de .bronehopneumonie a băeţilor spre sfârşitul
iernii, mortalitate favorizată' de avitaminoza D.
I. Rosensiein.
8
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Doc. A X E N T E IAN CD : Profilaxia actuali a bronehopnenmoniei su
garilor. — Clujul Medical No. 11/1935.
După o scurtă expunere asupra infectiunilor căilor respiratorii şi asup.a
bronchopneumoniilor la sugari, în care utilizează cele mai recente date biblio
grafice, autorul arată mijloacele actuale de profilaxie şi anume: alimentaţie
cantitativă şi calitativă suficientă. Pentru sugarii de câteva luni este nevoe de
lapte matern, viata în plin aer şi raze ultra-violete; profilaxia rachitismului
şi a spasniofiliei; protecţia mecanică a sugarilor contra infectiunilor; vaccinoprofilaxia polivalentă; sterilizarea purtătorilor de bacili difterici prin me
toda preconizată de autor şi anume prin spirojid sau stovarsol în suspensie
apoasă de 100/ q , de trei ori pe zi câte 5 pic. instilate în nas timp de 5 zile.
Autorul închee insistând asupra nevoi de a instrui mamele asupra importantei
infecţiilor rino-faringiene.
I R osenstein.

Prof. GH. POPOVICIU şi C. BLOSU: Contribuţii la studiul meta
bolismului mineral la topii. — Clujul Medical No. 8/1935.
Autorii reiau studiul calciului şi fosforului în diferite stări patologice
la copii. A fost determinat calciul şi fosforul din serul sanguin la 49 copii
suferind de rachitism, tetanie, afecţiuni respiratorii,, turburări digestive, dia
teză exudativă, tuberculoză, ipertiroidism, choree şi luxatie coxofemurală.
Rezultatele obţinute confirmă cercetările străine şi cele făcute de D -l
Prof. Popoviciu până acum în ceeace priveşte rachitismul şi tetania.
In afecţiunile respiratorii calciul este uşor ridicat, fosforul scăzut; îa
turburările digestive calciul este mărit şi fosforul normal; în tuberculoză cal
ciul este foarte uşor ridicat şi fosforul scăzut; în diateza exudativă calciul
este la limita inferioară a normalitătii şi fosforul uşor ridicat. Toate aceste
date sunt printre primele de acest fel.
I. Rosenstein.

Doc. A X E N T E IA N C U : Doi sugari cu diateză exudativă inoculaţi sub
cutanat eu doze mari de B. O. G. — Rev. de Igienă Socială No. 11/1935.
• După ce aminteşte noţiunile asupra patogeniei şi tratamentului diatezei
exudative şi asupra aofiunei B. C. G .-ului după ultimile cercetări, autorul
expune observatiunile a doi sugari cu manifestări exudative, cari au fost
inoculaţi subcutanat cu doze de B. 0. G. de 20— 50 ori mai mari decât cele
preconisate până acum. Copiii au evoluat bine şi se găsesc sănătoşi la 15
luni după injecţie.
După cercetările autorului se constată următoarele: Tuberculino-reactia
Pirquet a devenit pozitivă după 25 zile în primul caz şi după 33 de zile
în al d o i l e a d e c i în ambele cazuri mai repede decât în vaccinarea p e 1cale
bucală. Examenul radiografie evidenţiază în mod incontestabil tendinţa la
sclerozare a lesiunilor pulmonare postvaccinale cu B. C. G.
Greutatea ambilor copii a fost uşor inferioară cifrei normale; nu
se poate totuşi preciza cauza, dată fiind diateza exudativă ce prezentăm şi
Viteza de sedimentare şi formula leucocitară nu a putut da indi
caţii precise fiind practicată de prea puţine ori şi la intervale prea mici.
'

I. Rosenstein.
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Piele.
D-r P. ROIBAŞI: Contribuţinni la patogeni* erupţiunilor urtiearifotme de sforf. — Spitalul No. 7—8/1935.
Este expus cazul clinic al unei femei de 32 ani la care după orice
apare o erupţie urticarină. După ■câteva minute această erupţie dispare şi
în locul ci apare o erupţie morbiliformă care durează 20— 30 minute, după
care pielea ia aspectul normal. Toate aceste manifestări cutanate se repro
duc la un nou efort.
Autorul situiază această observaţie între fenomenele de alergie cu
tanată. Substanţele histaminice cari se găsesc în piele deslăntuie fenomenul.
1. B.

D -r I. U LE IA : Eczemă bilaterală, consecutivă
unei anestezii loeale
pentru extraetie dentară. — Rev. de Stomat. No. 9/1935, p. 432.
Comunică un caz de eczemă a feţei observat în urma unei injecţii de
novococaină 2®/0 pentru extracţia unui molar superior drept. Bolnava a mai
suferit în trecut o eczemă cu ocazia altei extractiuni cu anestezie locală cu
novocaină. Autorul exclude posibilitatea unei infectiuni focale ca punct de
plecare de la dintele extras şi crede că eczema bilaterală a fetei în acest
caz este datorită intolerantei pacientei fată de novococaină.
Cercetând o serie de lucrări privitoare la dermatitele consecutive in
jecţiilor cu diferite anestezice crede că are loc un fenomen anafilactic dat
de medicament.
■

R .B .

Psichiatrie.
.
D-r P. PITULESCU, A . B A K K şi ENĂCHESCU: Studiul vitezei
sedimentare în afecţiunile neuro-psihiatriee. — Spitalul, No. 12/1935, p. 465.

A u executat proba sedimentării gobulelor roşii la 240 bolnavi, din
care la 108 în mai multe rânduri la acelaşi bolnav (după metoda tVestergreen), rezultatele concordă cu cele clasice în ceace priveşte comportarea
vitezei în bolile intercurente acute, în procesele, tuberculoase. Ca date carac
teristice bolnavilor unor ospicii de alienaţi, găsesc: un număr mare de tuberculoşi la alienaţi, formele latente au fost depistate cu ajutorul vitezei
de sedimentare; la paralitici generali viteza de sedimentare este mărită şi
persistă după malario-terapie şi tratamentul arsenical; stările de agitaţie
au o viteză dc sendimentare mărită; schizofrenicii tineri au o viteză de
sedimentare mică, cei cronicizati o mărire a vitezei; urmărirea vitezei în,
serviciile de psihiatrie ar servi la depistarea tuberculozei latente, la sta
bilirea prognozei psihozelor însăşi. A r ajuta la stabilirea unui diagnostic
într’o tumoră sau un abces, cerebral.

r. a.
• P. PITULESCU, A. B A K K şi GH. TĂMĂŞESCU: Considerajiuni asnpra patogeni» melancoliei în legătură cu tratamentul hematoporfirinie. —
Noua Revistă Medicală No. 9/1936.
I
Pe baza rezultatelor bune obţinute de autori prin situhormonoterapie
în cazurile de melancolie pură şi în formele depresive ale psihozei maniaco-
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depresive, se cred îndreptăţiţi a atribui patogenia melancoliei şi psihozei
maniaco-depresive unei cauze endocrine; autorii consideră creerul în întregime
drept centru al sistemului endocrin, cu funcţiuni şi relatiuni hormonale prea
puţin cunoscute până în prezent.
Pornind dela concepţia liormono-patogenică a melancoliei, autorii văd
în hemâtoporfirină o substanţă folodinamică cu repercutiuni hormonale, sau
vitamino-hormonale.
In favoarea acestei conceptiuni pledează şi rezultatele bune obţinute
de Ivehrer şi Klimke în tratamentul melancoliei, prin administrarea extra
selor hipofizo-testiculare concomitent cu porfidîna.
I. R osen stetn .

Sânge.*I.
D -ri T. VASILIU , N. IOAN1D şi D. HOM ORICEANU: O nonă me
todă de identificare a sângelui. — Spitalul No. 10/1935.
Autorii întrebuinţează leucoverdele de malachit după tehnica AdlerMedinger, cercetând-o pentru indentificarea urmelor de sânge, în comparaţie
cu alte Teactiuni.
După numeroase experienţe autorii ajung la conclusia că metoda AdlerMedinger prezintă un progres în tehnica medico-legală prin specificitatea,
simplicitatea şi sensibilitatea ei.
I .R .

A . ASLAN, N. GINGOLD şi E. BACALOGLU: Observaţia unui caz
de agranulociloză pură. — Bull. et Mem. de la Soc. Med. des H op. de
Bucarest, No. 9/1935.
Autorii descriu un caz de agranulocitoză pură, cu sfârşit letal. In
timpul tratamentului myelo-excitator s’a observat o creştere a granulocitelor până la 18<yo, ceace ar f i indicat o formă plastică, spre deosebire
de formele aplastice unde nu se observă nici o reacţie la tratament. Din
acest caz ca şi din altele publicate, autorii cred că această clasificare nu
poate servi şi ca un indicator de prognostic. Deasemenea nici puncfia sternală nu poate da indicaţii prognostice — aşa cum s’a pretins — fiindcă
există zone. hiperplastice cari tocmai ele pot fi punctionate.
Expunând cercetările patogenice asupra agranulocitozei, autorii amin
tesc de interesantele cercetări comunicate de Prof. Danielopolu la Acade
mia de Medicină din Paris, recensate de noi, care arată acţiunea nucleilor
benzenici asupra organelor hemato-poetice, antagonismul acestora cu luminalul şi pericolul întrebuinţării îndelungate a medicamentelor cu nucleu
benzenic.
I. R osenstetn .

Prof. P . TOMESCU, N . GRUIA IONESCU şi P. CONSTANTIEESCU: . Modificările formulei leueoeitare după injeeţiuni intravenoase de al
cool. — Bull. et Mem. de la Soc. Med. des Hop. de Bucarest, No. 9/935.
Injecţia intravenoasă a 15 cmc de alcool diluat 1/3 în apă fisiologică
modifică formula leucocitară în majoritatea cazurilor. In urma injecţiei se
constată o mărire a procentului de limfocite sau a polinuelearelor neseg
mentate (în 18 cazuri).. Uneori aceste două elemente cresc împreună (8 cazuri).
In 3 cazuri nu s’a observat nici o modificare a formulei.
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Variaţiile survin între 30-120 minute.
Se pare că alcoolul, în. aceste condiţiuni, nu este numai un agent
de splcno-contractie, ipoteză emisă de autori într’o comunicare anterioară,
dar influenţează şi complexul limfo-hemato-poietic, favorizând trecerea ele
mentelor celulare în sânge.
I. Rosenstetn.

Stomatologie.
Prof. D-r I. ALEMAN, D-r V. VASILESCU şi D-r ORJEKOWSCHY:

Carie şi graviditate. — Rev. Stomatol. No. 9/1935, p. 407.
Autorii cred că trebuie dat o mai mare atenţie cariei dentare din
timpul graviditătei, mai ales că femeile se plâng că dinţii li s’au alterat
mult în timpul graviditătei şi a alăptărei.
Intervin o serie de factori care contribue la decalcifierea organismului
matern, glandele cu secreţie internă, vitaminele şi razele sunt fixatori ai
calciului; dat fiind o serie de modificări cndocrino-simpatice din timpul
sarcinci, ne explicăm gingivitele congestive şi cariile dentare. S’a observat
la gravide o mărire a escretiunei de calciu în urină şi materii fecale.
Autorii recomandă a se da o deosebită atenţie tratamentului dentar
în timpul sarcinei, mai mult ca pe lângă serviciul maternitătei să fie şi
un serviciu stomatologic.

r . n.

Terapeutică.
DEM. PAULIAN, C. EORTUNE8CU şi M. C. TUDOR: Tratamentul
preventiv eu acecolină al sindromului hipotensiv post-funcţional. — Cernăuţii
medical No. . 12, p. 879, 1935.
Autorii întrebuinţează injecţiile cu acecolină la bolnavii căorra li se
face punctia lombară cu scopul de a evita hipotensiunea cefalo-rachidiană
şi accidentele neplăcute pentru bolnav ce punctia le provoacă. Din cercetă
rile ce au făcut rezultă eă: 1) injecţiile cu acetylcholină imediat după punctia
lombară face punctia inofensivă; 2) acecolina fiind un excitant al para-simpaticului şi al musculaturei netede, antispasmodic vascular şi dilatator vas
cular, are acţiune asupra angiospasmului vascular la nivelul plescurilor choroide; 3) o singură injecţie cu acetylcolină sub-cutan 0,20 gr. făcută imediat
după panctia lombară, înăbuşe fenomenele supărătoare ce s’ar declanşa a
doua zi. Autorii cred că acecolina este eficace în accidentele de hipotensiune
cefalo-rachidiană şi trebue să fie întrebuinţate ori de câte ori se face o puneţie
lombară.
R. H.

Agr. IULIU ORIENT: Ccntribuţinni la tratamentul perorai al tumo
rilor maligne. — Cancerul No. 3/1935.
Pornind dela constatarea că în timpul desvoltării cancerului conţi
nutul în sulf al organismului diminua, autorul administrează această sub
stanţă pentru a înlocui pierderile celulare. O combinaţie de sulf şi siliciu
preparată de autor i-n dat rezultate apreciabile în tratarea bolnavilor do
cancer admişi la Istitutul de cancer şi la clinica ginecologică din Cluj.
I. R.
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D-r 6H . NASTASE: Myeosis fungoid tratat cu malaria. —
Meedico-Chirurgicale de Iassy No. 1— 2/1935.

Revue

Este expusă observaţia unei bolnave de 44 ani cu myeosis fungoid
tratată în diferite feluri fără rezultate apreciabile. Bolnava este impaludată
cu malaria tertă şi face 11 accese febrile, din cari 3 trec de 40°. La o
lună dela tratamentul cu malaria bolnava prezintă din punct da vedere al
erupţiei cutanate aproape o vindecare.
..
••
Mecanismul de acţiune al malariei asupra mycosis-ului fungoid nu este
explicat.
A R.
GH. IAMANDI şi N. COVALI: Tratamentul ulcerelor gastro-duodenale perforate. — Revista de Chirurgie, No. 5— 6/1935.
Pe un număr de 7 cazuri de ulcere gastro-duodenale perforate, operate
în Spitalul de urgenţă din Bucureşti, autorii fac consideraţiuni clinice şi mai
ales operatorii. Din experienţa acestor cazuri, precum şi din consultarea lite
raturii, sunt de părere că rezecţia largă este cel mai bun tratament chirur
gical al ulcerelor gastro-duodenale perforate.
Aplicarea rezecţiei este subordonată de anumite' cauze locale şi gene
rale (vârsta bolnavului, starea generală, timpul de când s’a făcut perforaţia).
Rezecţia se face, de obiceiu, în primele 24 ore.
In cazurile grave se aplică procedee paliative, cele mai simple ca:
infundarea, epiplooplastra, anastomoza.
I. Rosenstetn.
D-r V. Z1GURA: Roentgrnterapia în peritonitele tuberculoase. — Spi
talul No. 10/1935. •.
.
Autorul expune statistici cu cari demonstrează bunele rezultate obţi
nute cu Roentgenterapia în peritonitele tuberculoase. A tratat personal 9 ca
zuri, din cari 6 forme ascitice şi 3 forme adesive cari s’au vindecat cu
R. X şi U. V. In serviciul D-rului Auburg din spitalul Beaujon a urmă
rit 34 bolnavi: 24 cu formă ascitică cari au dat 14 vindecări şi 8 amelio
rări; 14 forme adesive cu 6 vindecări, 5 ameliorări şi 3 morţi. Conduita
tratamentului 125— 130 kw. Distanţa focală 25 cm. Intensitatea 3 miliamperi. Filtru 10 mm. ăluminium. Doza 400— 500 R. pe câmp. Se împarte ab
domenul în 4 câmpuri şi se va radia 2 câmpuri pe şedinţă. Doza totală
este de 6000 R. repartizată pe 3 luni. Se se urmări temperatura şi sta
rea'generală a bolnavului.
I. F o n sersteln .

A. STROE: Tratamentul sereterapic al searlatinei. —
dicală No. 2/1936.

România Me

Pentru a preciza aplicarea tratamentului seroterapic pentru diferitele
forme de scarlatină, autorul le împarte în două mari grupe: 1. Scarlatina
benigne: a) formă frustă, b) formă uşoară, c) formă hiperpiretică; 2. Scarlatinc grave: a) forma toxică pură cu subvarianta fulgerătoare, b) forma ma
lignă cu angină ulcero-necrotică dela începutul boalei, c) forma septicemică
cu subvarianta piohemică. După ce face o scurtă descriere a fiecărei forme,
autorul arată indicaţiile seroterapiei pentru fiecare.
In forma frustă şi uşoară nici un tratament sero-terapic. In forma
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benignă hiperpiretică să se întrebuinţeze: ser Dick în primele 4- zile de
boală (60— 180 cmc. de ser intramuscular de odată; la copii sub 3 ani
40 cmc. sunt suficienţi). O singură injecţie este suficientă. Când nu se văd
rezultate imediate ne aflăm în fata unui caz de scarlatină complicată sau
malignă.
In formele hipertoxice întrebuinţarea serului Dick este nesigură şi
trebue asociat totdeauna cu ser de convalescent, cu sânge total de conva
lescent sau de imunotransfuzii. In unele forme din acest grup de scarlatine,
cu toată seroterapia, prognosticul rămâne defavorabil.
In formele cu angină ulcero-gangrenoasă sau ulcero-necrotică se aso
ciază în primele 4 zile de boală serul Dick, serul de convalescent şi serul
antigangrenos. După a IV-a zi este suficientă seroterapia antigangrenoasă.
In cazuri de septico-piohemie se asociează serul microbului găsit în; hemocultură (streptococ, pneumococ, anaerobi).
In forma septicemică fără angină ulcero-necrotică seroterapia antistreptococică dă destul de des rezultate favorabile, ceace nu. se întâmplă în
septicemiile' cu anginc necrotice sau gangrenoase.
1. R osenstein.

Prof. G. MARINESCU şi D-r N. D. VASILESCU: Acţiunea soluţii
lor hipertonice de CI. Na. injectate intravenos asupra crizelor gastrice tabrtice. — România Medicală No. l/l936.
Autorii întrebuinţează de aproape doi ani injecţiile intravenoase de
clorur de sodiu, soluţie 100/o, în tratamentul crizelor gastrice. Ideia acestui
tratament a pornit dela constatarea că bolnavii pierd din cauza vărsăturilor
o importantă cantitate de cloruri.
Rezultatele bune obţinute le explică prin acţiunea de redare organis
mului a sărei pe care o pierde.
Acest tratament întrebuinţat cu rezultate bune şi în alte crize dure
roase, ar indica şi o acţiune sedativă a durerei exercitată de clorurul de
sodiu.
Care este mecanismul acestei acţiuni ? Autorii enunţă factorul vas
cular, tonusul caplar, sistemul vegetativ, asupra cărora ar lucra clorurul de
sodiu şi ar provoca o liniştire a durerii.
I. Rosenstein.

P. PAVELESCU: Influenţa favorabilă a regimului deelorurat asupra
naşterii. — România Medicală No. 2/1936.
Hofstein şi Petrequin au observat primii în clinica obstetricală din
Strasşbourg, că gravidele supuse unui regim dedorurat au născut mai uşor
ca deobiceiu cu dureri mai puţin intense şi expulsia fătului mai rapidă. Re
gimul deelorurat se recomandă astfel: în ultimele 6-8 săptămâni ale sarcinii
se suprimă sarea dc bucătărie, laptele, carnea, ouăle, pâinea; uneori poate
fi suficient 1-2 săptămâni de regim. Controlul se exercită prin dozarea Na.
CI. în urină. Clorurii nu trebue să treacă de 1-2 gr. la litru.
Explicarea precisă asupra aetiunei regimului deelorurat asupra gra
videlor nu a fost încă dată; după unii autori ar atenua excitabilitatea
•centrilor nervoşi, ceace ar explica micşorarea durerilor. După alţi autori, s’ar
petrece o deshidratare a organismului, respectiv şi a uterului, care astfel
ar exercita un travaliu mai bun.
I. Rosenstein.
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D-r MEDEA NICULESCU: Dozele masive dc extract folicular. Ac*
ţinnea asupra sareinei. întrebuinţarea in scop avortiv, — Rev. de obstetrică
gynecol. No. 4/1935, p. 286.
Comunică o serie de observaţii clinice din care reese influenţa dozelor
masive de foliculină administrat pe cale intra-venoasă sau intra-musculară
în cursul sareinei din primele luni. Probele biologice asupra foliculinei au
fost făcute de Profesorii P a r h o n , Z a h a r e s c u - C a r a m a n , etc. S’a
Autorul caută a arăta acţiunea foliculinei asupra oului tânăr şi găseşte că
bolnavele cărora li s’a făcut foliculină în doze mari în scop avortiv aveau
bolnavele cărora li s’a făcut foliculină în doze mari în scop avortiv avea
mici oscilaţiuni febrile, mici hemoragii — tabloul clinic de ou deslipit par
ţial sau ou mort reţinut în cavitatea uterină.
Recomandă ca tratament evacuarea oului mort şi vaccinarea femeei, —
uneori după intervenţie febra se menţine 7— 8 zile. A observat şi cazuri grave
ca icter, colibaccilurie, cefalee. Din cele expuse rezultă că dozele masive de
extract folicular au o acţiune asupra oului tânăr, nu au vre-o acţiune asu
pra muşchiului uterin. Expulsia nu se poate executa spontan şi rapid. Deci
întrebuinţarea dozelor masive de extract folicular în scopul deslipirei şi expulsărei oului în cazuri de sarcină, este o eroare.
R . H .

Urologie - Venerologie.*I.
D-ri A. BANCIU, A. MAISLER şi C. POPESCD: Metastaze streptobaeilare profunde într’un caz de şaneru moale fagedenic. — La Presse Med. No.
20/1935.
Un bolnav prezentând un şancru moale fagedenic genital cu fimosă,
perforaţia prepuţului şi febră numai la începutul boalei;" după 10— 12 zile
după debutul infecţiunei face o localizare streptobacilară în masa musculară a
gambei drepte, infecţie făcută pe cale sanguină. Această metastază la distanţă
şi în profunzime a fost confirmată de cercetări bacteriologice, de forma şi
evoluţia leziunei.
Autorii nu au reuşit totuşi să cultive strepto-bacilul în circulaţia
sanguină.
Cazul publicat este interesant şi prin faptul că este unic până acum.
I. R.
Prof. N. HORTOLOMEI şi D-r TRAIAN KATZ-G AL A ŢI: Contribuţiuni la tratamentul cndoscopîe al abceselor cronice ale prostatei. — Rev.
Rom. de Urologie No. 5/1935.
Abcesele cronice ale prostatei nu au o simptomatologie precisă şi din
această cauză rămân adesea necunoscute practicianului.
Trebue avute în gând, abcesele cronice ale prostatei când se întâlnesc
prostatite rebele la tratament şi cari provoacă turburări de micţiune şi ale
funcţiunilor sexuale. întrebuinţarea pe o scară mai largă a endoscopiei uretrale. şi a uretrografiei va face ca abcesele prostatice să fie mai des descoperite.
Autorii au tratat 11 cazuri de acest fel cu eectrocoagulare; la con
trol, după 1— 2 ani bolnavii au fost găsiţi sănătoşi.
I Rosenslein.

B. — SOCIETĂŢI
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COMUNICĂRI:

Diviziunea ştiinţifică.
CH. ACHARD, membru al Institutului Franţei: Proteinele şi umorile,

Stndinl cantitativ şi calitativ.
Autorul publică interesantele sale cercetări asupra proteinelor umorilor
în stare normală, în afecţiunile acute şi în afecţiunile cronice. Pentru a nu
aminti decât unele din aceste afecţiuni, proteinele scad în timpul afecţiunilor
acute şi revin în timpul convalescentei, cresc în timpul ipertensiunei arteriale,
sead în hidropiziile cardiace şi renale. In tuberculoza pulmonară globulinele
cresc şi sorinele scad. Autorul arată rolul proteinelor în nutriţie şi consecin
ţele dezechilibrului acestor substanţe.
OH!

ACHARD: Aplicarea câtorva procedee fizice Ia stndinl protei

nelor umorilor.
In serozitătile patologice, densitatea optică este inferioară densităţii
serului, mai puţin redusă în exsudate decât în transudate. Coeficientul
este mai mare în serurile terapeutice decât în serul normal. Un alt proce
deu de întrebuinţat este adsorbtia proteinelor de cărbune.
Docent M. CÂNCIULESCU şi R. HIRSCH: Asupra valoare! diagnostice
a pigmentului paludean. Proba conrentrărci sale în sânge şi In urină.
In această primă comunicare autorii conchid: a) în paludismul frust
(latent) constatarea pigmentului melanic, în absenta hematozoarului, stabi
leşte diagnosticul şi institue tratamentul; b) valoarea diagnostică este re
cunoscută pigmentului paludean propriu zis, iar nu pigmentului ocre, care
are o . însemnătate secundară; c) cercetările au. fost fă ute pe bolnavi fără
îndoială paludeani după trecutul lor clinic şi după eficacitatea tratamentului.
Conf. E. O. CRĂCIUN: Asupra rcticnlo-sarcomelor apărute în afara
(csutului limfatic.
O tumoare a uterului a fost observată, prezentând o structură reticulată cu nudei de tip cdnjonctiv sau histiocitar. Existau trabeculi sincitiali, dar nu plaje sincitiale. Stroma uterină este, de altfel, reticulată în
stare normală.
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Prof. D. DAN 1EL0P0LU şi N. RĂDULESCU: Posibilitatea de obiş
nuinţă la doze mari de atropină. Pericolele preparatelor de morfină cn atropină.
Omul este foarte sensibil la acţiunea atropinéi, dar poate ajunge la
obişnuinţă suportând 15 şi 20 mgr. pe zi, cu condiţia de a începe cu doze
mici (1 până la 2 mgr.) şi de a creşte doza în fiecare zi cu un mgr.
Funcţiunile renale, circulaţia, digestia, etc., rămân normale. Fiolele de morfină-atropină şi de morfină-scopolamină, favorizează toxicomania mai mult
decât morfina singură, — şi la morfinomanii, neobişnuiţi cu atropină, cari
întrebuinţează pentru prima dată mari cantităţi din aceste preparate, poate
provoca accidente.
Prof. DANIELOPOLU şi N. RĂDULESCU: Amfotropismnl atropinéi.

Dozele mici de atropină excită atât simpaticul cât şi parasimpaticul
şi mai ales acest din urmă; dozele mijlocii au o acţiune paralizantă exclu
sivă asupra parasimpaticului; dozele toxice de atropină au o acţiune para
lizantă atât asupra simpaticului cât şi asupra purasimpaticului (acţiune
hipo-amfotonică) şi în aeelaş timp o acţiune directă asupra organelor. Se
poate disocia aceste două acţiuni, obişnuind progresiv omul prin doze cres
cânde (metodă mitridatizantă cu atropină) cacace împiedică acţiunea directă
şi lasă aproape intactă acţiunea hipoamfotonică. Această metodă ar fi de
încercat în amfotoniile esenţiale sau simptomatice, în boala lui Bascdow şi
poate şi în hipertensiunea arterială (amfotonie locală).
D. DANIELOPOLU şi N. RĂDULESCU: Prevenirea accidentelor eloroformice prin acţiunea hipoamfotonică a atropinéi. Procedeu carotidian in
opririle respiratorii eloroformiee.
O cantitate de un mgr. de atropină întrebuinţată înainte de aneste
zie, poate favoriza în loc să previe accidentele datorite anesteziei, căci la
începutul şi la sfârşitul actiunei sale, atropină exagerează tonusul parasimpatic. Metoda mitridatizantă cu atropină, întrebuinţată 3 sau 4 zile înainte
de operaţie şi care produce o hipoamfotonie, poate preveni mult mai bine
accidentele. Această preparaţie ar fi de folos şi în procedeul sino-carotidian
descris anterior de D a n i e l o p o l u , M a r c u şi P r o c a , procedeu care
permite de a reduce respiraţia în caz de oprire a respiraţiei în timpul anesteziei. ■ •
.
D. DANIELOPOLU şi N. RĂDULESCU: Tratamentul preventiv al
răului de mare prin acţiunea hipoamfotonică a atropinéi.
Răul de mare pare a fi din punct de vedere vegetativ un sindrom am■ fotonic cu predominentă parasimpatică. Doza de 2 mgr. de atropină fractionată, poate avea — cel puţin la unii indivizi — o acţiune excitantă, iar
mi paralizantă" asupra sistemului vegetativ. Metoda mitridatizantă cu atro
pină, aplicată câteva* zile înainte de îmbarcare, ar putea — prin hipoamfotonia ce produce, — să constitue un bun tratament preventiv contra răului
de mare.
Docent C. DIMITRIU şi T. TANASOCA: Acţiunea istaminei asnpra
motilităţii stomacului la om, în stare normală şi patologică.
Autorii cercetând cu ajutorul metodei viseerografice (Prof. D a n i e 
l opol u)

acţiunea istaminei asupra motilităţii stomacului la om, au ajuns
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la concluzia că această substanţă are
inhibiţie (amfotropă cu predominenţă
gerare (amfotropă cu predominenţă
mai importantă şi cea mai constantă;

o acţiune difazieă: o primă fază de
simpatică), urmată de o fază de exa
parasimpatică). Prima fază este cea
a doua este tardivă şi inconstantă.

Prof. I. IACOBOVICI: închiderea bontului duodenal în gastreetomie.
In cazul când duodenul. poate să fie bine liberat, acest procedeu constă
într’o sutură totală; după aceasta,. 2 suturi în bursă şi aplicarea bonturilor
pediculilor vasculare peste sutura în bursă. Autorul aplică metoda de peste
10 ani şi numărul fistulilor duodenale s’a redus.
Docent I. MARCU:

Ipoteză nonă asnpra automatismului inimei pri

mitive.
Ritmul inimei ar putea fi datorit unui fenomen de rezonanţă care
transformă un curent continuu în curent ritmici
• D. MICHAIL şi G. BENETATO: Cercetări asnpra respiraţiei nervului

optic.
In

leziunile oculare

consumaţia

mijlocie

a oxigenului

este

mărită

(172 şi 177, în loc de 114).
E. SERGENT, membru al Academiei de Medicină din Paris: Tuber

culoză şi Traumatism. C&teva consideraţiuni generale.
Traumatismul nu poate decât să trezească sau să provoace un puseu
evolutiv tuberculos. Un focar tuberculos trebue deci să existe prealabil. Trau
matismul acţionează fie prin distrugerea directă acelui focar printr’o acţiune
directă, fie prin distrugerea vascularei şi provocând fixarea în regiunea trau
matizată şi ulcerată a bacililor circulanţi, cari provin dintr’un focar exis
tent în activitate evolutivă.

S. 8T01CESCU şi N. GINGOLD: Acţiunea acidului aseorbic (vitamina
C) asupra metabolismului hidraţilor de carbon la omul normal.
La omul normal dozele de 0,21— 0,50 gr. de acid aseorbic pe cale
venoasă sau pe cale bucală, produc o hipogliccmie de 28— 34°/o după. 2-3
ore dela administrare. In aceleaşi condiţii, acidul aseorbic diminuă hiperglicemia*provocată do ingestia a 20-40 gr. de glucoza, dela 31 la 730/0.
Prof. P. TOMESCU şi I. COSMULESCU, D-ra P. ŞERBAN: Asnpra
unei noui proprietăţi a lichidului cefalo-rachidian: Cloruro-cristalizarea.
Sc descriu trei tipuri de cloruro-cristalizare provocate de lichidul ce
falo-rachidian: a) unul normal. (în măsura în oare subiecţii examinaţi puteau
fi normali, fiind totuşi atinşi de diferite psihoze constituţionale); b) o clorurocristalizare pe oare autorii o socotesc patologică şi pe care o găsesc, la bol
navii cu paralizie generală, Ia cari reacţinnile clasice ale lichidului cefalorachidian erau pozitive; c) o reacţie mixtă, întâlnită mai ales în psihoze
toxice sau infecţioase.
Prof. URECHIA, G. BENETATO şi D-na RETEZEANU: Variaţinnile dorului şi sodiului după extirparea suprarenalelor.
După

extirparea

suprarenalelor,

turburările

sunt mai importante decât acele ale clorului.

metabolismului

sodiului
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Diviziune de organizare:
P. GUERIN, fost intern al Spitalelor din Paris: Necesitatea înfiinţărei „Ordinul ni Medicilor”.
Autorul arată insuficienta Asociatiunilor medicale profesionale şi ne
cesitatea organizărei unui „Ordin al Medicilor”.
I. STOICHITJA, Inspector General sanitar: Conlribuţiuni la studiul
problemei sanitare rnrale. Rezultatul unei anchete medieo-soeiale.
Anchetă medico-socială arătând necesitatea anchetei individuale şi da
tele nesigure ale anchetelor oficiale.
Şe(Httfa din 4 F eb ru a r ie 1936

Diviziunea ştiinţifică:
Oonf. AL. CRALNICEANU: Cercetări clinice asupra inhibiţiei ciclu
lui sexual la femee prin unii hormoni. Efecte terapeutice.
Cu extrasele corpului galben, cu un nou hormon (Thecagene) şi cu
hormonul gonadotrop hipofizar, s’a obţinut în 22 de cazuri: oprirea com
pletă a menstruatiei în 16 cazuri, în 5 foarte micşorată şi într’un caz o
întârziere de 6 zile. In timpul cpocei menstruale în 8 cazuri: în o cazuri
a fost suprimată şi în 3 foarte micşorată.
Prof. I. ENESCU şi C. ISAC: Viteza eireulaţiei sanguine intra-he-

patice.
Viteza circulaţiei intra-hepatice la indivizii normali ar fi de 2’-4,-5\
Ea este micşorată în afecţiunile cari provoacă o jenă în circulaţia intra-hepatieă. In afecţiunile hepatice parenehimatoase (icter, cataral, toxic), ea a
fost găsită micşorată în 4 cazuri şi normală în 3 cazuri.
Prof. Hans H. MEYER, Profesor la Facultatea de Medicină din Viena:
Asupra problemei anestezici generale.
Autorul discută vechile teorii asupra anesteziei generale, arătând ero
rile pe cari s’au bazat. Reaminteşte apoi cercetările sale, cari au dus la
următoarea teorie a narcozei, azi unanim admisă: Anestezia generală se pro
duce când o substanţă oarecare, indiferentă din punct de vedere chimic, pă
trunde în lipoizii celulari la o anumită concentraţie care variază dela o
speţă animală la alta.

drid:

Prof. G. PITTALUGA, Profesor la Facultatea de Medicină din Ma
Cercetări asupra sistemului reticulo-endotelial.

Cercetări asupra sistemului reticulo-endotelial au fost întreprinse de
autor şi colaboratorii săi în scopul de a delimita nosologia acestui sistem.
Dat fiind cele 4 proprietăţi fundamentale (granulopexică, eritro-leuco-poietică,
enzimatică şi diatonică), rezultă manifestări caracteristice pentru o serie în
treagă de boale şi reactiuni studiate de Pittaluga: leismanioze, monoeitoze,
alergii, hemodistrofii, maladia lui Gaucher, etc. Autorul acordă o atenţiune
deosebită functiunei diatonice şi turburărilor şale.
Conf. A. RADO VIOI: Sindromul pseudo-epifizar de origină post-enee-

falitieă.
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Autorul aduce un fapt clinic în sprijinul ipotezei lui Lhermitte, Hcuver
şi al lui Martel, după care sindromul iui Pelizzi ar fi datorit unei leziuni
{tumoră sau encefalită) a regiunei mamilo-tuberiană fără nici-o participare
a glandei pinealc.
.
.
Conf. STROE A., M. MARBE, D. HORTOPAN, D-na H. BACALOGLU
şi D-ra A.

CORCIOVA: Modificarea reacţiei Ini Sehiek prin adăogare de

ser de cal normal.
Adăogând la diferitele diluţiuni de toxină difterică l/oO, 1/20 şi
1/10 D.L.M. 0,50 cmc. de ser de cal cu Scliick negativ, reacţia este nega
tivă în 800/0— 90°/ q. C u ser de mânz cu Schick pozitiv, reacţia este nega
tivă în 100/o.

Diviziunea de organizare:
Prof. S. NICOLAU: Principii generale de profilaxie socială anti-veneriană.
In această lucrare, concepută într’un spirit reglementarist, autorul
trece în revistă măsurile de ordin sanitar, legislativ şi educativ, cari pot
împiedica întinderea maladiilor veneriene. Cu această oeaziune subliniază
faptul că închiderea Caselor de tolerantă a avut ca .urmare un procent
mult mai mare al morbidităţii veneriene în tară.
Sunt aleşi Membrii de Onoare ai Academiei de Medicină din România .
D -l G r. A n t i p a (Bucureşti), C. L e v a d i t i (Paris), V o i n o v (Bucu
reşti).

Ş ed in ţa din ÎS F eb ru a rie 1936

Diviziar ei ştiinţifice :
Prof. M. CHIRAY, Prof, agregat la Facultatea de Medicină din Paris,
G.

ALBOT

şi P. CHENE:

Asupra unui caz de disloeafie gastrică prin.

anomalie vascnlară.
După ce arată că nu toate stomacurile alungite sunt patologice,
autorul citează cazul unei bolnave cu ptoză gastrică; ea prezenta turburări
psihice şi gastrice intricate, datorite unei fixări puternice a genu superius
şi unei motivităti exagerate cu o stare de simpatieotonie para-basedoviană.
Operată — gastro-enterostomie — bolnava este mult ameliorată.
Conf. E. C. CRĂCIUN: Despre ţesutul hcmato-eonjonctiv. I. Câteva
rcacţiuni ale ţesutului celular lax.
Se poate obţine experimental la mamifere prin agenti lipo3olubili,
reacţie pură a lipocitelor, considerate ca element parenehimatos al ţesutului
celular subcutanat. Lipocitele se liberează de depozitul lor gras, •revin la
starea de celulă mesenchimatoasă stelată şi reticulară, evoluează spre lipofag
sau spre fibrocit, prin simplă mctaplazie a celulei adipoase. Cu deosebire
interesant este studiul reticular.
Docent C.

C. DIMITRIU şi T. TANASOCA: Âeidul clorhidric şi

motilitatea gastrică. '
Cu ajutorul metodei viscerografice a profesorului DANIELOPOLU,
autorii au cercetat dacă acidul clorhidric poate produce contractiuni gastrice
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şi vice-versa, dacă contracţiunile gastrice singure pot excita glandele stoma
cului. A u ajuns la concluzia că acidul clorhidric, secretat de mucoasa gastrică,
sau introdus in stomac, n’are o acţiune excitatoare asupra motilitătii gastrice;
în cazul când el se găseşte într’o soluţie foarte concentrată, poate chiar
să determine o inhibiţie a motilitătii. Mişcările peristaltice nici ele nu
excită glandele secretoare ale stomacului.
Prof. I. ENESCU şi C. ISAC: Kongorot în diagnosticul amiloidnlui

renal.
Injectând Kongorot intravenos (12 cmc. sol. 0 ,6 °/0) la un bolnav cu
simptome de nefroză lipoidică, după o oră autorii găsesc culoarea în urină
şi sânge, ceeace face'să confirme diagnosticul de nefroză lipoidică. La autopsie
se găseşte o degenerescentă amiloidă intensă în glomeruli şi arterele renale,
— şi autorii conchid că metoda cu Kongorot este destul de nesigură în
diagnosticul amiloidnlui renal.
Prof. Agregat T. N A S T A : Tratamentul stenozelor eieatrieiale ale
laringelui prin laringotomie şi autoplastie mio-hioidiană.
Pentrn a obţine un bun rezultat în stenozele grave, autorul este de
părere să se intervină nu numai asupra cicatricei endolaringiene, dar mai
întâi asupra scheletului laringian; pentru acest motiv, autorul practică o
laringotomie şi menţine depărtate cele două jumătăţi ale laringelui prin
interpunerea a două bucăţi de os hioid. Mulajul ţesutului endolaringian se
va face pe un tub dilatator introdus şi menţinut în laringele astfel mărit. Conf. A . STROE şi E. BA N U : Efectele toxinelor anti-gangrenoase şi

antidifteriee asoeiate la eobai.
Asociaţia toxinelor difterice şi perfringens este mult mai nocivă
la cobai decât aceste toxine separat. Serul anti-difteric şi anti-gangrenos
salvează toti cobaii inoculaţi 3 ore înainte cu aceste două toxine

c.

CONGRESE

A l 5>fea congres naţional d e u ro lo g ie
Sl aniversarea a 25 ani a societăţii d a u ro lo g ie
1 5 -1 9 D e c . 19 35
REFERAT DE

D-r TRAIAN KATZ-Galaţi

Duminică 15 Decembrie 193 5, la ora 16, amfiteatrul mare
al Facultăţii de Medicină era neîncăpător pentru selectul public
venit, să ia parte la aniversarea a 25 ani de existenţă a fostului
Cerc de Studii Genito-Urinare întemeiat de regretatul Herescu,
Cerc care s’a contopit mai apoi cu societatea de Ginecologie Obste
trică ŞÎ Urologie. Aceasta, a fuzionat în 1929 cu societatea de
chirurgie şi a devenit în fine în 1933 actuala societate română de
urologie.
Deşi direcţiunea revistei mi-â atras atenţiunea să fiu cât
mai scurt asupra redărei conţinutului discursurilor, ţin totuşi să
relev dela început că rar mi-a fost dat să aud şi să văd atâta
sinceră emoţiune, atâta profundă regretare, şi unanimă recunoaş
tere a meritelor celui ce a fost profesorul Herescu.
Oratorii se întreceau în a depune în faţa auditoriului nu
flori de stilistică, ci preţioase amintiri pe care unii le reîmpros
pătau cu câte o lacrimă.
Prof. GHEORGHIU, revede pe neobositul coleg de internat dela Paris,
pe colaboratorul lui la societatea de ginecologie şi obstetrică şi-şi exprimă
marea satisfaetiune sufletească văzând că opera înfiinţată de ■ Herescu şi
continuată de el şi de Cealâc după moartea prietenului lor, este astăzi
atât de bine şi demn condusă.
P rof. HORTOLOMEI, actualul preşedinte al societăţii de urologie',
relevă tenacitatea, pasiunea şi concepţia clară despre urologie a regretatului
Herescu, care acum 30 ani se impunea celor din tară şi străinătate prin contributiunile sale. Prin Cercul de studii Genito-Urinare înfiinţat de el, a im
pus lumei dela noi necesitatea învăţământului urologic ca o specialitate. So
cietatea de urologie are astăzi un organ al ei de publicitate, revista Română
de Urologie, la care colaborează confraţi străini, iar numele urologilor ro
mâni sunt citate în străinătate. ,,Ca e recunoştinţă pentru eeaee a fost He-

„rescu pentru urologia română, avem datoria să-l dăm ea exemplu şi eu o
„îndrumare pentru cei ee ne urmează, fiind încă o afirmare a gloriei Nea„mului românesc” .
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Domnului l ’rof. Agr. GH. M ARIN ESCU îi revine propriu zis fondul
omagierii lui Herescu, fiindu-i extern, intern, şi asistent. „A vem nevoie de *
„tradiţie de muncă, de cinste, ea să dăm pildă generaţiilor viitoare” . In 1899
Here.scu este premiat de către Academia de Medicină din Paris pentru lu
crarea sa asupra intervenţiilor precoce in tumorile renale. In 1903 devine
docent de urologie la Coltea; este colaborator şi membru corespondent al ce
lor mai importante societăţi savante. In 1911, devine profesor de clinică
cu unanimitate de voturi. Noi investigaţii şi probleme urologice sunt aduse
şi întrebuinţate de maestrul dela Coltea: endoscopia şi cateterismul ureteral,
intervenţiile precoce în tuberculoza renală, prostatectomia transvezicală, dis
pariţia tuberculozei vezicale primare şi atâtea alte domenii din urologic
care îl impun la noi şi peste graniţă. Dar ceace a mişcat şi a fost necunos
cut tineretului din sală, a fost descrierea sufletului lui Petre Herescu din
colo de zidurile spitaliceşti. Politicos, respectuos, bun, animator, bucurându -se de ascensiunea celor din jurul lui, căutând să-i facă să pătrundă lozinca
„m ai binelui” în drumul vieţii, acest genial pedagog, obişnuia să cheme
pe elevi şi colaboratori la el acasă şi acolo, în atmosfera de ideal cămin con
jugal al lu i Herescu se făcea muzică, se discuta literatură, se legau prie
tenii şi se făureau năzuinţe.
D -l Docent POPESCU M. BUZĂU redă a amplă biografie a oma
giatului mort de un atac de anghină de piept în 1915 în vârstă numai
de 47 ani. Arată evoluţia cercului de studii genito urinare până la actuala
societate română de urologie.
D -l Prof. E. TEPOSU, preşedintele congresului de urologie, ca repre' zentant al societăţii ştiinţelor medicale din Cluj şi a facultăţii de medi
cină din Cluj, începe prin a face o scurtă auto-biografie şi apoi un istoric
al urologiei universale din al căriii centru, şcoala lui Guyon s’a desprins
şi marele Herescu „care a da t creatori şi ere afinai” . In cuvinte foarte miş
cătoare şi mult apreciate de public, profesorul Teposu, descrie opera lu i He
rescu „care n’ a cunoscut odihnă pe pământ, care. s’a consumat în viaţă,
în vălvătaic de torţă ca să aprindă noui lumini” . Noi, cei dela Cluj, am
primit lumina din vechiul regat şi o vom menţine .nealterată, pentru uni
ficarea şi gloria neamului românesc. Declară deschis cel de al cincilea con
gres naţional de urologie şi dă cuvântul domnului P rof. LICHTENSTERN,
delegat al Facultăţii de Medicină din Viena, urolog cu renume mondial
care în limba franceză aduce salutul Facultăţii de Medicină din Viena, in
ducând elogii urologiei române.
Domnul Profesor IACOBOVICI din partea societăţii de chirurgie, se
scuză că e silit să improvizeze. Atât de puternice trebuie să fi fost im. presiunile lăsate de opera, viata şi sufletul lui Herescu asupra celor ce au
trăit în intimitatea lui, încât numai aşa ne explicăm emotiunea ce stăpânea
pe acest desăvârşit orator, atunci când sincer, duios, părinteşte căuta să
ne transpună dincolo de cadrul acestei festivităţi, în viata intimă a dispăru
tului, unde chemafi în jurul unei mese colegiale, discutiuni filozofice şi
acorduri muzicale împrăştiau aburul unei ceşti cu ceai şi fumul unei tiga"
rete oferite cu multă gratie şi prietenie. Pe vremea aceia când cuvântul
profesor era sinonim cu lege, spiritul lui Herescu iradia o disciplină ştiin
ţifică şi sufletească printr’o prismă democratică.
Prof. NICOLAU în numele societăţii- de dermatologie. aduce nu nu
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mai în calitatea sa oficială omagiul celui 'dispărut, ci şi în calitate de prie
ten şi admirator al lui Herescu.
P rof. MIHĂILESCU O.
reuşită deplină congresului.

în

numele

societătei de

hidrologie,

urează'

!
D -rul TEM PEA regretă că nu poate avea accentele sincere ale prede
cesorilor, deoarece nu l-a cunoscut pe Herescu şi urează societăţii de urolologie ajunsă în scurtul interval de 25 ani la nivelul societăţilor străine,multă prosperitate.
Prof. Agregat ION JIAN U , secretai- general ’ al asociaţiei chirurgilor
federatiunei micii antante, se adresează doamnei Herescu soţia omagiatului
(pe care nu ştim din ce motive au aşezat-o izolată la spatele .biuroului)
aducând elogii căminului şi vieţii lor de familie. Urează prosperitate socie
tăţii de urologie, omagiind pe profesorul Teposu şi pe maestrul Lichenstem.
Se citesc scrisorile de felicitare din tură şi dela diferitele societăţi
şi asocia{iuni internaţionale, prin care se confirmă încă odată interesul ce
aceste societăţi îl poartă congresului şi societăţii române de urologie, după
care solemnitatea ia sfârşit.

#

*

Congresul a ţinut patru zile. Deşi publicitatea a fost dintre
cele mai largi, fie în marile cotidiane, fie prin invitaţii şi afişe
mari lipite la mai toate spitalele,. totuşi au lipsit mulţi, foarte
mulţi confraţi din provincie, dar ce-i mai trist şi regretabil,. chiar
şi din Bucureşti. Ar trebui căutate modalităţile prin care să putem
atrage la aceste congrese (dacă acest termen poate fi utilizat,
atunci când e vorba de îmbogăţirea cunoştinţelor medicilor în ve
derea salvgardărei vieţii aproapelui nostru) marele public medical
care se ocupă cu afecţiunile genitofurinare fără să mai vorbesc
şi de medicii practicieni care-şi închipuiesc poate că activitaţea acestor congrese este pur ştiinţifică fără nici o lăture practică, deci
fără valoare pentru ei. Sugerez cu această ocazie forurilor compe
tente înfiinţarea unor zile medicale urologice cu un caracter prac
tic, oferite medicilor practicieni cari să poată lua astfel act de
progresele realizate în domeniul urologiei: (exploraţie, diagnostic,
clinică, terapeutică, etc.). Referatul acestui congres va permite con-‘
fraţilor să-şi dea seama că problemele mari discutate în raport au
o valoare practică considerabilă pentru tot ce-i medic, şi că din
abundentul material de comunicări unele îl pot interesa pentru
imediata aplicare în viaţa de toate zilele. „Este nevoie, spune D-rul
„Cănciulescu, în Cronica din Nr. 9— 10 al revistei Mişcarea Me
dicală Română 1935, ca medicul să fie mereu la înălţimea ros„iidui său social şi pentru aceasta, trebuie să fie în permanenţă
„în contact cu pulsul medicinei generale şi, desigur în primul
„rând cu cel al medicinei naţionale
Raportul a fost intitulat: D IN AM ICA CĂILOR U R IN AR E SU
PERIOARE, şi împărţit în două mari capitole:
I. Studiul experimental, făcut de Dr. D. ZÂNE,
II. Studiul clinic, făeut de Prof. HORTOLOMEI, BURGHELE şi
STREJA.
9
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Studiu experimental
Autorul cu colaborarea D -rului Georgescu şef de lucr&ri, la institutul
de fiziologie din Bucureşti, şi cu colaborarea D -lui Conferenţiar Crăciun ne-a
dat rezultatul experienţelor lor făcute pe uretre de porc şi pe câini: Uré
terül ca orice organ cavitar prevăzut cu o musculatură netedă se găseşte sub
dependinţa sistemului nervos al vieţii vegetative reprezentat prin simpatio şi
parasimpatie. Controverse mari au existat şi există încă asupra originii
peristatltismului uretral. Unii autori susţin că el este de natură neurogenă,
alţii îi atribuie o origine miogenă, iar alţii printre cari şi autorii îi găsesc
o origină mixtă adică mişcările ureterale au originea în fibra musculară ne
tedă însăşi a organului, dar pentru a deveni persistatice, ele trebuiesc să
rămână sub depedenţa sistemului nervos intrinesc şi extrinesc al uretrerului.
Experienţele „in vitro” au fost făcute pe uretere de porc, iar mişcă
rile lor înregistrate la un tambur înregistrator prin trei ace kimografice,
printr’b' tehnică personală. Pe ureterul normal au constatat: 1. ureterul izolat
prezintă mişcări proprii automate în izoperistaltism şi rareori în antiperistaltism şi că aceste mişcări contrariile alcătuiesc un adevărat peristaltism având ca scop expulzia urinei în sensul rinichi vezică şi invers. 2. Ureterul
posedă pe toate segmentele posibilitatea de a executa mişcări automate re
gulate, mişcări pe care le poseddă şi fragmentele de ureter şi chiar lambouri
lóngetitudinale din ureter. 3. Există un centru nervos superior basinetul care
comandă şi regularizează izoperistaltismul, şi un alt centru nervos situat
în apropierea implantărei ureterului în vezică, care deţine şi regularizează
antiperistaltismul. Unda peristaltică e dirijată de conexiunile nervoase dintre
aceşti doi centrii şi face posibilă acţiunea unui centru, prin inhibarea celuilalt
şi viceversa. 4. Ureterul enervat chirurgical sau chimic îşi păstrează excita-,
bilitatea, fără a f i capabil însă să-şi întreţie ritmicitatea. Nicotină, care
este alcaloidul cu acţiune net paralizantă a celulei ganglionare a sistemului
orto simpatic şi para simpatie, în doze mici excită, în doze mari parali
zează Complect şi definitiv ureterul 5. Alcaloizii ca atropină, morfina, sedolul, sincaina, în doze mici excită ureterul, în doze mari îl paralizează.
Pantoponul, în aceiaşi doză ca şi morfina paralizează complect şi temporar
întreg ureterul. 6. Bulionul simplu şi puroiul tindalizat excită ureterul pe
când bulionurile microbiene (strepto şi strafilococic) în care există exotoxina,
produc — după o lungă perioadă de excitare pareza ureterului, iar puroiul
pionefrotic provoacă după o , scurtă perioadră de excitare pareza complectă
şi definitivă. 7. Substanţele de contrast întrebuinţate în urografie produc
unele o excitaţie, altele o pareză a căilor urinare superioare. Toate aceste
experienţe sunt bogat şi frumos ilustrate prin numeroase planşe chimografice.
Experienţele „in vivo” făcute în serviciulde medicină experimentală
al D -lui Prof. Ionescu-Mihăeşti, au fost făcute pe câini şi iepuri. Meto
dele întrebuinţate au fost cea vizuală, pyelografia şi enervarea chirurgicală
şi chimică. Prin metoda vizuală — câine laparatomizat şi cu (ureterul evi
denţiat) se observă că ureterul prezintă mişcări lente, spontane, totale dela
bazineţ spre vezică, cari sfârşesc întotdeauna prin ejaculare şi de asemeni
mişcări parţiale pendulare, cari conduc urina numai pe o porţiune de ure
ter. In timpul sistolei, ureterul devine palid Cu diametrul mai redus. Diastola
e de două trei ori mai mare decât sistola; contracţiile, cinci-şase pe minut,
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devin mai puternice spre vezică, sunt independente faţă de cele ale ureterulai opus, apar la 2-3 cm. şi jumătate sub coletul bazinetului şi au loc
şi atunci când ureterul este gol. Mişcări antiperistaltice spontane sunt foarte
rare. O ligatură pe ureter ' opreşte mişcările spontane, nu şi pe cele provo
cate. Unda ureterală se opreşte la nivelul ligaturii. Căldura măreşte frecventa
contracţiilor, micşorând amplitudinea, pe când răceala bruscă diminuează frec
venta contracţiilor. După nefrectomie, ţjreterul cu bazinet are toate proprie
tăţile descrise, fără bazinet insă prezintă rar contracţii spontane, mai ales
in antiperistalism.
Prin enervarea chirurgicală sau chimică a ureterului se observă o al
terare a dinamicei pielo-ureterale fără leziuni de stenoză, care duc în 25
zile dela operaţie la hidronefroză. Sutura unui ureter secţionat produce în
totdeauna hidronefroză dinamică. Scurgerea lichidului se face în mod pasiv.
Ener.vatia ureterală întrerupe unda la nivelul operaţiunii - producând hidrone
froză. Distensia vezicală produce asupra ureterului o hipotonie cu hiperchinezie (metodă întrebuinţată la expulzarea calculilor ureterali). Bazinetul şi

nreterul formează un tot inseparabil, care prin contrae(inni totale şi .com
plecte izo peristaltice expulzează conţinutul în vezică, iar prin porţiuni par
ţiale uniforme san ne uniforme ajung uneori la aeclaş rezultat.
Acestor experienţe li se adaugă cercetările D -lui conferenţiar Crăciun
făcute pe aproape 2.000 lame, reprezentând diferite secţiuni la diferite ni
vele ale bazinetului şi ureterului şi din care reese: 1 . la nivelul bazinetului
şi calicelor sunt numeroase fire nervoase amielinice cari pătrund cu vasele
în coloanele Berlin şi trec prin spaţiul dintre două calice învecinate aşa că
sunt direct comprimabile in caz de stază bazinetală. 2. la nivelul coletului
s’au găsit atât în adventice cât şi în musculatură aceleaşi fibre amielinice
(ramuri viscerale) precum şi fire nervoase de calibru mai mare pe traectul
cărora s’au găsit celulele nervoase aberante. 3. In treimea superioară şi me
die a ureterului s’au găsit numai fire nervoase situate în adventice. sau între
pachetele de fibre musculare, cari fibre cu cât se apropie de mucoasă devin
mai puţine şi tot mai rare. 4. la unirea treimei inferioare eu cea mijlocie,
s’au găsit uneori mici ganglioni, iar la nivelul jonctiunei uretero-vezicale
la câine jşi la pisică apar uneori ganglioni nervoşi. Aceiaşi dispozitinne a
fost găsită şi la ureterul de om. Se poate ca celulele aderante, vegetative, să.
supleeze până la punct absenta de ganglioni propriu zis, in treimea superi
oară şi mijlocie. Aceiaşi modalitate anatomică se regăseşte şi pentru firele
nervoase care provin din plexul renal, mezenteric superior şi inferior spermatic sau uterin.
In partea a doua a raportului se studiază fizio-patologia căilor uri
nare superioare cu ajutorul urografiei. In mod normal din punct de vedere
funcţional, calicele, bazinetul şi urcterele formează un tot. Orice alteratiune
într’un punct oarecare al arborelui urinar produce o perturbatiune în func
ţionarea întregului aparat. Bazinetul şi ureterul se adaptează nu numai
stărilor patologice dar şi modificărilor fiziologice ale rinichilor şi ale vezicei. Evacuarea urinei se face din calice în bazinet, fie în mod continuu
ca un ceasornic de nisip, fie în mod intermitent; de asemenea şi din bazinet
în ureter. Sfincterile descrise nu sunt decât funcţionale. Presiunea creşte
dinspre bazinet în spre ureter şi este mai mare decât cea vezicală cea ce-i
asigură evacuarea urinei în vezică. Când însă diureza creşte, atunci şi mo
tricitatea creşte, undele peristaltice devin mai dese şi amplitudinea lor mai
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mare, ceacc scade este tonicitatea, adică ureterul s j dilată. Deci dilatarea
este o formă de adaptare capabilă de revenire la normal. Există, inter
acţiuni funcţionale între rinichi şi căile de excreţie superioare precum şi
între vezică şi aceleaşi căi. In mod normal conţinutul vezical nu poate reflua în ureter decât în mod accidental (Lepoutre).
:
Cu ajutorul anesteziei paravertebrale Brandesky a putut stabili iner
v a ta simpatică segmentară a căilor - urinare superioare utilizând chiar această metodă pentru diagnosticul şi tratamentul litiazei renale. Filetele
nervoase aferente ale bazinetului şi ureterului întreţin tonusul şi peristaltisriiul. Tonicitatea simpatică dispare prin anestezie paravertebrală. Avem deci
O dilatare. Glandele cu secreţie internă par să aibă o acţiune netă asupra
fiziologiei căilor urinare superioare, mai trebuiesc încă cercetări şi confir
mări.
'
Turburările dinamice provin din cauza unui defect al integrităţii ana
tomice sau funcţionale a căilor de evacuare. Când alteratiile întrec limitele
normale ale posibilităţilor de compensare fiziologică se prodruee un desechilibru funcţional. Acest desechilibru poate interesa atât tonicitatea cât şi
.motricitatea organului şi el poate fi provocat în mod direct prin leziuni
localizate la nivelul sistemului, nervos sau indirect prin leziunile fibrei
musculare. Cunoaşterea acestor turburări e de dată recentă şi vs’a făcut
cu ajutorul urografiei. Exagerarea funcţională se traduce prin hipertonie,
hiper kinezie, spasm.
Hiperkinezia primitivă e datorită unei excitări continue a centrilor
pyelo-ureterali. Ritmul şi forja contracţiilor ureterale sunt mărite. Aşa
zisele nevroze ale aparatului urinar sunt datorite acestor hipertonii vege
tative ce sunt influenţate numai printr’un tratament adecuat.
Hiperkinezia secundară sau de reacţie se observă în colica nefretică
sau în toate cazurile de obstrucţie mecanică în. care organismul luptă pentru
învingerea obstacolului.
Spasmnl este o contracţie musculară totanizată, localizată şi stabili
zată pentru un timp mai mult sau mai puţin îndelungat la nivelul căilor
urinare superioare. Se observă în explorările ou sonda în calcul ureteral —
deci în leziuni ale mucoasei — dar şi în excitaţii anormale ale sistemului
nervos precum şi în inflam abile periuretrale localizate (apendicită, periureterită). Diminuarea funcţională totală sau parţială se traduce prin hipotonic, atonic, hipocinezie.
Hipotonia, este o. turburare funcţională datorită scăderei tonicitătii
organului, tradusă cliniceşte printr’ o dilatare şi alungire a-organului — şi
fapt important, compatibilă cu o motricitate normală sau hipocinetică şi
mai ales capabilă de a reveni la normal. Atonia, este o stare de dilâtaţiune
dincolo de limitele posibilităţii de revenire funcţională, cu modificări liistologice şi în care contraetilitatea musculară eficace e de cele mai multe
ori dispărută. Hipotoniile şi hipokineziile, pot fi şi ele primitive şi secun
dare. Cele primitive în loc să irite centrii sau fibra musculară îi inhibă,
Sau od istmg. Tipul cel mai frecvent de hipotonie primitivă e cea toxico
inflamatoare. Toxinele şi inflam abile dau o dilatajie hipokinetică care duce
eu timpul la scleroză şi la
(dilatatiile în timpul sarcinei
nilor nervoase prin scoaterea
gulatori, leziuni de cele mai

atonie.
şi a
căilor
multe

Mai sunt apoi hipotoniile cndocriniene
menstruatiei), hipotoniile datorite leziu
excretorii de sub influenta centrilor re
ori congenitale. Inelul aton este o al

133
terare funcţională prin diminuare, corespunzând spasmului la alterâtiile prin
exagerare şi tipul atoni ei inelare îl constitue secţiunea chirurgicală sau orioe
leziune limitată (inflamatie cicatricială, sau tumorală, enervaţii chirurgicale).
De multe ori unei turburări primitive dinamice i se asociază un obstacol
mecanic şi în aceste cazuri (sarcină de exemplu) dilataţia şi staza sunt mult
mai marcate. Orice turburare bruscă a evacuării provoacă o distensiune acută
a căilor urinare superioare şi care se traduce cliniceşte prin durere. Facto

rului mecanic însă i se adaugă sau suprapune şi factorul dinamic, spasmul,
amilii producând..poliea nefretieă. Cu aceste noţiuni fundamentale de dina
mism fizio-patologic se studiază apoi retenţia acută şi cronică în diferitele
afecţiuni ale sistemului uropoictic.

In colica nefretieă calcnloasă, căile urinare superioare reacţionează
fafă de calculul prin dilatare şi hiperkinezie şi aceste stări reacţionate reviiţ
după eliminarea calculului, iar anuria reflexă observată e datorită fie unui
spasm al musculaturii peripapilare, fie unui blocaj prerenal angiospastic ou
sediul in ganglionul renal.
Retenţia cronică, cunoscută sub numele impropriu de hidronefroză nu
e decât un sindrom, pe care-1 întâlnim în diferite afecţiuni:
A ) In afecţiunile dobândite ale aparatulni urinar ca neoplasme renale,
chiste renale, rinichi polichistic, etc. 1 ) rinichiul mobil, produce o hidro?
nefroză cu condiţia ca deplasarea sa, să producă într’un punct al căilor uri
nare superioare o cudură bruscă, (Marion) şi ca’ rinichiul mobil să găsească
condiţii anatomice favorizate (Legueu). 2) litiaza pieloureterală a cărei com
plicaţie cea mai recentă e retentia cronică. 4) stricturile ureterale castigafe
şi congenitale; stricturile largi cari produc staza prin preponderenta elemen?
tului dinamic. 4) neoplasmele pyelo-ureterale in care hidronefroză este mai
mult datorită alterării peretelui ureteral prin infiltraţie decât prin obstrucţie.
5) afecţiunile vezieale produc turburări nu atât prin propagarea ascendentă
a inflamaţiei cât mai ales prin ruperea echilibrului funcţional dintre vezica
şi ureler.

B) In afecţiunile organelor vecine. Din cauza rapoartelor strânse pe
care le are ureterul cu organele genitale femenine şi masculine, afecţiunile
acestora se repercutează foarte frecvent asupra căilor urinare superioare.
Aşa în prolapsul uterin şi în deplasările acestuia, în tumorile pelviene, in
cancerul uterin şi în tumorile abdominale, mai ales cele retroperitoneale,
s’au descris numeroase cazuri de retentie cronică. Dar. mai ales s’ a accentuat
asupra influentei nefaste a inflamatiilor. anexiale la femee şi la bărbat
infiltrarea peretelui ureteral de către procesul inflamator, cuduri, bride
cicatriciale etc., făcând ca o bună parte din simtomatologia acestor afecţiuni
să fie atribuite turburărilor aparatului urinar. Apendicita are dese ori
drept consecinţă o periureterică, dar poate produce şi turburări dinamice
trecătoare numai prin iritatia periapendiculară care produce intoxicarea ele
mentelor nervoase din adventice.
. C) In afecţiunile medulareşi cerebrale fie
ele inflamatorii, trauma
tice sau degenerative, dinamica căilor urinare este dreasemeni turburată.

D) In anomaliile retroureterale, stricturi şi valvule congenitale.
: E) Retenţia din eursnl aareinei, care favorizează apariţia pyelitei gravidice. este datorită pe de o parte factorilor mecanici dar mai ales pre
ponderentei turburărilor 'dinamice datorite modificărilor humorale biochi
mice (hormoni specifici harcinei).
,
- ...

134
Infeeţiunea poate ea singură produce turburări în evacuarea normală
a urinei dar când se supraadaugă stazei, este un factor agravant care
schimba şi tabloul clinic şi prognosticul. Staza urinară este cauza cea mai
faverizantă a infecţiei şi în vindecarea afeeţinnei nn trebue luptat nnmai
contra elementului infeeţios ei şi in contra factorilor cari favorizează retcnţia. Presiunea mare intrapielică favorizează trecerea conţinutului septic
din bazinet prin refluxul pyelovenos în circulaţia generală, producând fr i
soanele şi accesele de febră sau trece prin limfatice şi spatiile perivasculare sub capsulă, producând abcesele miliare. Dela pyelonefrită la pionefroză
este numai o chestiune de menţinere sau nu a integrităţii motricitătii pyeloureteralc. După suprimarea cauzelor turburărilor dinamice, căile supe
rioare urinare pot reveni la normal; şi aici se accentuează că trebue acor
dată atenţiunea mai ales revenirii funcţionale, nu atât céléi anatomice. Sunt
dilataţii ureterale hipotone care pot persista multă vreme după înlăturarea
agenţilor provocatorij cu o motricitate mai mult sau mai puţin complectă,
capabilă de a reveni cu totul la normal, fie că s’a intervenit numai prin
tratament -medical sau prin tratament conservator chirurgical.
Profesorul Hortolomei în introducere scrie: „a studia turburările di
namice ale unui organ a cărui unică funcţiune este cea vectorie, însemnează
a epuiza patologia acelui organ. Prin urmare studiul pe care ni l-am pro
pus să-l facem este pe cât de interesant pe atât de dificil” . Şi într’adevăr,
s’a adunat foarte multă bibliografie şi s’a lucrat la partea experimentală
foarte conştincios, cea-ce a atras unanime felicitări şi elogii din partea ce*
lora care au luat cuvântul la discuţiune. Două volume cu aproape 600 pagini
cu numeroase planşe chimografice şi urografice conţin aproape tot ce s’a
scris în această direcţiune. Dacă aţi avea ceva de obiectat este faptul că»
la foarte multe capitole s’a omis a se trece părerea autorilor. Prea s’a evi
denţiat tot ce au afirma ta lfii; erau numeroase capitole 'la cari s’ar f i
putut serie „părerea noastră bazată pe statistica noastră... etc.” . Şi dacă îndacă înţeleg că a fost greu să se facă studiul clinic al motilitătii şitonicitătii căilor urinare superioare cu ajutorul pyeloscopiei, cea mai în măsură
să satisfacă concluzii în ce priveşte titlul raportului, dacă s’au trecut cu
vederea studii histopatologice ale pieselor operate sau pe cadavre, nu înţeleg
dece nu s’a triat un atât de bogat material clinic în ce priveşte cromocistoscopiă, refluxul vesicoureteral, influenta şi studiul sistemului neurovegetativ, diferite rapoarte între rinichi, vesică şi căile urinare superioare etc. *).

COMUNICĂRI.
Generalităţi — Rinichi — Ureter
Prof. IACOBOVICI (Bucureşti): Două cazuri de chiste hidatice renale.
— P rof. IACOBOVICI (Bucureşti): Un caz de litiază renală bilaterală. —
Prof. TĂNĂSESCU şi ION IAN CU (Iaşi): Indicaţia şi posibilităţile opera
torii în rinichiul dublu. — P rof. ŢEPOSU şi I. BRUDA (C luj): Un nou caz
de rinichi polichistic diagnosticat prin pielografie. — Prof. STEINER (Cluj):
Tumorile pararenale (xantosarcome). — Primarius LICHTENSTERN
R.
(W ien): Consideratiuni asupra litiazei urinare. — Primarius LICHTENSTERN
R. (W ien): Trei cazuri de hipoplazii renale. — Agregat CRISTIAN şi N.

*) D-l Primarius Lichtenstern — distinsul urolog şi amic al României — a
filmat în prima zi a congresului — un film foarte interesant asupra technicei prostatectomiei — pe cadavru şi pe viu — aşa cum o practică D-sa.
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N. CONSTANTINESCU (Bucureşti): Colica nefretică şi urografie. — Agre
gat G H . MAR1NESCU (Bucureşti): Rinichi dublu cu ureter bifid. Pielone
frită colibacilară a rinichiului superior. — Agregat MARINESCU GH. (Bu
cureşti): Câteva consideratiuni asupra rinichiului mobil în raport cu pieloureterita. — Docent AN GH EL I. şi M IRCEA CONSTANTINESCU (Bucu
reşti): Ealşi apendiculari în urologic. — Docent POPESCD BUZED M. şi
N. N. CONSTANTINESCU (Bucureşti): Consideratiuni asupra rotatiunilor
rinichiului. — PAU L CONSTATINESCU (Bucureşti): Clinică şi laborator
în debutul tuberculozei renale. — BURGHELE TH. şi GHERASIM MI1IAI
(Bucureşti): Anestezia paravertebrală în anurie. — K A T Z T R A IA N GALAŢI
(Bucureşti): Asupra unui caz de dilatajie ureterală unilaterală congenitală
a treimei inferioare a ureterului. — GATOSCHI GH. (Bucureşti): Imagini
particulare radiologiee ale căilor urinare superioare. — ALTERESCU H. (Bu
cureşti): Contributiuni la studiul tensiunei arteriale în afecţiunile urologice.
Vezica — Ure'ra — Organe genitala .
Prof. HORTOLOMEI N. (Bucureşti): Uretrotomie externă complectată
prin cateterism retrograd în stricturile infranşisabile. — Prof. ŢEPOSU şi
I. DANICICO (Cluj): Consideratiuni asupra 10 cazuri de diverticuli vezicali
trataţi chirurgical. — Prof. ŢEPOSU şi DANICICO (Cluj): Consideratiuni
asupra 162 cazuri de hipertrofie de prostată examinate istologie. — Agregat
GH. MARINESCU (Bucureşti): Hemoragii după uretrotomia internă. — D o
cent POPESCU BUZEU M. şi V. VIN TICI (Bucureşti): Un caz de cangrena
vezicei. — Docent POPESCU BUZEU M. şi ALTERESCU H. (Bucureşti):
Contributiuni la studiul ectopiilor testiculare. — VIN TICI V. şi POPESCO
BUZEU (Bucureşti): Diverticul vezical evidenţiat în urmă unei herniotomii
cu sindrom de nefrită toxică. — M IH ALO VICI I. (Bucureşti) Calculi mari
uretro-vezicali extraşi prin cistostomie cu evoluţie post-operatorie particulară.
— M IH ALO VICI I. (Bucureşti): Contributiuni la tratamentul operator şi
postoperator al stricturilor blenoragice. — VINTICI V. şi ALTERESCU H.
(Bucureşti): Tratamentul sclerozant al hidrocelului. — VINTICI V. şi IONEL
TEODORESCU (Bucureşti): Contributiuni asupra sindromului de. incontinentă
urinară. — K ATZ TRAIAN GALAŢI (Bucureşti): Pericolul întrebuintărei
substanţelor uleioase în uretra şi refluxul uretro-venos. — K ATZ TRAIAN
G A LAŢI (Bucureşti): Consideratiuni asupra specifitătii fenomenului Schramm.
— I. POPA şi BULBACA IOSIF (Cluj): Uretrografia în fistulele uretrale
cu consideratiuni la câteva cazuri recente.
Organe genitale — Boli venerice
Coni. BANCHI, MAISSLER A. şi TRAIAN KATZ GA LAŢI: Ma
ladia lui Nicolas Favre şi uretro-trigonitele proliferante. — DANICICO
I. şi I. POPA (Cluj): Vaccinoterapia la poarta de intrare în blenoragia
cronică şi complicaţiile blenoragice.— DASCHEVICI VASILE (Alba Iulia):
Valoarea piretoterapiei nespecifice, combinate cu age-sulf şi (C2 Hg) N4
acid orthoposphoricum, în tratamentul modern al cistitelor şi uretritelor specifice sau nespecifice.

CHESTIUNI ADMINISTRATIVE
Alegerea biroului celui al VI-lea congres.
Fixarea raportului şi raportorilor.
închiderea congresului.

R EC EN SII

D. — C Ă R Ţ I— MONOGRAFII
L.-Col. D-r C. POPESCU şi Căp. D-r GH. PANA1TESCU : EPIDEMIOLOGIA şl PROFILAXIA- BOALELOR INFECŢIOASE (în mediu civil şl militar).
Ediţia II. Buc., Tip. «I. C. Văcărescu», 1935, preţ 250 lei,

- Uri volum de 400 pagini, în care autorii, 2 medici militari,
D-nii I.ocot.-Col. C. P o p e s e u , Şeful serv. de boli contagioase din
Spit. militar „Regina Elisabeta” din Bucureşti şi şef de laborator
în Inst. de Seruri şi Vaccinuri „D-r I. Cantacuzino”, şi Căp. Gh.
P a n a i t e s c u , fost medic secundar al Serv. de boli contagioase
al aceluiaşi spital, expun toate noţiunile curente, referitoare la
EPJDEMIOLOGIA ŞI P R O F IL A X IA BOALELOR INFECŢIOASE IN MEDIU
C IV IL Şl MILITAR.

Autorii „au căutat să reducă cât mai mult partea ce se
acordă ipotezei şi teoriilor, mărginindu-se la prezentarea învăţămin
telor de ordin practic şi la expunerea noţiunilor concrete cari au
resistat victorios până în prezent criticilor celor mai severe”, cum:
cu înalta-i competinţă se exprimă în „Prefaţa“ ce-i scrie, D-l
•D-r C. I o n e s c u - M i h ă e ş t i , Profesorul de med. exp. Ia fac.
de medicină din Bucureşti şi Directorul Inst. de Seruri şi vaccinuri
„D -r I. Cantacuzinq“ , care recunoaşte astfel deosebita „valoare
practică reală” a acestei lucrări.
Noi adăogăm că expunerea acestor noţiuni şe face într'un
spirit eminamente didactic, care uşurează reţinerea faptelor; nimic
de prisos şi de multe ori expresiuni lapidare, împrumutate sau
personale, cari le fixează în memorie.1)
•Bolile infecţioase, până a deveni individuale, persistă în stare
endemică şi isbucnesc cu furie epidemică; de acea autorii dau o
.atenţie deosebită caracterelor endemice şi epidemice, cari intere
sează pe medicul sanitar cu precădere asupra celui practician; pentru
acelaş motiv-autorii trec mai uşor asupra caracterelor clinice.ale
boalelor, caractere cari nu constituesc obiectul propriu zis al- pre
ocupărilor lor; de acea şi menţionarea unor lucrări româneşti la
1) p re cu m : , boxele realizează o izolare in izolare (G rancher); — , toată istoria
boalelor infecţioase este dominată de im unitate (K o u x)“ ; — metoda M ilne realiseazd ,0 izo
la re fă ră izolare“ ; — . tifoida este boala m âinilor m urdare (V in cen t)“ ■ îm etiologia tifo 
su lu i exantem atic totul gravitează în ju r u l existenţei păduchelui (Ch. D opter,
ş. a...
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studiul boalelor infecţioase este deficitară2); dar, oricum, este de
dorit ca în ediţiile viitoare să se facă menţiune de cercetările pe
cari D-l Prof. D. Marinescu le-a făcut la Londra asupra encefalitei
letargice (caşi, de altfel, de revendicările de ordin istoric, cu pri
vire la această boală, ale lui Cruchet din Bordeaux); precum şi de
aprofundatele cercetări originale făcute de D-l Prof. D. Danielopolu asupra tifosului exantematic, cercetări de ordin clinic, cari
au fost strânse într’un volum de peste 500 pagini, publicat în
limba franceză în 1919, purtând între altele asupra complicaţiilor
nervoase ale acestei boale şi asupra unei metode de tratament
antitoxic, care îi poartă numele, noţiuni devenite clasice.
, . In prezentarea conţinutului lucrării, ne vom mărgini la reda
rea capitolilor şi la sublinierea câtorva noţiuni mai însemnate, în
special a acelora cari sunt datorite autorilor români.
In INTRODUCERE se prezinţi caracterele generalo ale epidem iilor;— .
ale condiţiilor cari le favorizează (Cantacuzino şi Sannarelli au demonstrat
experimental că nu este în deajuns prezenţa vibrionului holeric, ci şi ca barierea constituită de epiteliul mucoasei intestinale să fie forţată — (noţiuni
cari se pot aplica şi la alte infecţiuni digestive); — evoluţia boalelor contagioase
(cu diferitele termene de incubaţie şi perioade de evoluţie, recăderea, recidiva),
imunitatea (naturală şi câştigată; vaccinaţiunea (cu principiile pe care se
sprijină); seroterapia, seroprevenţiunea; varietăţile vaccinurilor; t it lu l. unui
ser);' — măsurile de profilaxie generală (izolarea, declaraţia boalei, dcsinfecţia
cu diferitele ei modalităţi, deparazitarea cu dif. ei feluri, între cari cuptorul,
modelul românesc ,,D -r ' C. Gorescu şi D -r Vicol” , deratizarea).
B O A LA SERULUI, A N A F IL A X I a : — ce este ehoenl anafilaetic;
tratamentul curativ şi desensibilizarea; — ce este boala s-rolui: cu mani
festările ei multiple fenomenul lui Arthus şi meningita serică; — profilaxia
şi trai. boalei serului cu noţiunea serurilor dezalbnminate.'•
• 2 ) Contribuţia romanească la studiul boalelor infecto-contagioase este foarte bogată: —
In afară de citatele ce facem dm lucrarea de faţă; mal sunt de remarcat; contribuţia P rof.

M . Cinai ta studiul paiudism ului; — a P ro f. Danielopolu la cunoaşterea tifosului exante
m a tic; — a P ro f. M anicatide la etiologia tusei m dgăreşti; — a P rof. G. M arinescu în en
cefalita epidem ică; — a P ro f. Slatineann în paludisnt. rugeolă, scartatin ă; — a P r o f
Ionescu-M ihăeşti, a P r o f S. Nicolau ş i A . Banciu m a i a les în liinfogranulomatosa inquin a lă ; — a P rof. L evadîti m a i ales în sifilisul experim eutal ş i tera p eu tic; — o lui S. Nico
lau (dela Inst. Pasteur din P a ris) m ai ales in turbare, în boala lu i B orna şi in p ara imunitate.

. De asemenea merită a fi menţionate, pentru originalitatea si valoarea lor practică:
sem nul plicilor roşii a l lu i Grosovici, care a re o valoare diagnostică im ediat ce a trecut
erupţia scarlatinoasd; — afirm area de către Gr. lacobson a naturei scarlatinoase a unor
angme din p rea jm a scarlatinoşilor, care p o t f i scarlatine fr u s te , fă r ă eru p ţie; — contri
buţia D -ru lui .4 Daniel ş i A. M elsulescti la tratam entul scarlatinei p rin sânge total de
convalescent; —'a D -ru lu i M . Cdnciulescu p rin descrierea ochiului congestionat, ca în pojar,
în scarlatinele g r a v e ; — a P r o f Bdlteanu la tratamentul d ifteriei; — contribuţia clinică a
D -rilo r M . Cdnciulescu ş i I Rosenstein la stabilirea raporturilor de causalitate dintre sona ş i
va ricelă ; — D -ru l M . Cdnciulescu în colab cu R H irsch, S Paulon ş i Demayo au sem 
nalat ş i descris caracterele clinice ale unei epidemii de poliom ielită anterioară acută care a
bântuit în Oltenia în 1924 cu care ocazie au fă c u t oare-cari cercetări de intraderm o-reacţii
directe ş i încrucişate, cu l. cefalo-rachidiun în poliom ielita ant. acută şt encefalita Ittargică,
p recum ş i intraderm o-reacţii cu saliva parkinsonieniilor postencefalitici; — contnb. D -rilor
M. Cdnciulescu, L. H erm an ş i R. H irsch la adrenalino-diagnosticul paiudism ului latent; —
contnb. D -rilo r l. Nicolau ş i C. Popescu la tratam entul sero-terapic a l meningitei cerebroşpinale epidemice ţinând seama de datele noi asupra m eningococuhci; — cercetările nu
m eroase şi p e atât de originale ale D -lo r M. N asta şi colab. în infecţia tuberculoasă; —
studiile asupra brucellosei în capitală datorite Inspect.-V eterinar D -r R ădulescu-C alafat;
— Ş, a. multe, a s u p r a c ă r o r a se v a in s is ta î n cea m a i l a r g ă m ă s u r ă î n n u m ă r u l s p e c ia l ce
r e v is t a

„Mişcarea

M e d ic a lă R o m a n ă " v a c o n s a c r a b o a le lo r in fe c t o -c o n ta g io a s e .
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RUGEOLA: — caracterele epidemiologice; din cauza earact. de deosebită
gravitate a epidemiilor din ultimul timp la noi, rugeola a fost trecută între
boalele declarabile; — „imunitatea prin îmbolnăvire este sigură şi de du
rată (autorii)” , — profilaxia specifică prin vaccinaţia preventivă; — „serul
de convalescent nu este eficace ca tratament al rugeolei” (autorii).
SC A R L A TIN A : — caracterele epidemiologice, — Prof. Cantacuzino
este primul care în 1911 a transmis scarlatina la maimuţe, mai târziu la
epuri; Prof. Cantacuzino n’a admis etiologia streptococului hemolitic în scarlatină, susţinută 'de Dick şi şcoala americană; — ce este fenomenul Ini
Cantacuzino sau fenomenul de aglutinare transmisibilă, sau fenomenul de
antrenare; pentru P rof. Cantacuzino agentul scarlatinei este un virus filtrabil
adsorbit de corpul streptococului, ce îi serveşte de suport; — ce este reacţia
Diek; — ce este fenomenul de stingere al lui Sehultz şi Charlton; — boala
dă imunitate sigură şi de lungă durată, totuşi recidivele nu sunt prea rare
(M. Ciucă); — fenomenul lui Ciucă şi Nădejde în scarlatina constă in mărirea
cantităţii de 'uree în sânge fără a corespunde unei complicaţii sau agravări
a stării bolnavului; — izolarea trebue împinsă şi peste 40 zile, când desquamaţia nu este terminată, chiar dacă bolnavul nu mai prezintă streptococul hemo
litic în gât (autorii); — în ce constă vaecinaţia antiscarlatinoasă şi ce este anatoxina searlatinoasă; — la tratament: serul de convalescent să fie recoltat între
a 30— 40 zi dc convalescentă, neîntreruptă prin nici-o complicaţie (M. Ciucă);
în cazul scarlatinelor complicate cu anginc ulcero'-neerotice să se injecteze şi ser
’antigangrenos (A . Stroe).
RUGEOLA: — din cauza benignitătii ei, declaraţia, izolarea şi dezinfecţia sunt facultative, dar în mediile aglomerate (şcoli, cazărmi, inter
nate) se recomandă a se lua aceleaşi măsuri profilactice ca şi în rugeola
(autorii).
V A R IO L A : — din cauza posibilităţii unei encefalite post-vaeeinale,
mortale, Prof. Manicatide recomandă: vaccinarea să se pactice la sugari în
primele 6 luni; să se facă o singură scarificatie, descoperindu-se numai epidermul; limfa vaccinală să fie slab diluată şi depusă în mică cantitate.
V A R1C ELA: — din toate punctele de vedere, clinic, epidemiologie
şi biologic autorii se aşează de partea teoriei uniciştilor, adică a legăturilor
de cauzalitate între varioelă şi zona.
ALASTR1M UL, care n-a bântuit încă la noi, se încadrează între variolă
şi varicelă.
INFECŢIA URLIENĂ: — „Serul de convalescent, ca şi în rugeola,
nu are o acţiune curativă, ci o acţiune preventivă; el realizează o seroprofilaixe şi opreşte diseminarea virusului în sânge şi în diferitele organe,
cum este testiculul” (autorii), — deci are valoare nulă în trat. meningitei
urleene declarate, asupra căreia serul sau sângele de convalescent n-are nicio
influentă.
BO ALA LUI HEINE-M EDIN, este o poliomielită infectioasă acută
epidemică; — la cunoaşterea experimentală a ei a contribuit mult Prof.
. Levaditi, ale cărui conclusiuni în cea oe priveşte existenta neuro-infectiunilor
mortale auto-sterilizabile au fost confirmate de Prof. Ionescu-Mihăeşti; şi
care lucrând cu amestecul mai multor tulpine individuale puţin virulente a
reuşit a obţine un ser poliomielitic foarte activ, confirmat la rândul lu i de
Levaditi; — existenta unei rhino-faringite specifice, care poate difuza boala;
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— într’o epidemie din 1927. Prof. Manicatide a găsit o limfocitoză crescută
în lichiddul cefalo-rachidian, o glicorachie intre 0.60— 0.80 şi' o leucocitoză
în sânge cu predominenţa limfocitelor în primele 3 zile; — tratamentul curativ se face cu ser antipoliomieliiie, care se prepară în Inst. D -r Cantacuzino
după metoda Prof. Pettit; — dar serul de convalescent dă rezultate mult su
perioare.
EN CEFALITA EPIDEMICĂ, cu forma ei letargică, la cunoaşterea că
reia de asemenea atât a contribuit Levaditi, când conduce la parkinsonismul
post-encefalitic se tratează cu remarcabilă ameliorare prin atropină în doze
masive luate pe gură (Prof. Marinescu şi Façon).
INFECŢIUNEA MENINGOCOOICĂ, în care autorii remarcă cât trebue
importanţa existenţei parameningococilor, serul antimeningococic trebuind să
fie polivalent (Anti A, B, C, D); — existenţa unei rhino-farengite mentagoeoeiee iniţiale; — a purtătorilor de virus; — noţiunea unui index epi
demie (Ch. D opter); — izolarea trebue prelungită până la dispariţia virusului
din rhino-phaiinxul bolnavului, care poate f i favorizată prin pulverizaţia
gâtului eu scrum antimeningoeoeie; —• vaeeinaţia preventivă aotimeoingococică
se practică cu succes şi mai ales tratamentul curativ prin seroterapie antimrningoeoeică, ale cărei bune efecte depind nu numai de titlul şi polivalenţa
serului, dar de precocitatea şi de felul metodei de aplicaţie. Masivitatea de
doze, cu variaţie a căilor de introduoere cu preferinţă a celei intrarachidiene,
cu puncţii etajate şi intraventriculare, prelungire suficientă cu serul monovalent
corespunzător.
FE B E A TIFO ID Ă: — caracterele epidemiilor de origină hidrieă şi al
celor de contact; — Sanarelli în 1933, a descris forma ultrafiltrabilă a bac.

tifie; — Prof. Manicatide a izolat bac. tific la 36 din 51 bolnavi, din
secreţiile

faringo-amigdaliene ; boala se mai poate căpăta prin

zarzavaturi,

legume, salate provenite din soluri irigate eu apă de râuri îu cari se devarsă
canaluri şi hasnale, caşi prin aerul încărcat cu pulberi infectate; — M. Ciucă
şi D. Combiescu au descris o epidemie într’un regiment delà un purtător uri
nar, care infecta pisoarul comun şi contaminarea se făcea prin tălpile incălţămintdor : — în cazurile de Vidai negativ sau la vaccinaţii anterior diag. po
zitiv îi face hemocultura pozitivă, titlul mai înalt de aglutinare cu germenul
corespunzător şi analiza serică calitativă pentru descoperirea aglutininelor H
sau O (aglutininele O apar în unele cazuri de Vidai negativ — Bacaloglu şi
Litarzek; în serul tificilor cu forme grave nu. apar aglutininele O — Com
biescu şi Iliescu; Combiescu a propus un antigen standard H şi O care să fie
distribuit tuturor laboratoarelor din ţară); — profilaxia specifică prin v#eeînaţie (imunitatea dobândită prin vaccinaţie fiind de un an, revaccinarea se va
face dupe un an, dar printr’o singură injecţie de 1 cmc. vaccin; vaeeinaţia pci
os cu bihvaccin nu comportă nici-o contraindicaţie şi nu dă nici-o turburare;
vaeeinaţia se poate aplica în plină epidemie, pentru-că „faza negativă” des
crisă de W right nu exista — Cantacuzino ; Prof. Ciucă şi Bălteanu injectează
în infecţiile tifice prelungite stock sau auto-vaccinuri sensibilizate în doze mici,
zilnic sau la 2 zile; autorii recomandă în anumite cazuri de hemoragii intes
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tinale şi injecţii cu ser antigangrènos) ; — în 3 cazuri de encefalită difuză post*
vaccinală prin vaeeiu T. A . B., P rof. Ionescu-Mihăeşti şi D . Noica au pus
în evidentă un virus filtrabil, prin inoculări la maimuţe.
ICTERUL EPIDEMIC INFECŢIOS, à bântuit şi la noi, în campania
din

1917 ; Prof. Cantacuzino a remarcat marea difusiune a epidemici,

be-

nignitatea ci, patogenia datorită paratificului B devenit aberant, şi dând o
rasă autonomă icterigenă prin adaptare la organismele vaccinate, dispariţia
prin revaccinarea cu T. A . B.
D IZE N TER IA B A C ILA R Ä , trebue net diferenţiată de dizenteria amoebiană şi de cea provocată de' flagelatul balantidium toii; — dizenteria
propriu zisă este datorită bac. Shiga (dotat cu f. mare toxicitate), dar mai
există bac. pseudo-dizenteriei (Flexner, His, Strong, Y ), cari sunt puţin toxici
şi predomină în tara noastră; mai sunt enterite dizenteriforme dct. de bac.
lu i Morgan, paratificul B, baccilul lui Gartner, etc. ; —

în epidemia care

a -bântuit în tară în 1932 seroterapia antidizenterică n-a dat rezultate, pentru-că nu era adequată agentului în cauză (Calalb); — ce este entero-tropismul
dizenterie; — dizenteria dă o epidemie do origine eminamente telurică; — în

dizenteria
baeilară asociată cu alte infectiuni (tifo, scorbut, amoebiană, holera, paludism), se prezintă ca o dizenterie eamnflată; — boala conferă o imunitate de

apa. infectată bogăţia germenilor saprofi{i îi face concurentă; —

2— 3 ani, în vaccinatia antidizenterică injecţia de ser trebue repetată după
IO t-1 2 zile; — vaccinarea eu .anatoxină şi anavaccin; — în trat, specific

gerul antidizenteric să fie polivalent, iar în prealabil laboratorul să stabilească
dacă este vorba de o dizenterie baeilară sau de o enterită dizenteriformă, în
care dă rezultate •bune baetcriofagnl antidizenteric descoperit de Bordet şi M.
'Ciucă;
H O LERA : cea asiatică a bântuit în multe rânduri în tara noastră; —
ce este holera nostras; — ca să se producă holera trebueso şi anumite conditiuni din partea tub. digestiv-Caritacuzino ; — enterotropismul holcrie; — cum
se face diagnosticul bacteriologic;

—

puterea preventivă a sucului

gastric

şi a băuturilor acidulate; — experienţa română în 1913 prin metoda vacci
nării în masă a oamenilor cu doze foarte'm a ri de vaccin (Cantacuzino).
D 1FTE RIA: bac. psendo-dîfterîci sau difterimorfi ; — rezistenta foarte
mare a bac. difteric; —

variatele localizări ale virusului şi difteria prin

simplă inflamatie, fără falşe membrane; — ce este Intradermo-reacţia Schick ;
— imunizaţia spontană ocultă (D udley); — asociaţiile morbide, cu scarlatina,
tifo,

entero, dizenteria; — regalele

de profilaxie;

—

sero-vaecinaţ'a

anti-

diffcriea, anatoxina diftcrică (Rainon), vaceinaţia asociată antitifoparatifieă şi
anatoxina difterică întărită; — imunitatea prin anatoxină durează 7 ani; —
faza negativă nu există, deci vace. se poate face în plină epidemie ; — ca
zurile rebele la trat, cu ser sunt datorate unor difterii maligne cu toxi
citate extremă ; — principiile conducerii trat. (250— 500 unităţi pe kgr. dfe
greutate, dar putându-se face şi 50.000— 100.000 unităţi în prima zi, doză
care se poate repeta a doua z i; variaţia căilor de administrare; trat, cât mai
precoce, căci antitoxina nu lucrează curativ, ci preventiv (R oux); doze su
ficiente (masive) de s .r ; — serul preparat în Iist. Cantacuzino posedă o ac
ţiune antitoxică şi antimicrobiană.
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TETANOSUL: virulenţa bac. tctanic este întreţinută de asociaţia cu
alţi germeni; — rolul ţes. m ortificate; — tetanosul de ■natură endogenă se
produce când germenul trece din canalul intestinului în ; cavit. peritoneală, în
cazuri de hernie strangulată, de apendicită supurată, când serul trebue in
jectat chiar preventiv; — scroprofilaxia antitetanieă, vaeeino-profilaxia prin

anatoxină tetanică; — regulele trat. specific cu ser antitetanic.
CĂRBUNELE: — poarta de intrare este prin piele, dar D . Coinbiescu,
a arătat că inocularea virusului este posibilă şi prin alte organe; — o epi
demie de cărbune intestinal din tabăra dela' Mamaia în 1934, socotită la în
ceput ca o infecţie holerică, a fost diagnosticată ca atare prin inoculări la
animale (Prof. Ionescu—Mihăeşti); — regulele trat. specific cu ser anticarbonos.
FEBRELE EXAN TEM ATICE: — febra butonoasă sau febra exantematică de Marsilia, a bântuit şi la noi, la Constanţa în 1931; epidemia de 31
cazuri a fost studiată de D. Combiescu şi colaboratorii săi; — ce este reacţia

Weil-Felix şi Proteul X 19; — există şi forme fruste (foebrieule) de tifus
exanirmatie (Prof. Cantaeuzino); -— M. Ciucă, I. Bălteanu şi N. Constantinescu au constatat forme inaparenfe în mediul epidermic din Basarabia în
1934; — ce este reacţia Neill-Mooser; — vaccinarea anti-exantematică cu
vaccinul W eigl, vaccinul lui Zinsser şi Castan da şi vaccinul D-r Combiescu
(emulsie de creer virulent de câine).
TIPUSUL RECURENT; — în 191G— 17 la noi a isbucnit odată cu
tifusul exantcmatic
creseândă.

(Prof.

Cantaeuzino)

şi

au

evoluat după o curbă des-

PESTA: : epidemiile cari au bântuit la noi au fost descrise de D-rul
Pompei Samarian; — cordonul sanitar al Dunării, opera lui Nicolae Mavru;
— regulele de profilaxie generală şi specifică.
PALUD1SMUL: —

Prof. M. Ciucă a, observat indivizi cu parazitism'

temporar fără accese, precum şi că nu există o imunitate încrucişată între
cele 3 tipuri de liemotozuari; — valoarea specifică a pig. malarie; — pro
cedeele dc mobilizare ale parazitului, cu adrenalină şi neosalvarsan; — re
acţia de scro-floculaţie a lui Henry; — regulele chininizării preventive şi
curative; — măsurile pentru a proteja pe omul sănătos (suprimarea apelor
stătătoare, distrugerea larvelor de anofeli); —

Kinetum (pulbere totală de

coaje de china), Stovarsolul, Quiniostovarsolul, Plasmoehinul, Quino Plasminul
(plasmochin compus), Atebrinul au fost experimentate de Ciucă, Slătineanu,
Bălteanu, cari au emis eoncluziuni ferme asupa valoarei lor.
FEBRA

ONDULANTÂ

(Brucelozelle)

bântuit şi încă bântue şi la noi; —

sau

Febra

de

Malta;

—■

a

studiul brucelozei {in România, a fost

făcut do Prof. Fâlcoianu şi Mihailescu (1920), Prof. Riegler şi Welman
(1932),. Gh.
Gh.

Tătăranu,

Panaitescu

1933);

—

(1933

Turcu şi
(1933),

P.

Moraru,
Xliescu,

Iriminoiu (1932),
I., Marinov,

Pop

Suhăţeanu şi
Alex.

(teze

căile dc pătrundere în organism, patogenia, . sîmptomele, forme

clinice, diagnosticul de laborator, profilaxia animală şi la om (vaccinaţia pre
ventivă), traamenttul prin metodele nespecifioe şi specifice (Vaccinoterapia,
Seroierapia).
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RASB01UL BACTERIOLOGIC: — tentativa de răspândire a morvei
şi cărbunelui în 1916, şi a ciumei în 1919, în România; — mijloacele de
răspândire a virusului; — virusurile cari pot fi întrebuinţate pentru a deslăntui epidemii; boale specifice numai animalelor; — mijloacele de apărare
contra armelor bacteriologice.

Aceste menţionări şi sublinieri, făcute pe măsura cetirii şi
revenirii asupra fiecărei pagine, constituesc o scurtă privire asupra:
materialului bogat şi atât de interesant ce conţine lucrarea aceasta,
care mai are meritul de a fi „prima lucrare în acest domeniu apârută în literatura medicală românească“ cum constată D-l D-r
Gh. Tătăranu, în recensia ce-i face în „Revista de Higienă Socială“ ,
No. 12 (19 3 5 );— precum şi de a fi pusă la curent— „ă la page“ ,
zice D-l D-r Ygrec într’o recensie şi mai recentă în „Adevărul“
— cu tot ce este mai nou în aceste chestiuni, a căror vulgarizare
ştiinţifică în cea ce priveşte epidemiile, cari bântue în mod obiş
nuit în ţara noastră, a fost făcută cu deosebit succes de d-sa3).
La felicitările de adânc înţeles, ce D-l Profesor IonescuMihăeşti adresează autorilor în „Prefaţă“ , de acea noi adăugăm
mulţumiri din partea tutulor celor cari cetindu-le cu folos lucrarea,
şi-o pun la îndemână, socotind-o printre operile cele mai utile şi
mai trainice ale literaturei medicale româneşti4).
Aceste felicitări, cari vin din partea unui savant cu lucrări de
reputaţie mondială; şi mulţumiri, cari exprimă satisfacţia unui
medic cu intensă practică de boale infecto-contagioase, fost intern
în 1910— 11, al Spit. de Contagioşi dela Spit. Colentina din Bu
cureşti şi fost conducător al Spit. „Moruzzi“ de exantematici şi al
Spit. „Fischer“ de boli contagioase din Dorohoiu în 1917— 18,
represintă cea mai autorisată recomandare ce se poate face acestei
lucrări faţă de corpul medical românesc.
D -r M. Cânatilescii.

3 ) D -r Y g r e c : Bolile epidemice (molimele) cari bântue ţara românească. In •Bibi.
p . toţi> No. 1355-1356 — Edil. « Alcalay*, B ucureşti — Recensie de D -r M . Cdnciulescu in
•Mişcarea Medicală Rom ână » No. 11-12 1 1935.
4) E ste de dorit, pen tru desăvârşirea acestei lucrări româneşti, ca in ediţiile viitoare
să fie înlocuite neologismele, c a : defaiansă, broiaj, debut, reşută, livrare, puseu, frison ,
fudroiantă, sezon, sursă, decelare, vizează, tatonare, de asemenea, pentru ca gruparea
noţiunilor de acelaş sens şi înţelesul ideilor exprim a te să f i e m ai bine p u se in evidenţă,
se cere o m ai m are varietate a corpurilor caracterelor pen tru titluri, subtitluri, citate, num e
p rop rii ş, a..

III.

DIVERSE
Sărbătorirea D-lui Profesor I. Nanu-Muscel
In ziua de 23 Februarie a avut loc, în Amfiteatrul Mare al
Spitalului Colţea, sărbătorirea D-lui Prof. I. Nanu-Muscel. Colegi,
colaboratori şi elevi din toată Ţara au adus cu această ocazie omagiul lor de adâncă recunoştiinţă şi veneraţiei maestrului şi în
drumătorului neobosit al atâtor generaţii de medici.
Au ţinut cuvântări D-nii Prof. I. Bălăcescu, Decanul Facul
tăţii; Prof. N. Glieorghiu, ^Rectorul Universităţii din Bucureşti;
Prof. D. Danielopolu, Secretar general perpetuu al Academiei de
Medicină; Prof. C. Bacaloglu; Prof. T. Vasiliu; Medic General D-r
Raianu, Inspector G-ral Sanitar al Armatei; D-l Nae Dumitrescu,
Preşedintele Societăţii „Tinerimea Română” ; Agregat D-r V. Ciocâlteu; Medic General D-r Vicol, Preşedintele Soc. Climatologic şi
hidrologie; Docent D-r M. Câncîulescu, Directorul revistei „Mişca
rea Medicală Română“ ; G. Constantinescu., Preşedintele Asoc.
Internilor de spitale şi S. Milcoveanu, Preşedintele Soc. Stundenţilor în Medicină.
In numărul cmagial pe care revista „Mişcarea Medicală Ro
mână” îl pregăteşte spre cinstirea pentru posteritate a profesorului
I. Nanu-Muscel, vom reda pe larg cuvântările rostite cu această
ocaziune, împreună cu articole special scrise prin cari să se ilus
treze strălucita activitate, şi adânca influenţă a profesorului Namn
Muscel în învăţământul medical românesc şi în creaţia ştiinţifică,
precum şi rolul covârşitor pe care l ’a avut în desăvârşirea profesiunei medicale româneşti.
In acest număr ne mărginim a publica in extenso Cuvântarea
D-lui D-r Câncîulescu, rostită în numele foştilor interni — 77. la
număr — şi în numele revistei „Mişcarea Medicală Română“ , pe
care D-l Prof. Nanu-Muscel o patronează dela fundare.
Redacţia.
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Domnule Profesor,
Azi când coborâţi cu atâta demnitate de pe catedra, pe care
cu mândria „unanimităţii voturilor exprimate" v’aţi urcat acum 30
ani, s-au adunat, ca să vă serbătorească, representanţi ai diferi
telor autorităţi în stat şi corp, colegi, colaboratori şi elevi.
Eu iau cuvântul în numele foştilor D-stră interni.1)
Ei au fost cei mai în măsură să vă cunoască sub aspectul medi
cului de spital, Şef de serviciu; pentru-că şi-au împletit zi de zi viaţa
lor spitalicească cu a D-tră, pe rând fie-care un an; an întreg, pen
tru-că teza nu-1 ispitea pe niciunul să-l scurteze; ci, până să o treacă,
să-l mai prelungească; aceşti veterani, decani ai internilor, de regulă
primii la clasificare, aşteptaseră 3 ani, până să le vină la alegere
serviciul D-tră în anul al 4-lea.
In fiecare zi v’au întâmpinat în cancelaria Serviciului la ora 9,
precis: intern şi supraveghetoare; el trecând consemnul, la finele de
an, celuilalt; dânsa,respectabila D-năM. Anghelescu, a cărei amintire
a rămas pentru ei strâns legată de serviciu, în mod permanent;—
răspundeau astfel unei datorii de serviciu, dar şi unei dorinţe intime,
niciodată exprimată, care pe ei îi măgulea, pe D-tră vă satisfăcea.
In săli, vă opreaţi la patul fiecărui bolnav -„interesant 'sau ne
interesant” , dar îndelung la al noilor intraţi; aci se 'desfăşura lecţia
clinică, înconjurat de personal şi de stagiari: presentare în câteva*V
.
1) Dimitrie Ionescu (1839— 1900). — Const. Marinescu (1900). — Lache
Georgescu (1901). — Ion Nicolicescu (1902). — Gh. Ionescu (1903). —
Const. Filipescu (1904) — V irgil Apostolescu (1905). — Gh. Protopopescu
(1906. — Solomon Marte (1907). — Moise Enescu (1908). — Haralamb
Machelarie, Gh. Eftimescu, Const. Pastia, (1908— 1909). — Petre Niculescu
(1909— 1910). — Ştefan Ciopală, Gh. Băiatu, (1910— 1911). — I. Niţescu
(1911— 1912). — Mihai Cănciulescu (11912— 1913).
— V . N.
Cristca
(1913— 1914). — Vasile Ursu şi Ion Chiritescu (1914— 1915), — Victor
Papilian şi Calinic Burlănescu (1915— 1916). — Aurel Stroe (1916). —
Petre Mitulescu (1918). — Petre Tomescu (1918). — Th. Saragea (1919). —
Nicolae Stoichită şi E. Cociaşu (1919— 1920)..— Vintila Ciocâlteu şi Lambru
V. (1920). — Josefina Protopopescu-Pache şi Eliza Stănescu (1920— 21). —
S. Iagnov şi Petre Tomoşoiu (1921— 22)). — Florenţa Dumitriu şi Aurel
Brătescu (1921— 22). — Ştefan Popescu şi Constantin Enescu — Petre Frăţilescu şi Mireea Popovici-Lupa(1922— 23). — Pantelimon Copăccanu şi
Cornelia BălănescU — Ermil Constantinescu şi Constantin Gheorghiu (1923— 24).
— Ecaterina Radaeovici şi Constanţa Bucurescu — Radu Drăgescu şi L. Caffè
(1924— 25). — Sergiu Stoicescu, Vasile Bibănescu — Ion Maxenţian, C. Iordăchescu (1925— 26). — Ianoarie Gomoiu, Dumitru Hagiescu, (1926— 27). — Ovid
Vasilco, Petre Georgescu (1927— 28). — Ion Florian, Ion Claudian, Radu Evolceanu (1928—29). — Nicolae Rădulescu, Cornel Constantinescu, Grigore Popescu,
(1929— 30). — George Dinischiotu, Vasile Cârstea, Const. Ionescu-Dorohoiu (1930— 31). — Gh; Comşa, Matei Balş, (1931— 32). — Alfred Bruii
Leon Button (1932 33). - • Vèniamin Runcan, S. Chiser, Cecilia Harlambie
(1933— 34). — Maria Georgescu, Aurei Tomescu, Aurel Păunescu-Podeanu,
M arie. Zagora (1934— 35).
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cuvinte a cazului, pe vremuri de către interni, dintre care cei mai
zeloşi aştemuseră pe dosul tabletelor de intrare constatările lor cli
nice făcute în ajun; cetire a foaiei de observaţie de către extern,
până la starea presentă, de aci complectare de-către D-tră prin.
dictare.
. .
Daţi în totdeauna o atenţie deosebită semnelor stetoscopice;
semiologia a constituit una din caracteristicile învăţământului D-tră
didactic; iar în perceperea fenomenelor semiotice aţi acordat o pre
ferinţă deosebită mijloacelor imediate; la D-tră degetele şi urechea
o luau înaintea plesimetrului şi stetoscopului; foaia o întregeaţi cu
datele de laborator clinic, cari soseau până la finele visitei şi astfel
procedaţi încât diagnosticul se impunea de la sine.
Era o altă caracteristică a metodei D-tră clinice, de a da toată
importanţa diagnosticului positiv, de a face să vorbească simptomele bolnavului de faţă, lăsând pe planul al II-lea diagnosticul •direnţial al boalelor cu cari s-ar fi putut confunda;— pentru-că lecţia
la pat aţi pus-o întotdeauna înaintea lecţiei de la catedră şi toată
solicitudinea D-tră se adresa bolnavului, prezent.
Şi, în tbt timpul, stagiarii, în roată,'• treceau pe rând să pună
urechea şi luau note.
Mai' târziu, pe măsura, creşterii nevoiei învăţământului unui
număr mai mare de studenţi, aţi încredinţat parţial această sarcină
asistenţilor.
Ivirea asistentului, m ultiplicatîn mod nedefinit, cu speciali•sarea lui excesivă, a redus ceva din prestigiul şi prerogativele
internului de după răsboiu; după cum instaurarea, nu de lungă du
rată, a rotaţiei la 6 luni, le ştirbise din stabilitate;— dar, în ser
viciul D -tră. legătura cu internul de dinainte de răsboiu fusese
prea intimă, pentru-ca, inaugurându-se o eră nouă, să rupeţi cu
trecutul şi pentru-că respectul tradiţiei, al tradiţiei clinice, înrădă
cinat adânc în sufletul D-tră, admitea evoluţie, nu revoluţie.
Salutara instituţie a internatului scăpând din naufragiul ino
vaţiilor pripite post-belice, şi astfel lanţul nefiind întrerupt, au
putut să observe internii D-tră că, până în răsboiu, v-aţi devotat
exclusiv învăţământului, pe care l-aţi conceput de esenţă clinică
spre mai marele folos al corpului medical românesc, ai cărui
membri trebue să fie înainte de toate buni practicieni;— după'
răsboiu, aţi acordat o atenţie crescândă şi cercetărilor ştiinţifice
de ordin clinic şi experimental, în măsura în care „ele nu prejudiţiau bolnavului, pentru a cărui durere şi viaţă veritatea ştiinţifică
nu trebue să întunece dragostea noastră” ;— iar, în timpul din
urmă, v-aţi mai văzut nevoit, D-le Profesor, să propovăduiţi adesea
„tineretului abătut b clipă de la patul suferindului, munca liniştită,
munca fără preget, pentru progresul ştiinţei medicale româneşti” .
Interni şi elevi, au primit astfel, pe rând, în decursul anilor,
învăţăturile profesorului adevărat, îndrumările cercetătorului admi
rabil dotat dar resemnat ^i-sfaturile patriotului luminat.
Stagiul terminat, şi cu el sfârşindu-se şi viaţa de student bă
trân, cu io ani de ucenicie, calea fostului intern nu totdeauna,
a urcat, dar niciodată n-a scoborât; stabilit mai aproape sau mai
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cLparte, dar de fos ulsău ş.f arăm s legat prin legături altele de cât
ale oportunităţii ; în noul său centru de activitate, păstrând cultul
pentru şeful său, â introdus şi, spiritul, în care a fost’ format; ei
au rămas clinicietii şi chiar dacă vicisitudinele unei soarte, nu în
totdeauna ingrate, i-a împins pe unii spre o carieră universitară,
ei au raportat tot l a , omul bolnav fructul străduinţelor lor de
ordin ştiinţific.-A luat astfel fiinţă o şcoală; nu, o nouă şcoală, ci o şcoală
nouă, fără patron, dar cu şef spiritual, de care îl legau pe mem
brii ei lanţuri, nu de cordialitate trecăţoare, ci de spiritualitate pură,
fără contingenţe de niciun fel. 2).
Şcoala aceasta clinică românească vă recunoaşte ca şef al
ei, D-lc Profesor; ea are un cadru mai întins ca al oricărei alte
şcoale medicale româneşti; depăşeşte cadrul strictelor specialităţi,
caşi zidurile unei instituţiuni; se întinde în toată ţara; în ea. intră
învăţaţi mari, cu şcolile, lor; şi învăţăcei mai mărunţi, cu bisericur
ţele care pe unde fiecare şi le-a ridicat; pe toţi, foşti ai D-tră
elevi, îi leagă în cuget şi în simţiri devisa: „respectul şi iubirea bol
navului, respectul şi iubirea adevărului şi a probităţei ştiinţifice,
dragoste de profesiune, muncă cinstită şi cu entusiasm” , aşa cum
cereaţi studenţilor în lecţiunea de deschidere, ţinută in ziua de
30 Oct. 1906.
D-Ie Profesor, fiecare vorbitor aduce b petricică de mozaic,
pentru construirea portretului D-stră.
Cea adusă de mine, în numele foştilor D-tra interni, va servi la
caracterisarea medicului de spital, şef de clinică medicală, ce aţi
fost timp de 30 ani.
.
Dar se pare că din program lipseşte reprezentantul unei cate
gorii; pe a cărei cauză D-tră aţi’ îmbrâţişat-o cu nespusă căldură.
Este vorba de stagiarul de spital.
Intern în anul al zecelea, v-am fost stagiar în anul al II-lea
de studii.
' îngăduiţi să-l represint tot eu.
.
Nimeni ca D-tră n-a dat mai multă atenţie şi nu s-a aplecat
cu mai mare interes asupra aluatului, care este stagiarul, şi caro
va păstra până la coacere formele frământatului din timp.
Stagiarii il-au făcut niciodată „gol” în jurul D-tră; ei au
făcut cercurile cele mai mari şi mai strânse în jurul unui pat şi al
unui Şef de Serviciu;! iar D-tră îi cunoşteaţi pe toţi; pe mulţi îi
chemaţi pe nume, ca să „pună urechea“ , mai des pe cei cari luau note,
însemnări cari se imprimau pentru totdeauna în memoria lor.
Aceste caeţele, spre caii privesc cu înduioşare şi interes, au
représentât pentru unii începutul unei discipline: acea de a con
semna în scris cea ce trebuia reţinut; fără „resumate“ , medicina nu
ar fi putut şi nici nu se poate învăţa cu temei.
Cunosc încă medici, cari spun cu mândrie „am fost stagiand
Prof. Nanu” .
2) D -l Profesor Danielopolu a remarcat de asemenea această influenţă
de spiritualitate, exercitată de D -l Prof. Nanu asupra elevilor săi.
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Mai lipseşte cineva, şi pentru prima oară din faţa D-tră;
bolnavul; asupra suferinţelor căruia v-aţi aplecat cu dragostea sa1mariteanului şi faţă de care, cu Landouzy, eminentul D-tră maestru,
aţi aplicat „ terapeutica evanghelică
Nu se cade ca în ceasul solemn de azi imaginea lui să nu
vi se reamintească, ca un simbol.
La calităţile de fost intern şi fost stagiar, îmi voi îngădui să
mai adaog una, mai personală, acea de représentant al revistei
„Mişcarea Medicală Română“ în al cărui Comitet de patronaj
ştiinţific aţi bine-voit a lua parte.
In numele acestei reviste medicale româneşti, vă prezint omagii de-adâncă admiraţie.
,
.
• Şi, .pentru-că vorbele sboară, chiar când sunt scrise, şi numai
faptele rămân, iar aceste fapţe, când sunt lăudabile trebuesc consiemnate pentru posteritate, într’un număr omagial vor căuta toţi
cari vă datorează recunoaştere şi recunoştinţă pentru tot ce aţi
făcut pentru ştiinţa medicală, pentru învăţământul medical româ
nesc şi pentru profesiunea medicală română, să prelungească şi să
desăvârşească serbătorirea aceasta.

In chestiunea
specialităţilor farmacèutico
Am atras atenţia în „Cronica.“ numărului precedent al re
vistei asupra lucrării D-lui Prof. D-r S. L alu ,.in titu lată:./« ches
tia specialităţilor farmaceutice. Reţlexiunile unui medic, publicată
in Revista Ştiinţelor Medicale, No. 6 şi 7/1935.
Ne impunem ca o datorie de a reveni asupra acestei chestiuni
a specialităţilor farmaceutice, care pe noi ne preocupă de mult
timp şi ne-a dat prilejul facerii unui studiu documentat şi concen
trat, care a fost publicat în revista „Mişcarea Medicală Română“ ,
No, 5— 6 şi 7— 8/931 sub titlul „Problema 1specialităţilor farmaceu
tice în lumina actualităţii în România“ şi comunicat la Congresul
Internaţional de Istoria Medicinci, ţinut la Bucureşti în Sept. 1932,
sub numele „U ita t actuel de la pharmacothérapie — Les spécialités
pharmaceutiques; — studiu care a făcut şi obiectul unei conferinţe
ţinute în cadrul Asoc. Docenţilor fac. de medicină din Bucureşti,
publicată în „Actualităţi Medicale“ Seria II/1932, Craiova, Tip.
Scrisul Românesc; — şi asupra căruia am revenit în parte cu D-l
D-r I. Rosenştein în Comunicarea „La publicité pharmaceutique —
C ’est qu’elle doit être“ , prezentată la Congr. III-lea al Federa
ţiei Pressei Medicale Latine, delà Paris, din Octombrie 1934 şi
publicată în Acta Medica Latina No. din Noemb.-Dec. 1934.
Cu plăcere constatăm,că D-l Prof. Lalu confirmă în totul
constatările şi propunerile noastre, pe care le citează la fie-ce
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pas, aducând „elogii autorului - pentru meritele deosebite, cu care
a tratat un asemenea subiect,“ , şi adăogând mai departe „poate
că nu mi-aşi fi dat osteneala să scriu aceste pagini (59), dacă nu
aşi fi avut dorinţa şi plăcerea — cea ce cred că s’a observat —
să relev cum se cuvine, odată cu D-nii D-ri Solonencu şi Dogariu, şi (mai ales) meritul D-lui Docent D-r Cânciulescu, care a
făcut o foarte bună punere la punct asupra întregei şi dificilei
chestiuni a specialităţilor farmaceutice... dând dovada de o deplină
înţelegere a acestei chestiuni (şi) delicate, pe care a studiat-o sub
toate principalele ei laturi, cu o competinţă, care-i fa c e ;cinste“ .
Aceste aprecieri cu atât mai măgulitoare când vin de la o
personalitate de competinţă şi autoritatea în, materie a profesorului
de farmacologie dela fac. de medicină din Bucureşti, care este D-l
D-r S. Lalu, ne asigură că am văzut bine şi când am studiat
şi cum am studiat, aceste specialităţi farmaceutice, în plină eflorescenţă cari în prezent constituesc nu numai tratarea cu me
dicamente a boalelor, dar aproape toată terapeutica bolnavilor
şi cari au dat la o parte şi pe medic, nu numai pe farmacist —
pentru-că stau pe primul plan al actualităţii prin acea că — „au
la bază iniţiativa particulară, care se va ocupa în totdeauna de in
teresele ei; sunt menajate de stat, pentru interesele lui comerciale
şi fiscale (taxe şi pe loc, şi la export şi la import); sunt împinse ca
de o „vis a tergo“ cu o permanentă solicitudine de caracterul lor
comercial; toate uşile li le deschide înfăţişarea lor de caracter me
dical; se bucură , de privilegiul noutăţii, al modei, al standardizării
cu tragerea în serie, al reclaméi; îşi asigură complezenţa medicilor
şi favoarea publicului amator de trufandale lecuitoare“ — cum ne
exprimam în preambulul unei conferinţe de vulgarizare, „Un curent
primejdios în medicină“ , ţinută la Craiova, în cadrul Soc. „Prietenii
Ştiinţei“ în ziua de 24 Aprilie 1932.
Nu vom reveni asupra foloaselor mari şi de necontestat, caşi
asupra neajunsurilor uneori grave, ce prezintă aceşti agenţi te
rapeutici „ajunşi acum la apogeu şi pe cari excesul şi concurenţa
ucigătoare le va îndruma fatal pe drumul selecţionării naturale,
fatal şi pentru cea mai mare parte dintre ele“ ; — nici asupra
laturilor multiple (medicală, farmaceutică, economică, naţională
şi socială), sub cari le-am prezentat; — şi nici asupra variaţiilor de
lumină sub care le-am privit în prezent în ţara românească. (Iureş
năvalnic la import; reclamă americană — zice d-l Prof. Lalu;
dar balcanică prin desconsiderarea ce ni se aduce, — socotim noi;
limba schimonosită; acces prea liber la masa consumatoare; corp
medical nu îndeajuns de prevenit; lipsa oricărui control din par
tea unor anume instituţiuni; lipsa oricărei iniţiative de înfrânare
şi control din partea autorităţilor în stat, în special a celor sa
nitare prin neâplicarea legilor; favoruri la contingentare, nereguli
şi fraude la vamă; distrugerea instituţiei farinadéi; decăderea profesiunei medicale, — în 'prezent în România spec. farm. depăr
tând pe bolnav şi de medic şi de farmadst — şi prejudiţierea gravă
a sănătăţii publice şi individuale).
Asupra tutulor acestor puncte a revenit cu mai mult talent,
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D-l Prof. Lalu, care introduce o diversitate în tratare şi un Tangaj
mai viu şî mai colorat:
I. — Preliminare. Medicamentul. Legea sanitară. Neaplicarea ei. Sănă
tatea publică. Strigătul de alarmă a Ministerului Sănătătei. Specialităţile
farmaceutice. Definitiuni. Autorizarea ministerială. Eticheta. Timbrul sanitar.
Specialităţi care nu-şi merită numele. Specialităţi propriu zise. Fabricatiune.
Secrete de fabricaţie. Importanta terapeutică a specialităţilor. Denumire
proprie. E de dorit ca eticheta fiecărei specialităţi să aibă imprimat — pe
româneşte — : Data aprobărei. Dată fabricărei şi locul. Compozitiunea chimică.
Preţul de vânzare în lei. Să nu figureze pe etichetă sau în ambalajul
specialitate), nici o indicaţie terapeutică. Să fie indicată numai doza maxi
mală — .în realitate — sub. maximală. Reclama. Reprezentanţii comerciali.
Moda. Voga. Succesul. Haosul în care ne. găsim din punct de vedere farma
ceutic. Timbrul sanitar. Controlul. Specialitatea farmaceutică să fie vândută
numai de farmacist şi numai în urma unei ordonanţe medicale. Farmacistul-droghist. Aprobarea specialităţilor pe timp limitat. Retragerea autoriza
ţiei. Sancţiuni. Privilegiile farmaciştilor. Specialităţile, farmaceutice străine.
Clauza zisă secretă... Mijloacele de a combate specialităţile farmaceutice de
calitate inferioară. Libera concurentă. Aprobarea cât mai largă a specialităţilor,
mai ales indigene; controlul însă serios, cu sancţiuni severe. Aplicarea
strictă a legei sanitare: specialităţile farmaceutice să nu fie vândute deci
decât pe bază de retetă. Soluţionarea întregei chestiuni ar reveni în cazul
acesta medicului. Lupta între farmacişti şi droghişti. Farmacistul să nu facă pe
medicul. Rolul lui. Medicamente „pro pauperi” .
I L — Medicii nu mai formulează; nu mai scriu retete magistrale.
Erori de formulare? E rori de administrare? Inconvenientele specialităţilor.
Nu sunt medicamente individuale. Medicamentele magistrale prescrise după
retete stereotipice, repetate la infinit, sunt tot atât de puţin individuale.
Avantagile specialităţilor. Avisul medicului întotdeauna necesar. Indexul.
Tabelele regulatoare. Buna credinţă. încredere reciprocă. Stimă. Aplicarea
legei sanitare. Rezultatele din punct de vedere a sănătătei publice.
medicului.

Holul

In această „tablă de materie“ , cu care D-sa îşi prefaţează
lucrarea, sunt însă şi constatări şi propuneri noi, cari au de scop.
a aduce şi o contribuţie la resolvarea chestiunei specialităţilor far
maceutice în ţara noastră; ast-fel:
propunerea categorică ca să se pună în aplicare legea sa
nitară, care prevedea că „medicamentul nu poate fi manipulat de
cât de farmacist şi nu poate fi administrat bolnavului decât în
urma unei ordonanţe medicale", dar pe care la un moment dat o
slăbise — dupe cum am amintit noi, — o dispoziţie a legei Mânu din
1900, prin modificarea art. 9 din regulamentul pentru vânzarea
medicamentelor brute şi a materiilor toxice; —
consideraţiunile asupra nejustificării „timbrului sanitar." care
nu este decât un nou bir „ad valorem" aplicat de stat în detri
mentul bolnavilor şi deci al sănătăţii publice; —
caracterizarea mai sugestivă a luptei cu proporţii epice, de
nunţate şi de noi, dintre farmacişti şi droguişti, cari uneori astfel îşi
..confundă atributele, dupe interese, încât dau naştere hibridului „farmacist-droghist, adevăratul liliac din fabulă, care. dupe cum îi
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convine mai bine e când şoarece, când pasăre“ ; —
propunerea ca pe lângă „indexul specialităţilor“ propus de
legea sanitară din 1926 şi care „nu este încă făcut şi trebueşte
făcut“ , o anumită comisie să mai întocmească „un index al droguistului“ şi „un index al farmacistului“ , precum şi nişte „ta
bele regulatoare", cari să fie „revăzute cel puţin de 2 ori pe an“ ;
şi din care Onor. Minister să „retragă aprobarea sa“ , atunci când
„la control“ se va constata de către anumite instituţii oficiale că
cutare specialitate nu mai corespunde formulei originale, că este
falşificată, etc. etc. f ) ; —
propunerea foarte justificată de altfel, ca M-sterul să nu
dea aprobare pe vede, d pe un timp limitat, cea ce ar preveni
astfel un monopol prejudiţiabil publicului şi ar crea şi noi venituri
M-terului; —
denunţarea unei „clause secrete, dar cunoscute de toată lu
mea” care leagă M-terul faţă de spedalităţile străine şi care nu-şi
găseşte echivalentul nici în tratatele de pe când ne aflam sub su
zeranitatea Turciei“ ; —
propunerea ca „să fie aprobate în masă“ toate spedalităţile
cari întrunesc condiţiile cerute de lege — cea ce, adaogă tot D -sa,
n-ar mai pune în încurcătură nid M-terul, care în urma avizului
favorabil al Comisiei chimico-farmaceutice, fără să ştie de ce,
aprobă unele specialităţi şi refuză alţele; —
propunerea judicioasă, dar ne îndoim de eficadtatea ei, a
înfiinţării unor medicamente „pro pauperi“ cu preţ redus pentru
cei sărad, cari să se găsească în abundenţă, în fiecare farmade, să
nu coste decât preţul real al ingredientelor, plus costul cutiei sau
borcanului, manopera fiind gratuită, farmadstul „care nu va perdc
nimic, având în plus mulţumirea sufletească de -a fi săvârşit un
act de lăudabilă generositate“ ; —
însfârşit, dupe exprimarea deschisă â îndoelii asupra posi
bilităţii de resolvare la noi pentru încă! mult timp a chestiunei. spe
cialităţilor,. cari au introdus între armele de luptă şi „demisiunile"
cari însă nu se dau; — şi dupe exprimarea bucuriei de a avea
„sanşa unui medic în capul M-terului Sănătăţii, bine informat şi
înţelegător al stării actuale de lucruri“ , şansă efemeră, întru cât
fiind vorba la scrierea articolului de Ministeriatul d-lui D-r Costinescu, D-sa de mult şi-a trecut competinţa la alt M-ter; — la
urmă manifestarea „încrederei nestrămutate în medicii noştri, —
ca să rezolve ei problema specialităţilor — dacă vor fi ajutaţi şi
dacă li se va da putinţa să aplice legea cu conştinţiozitate“ ,
cea ce unii fac uneori în contra chiar a autorităţilor noastre sani
tare cari calcă legea.
întreaga lucrare este străbătută de un optimism întăritor
şi scrisă într’un stil cald, care trădează pe lângă profesorul competinte în materia tratată şi sufletul generos, care este D-l Doctor
S. Lalu.
. ____ ________________

D -r M. Cănctulescti.

1) De eficacitatea acestor măsuri se tndoeşte insă şi D-sa, «care repetă me
reu, că nu-şi face nici-o iluzie, in ceace priveşte controlul şi sancţiunile, când sunt
atâtea interese in joc şi adversarii sunt atât de puternici».

IV .

CRONICA MEDICALA LATINA
Profesorul Georges Etienne
1 8 6 6 -1 9 3 5

Profesorul G. Etienne, delà fac. de medicină din Nancy, care
a prezidat cel de al lll-lea Congres al Presei medicale latine din
Sept. 1934 de la Paris, a murit.
Figură proeminentă a medicinei laţine nu numai a celei fran
ceze, ajunsese a atinge în ţara sa cele mai înalte trepte ale erarhiei
profesionale şi ştiinţifice, de la profesor Universitar până la acea
de membru al Academiei de medicină.
Bilanţul vieţei şi al activităţii sale ştiinţifice îl face cu adâncă
emoţie şi deosebită competinţă în Acta Medica Latina, fasc. ultim
pe 1935, D-l Doctor L. M. P i e r r a, iemincntul Secretar General ai
Federaţiei Presei Medicale Latine, carê a trăit în intimitatea sa su
fletească.
Aproape 500 memorii, rapoarte şi comunicări diverse constituesc opera sa ştiinţifică, purtând delà „Piosepticemiile Medicale”
cari au făcut obiectul tezei sale inaugurale în 1893, şi trecând între
altele multe peste cele asupra sifilisului vascular, endocrinologiei,
fisiologiei renale, cardiologiei, până la Rumatismul cronic şi Boala
rumatismală, — pe ale cărei manifestaţii abarticulare le-a descris
şi în presa medicală română.
;
Afară de aceasta „une longue expérience du Journalisme mé
dical, en qualité de Rédacteur en chef de la Revue médicale de
PEst et comme Vice-Président de VAssociation de la Presse Mé
dicale française; un grand souci pour la dignité de la profession
d’écrivains ou de vulgarisateurs scientifiques; grande autorité per
sonnelle faite à la fois de son prestige scientifique, de sa haute
distinction morale et de son immense culture intellectuelle; esprit
d’une finesse esquise qui avait beaucoup lu et beaucoup retenu et
qui s’évadait volontiers dans le domaine des Lettres et des Arts —r
dovadă ultimă magnifica conferinţă „La civilisation méditerraanèene
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et la mentalité latine“ care a format obiectul discursului său de
deschidere al Congresului prezidat de D-sa; délicate et infinie bonté
de son coeur” — toate aceste caracterizări le-au putut face în
oare-care măsură şi cei cari au trăit mai puţin în vecinătatea sa.
Făcând parte dintre aceştia poate că am putut desprinde mai
bine şi atenţia deosebită, plină de simpatie iradiantă, ce arăta în deo
sebi faţă de colegii latini, în mai toate ţările ale căror reuşise a-şi
stabili relaţii de prietenie durabilă, dând astfel dovadă de o in
tuiţie pătrunzătoare a legăturilor adevărate cari pefste cele de in
terese profesionale şi de stimă reciprocă vor asigura coesiunea
lumei medicale latine.
Şi încă un detaliu, asupra satisfacţiei desăvârşite plină parcă
şi de un sentiment de recunoştinţă personală ce în erca, atunci când
amintindu-i de lucrările sale îi dovedeai că eşti la curent cu fructul
strădaniilor sale, cum. a fo.st cazul când i-am reamintit pe drumul
spre Reims de publicaţiile făcute asupra boalelor congenitale ale
inimei şi asupra rumatismului abarticular.
Cea ce înseamnă că savantul nu înăbuşise pe omul, care
totdeauna rămăsese răp. prof. D-r G. Etienne.
In numele Revistei noastre şi al Presei Medicale Române,
aducem memoriei prof. G. E tienne un pios omagiu.
*

*

3fc

D -r M C&nciulescu.

Primul congres internaţional de Pyretotherapie
Organizat de „Columbia Unlverslty“ Mew-York
2 3 S e p t e m b r ie — 16 O c to m b r ie 1 0 3 6

Universitatea „COLU M BIA” din N ew -York a decis să organizeze în
luna Septembrie, Primul Congres Internaţional de Pyretotherapie.
In acest Congres se v o r .. discuta toate problemele privitoare
de
Fiziologie, Patologie şi Aplicaţiuni terapeutice ale febrei. Rapoartele vor
fi traduse în limba engleză, franceză şi germană şi li se vor da cea mai
întinsă distribuţie. •
Un comitet francez sub preşedinţia
V A L a fost însărcinat cu organizarea
Acest comitet ni s’a adresat, cerându-ne
să adune toate publicaţiunile româneşti
f i agentul pyretogen întrebuinţat).
Toate publicaţiunile
15 Mai ■ 1936.

vor

trebui

de onoare a profesorului d’A R SO X grupului european de participanţi.
a -constitui un comitet român, care
asupra Pyretotherapiei (ori-care ar
adresate' acestui

comitet

înainte

de

înscrierile pentru Congrès vor trebui făcute până cel mai târziu
1 Iunie 1936. Cheltuelile de călătorie (vapor, drumurile de fer) dus şi
întors V ia Paris, ar reveni aproximativ la 30& dolari (în clasa de turişti).
Preşedinte, Prof. D . Danielopoln; — Membrii: Prof. Ballif L., Prof.
Haţiegann E., Prof. T o m e s cu P .; — Secretar General, Prof. M. Cinci.
Toată corespondenţa va fi adresată D -lui Prof. M. CIUOĂ 108, Splainl
Independenţei — BUCUREŞTI (6).

C H R O N I Q U E M É D I C A L E ROUMAINE
A V R IL 1 0 3 0 .

L ’é c h a n g e

a ctif q u e la rev u e

„M işcarea M ed ica la R o m a n a " fait

a v e c b e a u c o u p d e p é r io d iq u e s m é d ica u x étran gers et q u i e st
d ’ a u g m en tation , d e m êm e q u e la

p la ce

co n sid é ra b le

en v o ie

q u e la m éd ecin e

rou m ain e o c c u p e d a n s le m ou v em en t m éd ica l u n iversel, n o u s o b lig e

„Chronique médicale roumaine“ qu i fera
„Chronique médicale latine" , ru b riqu es d ’ailleurs q u e
n o u s a v o n s p r o p o s é e s d a n s notre ra pport su r la „Technique et présen
tation d’un journal médical" , présen té au III*ème C o n g r è s d e la P resse

d ’ou vrir ce tte ru b riq u e d ’ u n e
fa c e à c e lle d e la

m é d ica le latine d ’ O c to b r e 1934, à P aris, dan s le b u t d e faciliter l'é c h a n g e
entre les p é r io d iq u e s m é d ica u x d u m o n d e m éd ica l latin et

par c o n s é 

q u en t d e faire con naître récip roq u em en t leu r m ou v em en t m éd ica l.
D an s cette ch r o n iq u e n ous n ou s p r o p o s o n s d e sign aler
d e vue de
s o u s form e

au p oin t

Yactivité scientifique les travaux les plu s im portants parus
d e livres — m on og ra p h ies — th èses, analisés

au ssi dans

médico-social les dém a rch es faites dans
c e d om a in e d e m êm e q u e les résultats ob ten u s ; du côté professionnel,

la r e v u e ; — au poin t d e v u e
les

év én em en ts plu s im portan ts con cern a n t le co r p s m éd ica l roum ain d e

m êm e q u e les rév en d ica tion s et les réalisation s pratiques qu i le regardent.
T o u t c e p rog ra m m e, agrém enté par d es

nouvelles et échos d ig n es

à signaler, sera su ivi dan s la m esu re q u i in teresse

le

m o n d e m édical

étranger, en lu i faisant connaître ce q u i se p a sse dan s le

m onde

m é

dical roum ain.

* * *
Le Centre anticancereux de YAssociation roumaine contre le can
cer, d e B ucarest, a c o m m e n c é s o n a ctivité en ayan t à sa d isp osition les
m eilleu rs sp écia listes ; l ’ exam en d es m alades est fait par d e s con féren ci
ers et d o ce n ts d e la fa cu lté et assistan ts d e s c lin iq u e s ; a près la b io p sie
o u autres ex a m en s d e rigu eu r est in stitué le traitem ent chirurgical, par
le s ra y on s o u par le ra d iu m ;— les m alad es son t su rveillés lo n g te m p s après.
D e s co n fé re n ce s ten u es par M -rs le s P r o f. C . D a n i e l ,
rota,

S . N i c o l a u , le

oeu v re socia l.

d o ce n t I. J o v i n ,

initient

le

D. G e .

p u b lic

à cet
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M - r l e P r o f. G . M a r i n e s c o

et D o c . A . K r e i n d l e r

on t pu

b lié dan s l’ éditure „A lca n * P aris un v o lu m e d e 171 p a g ., a v e c 10 pla n ch es
et u n e préfa ce écrite par le P r o f. G . D u m a s, sur „Les réflexes condition
nels— Etude de physiologie normale et pathologique*; dans un I ch ap.
le s auteurs e x p o s e n t les résultats

ex périm en tau x

ob ten u s

par P a v lo w

et ch erch en t à encadrer le s lo is d e s ré fle x e s co n d ition n els dans le s d o n 
n ées actu elles d e la b io lo g ie , m o r p h o lo g ie et p h y s io lo g ie

gén éra le du

sy stè m e n e r v e u x ; le II ch a p . e st con sa cré à l’ organ isation d e la
tivité con d ition n elle c h e z l ’ en fan t, surtout

en regard

d e son

réflec

d é v e lo p -

. p em èn t m ental norm al ; le dern ier ch apitre s ’ o c c u p e d e l ’ ap p lica tion d e
c e s réflexes à q u elq u es p ro b lè m e s clin iq u es.
L e D -r I. D i m i t r e s c o - P o p o v i c i , an cien assistant d e s E tabl.
term aux d e V ic h y , a m is à la d is p o s itio n du m éd ecin praticien et m êm e
du grand p u b lic u n ex ce lle n t m anuel su r „Les régimes alimentaires
dans les diverses maladies, liv r e d e 2 2 4 p a g ..
Une n o u v e lle p u b lica tion m é d ica le

vien t d e

paraître à B ucarest

„La revue de médecine légale* s o u s la direction d e M -r le P rof. N .
M i n o v i c i , D irecteu r d e l ’Institut m é d ic o -lé g a l d e

B ucarest, rédacteur

en c h e f M -r le D -r T . V a s i l i o u .
L e rich e m ateriel d e

15 articles

et b e a u co u p

d ’ a n alyses, n otes,

in form ation s, b ib lio g ra p h ie e t ta b le d e m atière en français et
prélu den t à la b e lle ten u e scie n tifiq u e et pratique d e

allem and

cet o rg a n e

qu i

m anquait à la m éd ecin e rou m a in e.
M -r le P r o f. C . D a n i e l , an cien interne d e s

h ôp ita u x d e Paris,

a été invité à p résider le b a n q u et d e l’ internat, q u i d ’ après la tradition
a lieu ch aqu e a n n ée à P aris a v e c la participation

de

tou tes

le s g é n é 

rations d es a n cien s Internes.
C ’est p ou r la prem ière fo is q u e c e t h on n eu r a été co n fé ré à un
étranger.
M -r le P ro f. P . D u v a 1, l e titulaire d e la ch aire d e th érapeu tiqu e
ch iru rgicale à la fac. d e m éd . d e P aris et m em bre d e l ’academ ie
ça ise d e m é d e cin e a tenu à B u carest 3 con féren ces su r: les

fran

co m p lic a 

tion s pu lm on aires post-op éra toires, réa ction s an aph ylactiqu es l o c a l e s ;—
la sign ification h y p e ra zo té m iq u e p o s t-o p é r a to ir e ;— l’a u toin toxication per
m anente d e l ’orga n ism e et sa d e fe n se naturelle.
M -r le P ro f. D -r D . M a n o 1 e s c u , le titulaire d e la ch aire d ’ o p h 
ta lm o lo g ie à la faculté d e m é d e c in e d e Bucarest, a été élu d o y e n d e la
fa cu lté par la con fia n ce u nan im e d e s e s c o llè g u e s ; c ’ est u n e d ig n ité et
ch a rg e a u xq u elles l’appellation du n ou v ea u d o y e n saura faire fa ce, sur
tou t en v u e d ’ u n e réform e p r o fo n d e d e tout notre en seig n em en t m é d i
cal supérieur q u i sou ffre par p lu sieu rs côtés d on t le p lu s im portant est
celu i de la n om in ation d es p rofesseu rs, lacune g ra v e q u ’ un récen t p ro 
je t d e réform e d e M -r le P ro f. D a n ielop olu ten d à com b ler.
D ans n otre proch a in e ch ron iq u e n o u s in sisteront ê fo n d sur c e t in>
téréssant projet.
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O n t été fo n d é e s récem m ent, à B ucarest la
so u s la p résid en ce d e M -r le P ro f. A .

Société de psichiatrie,
et à C lu j la So

O bregia;

ciété de pédiatrie et, puériculture, s o u s la p ré sid e n ce d e M -r le P rof.
G h. . P o p o v i c i .
M -r le P ro f. C . B a c a l o g l u ,

an cien

interne d es h ôp ita u x

de

Paris, a p p e lé à la clin iq u e m éd ica le d e l’ h ôpital C oltzea

en su ccession

d e l’ an cien titulaire, M -r le P rof. I . N a n u -M u scel, a

fê té

o c c a s io n p ou r 35-ê«“ « annivairsaire d e p rofessora t;

été

o n t été

en

cette

reçu es

d es

lettres ch aleu reu ses d e la part d e M -r le s p rof. A ch a rd , S erg en t, L a b b é
L em ierre, d e Paris.
A l ’ h ôp ita l central d e s m aladies m entales et n erveu ses d e B ucarest
on t été fo n d é s un

Service de malariothérapie m is s o u s la direction M -r
Service de Neurochirurgie s o u s la d i

le P rof. M . C i u c a et u n autre
rection

de

M -r le D -r B a g d a s a r ,

un

em in en t sp écia liste fo r g é à

l ’é c o le am éricain e d e C u sh in g .
M -r l e P ro f. I. N a n u - M u s c e l , ancien ch e f d e l a H r® clin iqu e
m éd ica le à la fa c. d e m é d e cin e d e B ucarest

a été fêté

à l’ o c c a s io n d e

sa retra ite; m -rs les p rof., l e d o y e n I. B a la cescu , le recteur N . G h e o rg h iu ,
D . D a n ie lo p o lu , secrétaire général d e l’A c a d e m ie rou m ain e d e m éd ecin e,
T . V asiliu d e C lu j, a g r é g é V . C ioca lteu , G -ral V ic o l, G -ral R aianu, d o ce n t
M . C a n ciu le sco et autres o n t s o u lig n é le s m érites d é c e g ra n d clin icien ,
le ch e f spirituel d e l’ é c o le clin iq u e m éd ica le rou m ain e.
L e D -r V . G o m o i u , le créateur d e la S o c ié té

rou m ain e d ’h is 

toire d e la m éd ecin e, a été élu p résid en t p ou r 5 ans par la S o c . inter
nationale d ’ histoire d e la m éd ecin e d e Paris.
C ’ est un h om m a g e bien m érité rendu au x qualités rem arquables d e
notre ém inen t collaborateu r, d e la p résen ce d u q u el dans son com ité d e
rédaction notre revu e s ’ en orgueillit.
L ’ a ca d em ie rou m ain e de m é d e cin e , d on t la création

de

si haute

sign ification m orale et scien tifiq u e p o u r le p restig e d e l à m éd ecin e rou 
m aine est l ’oeu v re d e notre

grand

savant, M -r le

l o p o l u , a tenu la I*ôr« séan ce d e la
vier 1 9 3 6 ; les 2 prem iers N -ros du

P rof.

d iv ision scien tifiq u e

D. D a n i e 
la

21 Jan

„Bulletin de l'Academie de méde

cine de Roumanie“ éd ité par M asson Paris, on t d éjà parus a v e c un ri
ch e m ateriel; à sign aler parm i les c o m . faites dan s la
nisation celle d e M -r le P ro f. S. N i c o 1 a u
raux d e la p ro p h y la x ie s o cia le an tivén érien n e

sur
et

de

V i c o l , le présiden t d e la S o c . r. d ’ h id ro lo g ie et d e
dicale «S u r le p rojet d e lo i

de l’ organisation

d iv ision

d ’org a 

„L e s p rin cip es g é n é 
M -r

le

G-ral

clim a tolog ie

b a ln é o -d im a tiq u e »

l ’ auteur il est.

M. Canciulesco.

N.
m é

d on t

LIPAUROL
*

Cutii cu 3, 6 şi 12 Fiole.

Auroterapia intramusculară prin sin*
gura sare de aur liposolubilă gata
preparată.
❖
Fiole de 1 şi 2 cc.
Fiecare centicub=3 ctgr. aur metal.
❖
Absorbţie lentă regulată şi complectă
❖
2 — 3 inj. săptămânal.
❖
Cel mai eftin tratament cu aur.
❖

Laboratoires Lecoq-Ferrand, Levallois
Reprezentant: L.. Melamed & Co. Calea Şerban Vodă 41, Bucureşti

La durerile visceralei^-

Luverin
damele,

ComfuniUe de acidjM iiiaeujlva ,
aOtofwn TnehjC.fricmidjixtpjivekMiQL,

Calmează durerile şi supritnă
contracţiunile spasmodice acţi
onând asupra musculaturii netei
Mostre şi literatură serveşte la cerere

D R. W A N D E R

S . A.
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