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Cardiazol-Dicodid
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Dozare: sugari primesc de 2-3  ori pe zi 1-5 picături;
copii mai mari de 3 ori pe zi 5-10 picături; 
adulţi de 2-3  ori pe zi 15-20 picături.

KNOLL A.-G., Fabrici chimice, Ludwigshafen pe Rin
. . Knoil S. A. R., Str. Atena 29, Bucureşti 3 .
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Cronică medicală

ELOGIUL PRESEI MEDICALE ROMANEŞTI

Un cotidian politic şi de informaţii delà noi, prin pana directo
rului său, un mare ziarist, a făcut de curând „Elogiul cetitorilor". De 
sigur că, elogiul cetitorilor săi. Mai de grabă din motive de tactică 
profesională, decât din convingere sau din obligaţie personală.

„Elogiul" cui de drept este o metodă. Elogiul însă-şi metodei 
a fost făcut în celebrul „Discours sur la méthode".

Elogiul presei medicale este justificat prin marele ei rol. Presa 
medicală vorbeşte în numele medicinei, sacerdojiu al umanităţi, care 
este menită să apere sănătatea publică şi pe a  fiecăruia dintre noi;
—  să  vindece bolile prezente şi să preîntâmpine pe cele viitoare; —
să asigure o minte sănătoasă în corpul sănătos; —  să încurajeze
şi să  difuzeze producţia ştiinţifică; —  să facă o critică obiectivă; —
să desbatâ problemele medicale, sanitare şi profesionale; —  să infor
meze; —  să favorizeze practica medicală, care este utilă societăţii;
—  să denunţe şi să înfiereze practica ilicită şi clandestină, înăuntru şi 
în afara corpului medical; —  ş. a . m. d.

Elogiul ziaristului medical este de făcut, atunci când el întru
neşte calităţile adevăratului ziarist cu acelea ale adevăratului medic.
Atunci când delà unul împrumută stilul; şi, delà celălalt, omul.

Noi nu putem face elogiul cetitorilor revistelor medicale româ
neşti, cari nu se grăbesc de Ioc să Ie cumpere şi să Ie citească.
Mai de grabă îl putem face pe al editorilor cari Ie fac facilităţi de 
plată; —  sau pe al laboratoarelor farmaceutice cari, făcându-şi intere
sele, favorizează în oarecare măsură şi interesele revistelor prin publi
citatea ce practică în coloanele lor. Conducătorii revistelor, cari sunt 
obligaţi prin lege să se declare şi proprietari —  şi mai amărîţi, de 
când acest titlu de sarbâdâ proprietate aruncă o pată pe dezinteresarea 
supremă a  unora dintre ei —  vor elogia neprecupeţit pe colaboratorii 
cari prin prestigiul lor personal şi prin valoarea lucrărilor lor cresc pres
tigiul revistei, menfinându-se în rezervă faţă de unii colaboratori de 
ocazie cări văd în organele de presă simple canale de scurgere menite 
să le satisfacă anumite vanităţi sau necesităţi.

Presa medicală românească merită a fi'elogiatâ, căci şi-a  câştigat 
drept fa toate laudele. In primul rând Presa mare, care reprezintă
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p S S “' h o f a ^ t m 5? ' f  în numeîe medicinel "m âneştipesfe hotare, care determina curenta, sănătoase în tară —  Dresă care
de matane med.ca!a sau chirurgie generală, de predică mSfcală satl

d® .fp^ ,aiitâ/1* *ju rămâne cu nimic prejos de organele si
milare d,n şira,notata. In al doilea rând Presa regională care sa K s fa i 
nazu,n}ele ş. cerinjele unui corp medical mai redGs. Nu ^ i n “ em ta

d ^ S î a m f e  nU urmâre?îe beneficii m atarial^ublicafiile
excusi7  a!e anumite laboratoare farmaceutice cari si 

pot Permite şi luxul unei direcjii medicale de împrumut. ?

Inmnl C€aSfâ pre?  ~  <* ?*-<* dat-o sub formă de Buletin sau
Jurnal propriu o Societate de medicină; fie că o publică sub diferite 
Wlun personalitafi medicale de suprafafă, de dorii şi de adâncime

t a t a i  r — ir” "  Comif,e f; , din P“"«* d*  vedere şKinJific se si- 
"  ina,f,m|e' Pr'n ,ucrâri de mare valoare şiiinfifică, originale, cari 

asigura progresul medicinei universale,- prin lucrări de sinfez! cari des-
" " î “"  noui cerceiări; prin fapte clinice cari prezintă

o nota noua de obseivafie sau de interpretare personală; prin puneri Ia 
P^nci car, stabilesc ordine într'un haos de coniribufiuni £ c h i  sau mai

p S t d e 1 pufin,»3ersona,e'- Pr*n revendicări de paternitate şi
p ontaie, jushficate; pr,n desgropări din trecutul istoric medical sau 
folclonshc, cart anma-i o lumM aM, *  fav0™,bi,d «sup™ p S S L . f c
ÎL ,U” P .P™ ,C fi“  d‘  " « ' “ "O • " * « < * . *  P "" o W » . 3 .  « r t

J - al * x* mP|el» in coloanele revistelor m eJicafe ro- 
m .;e ,h  a bunda; -  ca organiza« szmltoră. Je m,ă|ământ. J e  o , S  
profesional, presa medicală românească a publicat din fimD orin tvmn 
=  canoscăM  a i « a to lilo r , j i  vizionariZ Z f a l T J Z S X  
propunea, de cari adevăraţii reformatori trebue să fină seama în ma- 
sura n«:esara elaborării unui proiect adequaf, complect şi armonios,
P5 î . °  mai acftva Proteguire a  sănătăfii publice, spre o mai de
săvârşita formare a viitorilor medici, prin o apărare eficace a  intereselor 
P a s io n a le  ale corpului medical; -  prin a tZ fin e a  ro m â n e a sc ă T e r-  
vata ,n tragicele evenimente, cari au sguduif de curând fara noastră

corj^I m e d S r  d® e!emenfe,e indezirabile a  binemeritat dela

înalt romf neascâ- sihrafâ Ia un nivel ştiinfific atât de
înalt şi pe planul intereselor nafionafe, nu este totuşi apreciată cum ar 
trebui. Este ch.ar desconsiderată. Medicii români n-o cetesc. InstitufÎile 
mea nu Ie cer şi nici nu refin revistele, cari Ii se trimet. Le refuză pe 
motivul ca n-au fonduri, cu toate că Ministerul a  dispus ca toate instta

D e 't ? t a t e r f  ,Qb0neZf :  $i' dacâ le °Presc. ™  Ie plătesc cu anii. 
u e  c e . roate ca dm snobism, sau penfrucă revistele medicale româneşti
ar f, cu adevărat mai prejos decât cele străine, în special franceze 
cari spnjmmdu-se pe un corp medical mai numeros se prezintă în

Z Î t Z * mai 5Î apar W aiJdes; Poafe- fiindcă medicul român, în 
curenfa apriga da oraş cu medicul evreu, are mai pufin timp pentm

^ ; .[ iV ar o Îa/a ' Condlfiite vitrege în care trăeşte, pierde de tot gustul 
cefifului. Poate ca şi din alte motive. Fapt cert este că periodicele 
medicale româneşti au un tiraj slab,, în timp ce se sbat în grele
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dificultăţi materiale, mai cu seamă de când costul de imprimare s-a  
dublat şi triplat, şi Ie periclitează continuarea apariţiei.

Pentru aceste motive şi pentru rolul mare ce  i se recunoaşte presei 
medicale, ea contribuind în ultimă instanţă Ia apărarea patrimoniului bio
logic al neamului românesc. —

D -I Prof. P . Tomescu, M-trul Sănătăţii Publice, a convocat în 
cursul Iunei Iulie a . c ., reprezentanţii autorizaţi ai periodicelor medicale 
româneşti mai însemnate, în „scopul de a  examina împreună chestiunea 
desvoltării presei medicale româneşti în legătură cu înfemeerea de biblio
teci Ia toate spitalele şi serviciile sanitare ale Statului; şi dg a discuta 
şi chestiunea asigurării fondurilor necesare pentru o apariţie regulată a 
revistelor cari au jucat un rol atât de important Ia înfemeerea şi progresul 
litenaturei medicale româneşti".

Acest gând bun nici că  putea veni dela altcineva, mai cu că
dere şi cu mai mare autoritate în materie, decât plela Directorul „Româ
niei Medicale", ziarul medical românesc cu tirajul cel mai mare şi care 
a  contribuit în cea mai Targa măsură Ia unificarea Iimbei medicale româ
neşti. D-I Prof. P. Tomescu, care este şi acest eminent director, a des- 
bâtuf din vreme, pe larg şi în modul cel mai luminos, în coloanele jur
nalului său, toate problemele medicale cari privesc sănătatea publică, 
învăţământul medical şi corpul medical românesc.

Cele relevate în şedinţă merită toată luarea aminte. Intre altele, 
procentul de plată al abonamentului după diferitele categorii de me
dici prezintă un interes deosebit, fiind în oarecare legătură cu spe
cialităţile.

Măsurile propuse au fost primite cu însufleţire. Aceste măsuri 
sunt: aboparea prin M -ter, şi pe un preţ cât mai aproape de reali
tate, a tutulor institufiunilor şi serviciilor M-teruIui, avându-se în ve
dere cerinţele insfituţiunilor şi caracterul revistelor; —  procurarea şi de 
colecţii ale anilor precedenţi.

Urmează să fie traduse în fapt cu un moment mai de vreme. 
Pentrucă presa medicală românească care şi-a făcut cu prisosinţă da
toria în trecut, să poată să şi-p facă şi în viitor. Şi, pentru ca elogiu! 
de faţă să nu consfituiască pentru o parte din ea elogiul suprem.

D-r M. CÂNCIULESCU 
Membru al Academiei de Medicină
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O VARIETATE DE CANCER EXOGEN BINE DOVEDIT: 
CANCERUL CHIMIC 

(în legătură cu Institutele 
de Cercetări CIto-BIologice

de
Prof. D-r EMIL C. CRĂCIUN

Problemele medicale au ajuns să preocupe aşa de mult lumea 
culfâ, încât atunci când se vorbeşte despre cancer, întrebarea cea 
mai des adresată este : ce s’a mai descoperit cu privire Ia cauza can
cerului? Pe când presa zilnică, adresându-se Ia pături mult mai largi, 
o informează cu prisosinjă asupra ultimelor posibilităţi de tratament 
şi mai ales de vindecare. '

C ă a  doua atitudine nu-i cea mai temeinică o dovedeşte şl 
prea scurta viafă a  atâtor miraculoase metode de tratament, metode 
ce dispar cu aceiaşi viteză cu cari au apărut pe firmamentul publi
cităţii. Motiv pentru care mulţi critică această 'difuzare neştiinţifică 
prin presa zilnică; trebue însă recunoscut că nu au dreptate pe de-a 
întregul. Mai întâi, ziarele au latitudinea să publice veşti’ înnainte 
sau după controlul lor. Lumea, speră. Pe urmă, toată suflarea află 
că în templul ştiinţei, vestalele veghiază şi se roagă spre căutarea 
mântuire;; un val, cbiar mic şi trecător, de simpatie şi cald interes, 
leagă din nou pe cei devotaţi muncei din laboratoare cu restul ome
nirii. Şi în fine cbiar pentru specialişti e  un folos: ziarul rămâne 
de multe ori singura lor posibilitate ca  să afle de existenţa acestor 
mari descoperiri efemere, cari ajung, rar sau deloc, în discuţia cercu
rilor medicale competente, poate prea încete şi prea reci.

Ceea ce ne arată, odată mai mult, cât de viu şi larg a  rămas 
interesul ce se leagă de problema cancerului. Datoria celor ce urmă
resc mai de aproape acest domeniu este să ofere un fel de ocol 
periodic al orizontului, mai ales când acesta e  lărgit de noi achi
ziţii confirmate şi fecunde. Este clar că  numai achiziţii noi de o ase
menea calitate pot întemeia speranţa că, odată şi odată, un nou 
Pasteur va putea descifra şi cauza şi tratamentul, dar mai ales pre
venirea acestei boale, care rămâne una din cele mai grele ce ne 
bâniue.
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Aşa fiind, ca o definifie, sâ ne amintiml )  că boala, —  sau 
poate încă mai bine grupul de boale —  ce poartă numele de cancer, 
nu are asfazi o cauză cunoscută. Se ştie că înafară de cancerul 
uman, căci mai există cancer la diferite feluri de plante şi animale, 
tie superioare fie chiar inferioare.

Suntem deci constrânşi Ia ipoteze cari, bine înieles, pleacă 
delà fenomene bine stabilite, dar acestea sunt şi rămân fragmentar®, 
tafa de imensitatea problemei.
.... Ip°fef e -e propuse sunt numeroase. S ’a spus că, microbii, para- 

sifri, viermi, etc., substanfe chimice etc., pot produce cancer. Privind 
asfazi toate aceste ipoteze, multe ne apar fundamental greşite, de 
oarece iau efectul drept cauză şi simptomul drept boală. Fără a ne 
opri mai mult asupra lor, , se poate doar aminti că  sunt grupate în 
endogene şi exogene, adică în cauze venind din afară sau dinnăunhu. 
n acest ultim caz, funcfiona'ea anormală a organismului sau modifi- 

oari.e ui spontane pot deveni cauză de boală (sunt aşa zisele boale 
esenţiale). In acest sens s ’a ajuns Ia Concluzia că este vorba, pentru 
cancer, de o boală celulară primitivă, sui generis, fără altă cauză.

Evident locui nu permite un examen, chiar sumar, al diferitelor 
teluri de cauze posibile. De altfel progrese esenfiale 'n u  s ’au înre
gistrat decât în anumite sectoare. Aşa că prezenta expunere va căuta 
apoi interval să examineze dintre cauzele externe numai pe celé chimice, 
indicând, pe cât se poate, înlănjuirea lor patogenă. Şi chiar aşa, încă 
frebue trecut repede asupra cunoşfinfelor oarecum clasice (etapa cli- 
nică) pentru a  ne concentra expunerea asupra celor mai de curând 
dobândite (eiapa expe imenială), şi cari, fără şovăiala, se poate spune 
că sunt epocale.

ETAPA l-a , CLINICA. Observaţia metodică, strânsă, îndelun
gată, a  fenomenelor bine alese, a  fost punct de plecare şî aci, ca 
în multe achizifii, medicale sau nemedicale, delà Hippocraf încoace.

Pe unii cliniciem i-a  isbif frecvenfa relativ mare a  cancerului 
scrotal Ia coşari. Poate rfiţ e o simplă coincidentă că această observaţie, 
datorită Iui Percival Potf (1 7 5 5 ), a fost făcută în fara Galilor: fard 
veche, cotropită, pufin prosperă; gospodării sfrâmtorate, arzând huila 
care dă multă funigine, care prin combustie imperfectă, în "cămin® 
cu  vatră deschisă, dau multe produse analoage cu gudronul de huilă; 
case vechi, coşuri complicate şi rău înfrefinute; Ia o populaţie săracă. 
Coşarul : meserie de om sărac, începută devreme, meserie ambulantă • 
fără alt inventar decât hainele îmbibate de depuneri dinnăunfru şi
din afară, adevărată firmă comercială. Tocmai copii, delà 4__ 5 ,an!
în  sus, sunt cei mal căutafi, căci pot să se strecoare-mai uşor prin 
dedaul acestor coşuri ale căminelor cu vatră deschisă. Muncă grea; 
vestmintele ajută sau înlocuesc peria; igiena corporală defectuoasă; 
r U Ufr fimpuriu meser'eh iar cancerul apărea apoi între 20— 25 ani 
(H . Earle). Când însă legile de protecfie ale copiilor nu-i mai pri
mea Ia această meserie decât delà 16 ani, cancerul de asemeni a în - 
ceput să apară mai târziu: la 4 0 — 45  ani (Butlin).

1) Vezi în Viaţa Românească din 1930, voi. XXII, de E. C. Crăciun. .Pro
blema Cancerului“.
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Pacientul singur putea urmări şi povesti cum apărea leziunea. 

Mai întâi o simplă irifafie; apoi ceva ca o dermatoză, apoi ceva 
crescut ca negi, pe tegumentele scrotale, având multe cute şi cu multe 
glande sebacee, şi ale cărei secreţii, ca orice grăsime, dizolvă bine 
funiginea; tegumente iritate de presiunea şi contactul unor rufe şi 
haine rar primenite, îmbibate cu funigine. Când, după aceşti negi 
(sau papilome) apărea cancerul, se putea constata de obicei că acesta 
infiltra pielea scrotală, uneori şi părţile profunde vecine, mergând 
până Ia alte complicaţii grave (ulceraţii, hemoragii, generalizare).

Pentru prima oară se arată astfel că  origina cancerului poate să 
fie o  irifafie chimică bine precizată; acfionând timp îndelungat, la 
adăpostul unei meserii îndelungate. Geniul clinic a Iui Pott a  pus 
şi aci o problemă nouă, cu toate datele ei cardinale.

Această diferenfă frebue pusă în legătură cu factori multipli, 
fie profesionali, fie sociali, în legătură cu ce condiţii de viafă puteau 
realiza un anume fel de meseriaşi în aceste fări diferite şi desigur 
nu fără intervenfia unor anume factori rasiali, căci în statistici1, când 
(1 9 3 1 — 1938) erau în Anglia 154  de decese prin cancer Ia 1 0 0 .0 0 0  
de locuitori, în Elvefia erau 149, în Germania 137, în Norvegia 130 , 
în Suedia 125, în Statele Unite 113 , în Belgia 109, în Italia 8 3 , iar 
în România 4 7  decese prin cancer Ia 1 0 0 .0 0 0  de locuitori. Nu se 
poate spune că sunt aşa de mari diferentele de diagnostic medical 
între toate fqrile din această enumerare, şi că  chiar făcând o largă 
parte unor asemenea deosebiri, tot rămâne cea mai mare frecvenfă 
de cancer pentru Britanici (inclusiv tara Galilor).

Contactul prelungit cu funiginea poate produce cancer şi în 
alte regiuni ale pielei Ia om (Curling, Wiel) ca şi Ia animale (Leitch). 
Trebue rejinuf şi faptul că  nici un caz de cancer de coşari nu a  fost 
înregistrat pentru o anume perioadă în spitalele din oraşele altor fări 
(Paris, Berlin, Viena, Praga, Boston) în vreme ce în Anglia, din 
10 0 0  de decese Ia coşari, 156 erau prin cancer (Butlin).

In strânsă legătură vin apoi o întreagă Serie de cancere pro
fesionale. Aşa este cel al lucrătorilor de brichete, unde intervine atât 
gudronul de huilă cât şi praful de cărbune sau aburii de smoală. Acesta 
din urmă dă cancere mai ales Ia buze, obraz, pleoape: pe când de
getele, gambele, laba piciorului şi trunchiul sunt crufafe, deşi mult 
expuse. Ceeace arată foarte clar factorul local, adică predispoziţia par
ticulară a fiecărei regiuni.

Şi aci, când s ’a  dat alarma, au intervenit legile de protecfie ale 
muncii, cari au îngrădit flagelul. A fost destul să se schimbe procedeul: 
amestecul de praf de cărbune şi de gudron încălzit se face în recipiente 
închise, praful de cărbune fiind saturat într’o atmosferă umedă. Obser
vaţii concludente s ’au mai făcut în Olanda (Vries) vşi în Ţara Galilor 
(Sladden). Uneori, după gudron cald, acest cancer poate apare foarte 
repede (Bang, din Copenhaga). Parafina încălzită e  tot aşa de pri
mejdioasă (Volkmann, 1874, în Germania; Scotî 1923  în Scoţia). 
Trebue însă cam 2 5 -3 0  ani de lucru într’o asemenea fabrică. Şi Ia 
animal se poate obfine cancer prin aplicare de parafină.

Obişnuitele uleiuri minerale pot produce cancer scrotal la cei

. 2M. M. R.
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œ  lucrează în ţesătoriile die bumbac. Ceiaoe araîă în ce largă măsură 
intervin factorii ajufăiori, este faptei că fesăforii de lână, deşi folosesc 
aceteaşi uleiuri minerale, sunt mai pufin periclitaţi de cancer. Explicarea 
Sî?  *nc^̂ z*rea a  atelierelor: fesaforiile de bumbac hebue
să rămână Ia o temperafură mai ridicafă şi mai umedă decâf fesăto- 
riite de lână; aşa că în primul caz lucrătorii sunî despuiaţi până Ia 
mijloc, rar coniactol cu răsboaiele de ţesut Ie îmbibă cu ulei îmbrăcă
mintea rămasă; tegumentele scrotole, cele mat fine şi mai cutote, 
sunî cele mai intens lezate. Aceleaşi uleiuri minerale s’au dovediî 
cancerigede Ia şoarecele alb, dar nu şi Ia cobai, epure sau guzgan 

. |iî. j  . r , 'nari'*e  petrol, s’au găsit deasemeni cancere ale
pielei, deşi mult mai rare. (Derville şi Guermonprez; Ehrlich; Davis, 
t f -  j -  ‘e (Huguenin), pe când indusîria colorafiilor de ante
te a  da un hi but mult mai larg Nassauer şi Lauenberger).

Acjiunea iritanta nu poate fi precizatâ uşor întotdeauna. Aşa în 
Saxonia, sunî mmele delà Schneeberg, unde cancerul pulmonilor apare 
la cei ce au Iucraî 15— 2 0  de ani cu minereuri de cobalt, arsenic şi 
oompuşi radioacfivi; intervine deasemeni scleroza cronică a pulmonilor, 
din cauza pulberilor inhalate, dar probabil numai ca  factor ajuîător.

« . ^r'n aces ê exemple, o înîreagă serie de împre-
juiâri bine definite, în cari o profesiune realizează condiţiile de duraîâ 
şi repetare ciclică a  unor iritaţii chimice, care ajutate fiind de iri- 
îafii fizice şi mecanice, de predispoziţii rasiale sau îisulare (ale ţesu
turilor), de anume factori sociali, formează toate Ia un Ioc o conste
laţie de cauze patogene (Tendeloo) ce culminează în apariţia unui 
cancer. Este mai totdeauna vorba de cancere vizibile (afară de cele 
prin anilină), suni deci^ uşor depistate, de obicei tratate şi vindecabile. 
Unii dintre aceşti lucrători, poate pentru a nu-şi schimba ocupaţiile, 
acoepîă riscul unui al doilea cancer cutanat; sunt cazuri care, e  drept, 
cu 3 şi 4  cancere profesionale vindecate fără a  fi periclitat viata 
lucrătorilor.

kTAPA II—a EXPERIMENTALA. Am văzut cum clinicienii, pa- 
tologiştii şi cei în legătură cu medicina profesională au izolat aceste 
cancere profesionale, în care factorul chimic e  decisiv şi prédominent 
chiar dacă e  asociat cu diferiţi alţii.

A fost meritul tot aşa de mare a l celor 'din laboratoare, în 
diferite ţări, ca prin’ experienţe bine conduse, să arate că acel factor 
chimic poate fi o substanţă cu formulă cunoscută, substanţă care 
se poate izola şi caracteriza chimic sau se poate chiar prepara sin
tetic în laborator.

Aceasta este o condiţie primordială spre a putea afirma', pentru 
o  boaiâ, aşa de ameninţătoare şi de plină de întuneric precum e  
cancerul, că  i s a descoperit o cauză chimică. Dacă ne raportăm Ia 
bolile microbiene, dovada că un microb este cauza specifică a  unei 
k00!®* dupa legile patologiei cere: a )  izolarea microbului, în stare 
pură făcând însămânţări din chiar leziunea sau din organismul bolnav;

cui fura Iui, adică înmulţirea Iui Ia infinit; c) reproducerea întocmai 
Q. , ei k  an'male de laborator sau cel pufin, a  unui tablou caracte
ristic; d) reacfiuni serologice de imunitate, adică reacfiuni cari să arate
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modificări suferite de umori şi Jesufuri, dovedind că a  fost din partea, 
organismului o apărare sau o modificare biologică.

Aceleaşi condiţii generale s’ar putea formula astfel pentru sub
stanţe chimice: a )  identificarea substanfei specifice în afară de orga
nism şi dacă este posibil, chiar în organism; b) precizarea formulei şi pre
pararea în stare pură; c) reproducerea experimentală a  boalei, sau 
a unui tablou nosologic apropiat.

Punctul de plecare al cercetărilor moderne asupra cancerului de 
origină chimică a  fost fapiul că se poate desvolta la om cancere ale 
pielei în urma contactului prelungit cu funigine, gudron, parafină, 
uleiuri vegetale. Primul pas în chip logic era însă controlul expe
rimental, adică producerea plănuită Ia un animal de laborator, spre 
a  dovedi acţiunea sigură a  substanţelor sus indicate. Pe de altă parte, 
în acest fel se poate avea oricând Ia îndemână, pentru orice fel de 
observaţie, ţesuturi cancerizate în diferitele lor faze de desvoltare.

Este meritul autorilor Japonezi de a fi obţinut în mod sigur şi 
precis, cancer al pielei Ia şoarecele alb şi Ia epurele de casă. Ade
vărul este că asemenea încercări se mai făcuseră de către autorii 
francezi, Hanau în 1889  Ia guzgani (specie care s’a văzut apoi că 
este puţin sensibilă) şi Bauyian în 1912 pe epure dar pe un număr 
mic de animale, observate prea puţin timp. Mai recent însă Yamagiwa 
şi Itchikawa (1 9 1 5 ), din 2 0 0  de epuri, au obţinut Ia 12 din ei 
cancer în 3— 4  luni, iar Tsufsui (1 9 1 8 ) a  obţinut în 180— 200  zile 
de 16 ori epifeliom şi odată un sarcom din 35 de şoareci. Primii 
autori citaţi nu avuseseră tenacitatea să observe animale un timp aşa 
de îndelungat. Pe de altă parte, în asemenea experienţe prinoeps, 
procedat aşa cum au procedat autorii japonezi, ţrebue experimentai' 
simultan cu zeci şi sute de animale. Numai aşa, Ia capătul expe
rienţelor îndefungate mai poate supravieţui un Iot suficient de mare 
ca să fie concludent prin numărul cazurilor pozitive. Ori, pentru can
cerul de gudron Ia şoarece, timpul necesar este cam jumătate din 
viaţa Iui (ca şi Ia om), şi nici un cercetător până atunci nu pre
lungise aşa de mult experienţele.

Alt fapt important: nu orice animal de laborator e  apt să des- 
volte cancer, aşa guzganul şi cobaiul sunt refractari, Ia fel carni
vorele; iar antropoidele inferioare sau superioare sunt scumpe, fac 
lesne tuberculoză în captivitate, deci nu pot fi păstrate un timp su
ficient de lung, nici nu pot fi procurate în număr destul de mare.

Două elemente sigure, esenţiale, erau deci câştigate: funiginea 
de huilă şi gudronul de huilă sunt Cancerigene atât Ia om cât şi Ia 
animale; tar pentru experienţe, animalul test per excelfentiam este 
şoarecele, uşor de procurat, de întreţinut şi de observat un timp 
indefinit.

ETAPA A 3 - a :  CHIM ICO-AN ALITICĂ ŞI C H IM IC O -SIN TE- 
TICĂ. Trebuia acum urmărită izolarea substanfei activă din gudron1» 
Problemă foarte grea dat fiind că acesta este un amestec de substanţe 
foarte variate şi numeroase. Din punct de vedere practic, al chimiei
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analitice, o asemenea izolare este aşa de laborioasă, încât devine 
aproape irealizabilă. Mai ales că fiecare substanfă trebue încercată pe 
un lot destul de mare de animale şi apoi aşteptat 3— 8— 12 luni
pentru a  citi rezultatele. Pe urmă încă hiai trebuesc comparate între 
ele diferitele metode de extracţie, etc. Aşa că, chiar lucrând cu grupe 
de substanţe sau cu fracţiuni de gudron, cum unele din ele sunt 
foarte toxice, experimentarea ar fi luat proporfii de nerealjzat. Din
fericire şcoala Iui E. L. Kennaway, 3 . W . Cook şi colaboratorii lor
G . A. D. Haslewood, C . L. Heweft, I. Hieger, W . V. Mayneord) 
au folosii un test fizic: gudronul de huilă e  fluorescent, şi fracţiunile 
sale active sunt şi ele fluorescente; anume, dau un spectru de 
absorbţie cu 3 bande la 4 0 0 0 , 4 1 8 0  şi 44 0 0  A°. Kennaway şi Cook 
au descoperit un prim corp cancerigen preparat sintetic (1 9 3 0 ) şi
anume 1 , 2 , 5 , 6-dibenzantracenuI. Apoi Cook a izolat din gudron, 
plecând dela 2 0 0 0  kgr de gudron, mici cantifăfi de 3— 4-benzopiren 
(1 9 3 3 ). Acest preparat a  rămas cel mai activ şi cel mai des între- 
buinfai deşi sa u  mai descoperit şi alte substanfe cancerigene, dintre 
cari mefilcolantrenul pare să fie cel mai activ, cel pufin până în 
prezent. Semnificativ este că  mefilcolantrenul, preparat de Wieland 
şi Dane (1 9 3 3 ), a  sugerat Iui Cook prin chiar formula sa, că  trebue 
să aibă propriefăfi cancerigene. Ceiace a şi fost confirmat de Ken
naway în chip strălucit.

Comparând consfifufie chimică a  diferi'elor substanfe cancerigene 
se vede că ele au în comun un anume sistem de inele şi o anume 
aşezare a lanţurilor laterale. Aşa că  Ie putem considera ‘pe toate 
ca  derivând dintr’o hidrocarbură safurafă hipofetică C n  H28 sau ciclo- 
pentan-perhidro-fenantren. Toate aceste substanfe active nou identi
ficate, sunt hidrocarburi aromatice foarte condensate. Unele modificări, 
chiar minime ale formulei lor suprimă acfiunea cancerigenă.

Iată dar că din tot numărul nesfârşit de substanfe ce compun 
gudronul de huilă, se pot izola sau prepara sintetic unele având 
acfiunea specifică asupra şoarecelui.

Anume pielea este pensulată de câteva ori pe săptămână cu 
solufia 0,003°/oo a  unei asemenea substanfe cancerigene. Sau se fac 
injecţii subcutanate, sau se introduc cristale ori pelicule (de coles- 
terină ca excipient), în cari se amestecă substanfă activă. Rezultă 
un cancer ce apare după 1— 3 luni, uneori chiar în 45  zile, deci 
mult mai repede decât aplicând gudronul. Ceeace nu e  de mirat, 
dat fiind că  substanţele sale active sunt amestecate şi deci diluate 
cu altele inerte. Shear a  obfinut un sarcom cu 0 ,4 8  y adică 48,. de 
miimi de miligram de metil colanfren, sunt suficiente ca să  producă 
un cancer. Se ştie că, dintre alte substanfe foarte active, numai 
hormoni, ca foliculina, sunt manifeste în doze cam tot aşa de minime: 
0 ,0 5 — 0 ,1 5  y. Este curios că aplicarea lor pe cale digestivă şi pe 
cale bronchică rămâne fără nici un efect cel pufin se pot propune 
două explicaţii valabile: fie că agentul chimic e  descompus, fie că 
acesta nu manifestă nici o acfiune specifică atunci când e  pus în 
contact direct cu un ţesut ce se apără sau nu e suficient de sensibil.

Astăzi, după întinse cercetări, se cunosc mai multe alte tipuri
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ele asemenea substanfe cancerigene, pe care Ie putem grupa după 
formula lor chimică: a )  vreo 35  de hidrocarburi aromatice de tip 
1 ,2  benzapiren şi 1 ,2  —  benzanfraoen ; cunoscute delà cercetările şcoalei 
engleze după Kennaway, Cook, etc. sau americane cu Fieser, Shear, 
e ic .); b ) vreo 60  de coloranfi -din grupul anilinei azo-foluenului, şi 
azo-benzolului, etc., cari dau diferite feluri de cancer de ficat fie că 
sunt Iuafi pe cale digestivă (Yoshida 193 3 ), fie pe cale subcutanată 
(Shear). Autori numeroşi cercetând mai departe acest grup de sub- 
stanje au găsit multe altele, cu aceleaşi proprietăfi, printre care şi 
aşa numitul galben de unt, galbenul de anilină, cari înfrebuinfate la 
falşifkarea untului, brânzeturilor e tc .; c) coloranfii din grupa chino- 
nei şi çhinolinei, precum „Styryl 4 3 0 " , care este Ia om, un  ̂ foarte 
eficace medicament contra boalei somnului; aceaşi substanfa insa poate 
produoe la şoarece, un sarcom subcutanat.

Toate aceste substanfe au fost controlate şi dovedite ca avană 
putere cancerigenă. Aproape nu-i fesuf în corp care să nu fie des- 
desvoltat cancer în aceste condifiuni (Oberling şi Guérin).

: Urmare)

P E R H E P A R
extract concentrat de ficat 

Fiole, soluţie «I tablete

t o p h o s a n y l
Intravenos 9> Intramuscular

pentru tratamentul parenteral al afecţiunilor 
reumatice şi artritice.
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REFLEXUL SECRETORIU CUTANO-RENAL
de

D-ri VICTOR GOMOIU şi VIORICA GOMOIU

Pe lângă celelalte observafiuni pe care le-am comunicat, —  ac
tualul război ne-a  dat prilejul să verificăm un fenomen fiziologic, a  
cărui afirmare poate să apara ca o banalitate, dar pe care nu ştim sa-l 
fi semnalat cineva ca atare. ■ . . . .

Printre rânifii internaii în Spătarul Z. I. 309 , în ziua de 4  Apri
lie a . c ., ne-a fost adus, în stare destul de gravă, soldatul T. R., în 
etate de 22  ani, al cărui pansament era foarte îmbibat de o secreţie 
murdara şi cu miros de urina. După ridicarea pansamentului, care ii 
acoperea tot spatele, —  s’a constatat o enormă plagă lombară stângă, 
ou muguri murdari, uşor sângerânzi, iar tegumentele din jur erau ma
cerate pe o întindere destul de mare.

Numitul a fost rănit fa 2 4  Martie, pn'ntr’o schije de Brandt, şi, 
în aceiaşi zi a  ajuns fa ambulanja X , unde zice că  i s a extras schija, 
iar după o zi a fost evacuat Ia Spitalul de campanie N. Y ., de unde 
a  venit la noi, cu diagnosticul de: „Plagă vastă, prin schije, a regiunei
lombare stângi". • r . t j

După schimbarea primelor pansamente —  care s a  tăcut dê  câte
£ __3 ori pe zi, —  s ’a confirmat bănuiala primului moment, că era
vorba de fistulă urinară lombară. De altă parte, examenul radiografie 
a descoperit existenţa unei mici schije subdiafragmatica şi alta mai 
mare, Ia nivelul crestei iliace, aproape de unghiul ilio-Iambar, iar 
cam la nivelul basinelului se proiectează alt corp străin ce pare a fi
un calcul. ,

Nevoia de a  curăfi plaga de murdăria ce o acoperea, ne-a  de
terminat să facem irigafia regiunei, —  şi, cu această ocazie, am con
statat că excitarea pielei măreşte secrefia urinară prin plagă.

Actualmente, febra inifială, care a  oscilat timp de o săptămână, 
între 3 7 ,4 — 38,6  a  revenit Ia normat, —  starea generală a bolna
vului s’a  ameliorat, iar plaga s a  micşorat foarte mult, încât avea  ̂de- a -  
face numai cu o fistulă urinarâ-Iombară a cărui origină-renală, pieliticâ, 
sau ureterală —  rămâne a  se preciza.  ̂ ,

In această stare, —  când aproape nu mai există „plaga , —  ob
servaţia din experienţa noastră de mai sus, apare încă mai concludentă.
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‘Ba mai mult. Am constatai câ însăşi excitarea pielii jombare prin 
evaporarea apei, după irigaţiile calde, provoacă o scurgere mai abundenta 
de urmă, prin fisfulă.

Acestai fenomen, —  adică, mărirea secrefiei urinare sub jnflu- 
enfa excitaţiei cutanate, i-am zis noi „reflex secretariu cutaneo-renal".

Spuserăm că, afirmarea Iui poate să apară ca ceva banal, înfru cât 
fie cine şfie că, odată cu zborîrea pielei din cauza frigului, se accentuează 
şi nevoia de a urina, iar Fiziologia afirmă categoric că frigul măreşte 
secreţia urinară; —  ba încă, Anatomia a descris anumiţi corpusculi 
sensitivi cutanaţi care ar fi speciali pentru perceperea frigului.

Totuşi, nu ştim dacă până acum a  inzistat cineva asupra existenţei 
—  ca atare —  şi a  importanţei acestui reflex, sau dacă a fost verificai 
de cineva experimental, aşa cum am făcut noi.

De sigur că nimeni nu ignorează rolul secretariu al pielii şi faptul 
că  ea  canstitue un fel de strpapă sau compliment al rinichiului, —  căci, 
în afară de derivarea intestinală, terapeutica recurge de multe ori la 
calea cutanată, —  la exagerarea transpiraţiei, prin diaforetice, —  pen
tru descărcarea rinichilor supraîncărcaţi. Ba încă. Pentru zisa „decon- 
gestianare renală", terapeutica foloseşte foarte des aplicarea de ven
tuze —  uscate sau scarifîcate, —  dar nimeni nu precizează de ce sunt 
eficace numai ventuzele lombare, sau de ce sunt preferabile unei 
venesecfii.

In lumina acestor considerafiuni, verificarea numitului „reflex se- 
aetoriu cutano-renal", dobândeşte o importanţă deosebita din punct de 
vedere practic; —  căci, dacă în cazul băilor calde, —  folosite mai ales 
de către medicina populară, contra anuriei sau oliguriei, —  decongesfia 
renală îşi găseşte explicaţie în vaso-dilatarea periferică, —  din contră, 
efectul băilor reci, al ablufiunilor sau al cearceafurilor reci, nu se 
poate explica decât prin mecanismul reflexului arătat.

Deoarece însă lămurirea acestei chestiuni reclamă cercetări mai 
aprofundate, iar nouă ne lipsesc anumite posibilităţi —  nici nu ne. 
ocupăm astăzi de mecanismul acestui reflex, —  adică dacă se produce 
pe cale directa —  simpatică ori pe cale indirecta cerebrală, —• ca re
flexul auditiv asupra sfincterului vezical, —  şi nici nu intrăm în amă
nunte asupra zonelor cutanate reflexogene —  cum este cea inguinalâ 
(cutano-cremasteriană), sau cea perrneală, etc. ■>

Ţinând seamă însă de importanţa chestiunei, am socotit că  este 
totuşi bine să o împărtăşim, măcar sub forma acestei note prealabile, 
şi să solicităm concursul oricui va vrea să experimenteze pe indivizii că 
rora li se face cateterismul ureteral.
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UN NOU TRATAMENT AL CEFALEELOR $1 O NOUA  
CONCEPŢIE PATOGENICA A  D U RER II IN CEFALEE

de
ProL D-r VICTOR PAPILIAN

Inh-’o serie de articole publicate împreună cu elevii mei (A. 
Ntma, I. G . Russu şi I. Pccurariu), am arătat posibilitatea de a tace 
să înceteze durerea cefaleelor prin anestezierea nervilor occipitali mari, 
(ramurele posterioare ale perechii a doua cervicale).  ̂ '

Punctul de plecare a  fost experimental. In cercetările făcute îm
preună cu elevul meu I. Gabriel Russu, asupra circulaţiei lichidului 
cefalo-rachidian, am observat că aceşti nervi ar avea o anumită in
fluentă pe care fafă de rezultatele contradictorii ale experienfei, nu am 
pulut-o stabili cu preciziune. De aceea m-am gândit să mă adresez 
clinicei _  bineînţeles cu toată prudenfa necesară —  spre a vedea dacă 
pe această cale nu s a r  putea obţine oarecari informafiuni lămuritoare. 
In acest scop m’am gândit Ia cefolee în care în mod obişnuit se admite 
că există turburări circulatorii cari să intereseze atât circulafia sanguină 
cât şi cea a lichidului cefalo-rachidian. împreună cu elevul meu, Asis
tentul D -r Aurel N ana, am imaginat procedeul de novocainizare a
nervilor occipitali mari de ambele părfi.

Tehnica este de o mare simplicitate. S a  întrebuinjat o soluţie 
de novocaină 1— 1 ,5 % . Intr’un punct situat cu 1 cm. înăuntrul .mij
locului liniei orizontale, care uneşte vârful apofizei mastoide a i  linia 
mediană, se face o injecţie în formă de evantaiu cu baza Ia osul 
occipital. Se anesteiază straiele superficiale şi cele musculare mai pro
funde. Pentru anestezie s’a  utilizat aproximativ 10— 2 0  cmc. din so
luţia de novocaină 1— 1 ,5 %  de fiecare parte.

I. G . Russu şi cu I. lulu au precizat timpii tehnicei în felul ur-
urmâtor: ,

Se pregăteşte regiunea ca pentru o puncfie suboccipdală.
Locul injecţiei se găseşte pe linia orizontală, care uneşte vârful 

mastoidei cu linia mediană, într un punct situat Ia mijlocul ei, plus un 
centimetru înăuntru.

Injecfia se face sub forma unui evantaiu cu baza Ia osul occi
pital, avându-se grijă să se facă depozite de novocaină în special sub 
muşchiul trapez, a  cărui trecere cu acul siringii este foarte uşor de 
sîmtit.
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Injecfia propriu zisă se face în modul următor: se merge înfâiu 
oblic în sus şi înainte, până se simte osul occipital (pentru a evita even
tualitatea înţepării arterei vertebrale sau a  perforării membranei atlanta 
occipitale); se retrage pufin acul şi se injectează aproximativ 5 cmc., 
în mod retrograd (retrăgând acul), până se ajunge în fesutul celular 
subcutanat. Fără a scoate acul de tot, se reintroduce oblic înăuntru 
(către linia mediană). Afundarea acului în ţesuturi se face după ace
leaşi norme şi aproximativ în aceeaşi adâncime. Se injectează şi de data 
aceasta retrăgând acul până sub piele. Se revine a treia oară, îm
pingând acul oblic în afară (orizontal). C a şi mai sus se injectează şi de 
data aceasta (5  cmc. în medie).

Rezultatele objinute în clinicele şi spitalele din Sibiu au fost 
concludente. De cele mai deseori după o singură anesteziere bilaterală, 
cefaleele dispar. Uneori disparijia durerilor începe de a doua zi. In ma
joritatea cazurilor, durerile n'au mai revenit, deşi tuturor bolnavilor Ia 
plecarea din clinică li se recomanda să se înapoieze în caz de recidivă.

Personal am putut observa bolnavi cărora timp de două luni nu 
le-au mai revenit durerile. Aceşti bolnavi .eliberaţi din clinică nu s au 
mai reîntors, aşa că  au fost scâpa[i de sub observafie.

Vom da pe scurt statisticele bolnavilor de cefalee tratafi după 
acest procedeu.

Intr’un prim lot au intrat cefaleele în urma r^chi anesteziilor. Au fost 
tratate patrusprezece cefalee post rachianestezice şi în toate durerile au dis
părut fără a mai reveni. (Statistica Papilian-Nana).

Intr’un alt lot, au intrat cefaleele de natură oculară. S ’au tratat astfel 
patru cefalee da natură glaucomatoasă. (glaucom secundar), două produse de 
irido-ciclite cu fenomene de glaucom secundar şi una prin fractura etajului 
anterior al bazei craniului (Statistica V. Papilian, I .  G. Russu, I. Păeafariu). 
Cu excepţia unei singure femei la care a fost nevoie de două injectiuni bila
terale consecutive, la  toti ceilalţi a fost suficientă o singură injecţie bilaterală. 
Toţi pacienţii au părăsit clinica fără dureri.

Am aplicat tratamentul la  două plăgi de război, un abcea cerebral 
In urma nuei plăgi penetrante intracranieme şi o plagă in regiunea frontală 
cu schija în osul frontal. In ambele cazuri durerile au trecut priln anestezierea 
nervilor occipitali mari înainte de operaţie şi absenta lor s’a menţinut şi după 
operaţie (Statistica V. Papilian—A. Nana). Tot acum trebue să citez sta
tistica D-r Victor Preda, cu un număr de şasesprezece cefalee de cauze di
ferite (cele mai multe fără. cauze bine prevăzute). Această statistică arată că 
tratamentul a dat rezultat în 15 cazuri şi a fost ineficace intr’un singur caz.

Mai am la dispoziţie statistica Asistentului D-r Russu, cu un număr 
de 20 de cazuri. Din aceşti bolnavi doi au fost amelioraţi, durerile devenind 
In mod apreciabil mai mici. Unul n’a fost influenţat de loo, iar la ceilalţi toti,, 
durerile au dispărut complect. _ •

Nu pot încheia seria cazurilor tratate fără să amintesc cazul unei 
copile de 12 ani, cu o tumoare ponto-cerebeloasă, din clinica Profesorului 
Popovici. Acestei bolnave cu mari cefalee, i s’a aplicat tratamentul. Durerile 
au încetat imediat şi de două luni ele nu au mai reapărut, deşî  bolnava 
merge ca stare 'generală tot mai rău, caşexia canceroasă urmându-şi mersul 
ei fatal.

** *

Din examenul datelor de mai sus reiese un fapt precis:
Anestezierea nervilor occipitali mari face să dispară durerea în 

cefalee. Disparijia durerilor se face în cefaleele de cauze variate (de Ia
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durerile de cap post-rachianestezice şi până Ia durerile de cauze h j-

Fârd îndoială că  tratamentul nu influenţează asupra cauzelor ana
tomice, ci însuşi asupra mecanismului durerii.

Relativ Ia durata efectului nu putem da informafiuni precise, de
oarece bolnavii odată uşuraţi de suferinfa lor, nu se mai reîntorceau 
să dea relafiuni. Din observaţiile celor aflafi sub directă observafiune a 
personalului clinicelor, putem afirma că  dispariţia durerilor se menfinea 
până Ia două luni şi poate mai mult chiar (după acest interval fiind eli
beraţi de sub observaţie).

Din-datele de mai sus, un fapt reiese precis, tratamentul nu 9 
cauzal. EI nu influenţează cauza boalei, el influenţează numai me
canismul durerii. Mecanismul durerii a fost mult studiat şi desbătut 
în timpul din urmă. Din vastul material documentar pus Ia dispozifie de 
a şeasesprezecea reuniune neurologică internaţională dela Paris, redăm 
următoarele date cari au interes pentru interpretarea noastră.

Punctul de plecare ar fi experienfa Iui Claude Bemard relativ la 
influenta simpaticului asupra sensibilităţii cerebro-spinale. Claude Ber- 
nard a  arătat că extirparea ganglionului cervical Ia un iepure sau pi
sică, aduce după sine o mărire a sensibilităţi de partea respectivă
Q

Toumay reluând ideia Iui Claude Bemard, a  arătat că ablaţiunea 
simpaticului abdominal de o singură parte, atrage după sine o exagerare 
a sensibilităţii membrului inferior de aceeaşi parte. Toumay crede ca 
acest fenomen nu se datoreşfe unei vazodilatafiuni. După el acfiunea 
simpaticului se exercita Ia nivelul pielei asupra receptorilor însăşi.^ Pen- 
tru Toumay „sensibilitatea ă r  fi acordorul propriilor ei instrumente .

MoIIaret susţine că există o subordinatiune între sistemul ve
getativ şi neuronul sensitiv periferic. (Extras din raportul Iui A. Bau-
douin şi H . Schaeffer). . . . . . . .

Un alt element pe care l-am luat în considerare, a tost inspirat de 
celebra teorie a Iui Head, a  „eliberării". Pentru Head şi Holmes „ ta- 
lamusul este aparatul afectivităfii şi cortexul cel al percepfiunei. In 
mod normal cortexul exercită o acţiune frenatoare asupra activiţafii 
afective a talamusului, prin intermediul fascicolelor descendente cortico- 
talamice. Când această acfiune frenatoare este suprimată sau dimi
nuată —  rezultă eliberarea talamusului afectiv . (Extras din raportul iui 
A. Baudouin şi H . Schaeffer).

George Riddoch şi Magdonald Critchley accentuează acest anta
gonism inhibitor-excitator. „Este clar că inhibiţia este procesul fiziologic 
esenţial care controlează orice durere. Durerea se poate desvolta grafie 
unei excitafiuni destul de puternice şi capabile să frângă mecanismul 
inhibitor sau să fie făcută posibilă prin diminuarea vigoarei factorului 
inhibitor". (Extras din raportul Iui George Riddoch şi Macdonald C nt- 
chley).
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Ţinând seama de foaie acesfe date, putem emite numai sub re
zerva fiflului de ipoteză urmăfoarea explicafie. Sensibilifafea capului ar 
fi sub dependenfa unui apa rai regulator. Există fibre inhibitoare de 
provenienfă simpatică potrivit experienţelor lui Claude Bemard-Toumay 
şi există fibre excitafoare cari ar veni dela periferie prin marii nervi 
occipitali.

In ce priveşte traecful şi conexiunile anatomice, suntem obligafi 
sp recurgem numai Ia supoziţii.

Fibrele inhibitoare ar merge prin ganglionul simpatic cervical supe
rior, ramura carofidiană, plexul carotidian, anasfomoza cu ganglionul 
hii Gasser. Ganglionul lui Gasser ar fi după părerea noastră un centru 
foarte important de regulare al sensibilităţii capului. Fibrele excitafoare 
ar ajunge prin calea obişnuită (nervi occipitali mari, nervi rachidiani 
cervicali, rădăcinile posterioare, fascicolul spino falamic, Iemniscus, ta - 
lamus). Sistemul ganglionului Iui Gasser (ganglion, nuclei de termi
naţie, .porfiunea respectivă a  Iemniscului) este prins între cele două 
sisteme regulatoare ale sensibilităţii, unul simpatic inhibitor la nivelul 
ganglionului şi altul excifafor (fascicolul spino-falamic) Ia nivelul fa l- 
musului.

După această ipoteză, reglementarea sensibilităţii n’o face numai 
cortexul dar şi măduva.

Tratamentul nostru nu acţionează asupra leziunilor cauzale pro
vocatoare a  cefaleelor, ci doar asupra mecanismului regulator al sen
sibilităţii deranjat profund în durere. Injecţiile de novocaină diminuează 
puterea deslănfuifă g sistemului excifator.

Concluzii: 1) Anestezierea nervilor occipitali mari prin novo
caina produce o dispariţie a  cefaleelor înîr’o proporfie impresionant de 
mare.

2 ) Tratamentul nu acţionează asupra leziunilor cauzale, ci doar 
asupra mecanismului regulator al sensibilităţii.
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CONSIDERATIUMI ASU PRA  TRATAMENTULUI 
SÂNGERÂND AL FRACTURILOR

de
D - r  E M IL  L A P T E Ş

Medic Secundar al Secţiei Chirurgicale 
Spitalul «Filantropia* Craiova

După ce a  cunoscut în anii care au urmat războiului trecut o 
mare trecere fiind folosită de multe ori fără discernământ, osteo-sinteza 
şi-a restrâns treptat cadrul pentru ca astăzi ori de câte ori este po
sibilă o bună reducere prin metodă ortopedică sau metodele de extenzie 
continuă, acestea sunt întotdeauna preferate. Afară de cazurile în care 
aceste metode au dat greş, osteo-sinteza îşi mai păstrează încă o serie 
de indica}iuni.

înainte de a  vedea care sunt aceste indicafiuni, éste necesar a  
discuta câteva chestiuni.

1 ) După deschiderea unui focar de fractură, condiţiile de vinde
care simt aceleaşi ca pentru o fractură închisă?

Opiniunile în această privinfă sunt fixate şi experienfa ne arată 
că fracturile operate se vindecă mai încet» pentru aceasta nefiind nevoie 
de o traumatizare prea importantă a  focarului de fractură, ci numai sim
pla denudare, repozijia foarte delicată şi sutura sunt deajuns.

Lexer a  arătat că  rezultatul tratamentului operator numai atunci 
este satisfăcător, când intervenfia e  făcută într’un moment în care se 
turbură cât mai pufin posibil prooesul de vindecare. După ex perien fele 
clinice şi de laborator se pare că intervalul dintre a  doua şi a  treid 
săptămână după fractură, este cu totul defavorabil osteo-sîntezei. Mo
mentul cel mai prielnic este în prima zi sau între a 5 -a  şi a  6 -a  săp
tămână.

2 ) Riscurile intervenfiei operatorii.
Narcoza, pneumonia, pericolele de odinioară ale operafiei nu sunt 

prea mari, ceea ce este de temut, sunt pericolele complicaţiilor în fon 
carul fracturei.

3 )  După reducerea sângerândă precoce şi osteo-sinteză, pseud- 
artrozele sunt evitate sau cel pufin observate mai rar?

Din contră, după toate statisticele pseudoarîrozele sunt mult mai 
frecvente după osfeo-sintezele primare, decât în fracturile închise.

M. M. R. 3
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Prezenţa oricărui corp străin în organism, prezintă un pericol şi 
nu ne putem explica de ce acest- pericol ar fi mai puţin luai în seamă, 
când esie vorba de tratamentul unei fracturi. Această chestiune a  intole
ranţei osului faţă de materialul metalic de sinteză a  fost discutat într'o 
şedinţă a  Academiei Franceze de Chirurgie (1 9 3 6 ) şi s’au publicat 
un număr de cazuri în care consolidarea fracturei neproducându-se era 
deajuns a  se ridica materialul metalic pentru a  vedea fâcându-se imediat 
consolidarea. Trebue de semnalat totuşi că  nu întotdeauna osteo-smteza 
a  fost aplicată înfr’un mod .absolut corect, căci se putea nota o reducere 
şi contenţie Imperfectă a  focarului fracturei. Trebue de subliniat de ase
menea că  s’au semnalat cazuri de pseudartroze consecutive unei prime 
osteo-sinteze, care s’au vindecat printr’o sinteză metalică practicată 
în  condiţiuni mai bune. . *

Prin vindecarea aseptică primară problema nu este definitiv re
zolvată. Orice infecţii generale pot găsi Ia nivelul corpului străin un 
ţesut propice colonizării germenilor.

Magnus a  fost obligat să îndepărteze după 10  ani o placă Lane 
care cu ocazia unei gripe manifesta fenomene iritative foarte seroase.

Infecţia gripală este în special de temut după osteo-sinteză..

Golhahn citează cazul unui bolnav al său, căruia i-a  făcut o osteo- 
sinteză pentru o fractură a  femurului, operată în condiţiuni perfecte, 
mers post-operator normal lăsat apoi Ia domiciliu cu un aparat gipsai 
se contaminează dela o soră de gripă şi face o supuraţie în focar ex
trem de gravă. Tot atât de periculoasă este şi amigdalite din acest! 
punct de vedere. Materialul metalic este departe de a  constitui faţă 
de ţesutul osos şi osteogeneză o condiţiune favorabilă. Oricare ar fi 
materialul întrebuinţat se :poate constata aproape întotdeauna în jurul 
şuruburilor a l plăcilor sau al firelor o zonă de osteită rarefiantă, foarte 
adesea limitată, neantrenând turburări serioase, de multe ori însă con
ducând Ia pseudartroze şi fracturi iterative.
. . In special după iUfilizarea oerclajului metalic încingând şi stran
gulând periostul se văd fracturile iterative. La tineri şi adolescenţi se 
poate vedea odată cu osteifa rarifiantă, pe faţa osului opusă plăcei me
talice o eacţie hiperostozantă foarte pronunţată 'c u . calus câteodată? 
enorm.

Mulţi chirurgi au restrâns în ultimul timp cerclajul Parham Putti, 
care prea strâns strangulează periostul insuficient strâns, nu menţine destul 
fragmentele.

Franz a  arătat că materialul trebue să fie perfect fixat pentru 
a  putea fi tolerat.

Menegaux şi Odette studiind osfeosinfeza din punct de vedere 
biologic, au constatat că  unele metale ca fierul, bronzul de aluminium, 
cuprul; magneziul şi aliajele sale, trebuesc , ţinute drept foarte toxice. Anu
mite oţeluri Inoxidabile din contră ar fi metale ideale. Nu este vorba 
însă decât de un studiu biologic experimental, fenomenele constructive 
declanşate de apărarea organismului venind să contrabalanseze influenţă 
nocivă a  metalului. . \

In orice caz este admis că osteosinteza metalică întârzie termenul
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normal de consolidare al unei fracturi şi apoi nu esie în puîerea medicului 
de a  evita unele incidente.

Contra infecfiei pe cale sanghină a  focarului de fractură, el nu 
poate face nimic.

Toate aceste incidente care le-am semnalat au făcut pe mulţi chi
rurgi să nu mai considere osteosinfeza metalică ca o metodă ideală. 
Böhler mai ales condamnă în special reducerea sângerândă în fracturile 
recente scriind în tratatul său: „O  inovafie fatală în tratamentul frac
turilor recente este principiul reducerei sângerânde, mai ales când 
sunt executate de nepricepuţi fără indicafii precise cu o asepsie rea cu 
mijloace insuficiente, întrebuinfându-se pentru menfinerea fragmentelor 
metal oxidabil. Mii de vîejl au căzut jertfă acestui procedeu.

Magnus este şi el contra intervenţiei fără a avea indicajiuni stricte. 
Operarea unei fracturi recente este justificată numai când reducerea 
nesângerândă nu este posibilă sau când prin mijloace conservative nu 
putem ob}ine o reducere suficientă, în cazurile când prin contrac}ia muş
chilor fragmentele se îndepărtează ca în cazul fraciurei rotulei cu dia- 
stază şi de asemenea în unele cazuri de fracturi articulare.

Cu aceste considerafiuni, indicaţiile operatorii vor fi necesare în 
cazurile excepţionale. Când totuşi aceasta este necesar, idealul ar fi ca 
după reducere să nu rămâie lăsat pierdut materialul metalic. Aceasta 
nu este însă posibil.

3uvara, Lambotte, Ombredanne au căutat să rezolve această pro
blemă, creând fixatorul extrem cu priză Ia distanfă de focarul frac
turai. Odată fractura consolidată, materialul metalic este îndepărtat. 
Din nenorocire marele inconvenient' este riscul osteifei.

Alte mijloace care ne stau Ia îndemână sunt:
1 )  Proteza metalică pierdută; 2 )  Legătura osoasă; 3 )  Prepararea 

fragmentelor în aşa fel încât să se împlânte unul într altul; 4 )  Piro
nirea centrală a fragmentelor; prin împlântarea unei pro ţese. în canalul 
medular; 5 ) Cerclajul cu fire metalice.

Prin prepararea fragmentelor ca să se împlânte unul într altul, se 
sacrifică din lungimea osului, aşa încât acest procedeu este rareori în - 
trebuinfaf Ia membrei inferior, muh mai des însă Ia membrul superior, 
unde o scurtare de câfiva centimetri nu are niciun inconvenient.

Fixarea fragmentului printr’un piron (fildeş sau grefon) introdus 
în canalul medular este un procedeu cu totul nefiziologic. O  infecfie 
metastaticâ în urma acestui procedeu poate avea urmări dezastruoase. 
Măduva osoasă nu este un organ fără imporfanfă ca să poată fi sacri
ficat cu prea mare uşurinfă. Acesta ieste un procedeu cu totul excepfional 
şi nu este recomandat decât atunci când nu se poate folosi altul.

In pTivinfa metodelor cu proteză metalică pierdută este de spus 
că cu oât porjiunea de os acoperită de metal este mai mare, cu atât 
sunt mai pufin recomandabile. Nu frebue însă de exagerat, întrebuinfarea 
plăcilor Lane, Scherman, pot avea indicafii, iar extracfia lor tardivă 
este o intervenfie mică care oricând poate fi executată.

In ceea ce priveşte grefonul autoplastic tibial slăbeşte pilierul 
principal al gambei şi poate ocaziona o fractură spontană.

Care este momentul potrivit pentru repozifia sângerândă?
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In fracturile închise Ia care reducerea nesângerândă nu e  posibilă, 
putem interveni imediat?

Această problemă trebue privită cu multă prudenfă.
Böhler consideră cu drept cuvânt prezenfa flfctenelor Ia nivelul unei 

fracturi ca un semn de sufuziune sanghină importantă. A opera în acest 
moment, înseamnă a  cădea peste un fesut serios traumatizat şi a  provoca 
prin operaţie o nouă vătămare, aceasta fiind una din cauzele rezul
tatelor proaste.

Duptăi cercetările Iui Lexer, timpul cel mai favorabil pentru in
tervenţie ar fi după 6  săptămâni. Pentru fracturile ireductibile, acest 
interval este cu mult prea lung. Majoritatea chirurgilor operează după 
un interval de 12— 14  zile. După o perioadă mai lungă părfile moi se 
pot scurta făcând ca reducerea să întâmpine mari dificultăţi. De ase
menea nu este fără însemnătate ca fragmentele osoase să nu mai fie 
în contact prea mult timp. Cavitatea medulară se poate închide cu un 
capac osos, pregătind terenul unei pseudartroze.

Compresia sau secfiunea unui nerv sau arterei, sunt indicafiuni 
pentru intervenţia de jurgenfă.

Intervenţiile sângerând pentru fracturile umărului sunt rare.
Pentru fracturile braţului, fractura colului anatomic al humeruhil 

când fragmentul superior este deplasat, iar reducerea nu se poate obţine, 
este indicată intervenţia.

Utilizarea de material metalic, nu este recomandată. Böhler reco
mandă ablafia primară a fragmentului superior a cărui necroză tardivă 
este foarte probabil.

O  indicaţie absolută pentru infervenfie în fracturile humerului este 
paralizia radialului.

In fracturile exfremităfii inferioare a  humerului cu deplasare mare 
când reducerea nu poate fi obfinufă, operafia este de asemeni indicată.

In fracturile olecranului cu diastază osteosinteza este net indicată. 
In cazul când hemartroza nu s’a produs, se poate opera imediat.
_: „ . Aceasta este posibil numai în primele două ore, altminteri trebue 
să aşteptăm cel pufin o săptămână până Ia rezorbfia epanşamentului. 
Metoda cea mai bună de sinteză în acest caz pare să fie legătura cu 
sârmă groasă inoxidabilă a  ambelor fragmente după găurirea lor trans
versală (firele subţiri se rup sau tae). înşurubarea fragmentului proximal 
nu este sigură, pentru că şurubul poate să jiu  facă priză bună în 
spongioasa osului şi să  se desprindă.

In fracturile antebrajului Böhler consideră osiosinteza inutilă. Nu 
sunt fofi chirurgii de acord cu el în această privinfă.

Intrebuinfarea plăcilor Lane pentru sinteza fracturilor antebraţului 
nu este indicată, pentru că  sunt prea mari şi nu pot fi perfect fixate.

In Iuxatiile şi fracturile cu Iuxafii ale oaselor carpului, reducerea 
sângerândă sau ablafia osului luxat a  fost socotită mult timp, ca tra
tamentul normal. Rezultatele erau proaste. Böhler a arătat că şi în 
aceste fracturi se poate obfine reducerea nesângerândă, cu condifia ca 
tracfiunea să se facă timp suficient.

In ce priveşte fracturile colului femural din cauza rezultatelor ne- 
satisfăcâtoare a  tuturor metodelor nesângerânde, s a  căutat să se per-
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fecfioneze procedeele de ostiosinfeză. S ’a  renunţat Ia .toate şuruburile 
care distrugeau prea mult fesut osos, ne mai putând face după aceia o 
priză suficientă. Fa fă de acestea, cuiul Iui Smith Petersen a  constituit 
un progres însemnat. Evită necroza osoasă şi în acelaşi timp fine foarte 
bine. Iohansson îl xntroduoe extra articular. Asupra indicafiilor opera
torii nu domneşte nido neînfelegere. Avantajul metodei este în primul 
rând scurtarea perioadei de sfat Ia pat. Afară de aceasta, deformafiile 
sau necroza capului femural numai atunci poate fi evitată când se 
obfine o bună reducere şi aceasta este mult mai sigură prin osteosinteză 
decât prin oricare altă metodă conservativă.

Böhler care intervine în fracturile colului femural limitează foarte 
strict indicafiile operatorii.

După el, când radiografiile arată o rotafie importantă a  capului 
care ar indica o ruptură a  legăturilor vasculare, nu intervine, de aser 
menea nici în cazurile vechi de câteva săptămâni şi Ia care radiografia 
arată decalcifierea capului femural, care ar fi un semn că nu mai este 
hrănit.

In fracturile coapsei osteosinteză pe cât e  posibil trebue evitaiă. 
Majoritatea chirurgilor admit ca indicaţie formală interpozifia musculară.

In aceasiâ privinţă Böhler scrie următoarele: „Nu am văzut Ia 
niduna din fracturile diafisare tratate de mine, vreo pseudartroză dato
rită interpozifiei musculare. Când însă se operează fracturi diafisare 
recente cu deplasare mare, fără extensie prealabilă, se va găsi întot
deauna o mferpoziţie musculară, pentrucă nu poate exista un spaţiu 
gol. Interpozifia musculară se produce atunci când un fragment al frac
turai străpunge aponevroza musculară. Când însă se exercită tracţiunea 
în direcţia corespunzătoare (justă) fragmentul osos revine Ia Ioc prin 
gaura care el însuşi a  provocat-o şi interpozifia dispare .

In fracturile rotulei cu diastază, indicaţiile osteosintezei sunt 
formale.

Când hematomul este important, se va aştepta câteva zile îna
inte de Intervenţie. Se poate utiliza fie sutura osoasă, cercfajul sau 
hiemi-cerclajul.

Părerile sunt împărţite numai asupra materialului de sinteză, 
sârmă, crin, catgut. Goldhan face cerclajul rotulei cu două fire groase 
de catgut, fără a  găuri fragmentul. Foarte important este însă şi sa
turarea aripioarelor şi a  învelişului fibos prelotulian Ia sfârşitul ope
raţiei.

In fracturile recente ale gambei rare ori există indicaţii ope
ratorii. In ceea ce priveşte pseudartrozele înainte de propunerea unei 
directive de tratament este necesar a  stabili câteva puncte esenţiale.

1 ) Care este cauza care a determinat pseudarfroza ?
Aceasta nu îşi are nicidecum explicaţia în admiterea unor tur- 

burări misterioase ale procesului de formaţiune a  căluşului.
In majoritatea cazurilor pseudartroza este răspunSuf logic a l na- 

turei faţă de un tratament rău condus. (Goldhan).
2 )  'Mai înainte de a  interveni trebue de ţinut seamă cu exactitate 

de timpul care va fi absolut necesar pentru imobilizare. A  interveni 
fără a  imobiliza, este totdeauna greşit.
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Dacă după această socoteală mai există un timp în care ab
senta consolidării s’ar putea vindeca fără intervenţie, se va imobiliza 
numai şi se va aştepta. Operarea unei pseudartroze din nerăbdare este 
tot ce poate fi mai rău pentru un bolnav.

Intervenţia pe o fractură neconsolidată, oferă aceleaşi pericole 
ca transformarea unei fracturi închise înfr’una deschisă.

3 )  Puţine sunt cazurile în care procedeul de sfredelire al Iui 
Beck să nu dea rezultat. Acesta este de recomandat înaintea oricărei 
altei intervenţii mai mari.

4 )  Când însă motivul pseudarfrozei este de natură mecanică, 
fără înlăturarea Iui, vindecarea nu este posibilă, iar dela procedeul Iui 
Beck nu se mai poate aştepta nimic. Acestea în următoarele cazuri:

1 ) Lipsă de substanţă osoasă; 2 )  Inflexiunea şi deviaţia axială, 
necoapfarea fragmentelor; 3 )  Espaţierea fragmentelor în segmentele care 
conţin două oase de pildă: pseudartroza tibiei cu peroneul intact.

O . uşoară pierdere de substanţe poate fi tratată prin avivare 
urmată de osfeosinfeză. Dacă pierderea de substanţe este importantă, se 
poate recurge Ia o grefă Albee sau operaţia Iui Hahn Huttington. 
Deviaţiile axiale, necoaptarea fragmentelor, necesită reducerea. In pseud
artroza prin espaţierea fragmentelor în segmente care conţin două oase 
intervenţiile locale nu îşi pot atinge ţinta dacă nu se face în prealabil 
osfeofomia osului care face atelă.

Trebue de precizat următorul fapt:
Când consolidarea unei fracturi nu s’a făcut în timpul corespun

zător pentru sediul ei, nu se poate încă vorbi de pseudafroză. Noţiunea 
de pseudartroză cuprinde un stadiu definitiv spre deosebire de întârzierea 
în consolidare.

Se poate vorbi despre o întârziere în consolidare, când după trece
rea duratei mijlocii de vindecare persistă încă mobilitatea între frag
mente şi radiografia nu arată prezenţa căluşului. Când însă după luni 
de zile între ambele fragmente există un şanţ şi când canalul medular, al 
acestora este închis printr’un capac osos, atunci ne găsim în faţa unei 
pseudartroze.

B I B L I O G R A F I E

Anschutz: Prognose und Therapie der veralteten Sehenkelhalsfractur.— 
Beek: Die Behandlung der Pseudarthroze mit Knochen, bohrung. Z. hl. Chir. 
1931. — Böhler: Technick der Knochenbruchbehandlung. — Brandt: Ver
zögerte Knochenbruehheilnung und Pseudarthroaebildung, 1937. — Gnlek«: 
Uber Pseudarthroze. — Goldan: Die Anzeige zum Operativen Eingriff. — 
Johansson: Operative Behandlung der Schenkelhalsfrachturen, 1934. — Koelseb: 
Experimentelle Studien Uber die Kallusbieldung bei Anwesenheit von Fremd 
Köpern. — Lfxer : Experimentelles und Klinisches zur Operationsanzeige der 
Knochenbrucke. — Magnus: Indikationen und Kontra-Indicazionen in der Frach- 
turbehandlung. Chir.' Kongres, 1933. Wesen und Bechandlung der Pseudartroze. 
Naeg*Ii Th.: Operative und chirurgische Eingriffe an der Oberen extremi- 
teten. — Sehönbauer; Die Chirurgie der Knochen. Kirschner Nordmann, II , 2.



Sedativ al tuselor rebele

CODOFOBtME BOTTU
ÎCopH mld: 2—4 linguriţe în 24 ore.

Copil mari: 2—4 linguri desert In 24 ore.

Adulţi: 2—4 linguri de suţ>ă in 24 ore.
„  . f Adulţi: 5—8 In 24 ore.Comprimate * | Coplil. 2_ 3  In 24 ore.

Algii — Nevralgii — Odontalgii — M enstrualgii— 
Migrene — Gripe.

N E A L G  Y L
Cloraloplrlnă — Fenacetlnă — Cafelnă — Hexametllenamină. 

Comprimate s 1 — 2 Ia nevoe.
Doza maximă 8 pe zi.

Se Înghit fără a se sfărâma.

Angine — Stomatite — Arsuri — Ulceraţiuni — Vaginite.

N E O L
Ozon şl oxigen In stare născândă 

Gargarismes 1 lingură de supă la un pahar cu apă. 
Pansamente: Neol 1 parte, apă 4 părţi.
Sp&l&turi vaginales 1—2 linguri la 1 irigator.

Laboratoires du Prof. BOTTU — Paris

Eşantioane şi Literatura * 
Laboratorul Farmaceutic „LUTEŢIA“ S. A. R. 

103, Str. Toamnei, Bucureşti III. Tel. 2.21.38



V R A L Y S O L
TRATAMENTUL D IATEZEI REUMATICE 
DIZOLVANT $1 LUMINATOR PUTERNIC AL 

ACIDULUI URIC
Elementul fundamental al acestui preparat îl constltue Acidul 

Timlnic, dizolvantul natural al Acidului Uric.
Cltratul de Hexametilen-Tetramlnă şl Hexametllen-Tetra- 

mlna asigură antisepsia căilor urinare şl biliare. 
Dletilen Dlamlna funcţionează ca eliminator al Acidului Uric. 
Carbonatul de Lltină activează diureza.
Benzoatul de Sodiu este antiseptic al aparatului urogenital şi 

colagog în litiaza biliară.

1NDICAŢIUN1:
URALYSOL este indicat în toate maladiile urice:
Arlrilism, Gută, Reumatisme, Gravelă, Hipertensiune, 
Arterio-Scleroză, Colici hepatice şi neiretice, anumite 
Dermatoze (Eczeme-Herpes), Cistite, Pielite, Nevralgii 
Migrene, Urticarii.

EORMA ŞI MODUL DE 1NTREDU1NTARE:
URALYSOL se prezintă sub formă de granule cu gust foarte 

plăcut şl se ia în dozele următoare:
ADULŢI: Dimineaţa şl seara câte una linguriţă cu granule 

dizolvate într’un pahar cu apă.
COPII: Dimineaţa şl seara Câte */i linguriţă cu granule dizol

vate într’un pahar cu apă.
In afecţiunile cronice, se va face în medie o cură de 12 zile 

pe lună: primăvara şi toamna 20 zile pe lună.

Laboratoires LOBICA — PARIS
Eşantioane şi Literatură:

Laboratorul farmaceutic „LUTEŢIA“ S.- A. R.
103, Str. Toamnei, Bucureşti III, Tel. 22138





METUVI T
alifia actinoactivă acţionează 
atât asupra pielii îndemne, cât şi 
asupra celei lezate. Indicafiuni: 
ulcer va ricos, m astită , tro m b o -  
fleb ită , h e rpes la b ia l,  abcese, 
erisipel, con ge la ţiun i, com bus- 

tiuni etc.

Metuvit se găseşte acum în comerţ şi 
cum oleo jecoris

Tuburi cu 25 gr şi borcane cu 200 gr

CHEMOSAN-UNION AKTIENGESELLSCHAFT
W I E N

Depozit pentru R om ân ia :

, P H A R M A G "  S. A., BRAŞOV
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FURUNCULOZA IN  CAMPANIA S I TRATAMENTUL El
de

D*p  FIUP PAUNESCU-Glurglu

' Rînd mobilizai Ia un baialion operativ suni izbii Ia un momeni 
dat de un mare număr de cazuri de furunculoză cu fot cortegiul ei simp- 
hmiatic punând pe soldafi în impotenfă funcfională. Ori principiul de 
călăuzire a l medicului de baialion este să fină unitatea complectă, 
acest fapt devine alarmant şi cu bună drepfafe, fiindcă un plan de 
acfune oricât ar fi de bine întocmit pentru reuşita operafiunei, el este 
în funcfie de numărul de oameni valizi pe care se poate compfa.

Cercetând cu de-a-mănunful prin examinări repetate ale uni- 
observafiuni clinice atente, ajung Ia următoarele observafiuni: 

JUudura,^ transpirafia, praful, oboseala« insuficienfa alimentară prin forja 
mrprejurărilor, o stare de curâfire corporală Ia timp nefâcută, culcafi 
?! îmbrăcafi oriunde şi oricum şi atâfia alfi factori inerenfi stării de fapt 
contribuiau Ia întinderea şi agravarea furunculozei ce punea un număr 
apreciabil de oameni^ într o complectă stare de impotenfă funcfională. Şi 
cum factorul „Timp" în campanie este un element*de prim ordin, el 

re° US °  minimuimd Posibil, ca  individul bolnav să fie repede dat 
valid unităfei plentru a  corespunde scopului chemat, ori acesta nu se 
poate efectua decât printro terapeutică cu efect rapid. Wierihaler R . N. 
în lucrarea sa intitulată „Relafia dintre numărul microbilor şi starea fi
ziologică a  pielei“, Z. Hig. p. 120/ 1940, arată, că  dacă sudoarea 
se acumulează, devine alcalină şi pielea este invadată de microbi (de 
exemplu B. Foefidus), cari la rândul lor confribuesc Ia descompunerea 
sudoarei şi Ia intensificarea alcalinitâfei.

Cu timpul vor lua naştere procese inflamatorii ce slăbesc mai mult 
rezistenfa pielei.

Analizele bacteriologice arătau foarte limpede, că  din momentul 
când pielea până ahmcl normală, devine aspră, creşte brusc şi numărul 
microbilor confinufi în stratul comos. Este cert că  furuncul» sunt fa - 
vorizafi prin cauze generale şi diminuarea rezisienjei generale a  orga
nismului ajută la aparijia furunculîlor. Se mai observă Ia subiecfi sur
menaţi ş i convalescenţii de boli grave. Odată furunculul format, orice 
atingere cu termocauter, bisturiu sau stoarcere, cum din nenorocire se 
mai obicinueşte şi azi destul de mult, este destul de condamnabilă.

Contra furunculozei numeroase tratamente au fost propuse, niciunul 
nu este de regulă eficace, ceea ce  a  determinat pe mulfi să ajungă
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Ia concluzia că n’avem încă mijloc sigur pentru a modifica receptivitatea 
Ia stafilococ a  subiecţilor atinşi de furunculoză.

Levaditi, Gerard, Maissonnier, Brecbet et Toumay în lucrarea 
lor intitulată: „Les Plaies de guerre contaminees de streptocoque et leur- 
chimiotherapie" publicată în Buletinul Academiei de Medicină 1940, 
Nr. 3 şi 4 , pagina 30, după ce descriu mecanismul chjmio-ferapiei 
locale se asociază Ia terapeutica locală a  chimio-terapiei generale, evi
denţiind rezultatele clinice foarte satisfăcătoare şi mai arată, că efectele 
acestei terapeutice nouă sunt în funcfie de mijloacele defensive ale or
ganismului considerat în toîaliîafe şi de fesufuri şi umori în particular. 
Tot acolo se pot vedea, că  sunt şi procese strepto-stafilococice chimic 
sensibile şi altele chimic rezistente. Acest fapt nu diminua valoarea sul- 
famidelor.

De_ asemeni Neufeld F., F. Bor scriind despre acţiunea sulfa- 
midelor, Z. Hyg. p. 123— 126 din 1940 , arătau că atât în organis
mul animal cât şi în vitro în prezenfa sângelui, sulfamidele sufăr o 
transformare chimică neprecizată. Sub această formă nouă, ele au o 
acfiune directă asupra bacteriilor, pregătesc fagocitoza, slimulând-o ex- 
p!icându-ne în acelaşi timp în mod suficient ac}iunea terapeutică a sul- 
famidelor.

Sunt 4  ani de când Ed. Hoare pune în evidenfă modificările bac- 
tericide produse în sânge şi serul uman prin sulfamide. Autorul arată, 
că Ia 12 bolnavi trataji cu prontozil puterea bactericidă a sângelui este 
considerabilă şi aceasta n 'a  fost întâlnită Ia subiecfi netrafafi cu sul
famide.

In lucrarea mea intiiulatâ Autohemoterapia sulfamidată în artritele 
infecjioase" publicală în „România Medicală” din 15 Februarie 1941, 
puneam în evidenfă puterea bactericidă a sângelui şi mărirea ei prin 
sulfamide per os. Lucrând în această direcţiune după cum am arătat mai 
sus aplic autohemoterapia sulfamidată constând din 2 grame suffamidâ 
per os şi 10 cc. sânge propriu zilnic, iar local badijonare de 3  ori pe zi 
cu solufie alcoolică de 5 %  sulfamide. Rezultatele obfinute au fost 
complect satisfăcătoare după cum se poate vedea din numărul de 
observaţii ce urmează:

Hnrjia D .: Furuncul la braţul drept cu limfangită şi adenită. axilară. 
Durata tratamentului 9 zile. — Negru P .; Furuncul membrul inferior drept, 
limfangită adenito-inguinală. Durata tratamentului 12 zile. — Daicu Gh.: 
Furuncul la braţul drept, limfangită, adenită axilară. Durata tratamentului 
8 zile. — Chipiruc I . ;  Furuncul membrul inferior stâng, limfangită, adenită 
inguinală. Durata tratamentului 8 zile. — Ciobanu R .: Furuncul la coapsa 
dreaptă, limfangită, adenită. Durata tratamentului 11 zile. — Horobet 'S t.: 
Furuncul la antebraţul stâng, limfangită, adenită, axilară. Durata trata
mentului 8 zile. — Lneaci I . :  Furuncul antebraţul stâng, limfangită, adenită 
axilară. Durată tratamentului 7 zile. — Ignat C.î Furuncul antebraţul drept, 
limfangită, adenită axilară. Durata tratamentului 8 zile. — Pieealca V.: 
Furuncul coapsa dreaptă, limfangită, adenită. Durata tratamentului 9 zile. 
— Fereek V .: Furuncul braţul stâng, limfangită, adenită, axilară. Durata tra
tamentului 9 zile. — Liman A l,: Furuncul antebraţul drept, limfangită, adenită 
axilară. Durata tratamentului 11 zile. — Imbrea F .: Furuncul coapsa dreapta, 
limfangită, adenită, inguinală. Durata tratamentului 8 zile. — Rnsn D.: 
Furuncul braţul stâng, limfangită, adenită, axilară. Durata tratamentului 6 
zile- — Huţuleanu P .: Furuncul-braţul stâng, limfangită, adenită axilară. 
Durata tratamentului 7 zile. — Ciobanu D .: Furuncul coapsa dreapta, lim
fangită, adenită inguinală. Durata tratamentului 8 zile. — Bogos E .: Furuncul
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coapsa dreapta, limfangită, adenită inguinală. Durata tratamentului 9 zile. —■ 
Vaatnraehe Gh.: Furuncul coapsa dreaptă, limfangită, adenită inguinală. Du
rata tratamentului 7 zile. — Ciobani N.s Furuncul antebraţul drept, limfan
gită, adenită axilară. Durata tratamentului 8 zile. — Şchiopi I . :  Furuncul 
al cefei. Durata tratamentului 17 zile. — Pilat I . :  Furuncul al cefei. Du
rata tratamentului 11 zile. — Cazaeiue M.s Furuncul al cefei. Durata trata
mentului 9 zile. — Bârsan F .i Furuncul al cefei. Durata tratamentului 11 
zile. — Chclaru A l.: Furuncul al cefei. Durata tratamentului 13 zile. — Un- 
gnreanu A .: Furuncul al cefei. Durata tratamentului 10 zile.' —  Botnarine M.: 
Furuncul al cefei. Durata tratamentului 9 zile. — Ungurean Gr.: Fu
runcul al fetei, partea stângă. Durata tratamentului 5 zile. — Ciornei C.: 
Furuncul al fetei.. Durata tratamentului 4 zile. — Raieu I . :  Furuncul al 
fetei. Durata tratamentului 7 zile. — Marin I . :  Furuncul al fetei partea 
stângă. Durata tratamentului 5 zile. — Stanei T .: Furunculoza membrelor 
superioare. Durata tratamentului 9 zile. — Rnsn P .: Furunculoza membrelor 
superioare. Durata tratamentului 11 zile. — Tibulea D.: Furunculoza mem
brelor inferioare. Durata tratamentului 8 zile. — Luleiue Gh.: Furunculoza 
membrelor superioare. Durata tratamentului 12 zile- — Cieiureanu V.: Fu
runculoza regiunei lombare.. Durata tratamentului 9 zile. — Parpărâ V.: 
Furunculoza membrelor inferioare. Durata tratamentului 7 zile. — Berta I.; 
Furunculoza membrelor superioare. Durata tratamentului 7 zile- — Ioniţă Gh.; 
Furunculoza regiunei lombare. Durata tratamentului 8 zile. — Toteline D.i 
Furunculoza membrelor superioare. Durata tratamentului 8 zile- —  Gheorghiţ» 
M.: Furunculoza membrelor inferioare. Durata tratamentului 10 zile.

Din numărul de observafiuni citate, procesele stafilococice şi sfrep- 
fococice sunt mai mult răspândite pe membrele superioare şi inferioarei, 
mai puţin în regiunea cefei, toracelui şi a feţei.

In  c o n c l u z i e :  1)  Ţoale procesele stafilococice şi streptoco-- 
cice ale pielei sunt influenţate izbitor prin autohemoterapie sulfamidata. 

2 ) Sângele are putere bactericidâ.
2 )  Puterea bccteriddă a sângelui se măreşte prin sulfamide.

D E C H O L I N
EXPERIMENTAT ANI DE ZILE

C OL E R E T I C  
C O L A G O G  
D I U R E T I C

]. D. RIEDEL-E. DE HAEN, A.-G. BERL IN -BR ITZ
R E P R E Z E N T A N T  PENTRU  R O M Â N I A :  R U D O L F  FOREK 
B U C U R E Ş T I  3, STR. G - R A L  E R E M I A  G R I G O R E S C U ,  6



RUBIAZOL
Ciiimloierapia aloxicù şi tara  accidente a  

streptocociilor simple si asociale

Preventiv | Reallzează °  adevărată imunitate chimică 
I contra streptococului

Curativ
Vindecă toate maladiile provocate sau agra
vate de streptococ
Acţionează şi asupra stafllococlilor genera
lizate, meningococillor şi collbaciluriilor.

Erisipel — Septicemie — Dacteriemie — Gripa 
Scarlafinâ — Pneumonie — Dronco-Pnenmonie 
Pleuresie — Andine — Strepto-Diiterie — otite- 
Mastoidife—Meningite — riegmoane— Dermotite 

Pielonefrite -  cistite — colibaciloze.
NICI O TOXICITATE 1 2

1. Trebue intervenit imediat administrând doze 
suilciente.

2. Tratamentul trebue continuat încă câteva zile 
după dispariţia simptomelor infecţioase.

COMPRIMATE
Singure suficiente aproape tn 
toate cazurile.

F I O L E

de 5 cc. =  0 gr. 25, injectabile 
exclusiv pe cale lntramusculară.

Adulţi: 6 — 12 pe zi. Adulţi: 2 — 3 pe zi.
Copii: Jumătate doză. Copii: Jumătate doză.

In afecţiunile cu caracter grav, nu ezitat! să administrat! doze de 15—20 
comprimate pe zi, cea mal ridicată posologie putând fi depăşită 
fără nici un inconvenient.

Laboratoires du Dr. Roussel — Paris
Eşantioane şl literatură:

Laboratorul Farmaceutic „LUTEŢIA“ S A. R.
103.—Strada Toamnei—Bucureşti, IIL 

Telefon 221/38



COAGLUTININE TIFICE IN SERUL EXANTEM ATICI LOR
de

D.r NECULA1 ŞCmOPU şi D-r NINA VORNICESCU ŞCHIOPU
Medic asistent Medic secundar

Lab. de Igienă Cratova Spitalul de boale contagioase Cralova

Un sérodiagnostic Widal pozitiv, nu impune diag
nosticul dotienenteriei şi nici nu exclude tifosul exan- 
tematic.

Cu. ocaziunea epidemiei de li fos exanfemafic din anii 1941 , 1942 , 
am executai un număr foarte important de reacfii de sero-aglutinare, 
atât W . Félix cât şi Widal Ia bolnavii exantematici suspecfi sau contacfi, 
fie izolafi şi carantinafi Ia Spitalul de Boale- Contagioase din Craiova, 
fie delà Spitalele din raza Inspectoratului General Sanitar.

Sero-diagnosticul tifosului exantematic, precum şi al febrei tifoide 
este cerut In majoritatea cazurilor, fie pentru confirmarea diagnosticului 
dinic, fie pentru depistarea formelor fruste, inaparente şi convalescenţilor. 
Sero-diagnosticul este un adjuvant extrem de prefios pentru stabilirea 
filiafiunii cazurilor într’o epidemie cum e  cea de tifos exantematic.

Reamintim în treacăt că sero-aglutinarea W . Félix ca reacfie de 
diagnostic, se impune deabia din timpul războiului mondial.

Epidemia de tifos exantematic care a bântuit cu aceiaşi intensitate 
atât în populafrunea civilă cât şi în armată, făcând atâtea victime, a  
fast un motiv foarte serios pentru a  se căuta mijloace de depistare cât 
şi mijloace de combatere.

Etiologia tifosului exantematic nu este încă lămurită şi sero- 
reacjia de aglutinare nu este dovedită ca specifica, având ca  antigén 
Troteusul X . 19. Trebue să notez că, în laboratorul nostru ori de câte 
ori se cere sero-diagnosticul Widal se execută şi reacţia W . Félix şi 
invers.

Această metodă ne-a arătat aşa cum vom vedea mai jos că, 
de multe ori în serul exanfemaficilor se găsesc coagfotinine tifice şi 
încă cu un titlu ce merită a  fi luat în considerafie, iar semnalarea lor 
după cum vom vedea sunt un element esenfial în fixarea unui diag
nostic.

Aceste coaglufinine apar destul de frecvent. Punerea lor în evi- 
denjă nu se poate face decât numai utilizând metoda noastră arătată
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mai sus. Practicând sero-diagnosficul parjial, aşa cum se obişnueşte 
fa majoritatea laboratorilor, adică fie numai W . Felix, fie numai 
Widal, coaglutininele pot fi luate drept aglutinine tifice, comifându-se 
prin aceasta o eroare de diagnostic.

Prezenfa lor a fost semnalată încă de multă vreme în serul bol
navilor de exantematic şi clasate ca heferoaglutinine.

Diferifi autori au constatat prezenfa ţor în serul bolnavilor de tifos 
exantematic şi care anterior au fost bolnavi de febră tifoidă sau vacci- 
nafi pentru aoeastâ din urmă boală.
, Ş a  emis de asemenea părerea că propriefăfile aglutinanfe fafă de 
bacciiul mic, ale serului exantematic, sunt mărite şi întărite de această 
din urmă maladie. Fiind prea aglomerafi şi neavând timpul necesar 
pentru cercetarea literaturei medicale asupra acestei chestiuni, nu putem 
da mai multe nelafiuni asupra aoesfei chestiuni.

Deşi în laboratorul nostru am remarcat destul de multe cazuri cu 
prezenfa coagluHninelor în serul exanfemaficilor, pentru tratarea ches- 
trunei de fafă ne servim numai de cazurile cliniGe pe care le-am  ur
mărit Ia Spitalul de Boale Contagioase unde au fost infemafi şi tra- 
tafi. Este în obiceiul medicilor de laborator de a  nu nota prezenfa coaglu- 
tininelor. Noi o găsim foarte necesară pentru fixarea şi discufia unul 
diagnostic clinic, lucrul pentru care notăm totdeauna prezenfa acestor 
coaglutinine.

Redăm cazurile noastre cu foile lor de observafie aşa după cum 
urmează:

n  î • Î* -  ^îar*a Marenci de 40 ani, muncitoare, din corn. Plopşor—
UoJj, intra in Spitalul de Boale Contagioase Craiova, la  10 Aprilie 1941 în 
a noua zi de boală. ’

Antecedente: Malarie, seariatină, rujeolă. N’a fost vaccinată anti-tifo- 
paratific.

boalei: Debut brusc, frison, febră, cefalee, astenie, mialgii, ina- 
petenpa. Pa corp o erupţie peteşială caracteristică.

. Starea prezentă: Febrilă adinamică, erupţie peteşială, limba saburală, 
consjtipatie, tremurătura limbii. Boala a durat 19 zile.

I n a zecea zi da boală aero-diagnosticul W. Felix 'şi Widal cu titlul 
J . 0 1- Cazul de fată se încadrează în epidemia din Plopşor, formată din 
trei cazuri toate din acqeaşi casă, diu familia Marenci. Elena Marenoi da 
14 ani,, face tifoa exantematic cu o durată de 12 zile, cu erupţi0 caracteristică» 
ţ i  cu eero-diagnositicul W. Felix 1 : 400 f  şi Widal negativ. Ioana Marenci 
dc 12 ani, jace tifo^ exantematic cu durata de 17 zile cu sero-diagnosticul IV. 
Felix 1 : 800 f  şi Widal negativ.

Ai doilea lot de obsarvatiuni, format din zece cazuri, se încadrează 
în epidemia dâ  tifos exantematic din Craiova, din toamna anului 1941, şi în 
continuare până la 1 Iunie 1942. Urmează patru observatiuni d in ' prima 
parte a epidemiei din Craiova. 1
• x - i >red-i 48 ani, învăţător la şcoala Poenaru din Craiova,
intra în Spitalul de Boale Contagioase la 30 N-brie 1941, în a 9-a zi de boală.

Antecedente: A fost vaccinat cu vaccin anti-tific-paratific eu proba
bilitate, fiind ofiţer de rezervă.

Istoric: Boala a început insidios cu indispoziţie, epistaxis şi febră.
Starea prezentă: stare tifică, somnolentă, febră, limba arsă, abdomenul 

balonat, scaune diareice, splina şi ficatul uşor mărita şi sensibile, puls aritmie 
şi hipotensiv, uşoară albuminurie. După şase zile starea generală ameliorată 
constipatie. Febra a durat 25 de zile, în utimile şase zile având ca complicaţie 
un abces dentar. Sero-reactia de aglutinare W. Felix şi Widal negative. 
1 * 2 0 0 f  21 ^  'X'a*â' a 17_a zi boa*ă W. Felix I  : 800f  şi Widal
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Obs. 3. — Ioana Neagoe, muncitoare, 42 de ani, văduvă, cu cinci 

copii, intră în Spitalul do Boale Contagioasei ca însoţitoare a copiilor ei 
internaţi pentru exantematic la  Dec. 1941. . '

Antecedente: A fost bolnavă de tifos exantematic în timpul războiului 
mondial (după declaraţia dânsei). Nu a fost vaccinată antitific-paratifio.

Starea prezentă: intră în spital în perfectă stare de sănătate. La 8 
Decembrie după două zile de internare, reacţia W. Felix suspectă Widalul 
negativ. La 12 Decembrie W . Falix 1 : 800 f  şi Wiklal 1 : 200 f .  In ziua de 
16 Decembrie ies,e din spital fără să fi prezentat nimic clinic.

Obs. 4. — Maria Neagoe, 11 ani, Craiova, fiica Măriei Neagoe, intră 
in Spitalul de Boale Contagioase la 6 Decembrie, bolnavă de exantematic în a 
15-a zi de boală.

Antecedente: Rujeolă, n ’a fost vaccinată antitifoparatific.
Istoric: Debut brusc, frison, febră, cefalee, epistaxis, vărsături, astenie, 

mialgii.
Starea prezentă: Febrilă, adenamică, astenică, apatică, mialgii gene

ralizate, cefalee, inapetentă, limba saburală, constipatie. Boala a durat 17 
zile. In a 17-a zi |de boală sero-reactia W. Felix 1 : 800 f  şi Widal 1 : 100 t-

Obs. 5. — Câtu Elena, ]2 ani, Craiova, intră în Spitalul de Boale 
Contagioase la 14 Februarie 1942, în a şasea zi de boală.

Antecedente: Fără importantă.
Istoric: Boala actuală a început cu febră, cefalee, vărsături.
Starea prezentă: Nu prezintă nicio erupţie. Limba saburală, constipa

tie, uşoară febră, ochii puţin congestionaţi, sensibilitatea la palpeul clinic şi a 
ficatului. Starea generală bună.

In a şaptea zi de boală, sero-reactia W. Felix 1 : 800 f  şi Widal 
1 : 4 0 0 1- In a 12-a zi de boală W. Felix 1 : 1600 f  şi Widalul negativ.

Obs. 6. — Câtu Victoria, 18 ani, soră cu Elena Câtu, intră în Spi
talul de Boale Contagioasa în a 7-a zi do boală, la 14 Feb. 1942.

Antecedente: Fără importantă. N’a fost vaccinată antitifoparatific.
Istoric: Boala începe cu febră, cefalee, mialgii, astenie şi constipatie.
Starea prezentă: Nu prezintă erupţie. Faciesul vultuos, congestia glo

bilor oculari, auzul dimin-at, uşor confuză. Durata boalei de zece zile. In a 
9-« zi de boală sero-reactia W. Felix 1 : 800 f  şi Widalul 1 : 400 f.. In 
a 4-a zi de apirexie, adică la 20/2, sero-reactia W. Felix 1 : 3200 f  şi 
Widalul negativ.

Explicatiuni complimentare: Alexandra Câtu, mama Victoriei şi Elenei, 
de 36 ani," face boala da cinci zile, fără, erupţie, cu febră uşoară şi nere
gulată. W. Felix 1 : 600 şi Widal negativ.

Obs. 7. — Venus Ciocâlteu, 9 ani, Craiova, str. Regele Ioanitiu, elev 
la şcoala Poenaru, intră . în Spitalul de Boala Contagioasa la 10 Dec. ,1941, 
în a 8-a zi de boală.

Anteceddente: Rujeolă, n’a fost vaccinat antitifoparatific.
Istoric: Boala a început brusc cu febră, greaţă, vărsături, • cefalee, in

somnie, agitaţie.
Starea prezentă: Febră, cefalee, stare tifică, facial vultuos, erupţie 

peteşială discretă, auzul diminuat, limba arsă, constipatie. Durata bolii de 13 
zile. In a 9-a zi de boală sero-reactia W. Fql,ix 1 : 800 j- şi Widalul 1 : 200 f.

Obs. 8. — Maria Rie, 14 ani, Craiova, str. Amărăzii, intră în Spi
talul de Boale Contagioase la  21 Februarie 1942, în convalescentă de tifos 
exantematic.

Istoric: A fost. bolnavă aproximativ 2 săptămâni cu febră uşoară, ce- 
falee, mialgii;

Starea prezentă: Vine în plină sănătate. După aproximativ 20 zile 
oonvalescentă, sero-Teactia W. .Felix 1 : 800 f  şi Widalul 1 : 400 f.

Obs. 9 . — Ecaterina Munteanu, 24 ani, comuna Murgaşi, jud. Dolj, 
muncitoare, intră în Spitalul de Boala Contagioase în stare de apirexie, după 
tifos» - exantematic, pe oare l-a  făcut acasă, şi care a durat zece zile, în
cepând la 13 Aprilie 1942.

Antecedente: N’a fost vaccinată antitifoparatific.
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Istoric: debut brusc, frison, febră, cefalee, uşoare mialgii 
x , , .  S^rea prezentăr starea generală mediocră. In a 12-a zi de apirexie W. 
re lix  1 . 800 ţ  şi WicLal'ul 1 : 400 f .

Explicaţii complimentare: Face parte din familia Pârvu, corn. Murgaşi,
cu care locueşte in aceeaşi casă, dintre care Maria Pârvu, cumnată, a făcut 
tiios exantematic tipic cu eero-reacţia W. Felix 1 : 800 f .

9,bs- !»• —  Nicolae Cozia, 13 ani, Craiova, intră în Spitalul de
Boale Contagioase la 8 Maiu 1942. F

Antecedente: Eujeolă. N’a fost vaccinat antitifoparatific. Tatăl este
bolnav de tifos exantematic şi internat în spital.

_ Ist.°^c.:. Bo|?av de trei zile, debut brusc, febră ridicată, cefalee in
tensa, mialgii, adinamie, stare tifieă şi stare generală proastă.
, “tţ f ea Prezentă: Curba termică între 38—40 grade. Adinamie pros- 
tratie delir, tremurătura limbii ochii congestionaţi, erupţie peteşială dis
creta, limba arsa, splina palpabilă, acuitatea auditivă, bradicardie, âritmie 
şi raluri bronşice.

In a 4-a zi de boală sero-reactia W. Felix şi Widal negative.
. -ţţ. , , a 21 boală, în plină febră, sero-reactia W. 'Felix 1 : 4 0 0 1.

şi VVidaJL i  : 100 f .  In a 16-a zi de boală şi ultima zi de febră sero-
reactia W. Felix 1 : 600 f  şi Widal negative.

• Costel Nacu, 10 ani, din Craiova, Cartierul Fata Luncii,
î??  , p l a ' ul de, Boala Contagioasa la  8 Maiu 1942, împreună cu tatăl 

1 Nicolae Lacu de 32 de ani, una mătuşă Lari ta Dumitru, ambii în 
plina erupţie de exantematic. Mama în convalescentă de tifos exantematic, iar 
alte doua. surori, Mitela da 7 ani şi Gheorghita de 5 ani, în plină boală de 
exantematic. 1 2

. , .L toric: Bolnavi de şase zile, cu debut brusc, frison, febră, cefalee, 
mialgii, acuitatea, auditivă diminuată. In a 2-a zi de internare febra scade.

, ,tareţ  Prezf®tă: _ Starra generală bună fără erupţie, acuitatea auditivă 
r  ™ I '  f  7' a , 21 d€ h?311 ser0-reactia W. Felix 1 : 100 f  şi Widal 
şi W iid a ll - 1 0 0  f  dUfat 8 ZÎle’ ^  a 6 a  Z’ de apirexia W - Felix 1 : 400 f

Pentru o mai uşoara discufie a  observajiunilor de mai sus, am 
găsit de cuviinfă a le clasa din punct de vedere clinic, în trei grupe şi 
anume.- • ,

1. Opt Bofnavi cu tifos exantematic formă tipică sau frustă si 
care sunt: 1, 2 , 4 , >5, 6 , 7 , 10  şi 11.

i « ^2? bolnavi ‘n convalescenfă de tifos exantematic, obser- 
vafiile o şi 9 .

3. Un caz de tifos exantematic înaparent, observafia 3.
Din punct de vedere epidemiologie, observafiuniJe noastre aparfin 

la două epidemii distincte ca  Foc şi timp:
,  ̂• Observafrunea 1 face parte din epidemia din satul Pfopşor,

jud. Dolj, care a  numărat în total trei caruri, toate din aceeaşi casă şi 
din aceeaşi famliie, Marenci. Doi membrii din această familie făcând 
tifos exantematic tipic ca formă şi evolufie clinică şi confirmat prin ser- 
reacfîa de aglutinare de către laborator.

2. AI doilea Iot format din zece observafiuni fac parte din epi
demia din oraşul Craiova, din anul f 941 — 42  şi care se subdivide 
şi ea în două, după cum vom vedea:

Ca timp: prima epidemie are Ioc în primăvara anului 1941 .
, .  " 5 a  <jum reese din observafiunjle noastre toate datele epide- 

miologice, clinice şi probele de laborator dovedesc că  esie vorba de 
tifos exantematic. La tofi bolnavii noştri nu găsim în antecedente fe- 
brele tifode şii nici vaccinafiunea antitifoparatifică decât cu probabilitate 
şi numai Ia 1.
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Este adevărat că în majoritatea For suni copii sau oameni simpli, 
care nu ştiu sau nu vor să spue nimic din antecedente cu privire Ia 
boalele contagioase. Dar cu siguranfă că vaccinafiunea Hfoparaiifică 
n au avut-o.

In ceea ce priveşte reacfiiie de aglutinare s ’au efectuat o singură 
dată în observafiunile 4 , 7 , 8 şi 9 , care fac parte din Iotul bolnavilor 
cu tifos exantematic tipic sau frust. In celelalte s’au efectuat de două ori 
Ia observafiuni 1 j 2 , 3 , 5 , 6 şi 11 şi de trei ori în observafiunea 10.

Redăm pe scurt sero-reacfiile cu titlul lor şi ziua în care s ’q 
efectuat socotindu-se după zilele de boală:

O bs. 4. — Durata bolii 17 zile. W . Felix 1 : 8 0 0  +. In ultima 
zi de boală şi Widal 1 : 1 0 0 + .

O bs. 7 . —  Durata bolii 13 zile. In a  noua zi de boală: W . 
Felix 1 : 8 0 0 +  şi Widal 1 : 2 0 0 + .

O bs. 9 . —  Durata bolii zece zile. In a  1 2 -a  zi de apelexie: 
W . Felix 1 : 8 0 0 +  şi Widal 1 : 4 0 0 + .

. O bs. 1. —  Durata bolii 19 zile. In a  zecea zi de boală: W . 
Felix 1 : 2 0 0  + şi Widal 1 : 2 0 0  +. In a  14 -a  zi de boală: W . Felix 
negativ şi Widal negativ.

O bs. 2 . —  Durata bolii 19  zile. In a  9 - a  zi de boală: W . 
Felix negativ şi Widal negativ. In a  1 7 -a  zi de boală: W . Felix 1 : 
8 0 0 +  şi Widal 1 : 2 0 0 + .

O bs. 3 . —  Tifos exantematic inaparenf. In a  doua zi de internare: 
W . Felix suspect şi Widal negativ. După şase zile de spitalizare: 
W . Felix 1 : 8 0 0 +  şi Widal 1 : 2 0 0 + .

O bs. 5 . —  Durata bolii 18 zile. In a  şaptea zi de boală: W . 
Felix 1 : 8 0 0 +  şi Widal 1 : 4 0 0 + . In a  1 2 -a  zi de boală: W . Felix 
1 : 16 0 0  + şi Widal negativ. ,

O bs. 6 . —  Durata bolii zece zile. In a  noua zi de boală: W . 
Felix 1 : 8 0 0 +  şi WidajI 1 : '400 +. In a patra zi de apilexie: W . Felix 
1 : 3 2 0 0 +  şi Widal negativ.

O bs. 11. —  Boala a  durat opt zile. In a  şaptea zi de boală: W . 
Felix 1 : 1 0 0 +  şi Widal 1 : 4 0 0 + . In a şasea zi de apilexie: W . Felix 
1 : 4 0 0 +  şi Widal 1 : 1 0 0 + .

O bs. 8 . —  Convalescentă după aproximativ 2 0  de zile de con
valescenţă: W . Felix 1 : 8 0 0 +  şi Widal 1 : 4 0 0 + .

O bs. 10. —  Durata bolii 15 zile. lin a patra zi de boală: W . Felix 
negativ şi Widal negativ. In a 1 1 -a  zi de boală: W . Felix 1 : 4 0 0  + 
şî Widal 1 : 100  +. In a  15 -a  zi de boală: W . Felix 1 : 6 0 0 +  şl 
Widal negativ.

Titlul sero-reacfiilor de aglutinare executate de noi în observa- 
liunile noastre, s’a făcut pentru diagnostic obişnuit şi nu în vederea 
acestei lucrări. Numai în două cazuri din observafiunile noastre am mers 
cu titlul reacfiilor până Ia 1 : 320Q limită.

întotdeauna sero-reacfiile de aglutinare făcute Ia laborator, merg 
au titlu pentru W . Felix până Ia 1 : 8 0 0  şî pentru Widal până ta 
1 : 4 0 ° .

Deci nu putem şti dacă coagfutininele puse în evidenfă prin sere-: 
reacfia Widal, nu ar fi mers Ia un titlu mai mare. Avem convingerea

M. M. R. 4
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oă cel pufin în câfeva cazuri ar fi mers până Ia un titlu de 1 : 6 0 0 . 
C ât priveşte aglulininele exantematice, cu siguranfă cd aproape în toate 
cazurile, titlurile de aglutinare ar fi mers mult mai departe, după cum ne 
arată cele două cazuri care au mers până la titlul de 1 : 3 2 0 0 . 
1 : 1600 . obs. 5 şi obs. 6.

După cum se vede în observafiunile noastre, tifosul exanfematic 
a  evoluat din punct de vedere clinic cu o durată între 8  şi 19  zile. 
Intre cele 11 cazuri, avem un caz de tifos exantemafic inaparent (obs.
3 )  şi numai un caz cu o compiicafie apărută către sfârşitei maladiei 
în ultima zi de boală şi constând dinfr’un abces dentar.

Tifosul exantemafic inaparent a  fost diagnosticul epidemiologie şi 
prin laborator.

Se pune întrebarea: ce relafiunî -pot exista între aglutininele 
exantematice şi coaglutininele tifice?

Ca aparifiune, remarcăm evidenfa coaglutininelor, aproape odată 
cu aceea a  aglufininelor exantematice.

. Cu intensitate, aceste agluiinine apar evident cu un titlu mult mai 
mic fajă de aglutininele exantematice.

Ca durată, ele dispar mult mai repede şi chiar în cursul boa Iei, 
iar altele în canvalescenfă.

Autorii care au remarcat prezenfa coaglutininelor tifice Ia exan- 
fematici au pus-o în legătură cu eventuale infecfiuni tifice contractate 
anterior maladiei exantematice, fie chiar vaccinaftonei antitifoparatifice 
administrată anterior maladiei. In cazurile noastre nu depistăm în an
tecedente nici in Fee (u nea tifoidelor nici vaccinafiunea antitifoparatifiaă.

Deci ipoteza unei exaltări sau întăriri a  aglufininelor tifice pre
existente, de către infeefia exanfemafică nu ne pare probabilă în ca 
rurile noastre. Cu afâf mai mult cu 'câ t avem cazuri în care chîar 
aela începutul infeefiei exantematice, prezenfa coaglutininelor tifice a 
fost evidentă şi chiar cu acelaşi titlu de reaefie ca şi a  aglufininelor 
exantematice.

Coaglutininele tifice în serul exantemaficilor chiar înfr’un număr 
restrâns, consiitue anticorpul care cu probabilitate are vreo legătură 
cu anfigenul specific. Dacă prezenfa coaglutininelor tifice în serul exan
temaficilor nu poate fi explicată deocamdată pe deplin, notarea for o 
găsim foarte necesară.

Este necesară pentru medicul de laborator, pentru că îşi poate 
da seamă până Ia un punct, dacă este vorba de o infeefie exanfemafică 
sau tifoidă prin sero-diagnostjcul său.

Este şi mai necesară pentru medicul clinician, care gâsmdu-se Ia. 
patal^ bolnavului, de multe ori îşi pune întrebarea: este o infeefie 
tifoida, exantematică sau mixtă? Un sero-diagnosfic complect cu efec
tuarea ambelor reaefii de sero-aglutinare şi în infeefiile suspecte de 
febră tifoidă şi în infeefiile suspecte de exantemafic şi repetat, alături 
de datele clinice epidemiologice poate da siguranfa unui diagnostic ae nu 
poate fi discutat.

Nu a  rareori clinicianul în prezenfa unui bolnav de tifos exan
temafic, are impresia şi înclină pentru o infeefie tifoidă. Cu afâf 
mai mult se întâmplă în formele fruste şi în practica privată.
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9 3? Î 'l?nareci me^icuiui de laborator printr’o sero-reacfie Widal po- 

zifivâ şi fără reacfia W. Felix, nu confirmă diagnosticul de febră tifoidă, 
penfrucă poate cădea peste o infecfie exanfematică cu prezenfa în ser 
de coaglufinine tifice. Procedând .aşa, se poate comite o.eroare de diag
nostic, iar medicul clinician urmărindu-şi bolnavul, are ocazia să vadă 
boala ™  o evolufie alta, decât aceea diagnosticată de laborator.

Deci în prezenfa unui bolnav cu febră exanfematică, dar mai 
cu seamă suspect de febră tifoidă trebue atunci când avem nevoe 
- Jsero-diagnosfic:, să cerem laboratorului atât reacfia W . Felix cât

şî Widal. Iar atunci când se cere medicului de laborator numai una 
din reacfii, medicul de laborator trebue să Ie execute pe amândouă, 
pentru a  da un diagnostic complect-

P e b a c i de ad cnoslnă p h o sp h o ric* (M AP).

Anglna Pectorală. Scleroza coronară. 
Infarct cardiac. Turburările circulaţiei 
periferice. Abus de nicotină şi cofeină. 
Mărirea debitului cardiac la bătrâni.

In anglna pectorală: 20 Injecţii intramusculare 2 cc. timp de 30 iile. 
In infarct cardiac şi gangrena: zilnic 2 -3  inj. î cc. -  Tratament de 

întreţinere : 3 — 4 ori pe zi cate 20 picături.
Fiole 1 cc. şi 2 cc. / Flac. 20 cc.

Cedez &  A. R ., Calea Şerban-Vodă 41, Bucureşti.



Laboratoarele „ IC F A L “ S. A . R .
Str. Principatele-Unite No, 14 

BUCUREŞTI V — Telefon 8.66.32____

fironchosan Sirop şi dragele — Sedativ al tusei. 
Adulţi 3 linguri pe zi.
Copii 3 linguriţe pe zi.

ipecedrtn Sirop pectoral pentru copii cu bază. de ipeca şi 
ephedrină.

2-4 linguriţe pe zi _____ ____________________

HBPcrcaltiiffli Soluţie Ca gluconat 10°/o
Extract de parathiroidă fiole a 10 cc.
1 pe zi intravenos sau intramuscular

M A  4  A  n  Afecţiuni hepatobiliare
A t ţ  V  I V I I  soluţie: 20-30 picături de 2 ori pe

granule şi soluţie granulei 2-3 linguriţe pe zi

Oastroftlal
caiciretin
ftntirciimal
Phedrolod

elixir

Pansament gastro-intestinal 
3-6 linguriţe pe zi

80 picături =  1 gr. Clorură de calciu 
stabilizată

40-150 picături pe zi

atotan sodic salicilat de sodiu 
fiole a 10 cc.
1 pe zi intravenos

Astmă, spazme bronchiale 
1 linguriţă la nevoe

Ovnle-lcfal
Dioxychinisin,
Pyrazolondimethylaminophenyldime—
thylicum, Chino sol, Thigenol,
Malva,
Excipient g licerinat________________

l l r A C A l  Disolvant uric 
■ j*  V a V E  3 linguriţe pe zi

granule ____________ ___________

Scdonervlna nem,s .
. . . . . .  1—2 linguriţe pe zi

e la ir  şi fiole

Pncumoiropin 2 cc. Fiole.
Chinină bazică pură,
Champhor, Oleuri eterice, volatile 
1—2 fiole zilnic intramusculare.

P  S
’ '  Laboratoarele „OLTENIA ASEPTICA« aduc la  cnaoştUaţa D-lor

clienţi că  toate preparatele TORJESCU le pot găsi la  Laboratoarele 
„ICFAL“ din Bucureşti V Str. Prlnclpatele-Unite No. 14-Telelon 5.66-32



Cazuri clinice

Clinica neuro-psichiatrică Cluj-Sibiu 
Director-. Prof. D-r C. I. Urechia

CONSIDERATIUN1 ASUPRA UNUI CAZ DE 
PARALIZIE PERIODICĂ A EXTREMITĂŢILOR

de
Prof. D-r C. I. URECHIA.

D r T. DRAGOMIR şi D-r L. DRAGOMIR

Intre maladiile familiale, paralizia periodică a  exf remită jilor, pre
zintă spre deosebire de celelalte boli familiale, unele particularităţi 
a  căror cunoaştere o credem foarte utila pentru medicul practician, care 
uneori poate fi adus în situafia de a  nu putea diagnostica astfel de 
cazuri rare şi curioase. Vom da ca atare o scurtă descriere a  boalei.

Paralizia periodică se pare că a  fost semnalată pentru prima 
dată de către Schachnowit în 1882 . Cazurile publicate în literatura 
mondială până fa 1934  nu treoeau de 250 , iar până în prezent nu 
credem să  treacă de 3 0 0 . .

Primul care a descris paralizia periodică ca  o boală independentă, 
a  fost C . Westphal ţn 1 8 8 5 ; iar după ef Oppenbeim Ia 1888 , care 
în urma morţii Iui Westphaf a complectat observafiunile făcute în comun 
pe acelaşi bolnav.

In cazul Tor era vorba de un copil de 12 ani, fără antecedente 
ereditare patologice, care Ia 4  săptămâni după ce  făcuse o scarlatină, 
prezentase în mod subit o paralizie a  tuturor extremităţilor, cu excepţia 
extremităţii cefalice şi care n’a durat mai mult de 1 zi, repetându-se din 
nou Ia intervale de 8— 12  zile. C a simptome premergătoare paraliziei, 
bolnavul acuza dureri în gambe şi Ia nivelul picioarelor, furnicături, sete 
exagerată, şi transpirafiuni intense.

In stare de paralizie, nicio mişcare activă nu era posibilă în 
nidun segment al celor patru extremităţi, paralizia fiind flască, fără rigi
ditate şi fără contractură. Reflexele osteofendinoase erau dispărute şi 
numai reflexele abdominale şi cremasteriene erau păstrate.

Reacfiunile electrice Ia tofi muşchii şi nervii atinşi de paralizie 
erau dispărute, împreună cu contracfiunea idiomusculară. Sensibilitatea 
normală, conşfiinfa păstrată. In intervalul liber de atac, în afară de o 
diminuare a  excitabilităţii electrice, nu s a  găsit nimic anormal. Cam
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acesta este tabloul clinic redai foarte pe scurt, care are şi azi accecrşS 
valoare semiologică. Continuând observafiunea cazului timp de 3— 4  ani, 
Oppenheim a  mai adăugat unele modificări observate de el Ia ni
velul inimei în timpul atacurilor, care deveniseră mai frecvente, şi care 
constau în deplasarea limitelor în spre dreaptă şi -o augmentare a ac- 
frunei inimei. Biopsia făcută pe un muşchiu interesat de paralizie, a 
arătat o disparifie a striajiuniior transversale şi o degenerescentă hialină 
cu hiperplasia nucleilor fibrei musculare.

La acest tablou clinic nu s ’a  mai adăugat prea multe simptome 
de către autorii mai noui, aşa încât diagnosticul pozitiv al paraliziei 
periodice se bazează exclusiv pe prezenfa unei paralizii trecătoare a 
extremităfilor, cu disparifia reacfiunjlor electrice Ia muşchi şi nervi, cu 
abolirea reflexelor osteofendinoase şi a  contracfiunei idiomusculare.

Oprea Gh., 33 ani, strungar, este îndrumat la  noi cu diagnosticul 
de  cefalalgie rebelă, pentru examenul lichidului cefalorachidian şi al fun
dului de ochiu.

Internându-1 la data de 18 Iunie a. o., sa constată:
Tatăl mort subit, în etate de 55 ani, mama este de 75 ani, sănătoasă. 

Este singurul copil.
S ’a născut la termen, dar naşterea a fost dificilă, durând 48 de ore. 

S’a desvoltat normal. La 12 ani face o scarlatină. N’a suferit de boli venerice. 
Are un singur copil sănătos! Na este alcoolic, dar până înainte cu vreo doi 
ani, fuma 40—50 ţigarete pe zi.

Boala actuală: la vârsta de 14—15 ani fiind ucenic, lucrând noaptea 
la curăţirea unui cazan, după terminarea lucrului s’a culcat pe cimentul rece, 
trezindu-se a doua zi sieit de orice putere, încât deabia s’a putut mişca din 
loc. Dureri şi temperatură n’a avut, dar simţea o astenie musculară foarte 
pronunţată, care a cedat după 2—3 zile. De atunci a prezentat da 2—3 ori 
pe an, nişte accese curioase ce apăreau în timpul somnului, astfel că dimi
neaţa când se deştepta, nu mai putea face nicio mişcare cu membrele supe
rioare şi inferioare; fiind păstrate numai mişcările capului. In acelaşi timp 
avea senzaţie de greaţă, uneori chiar vărsături, sete exagerată şi uscăciune 
a mucoaselor buco-faringiene şi neregularităti ale bătăilor cordului. Mişcările 
active ale maxilarului inferior erau libere, vorbirea era normală, sensibilitatea 
fără nicio modificare, nu avea nici febră şi nici cefalee. Această stare cu
rioasă avea o durată de aproximativ două zile,' rcpetându-?,o în mod neregulat, 
uneori la 4—6 luni odată, alteori şi de două ori pe lună. Uneori se întâmplă 
că în timpul acceselor nu are nici atâta forţă, ca sa tuşească sau să strănute, 
alteori respiratiunea îi pare dificilă, simţind lipsă, de aer. Accesele apar 
noaptea în somn şi dispar tot în timpul somnului în zori de zi. In seara 
premergătoare bolnavul se simte abătut, este irascibil uneori, are o senzaţie 
de greaţă, extremităţile superioare, dar mai ales cele inferioare îi sunt.mult 
slăbite, trebuind să se păzească să nu cadă în mers.

De-a-lungul coloanei vertebrale are o durere care îi face impresia că 
de acolo porneşte slăbiciunea membrelor. In timpul acceselor se alimen
tează numai cu lichide şi adeseori se întâmplă, că după cei înghite) multe l i 
chide, apariţia lor să se acoelerezei. ,

In primele ore ale accesului, are uneori o senzaţie de furnicătură 
în regiunea peribucală, care dispare apoi spontan. Dispariţia acceselor e ade
seori precedată de o senzaţie de uşurare la  nivelul coloanei vertebrale, care' 
apare cu 10—12 ore înainte de terminarea lui. După revenirea motilitătii, 
bolnavul mai prezintă câtva timp, 1—2 zile, dureri în gambe.

In afară de acoesele mari, a avut uneori accese incomplecte, care 
constau într’o amorţeală a mişcărilor mânii, dar mai ales - ai degetelor, cari 
sunt de scurtă durată. Pentru a înlătura desvoltarea Complectă a lor, bolnavul 
execută o muncă fizică mai intensă, prin care uneori îi reuşeşte de a le 
împiedeca. __



559

înainte cu 3 ani, a suferit un traumatism la  nivelul fetii, fiind lovit 
puternic la nivelul rădăcinii nasului de un obiect dur, suferind în acedaiş timp 
şi o lovitură la nivelul regi unei lombare; dar aceste traumatisme nu i-au 
agravat boala de care suferea anterior. După ca s’a lăsat de tutun, din Fe
bruarie 1941, a mai avut un singur acces care a durat numai o zi. La 2 
săptămâni după ultimul atac, din Fcbr. 1941, bolnavul s’a trezit cu o cefalee 
aproape continuă, care apare în orele de dimineaţă, având o intensitate mai 
pronunţată în regiunea bitcmporală sub forma unei conştrictiuni dureroase, 
ca şi când ar fi strâns în cleşte. Lumina, sgomotnl o accentuează, având uneori 
momente când durerea este aşa de “mare „că îi vine să moară“.

Niciun medicament n’a putut să-i înlăture durerea, încât în disperare, 
adeseori îşi aplică o constrictiune puternică în jurul craniului spre a o putea 
suporta.

Examinat în clinică, nu constatăm la inspecţie, nici stigmate de de
generescentă, nici anomalii de desvoltare.

Staţiunea şi mersul sunt normale.
La fată, nimic din punct de vedere static sau dinamic în domeniul 

nervilor cranieni. Pupilele cu reactiuni normale. Punctele trigemenului sunt 
nedureroase la presiune.

La examenul motilitătii active şi pasive nu găsim nimic patologic.
Reflexele osteotendinoase şi cutanate păstrate.
Sensibilitatea, normală pe întreg corpul.
La examenul electric al muşchilor şi al nervilor membrelor superioare 

şi inferioare, constatăm reactiuni normale.
Contractiunea idio-musculară păstrată la  toti muşchii.
In lichidul cefalo-rachidian toate reactiunile de albumină, globulină, 

precum şi reaeţiunea B. W. negative. Urina nu conţine nimic patologie.
In urma tratamentului cefaleea a mâi cedat puţin, fără ca să dispară 

complect, mentinându-şi aspectul da migrenă şi fără ca ■ să prezinte în mod 
evident caracterul de hemicranie.

La examenul organelor interne, se constată o uşoară aritmie respira
torie, puls 80 puţin labil, T . A. Hl/2 —8 (V. L.).

La aparatul respirator şi digestiv nimic de remarcat. •
Splina, ficatul, nepalpabile.
Starea psichică: normală.

In rezumai este vorba de un bolnav de 33 ani, fără antecedente 
patologice heredocolaterafe, în special fără o ereditate evidentă; iar 
în ce priveşte antecedentele sale personale, se constată o naştere dificilă, 
o scarlatină'şi o răceală intensa. In ceea ce priveşte boala Iui actuală, 
cere Ia etatea de 14 ani prezintă primul atac de paralizie periodică a  ex - 
tremiiăfilor, menfionăm scarlafina pentru că ea figurează şi Ia bolnavul 
Iui Westphal, fără a  face vreo legătură între ea  şi boala actuală.1 
Scarlatina ce o avusese cu doi ani înainte, nu pare să fi avut nicio 
legătură cu boala sa. E interesant de remarcat aparifia bolii sale după 
o răceală puternică;^precum şi naşterea sa dificilă.

Modul de producere af acceselor, precum şi durata lor, deşi noi 
n am putut observa niciun acces de paralizie a extremităţilor în timpul 
scurt cât l-am putut fine sub observafiunea noastră. Iasă să se deducă 
din descrierea lor că  ne oftem în fafa unui caz de paralizie periodică 
a  extremifăfilor sau boala Iui Westphal, sau paralizie paroxistică a ex
tremităţilor. Este un caz clasic aşa cum se găseşte descris în tratate 
sau monografii.

• Ceea ce prezintă un interes mai deosebit e  aparifia unei cefalalgii 
cu im caracter migreniform, ce apare imediat după ultimul acces, care 
pe cât se pare a înlocuit până fa un punct accesele, căci mai bine 
<Je un an şi jymătate, bolnavul n a  mai prezentat niciun acces..
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Deşi paralizia periodica nu ar părea sa aibă vreun raport direct 
cu migrena, toiuşi e  interesant de remarcat faptul, că migrena poate 
fi şi ea Ia rânduf său însofită de paralizii tranzitorii. Deci o apropiere 
între aceste două afecţiuni nu este cu totul exclusă. Holtzapple afirmă 
că mulţi dintre bolnavii Iui cu paralizie periodică au suferit şi de mi
grenă, pe care pi este dispus să o considere ca un echivalent al pa
raliziei periodice.

Timpul foarte redus a l observafiunei noastre, de abia 1 0  zile, 
nu ne-a permis să continuăm cercetările şi de aceea nu putem pre
zenta şi alte date mar interesante, cum ar fi examenul chimic al sân
gelui, sau provocarea accesului prin injecfiuni intravenoase de mag
neziu, adrenalină, etc.

Cercetările făcute dă diferifi autori pentru a  putea explica meca
nismul paraliziei musculare, deşi sunt foarte variate şi numeroase, nu 
cru putut încă clarifica această chestiune.

In baza acestor constatări părerile autorilor sunt împărţite.
Westphal credea că în timpul atacului de paralizie, este vorba 

de o furburare bruscă de nufrifie a  muşchilor sau a  ferminafiunilor 
nervoase, prin modificări ale circulaţiunei periferice.

Oppenheim credea că  în organismul acestor bolnavi s’ar pro
duce o substanţă toxică, care este mereu eliminată.

Regiunea interesată de aceste toxine ar fi coamele anterioare din 
subsfanfa cenuşie a măduvei, adică centrul trofic a f muşchiului, iar după 
alţii sinapsele neuromusculare sau chiar muşchii însuşi.

Holfzappte Ia 1908 emite ipoteza, că  o turburare de circulafiune 
trecătoare Ia nivelul arterei spinale anterioare ar putea explica meca
nismul acestei paralizii paroxistice.

Schmidf în 1919 , crede că  a  ischemie a  parenchimului muscular 
ar putea explica lipsa de reacfiune a  muşchilor. Cauza ischemiei ar 
putea fi o vasoconsfricfiune a  vaselor muşchilor, care apare în mod 
paroxistic printr’o predispoziţie specială a aparatului vasomofor periferic.

Mai amintim şi ipoteza japonezului Shinosaki în sensul căreia 
paralizia periodică împreună cu miasfenia ar fi datorite unei hiperfunc- 
Jiuni a  glandei paratiroide.

Unele cercetări mai noui au căutat să facă o apropiere între 
paralizia periodică şi miopafie. Constatarea făcută de către unii autori, 
că  Ia bolnavii cu paralizie periodică, unele grupuri musculare iau o cfes- 
voltare exagerată aşa cum se întâmplă Ia miopatici, i-a  făcut să se 
întrebe dacă nu cumva paralizia periodică trece cu timpul Ia miopafie, 
sau este chiar un stadiu premergător a l miopafiei. însuşi Oppenheim, 
care Ia bolnavul său a putut constata unele simptome de miopafie, 
se întreba dacă nu cumva paralizia periodică nu reprezintă un stadiu 
incipient al miopafiei. Această teorie ca şi cele • precedente e  mult prea 
simplistă şi prea puf in verosimilă.

In anii din urmă am avut şi noi ocaziunea să obstervăm un bolnav 
mîopatic, care prezenta atacuri de paralizie a  extremifăfilor care durau 
câteva ore, uneori chiar o zi întreagă interesând muşchii extremităţilor, 
având în acelaşi timp inexcitabilitafe electrică a  nervilor şi a muşchilor, 
care după acces treaeau într’a reacfiune aproape normală. Credejm 
însă că era vorba de o simplă coincidenţă.
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O  serie de autori Insistă asupra metabolismului potasic, deoarece 
în timpul acceselor au găsit o scădere a  pofasiului sanguin, iar ad
ministrarea pe cale bucală sau parenterală de săruri de  ̂potasiu a  
făcut ca accesul să dispară în decurs de o oră. Această bipokaliemie ar 
diminua toxicitatea neuro-musculară şi ar produce paralizia contractilită}ii
musculare. ,

Milhorat şi Toscani, pretind că pe lângă potasiu, s a r  mai pro
duce o scădere a  fosforului sanguin, care s ar menţine încă câteva 
săptămâni după acces.

Alfi autori, în fine, au acuzat glandele paratiroide, timusul, supra

renala, etc. i . .. t - r i
Intre paralizia periodică şi migrena oftalmoplegică sau facialople- 

gică, noi credem că trebue să existe oarecare apropiere (ambele sunt 
afecţiuni familiale). Aceste migrene ce se însoţesc de paralizii^ ale moto- 
rilor oculari, iar uneori ale altor nervi cranieni pot să fie întovărăşite, sau 
imediat urmate de aceste paralizii tranzitorii, ce  dispar complect; uneori 
migrena poate exista fard offalmoplegie sau alte paralizii, sau paraliziile 
pot apărea fără migrenă; în fine sunt cazuri unde după mai mulţi ani 
dela migrenă, apar paraliziile. Dacă controlul anatomic a  ^arătat în 
unele cazuri oarecari leziuni, există şi cazuri unde nu s a găsit nimic. 
Şi apoi caracterul important a i acestor paralizii e  că ele apăreau şi 
dispăreau fard a  lâsa nicio urma. Din acest punct de vedere, prin ur- 
mare e o mare „apropiere între paralizia extremităţilor şi migrenă. în
truna e  vorba de o migrenă cu paralizie a  nervilor cranieni, în alta 
de o paralizie a membrelor şi corpului. Pentru această înrudire sau 
asemănare pledează şi faptul că  în cazul nostru a  apărut o migrenă la 
mai mulţi ani dela paralizia periodică. Richter se întreabă dacă nu 
cumva paralizia periodică ar putea fi un echivalent de migrenă^ of- 
talmoplegicâ. Aceeaşi întrebare şi-o pune K. Scbmidt, Holtzapple şi 
Curschmann. Richter a  observat un caz de migrenă oftalmoplegică, la 
care după un an s’a  prins în timpul acceselor şi facialul, precum şi mem
brele de partea opusă. Intr’un alt caz al aceluiaşi autor s a prin$ 
motorul ocular extern şi facialul de o parte, iar de partea opusă a  
apărut o pareză cu spasticitote a membrului inferior.

Toate aceste considerafiuni ne fac să bănuim o apropiere între 
migrenele oftalmoplegice sau paralizante, şi paraliziile periodice ale extre
mităţilor. f r- -

In fine, în cazul nostru mai rămâne un factor ce poate h pus m 
discufiune: influenţa frigului sau răcelii drept cauză determinantă sau fa - 
vorizantă; bolnavul a adormit într’o cameră rece pe ciment, de unde 
s 'a  sculat a  doua zi amorţit şi fără a se mai putea mişca vreo  ̂două 
zile; se pare că atunci a făcut primul acces de paralizie periodică. În
trebarea se pune dacă a fost o simplă coincidenţă, sau dacă răceala şi 
frigul au putut avea vreun rol, chestiune Ia care nu se poate răspunde; 
dar împrejurarea merită a  fi relevată. .

Merită de asemenea a fi menţionată până Ia un punct naşterea 
dificilă a  bolnavului, dat fiindcă naşterile axfixice sunt capabile a  pro
duce leziuni cerebrale.

V
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Clinica chirurgicală din Sibiu-Cluj 
Director. Prof. Al. Pop

CONSIDERATIUNI ASUPRA TUBERCULOMULUI CEREBRAL 
IN LEGĂTURĂ CU TREI CAZURI CLINICE

de
D-r AUREL NANA şi D-r GHEORGHE L GRAMA

Autorii prezintă trei cazuri de tuberculom cerebral ope
rate în clir.ica chirurgicală din Cluj. Două din aceste cazuri 
au fost urmărite timp îndelungat după operaţie şi s’a consta
tat că rezultatele bune obţinute se menţineau.

Tratamentul chirurgical al tubei culomului dă rezultate bune,
•v dacă tumora este solitară şi bine circumscrisă. Pe lângă tra

tamentul chirurgical au asociat şi tratamentul roborant.

Daloritâ progresului făcui de chirurgia cranio-cerebrală care ă  
stabilii o tehnică adecvată, cazurile de tumori cerebrale operate şi 
vindecate sunt tot mai numeroase, iar indicaţiile operatorii puse de 
către neurologi devin din ce în ce mai precise.

In lucrarea de fafă ne ocupăm de o categorie de tumori cere
brale, care ies din cadrul comun al afecţiunilor cu care suntem obiş
nuiţi în clinică, având de a  face cu o afecţiune destul de rară şi al 
cărei diagnostic preoperafor este aproape imposibil,, iar tratamentul 
chirurgical dă rezultate foarte variate.

Afecţiunea de care va fi vorba în această lucrare este tuber- 
culomul cerebral. In clinica chirurgicală din Cluj au fost operate trei 
cazuri, dintre care unul a sucombat pe masa de operafie în urma 
unei hemoragii cerebrale masive, iar două au părăsit clinica vindecate.

In cele de mai jos vom reda cele două observafiuni ale noastre, 
revenind Ia sfârşit cu considerafiuni asupra afeefiunei.

Obs. I . O. I . de 16 ani, de profesiune cioban, din Maramureş. In 
antecedentele heredocolaterale nu găsim nimic important. Boala prezenta 
datează din Dec. 1937, când în urma unei neînţelegeri avute cu un alt 
cioban, a fost apucat de păr din regiunea fronto parietală stângă, târându-1 
pe pământ, aproximativ 80—100 m. Imediat după aceasta, bolnavul a 
perceput o senzaţia de amorţeala la . nivelul polioelui drept.. In primele 
patru zile dda accident avea o «senzaţie de amorţeală în acest police, fără 
să fie continuă, şi fără aă-i dea vre-o importantă. In ziua a cincea i-au 
apărui nişte mişcări involuntare în policele şi indexul drept, care s’au extinsi 
apoi la muşchii antebraţului, braţului, timarului şi jumătatea dreaptă a 
feţei, după care a urmat imediat o senzaţie de amorţeală, căzând la  pamant, 
fără eă-şi piardă cunoştinţa şi prezentând mişcări convulsive, atât la 
membrul superior, cât şi la membrul inferior, care au durat aproximativ 10 
minute, dispărând apoi complet şi rămânând cu p senzaţie de slăbiciune 
în membrul superior drept, care a devenit permanentă.



Aceste acces,® s’au repetat apoi săptămânal, odată, de două ori şi
după fiecare acces simtia membrul superior drept mai greu, mişcând cu
dificultate degetele şi scăpând obiectele din mână..

In această stare se internează în Martie 1938 într’un spital din pro
vincie, unda i se face autohemoterapie, după care accesele devin mai frec
vente, survenind de 1, 2, 3 ori la zi şi persistând I/2 —1V2  minute, 
fiind urmate de cefalee puternică. Această stare s’a menţinut' toată vara, 
iar în luna Oct. 1938 se internează în clinica neurologică din Cluj, unde 
se constată următoarele:

La examenul general nu prezintă nimic deosebit, iar la  examenul 
local se observă o turburare în motilitate la  nivelul membrului superior
drept şi in deosebi la  nivelul mâinii şi degetelor, unde mai prezintă şi
turburări vaso-motorii accentuate. In acelaşi timp se observă convulsiuni 
localizate la braţ, începând la  rădăcina lui, constând într’o deplasare ritmică 
a braţului în sensul unei abductiuni şi adductiuni alternative. Frecventa 
acestor mişcări cloniee este de 1—2 pe secundă şi amplitudinea variază 
între 20—30 cm., uneori mişcările convulsive ec  extindeau la mână şi la 
primele două degete, precum şi la  muşchii fetei, care prezentau mişcări de 
deplasare a comisurei labiale drepte. In timpul mersului se observă că 
aşezarea piciorului drept se făcea cu oarecare bruschetă, iar membrul su
perior drept nu făcea mişcări de balansare, fiind tinut rigid.

La nivelul fetei se constată o asimetrie în teritoriul facialului 
inferior din partea dreaptă, şanţul naso-genian fiind şters şi comisura la- 
bială este trasă în jos, nu poate închide izolat ochiul drept.

La examenul de laborator se constată următoarele: R. W. din sânge 
şi L. C. R. sunt negative, ex urinei neg.. R . Pandv şi Nonne-Appelt uşor 
opalescentă, limfocite 15, albumină 0,60.

La ventriculografie se cons,tată în proecfie antero-posterioară că întreg 
sistemul ventricular este deplasat în jos şi spre dreapta cu aproximativ 2 
cm. fată de linia mediană,. In proectie laterală se constată o turtire însem
nată a 1 / 3  mijlocii şi post. a ventric. lateral stâng de sus în jos, la  fel 
şi a prelungirii occipitale. Ventricolul I I I . este deplasat spra dreapta liniei 
mediane.

La clinica neurologică se fac şedinţe de galvanizare a membrului 
superior drept şi ultfatermie la  nivelul regiunei frontoparietale stângi, 
după care s’a putut constata o uşoară, ameliorare.

In ziua de 16 X II , bolnavul este transpus la clinica noastră, cu 
indicaţia de a se interveni pe regiunea portiunei mijlocii a frontalei ascen
dente stângi, la punctul de întâlnire cu al doilea şanţ frontal, pentru ua
hematom al durei.

După o pregătire minuţioasă, intervenim în ziua de 10.1.939, sub
anestezie locală, fă,cându-se o craniectomia osteoplastică la  nivelul regiunei 
fronto-parietale stângi. După ridicarea lamboului osos se constată că me
ningele bombează puternic, datorită, unei presiuni intracerebrale mărite,
iar la  proectia jumătăţii frontale ascendente sa observă că dura, pe o 
întindere de 3 cm. p. este modificată, având o culoare gălbuie şi fiind
aderentă de ţesutul nervos subjacent. Deschidem dura la  acest nivel şi
constatăm prezenta unei mase tumorale dure, care pătrunde în ţesutul 
nervos. Cu mare grijă extirpăm tumora, separând-o de ţesutul nervos î» 
mod progresiv. In timpul extirpării constatăm că tumora prezintă o structură 
friabilă, cazeoasă,, care imediat ne face să na gândim la un tuberculom.

După extirpare se produce o hemoragie, pe care o stăpânim prin
tamponare. Refacem dura, aşezăm lamboul osteoperiostic şi închidem tegu
mentele. Plaga evoluează în conditiuni buna şi în ziua 7 se scot firele, fiind 
vindecată per primam.

In după amiaza zilei de operaţie observăm că bolnavul nu mai pre
zintă acele mişcări convulsive la  membrul superior drept şi nici la  fată
pe care le prezenta mai înainte. Deasemenea nu mai acuză cefalee şi nici 
accese jaksoniene n’a mai avut până în prezent.

' Se observă în schimb o hemipareză dreaptă, care s’a instalat după
operaţie şi care însă, s’a ameliorat .în mare măsură şi cedează pe zi ce merge.
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La examenul anatomo-patologic constatam ca tumora “ e m  volum 
3/4 cm., de culoare gălbuie, pvând o consistenţa mei dura ^  suprafaţa ^  
mai elastică la  profunzime, structura este friabila,
tcsut cazeos Macroscopic se constată o zona centrala necrotica, m jurul 
căreia se găsesc fo'.iculi într’un tesut scleros reacţionai. Este vorba de un

tuberedom^ ^  g n  193g ge face C r o i u l  radiologie al ventricolilor şi 
constatăm cornul frontal de ambele părţi de aspect aproapo normal, afara 
de o uşoară deviaţie spre dreapta. Cornul occipital stâng este inca deviat 
ta fos şi Bpre dreapta şi turtit în acelaşi sens. In proect« 
colul lateral stâng apare cu un contur cvasi normal, afara de m c 
tire în sena vertical a porţiune! superioarei.

Bolnavul părăseşte clinica vindecat. ,
Obs. II. O. T. de 10 ani, elev, din Poiana Ilvei-Nasaud. In ante

cedentele heredo-colaterale nu găsim o afecţiune ap^manatoare ac e l c P 
care o prezintă bolnavul. In antecedentele personale găsim rugeola ia  va

d* 7 Boala actuală datează din luna Oct. 1931. Pe când se afla cu vitele
la câmp, a căzut, pierzându-şi cunoştinţa, iar cand_ şi-a reve“ . bolnavul 
ore, a P prezentat vărsături. După două saptamani deia aceasta, J J ° k a  J  
observă tremurături la  nivelul degetelor mamei drepte, care^luau caracterul

Î b u r ' r t s U l e a z ă T  adS a ^ r°ra Ş ra rp ia n ă  d“ eaptă, cu - - a ş ^  durat^

^ o r e r i r W ^ T t  timp^ersT interesat întreg membrul

superior^ drept.^_ apar contractiuni sincrone şi la  nivelul Picloru1'“
drept Din luna Aprilie, bolnavul are turburări vizuale, mai accentuate la
K l  S “ng Din luna Ianuarie acuză cefalee P ^ ™ n c C i t r T e a t ă T i  
de două ori pe lună şi dura toată ziua, prezentând concomitent great aş i  
vărsături. Se prezintă clinicei neurologice, care îl trimite clinic-i noas

r' ”lr” l ! ! l,t i ™ ' , “ nl g n .n l  . .  ™ < t.U  * • « . l i l a t e J â .  ™ M » ! » *

' 1 - w  E . v  i i .
sânge neg., limfocite 3lO/o, polinucleare 600/0 , ex. urinei ™ fetaf e şeauaJ 
radiologie arată o desvoltare pronunţată a smunlor fronto-panetale, şeaua.
turcească d^aspcct normal. ^  gcncrală, în regiunea

temporo-parietală stângă, făcându-se un lambou osteo-tegumentar dupa - 
dicarea căruia se constată că presiunea intra cerebrala este mult 
Sectionându-se dura, se constată la nivelul igenunchiului superior a l^ o n ta le i 
ascendente, o formaţiune cicatnceala, de l/a °m. p., situata

Scoartelrj,umora este bine delimitată şi se extirpă uşor cu bisturiul electric. 
După operaţie nu poate articula cuvintele, înţelege însă tot, poate mişca 
S r u l  stâng, nu ^ a t e  mişca mâna stângă. Bolnavul nu mai prezintă
accese jaisonfen& Du^ă 10 zile dela operatie bolnavul începe a a r h e g
cuvintele, vederea se ameliorează progresiv. După /  .deJa
mai prezintă o uşoară pareză a membrului superior drept, nici o turbur
vizuală sau în articularea cuvintelor. . - . ,

In 18 V II 1932, bolnavul părăseşte «Unica vindecat.

Analizând cazurile noastre, observăm, că tubercufomul a sur
venit în ambele cazuri fa indivizi tineri, iar în primul caz ^marcam 
coincidenta traumatismului ca moment etiologic in declanşarea feno
menelor nervoase. Se pune în trebare, daca a  fost o simpla comci- 
dentă, sau dacă tuberculoza i a  grefat ufler.or pe terenul lezat p o -  
babil prin ruptura vinei emisaie. Studiul rolulu. traumat.smelor in etio
logia tumorilor cerebrale a fost reluat de către Marburg. Acest autor
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constată într un caz formarea unei tumori la nivelul unei ciaa frici 
prin glonte, care traversase creerul unui copil de 11 ani. La examenul 
isfologic se constată, că este vorba de o tumoră gliomatoasâ. Don ini 
publică un caz, în care tumora s’a format în locul unde a fost lă
sată meşa. -

Studiile experimentale ale Iui Marburg înclină să atribuie o 
oarecare influenfă în formarea unor celule tumorale în creerul adinelor, 
cu ajutorul unei iritafii artificiale.

Mazhar Uzman publică cazul unui băiat de 17 ani, care a 
suferit o îrepanafie pentru- o tumoră cerebrală. După 10 luni dela 
operafie face o hemoragie cerebrală, pentru care se reinfervine. Bol
navul sucombă după această intervenfie şi la autopsie se constată pre- 
zenfa unui fuberculom al cerebelului.

Dandy aminteşte un caz, unde traumatismul a fost cauza de
terminantă a formării unui tubercul, dar bolnavul Iui ă prezentai 
un proces pulmonar în antecedente.

Tuberculomul creerului se întâlneşte rar, după Bailey reprezintă 
mai pufin de 1/10 parte din tumorile cerebrale Ia copii, iar Ia adulji 
este excepţional. Această tumoră poate fi solitară sau multiplă, pu-

„a P?rea ’n ^ icu 110 regiune a  creerului, neavând o regiune pre
dilectă. La ^nivelul creerului, tuberculomul este totdeauna secundar unei 
alte localizări a  tuberculozei în organism, procesul fiind în majoritatea 
cazurilor de natură hematogenă, cu excepfia cazurilor în care se 
produce o întindere a  tuberculozei spafiilor paranasale sau mastoidiene.

Mai rar constituie o localizare primară. In unele cazuri menin
gele poate fi interesat. Din punct de vedere chirurgical prezintă 
importantă numai tuberculomul mane, bine delimitat şi care se mani
festă clinic cu tabloul unei tumori cerebrale. După Cushing, are o 
frecventă de 4 ,1 % , iar Van Wagenen din 140  tumori cerebrale a 
avut cinci cazuri de tuberculom. Cushing a  avut un caz de fuberculom 
al lobului temporal vindecat. După el, tuberculomul creerului mare 
are un prognostic operator mai bun, decât acela al cerebelului. C u- 
hing a  operat 13 cazuri, din care patru au sucombat, iar în şase 
a  făcut numai decompresiune şi a bvut un mort. Din cele vindecate, - 
numai un caz a supravieţuit un jon.

, Deaceea, Bailey propune numai decompresiunea şi .trimiterea în
tr o staţiune climaterică. Hufinel a avut un caz operat, care a  fost 
urmărit mult timp. Coenen publică două cazuri operate, unul cu tu
berculoză osoasă în antecedente, care a  făcut un tuberculom calcifiat 
a! lobului occipital drept şi cu epilepsie jaksoniană, este vindecat: al 
doilea a  prezentat un tuberculom a l lobului drept cerebelos, sucombă 
cu meningită bacilară.

Unii autori cred, că  este mai frecvent Ia nivelul creerului mic.
S a  constatat că  survine mai frecvent fa indivizi tineri, aceasta expli- 
cându-se şi prin faptul că tuberculoza este mai frecventă Ia această 
vârstă.

Tumora variază ca volum, dela mărimea unui bob de mazăre 
pânâ. a  °ceea a  unei nucî sau unui ou. Este bine încapsulată, putând 
totuşi, să invadeze vecinătatea printr’o porţiune a  capsulei. Se poate
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localiza în subcortex sau în scoarfă, multe având aderenfe cu dura. 
Dacă se îndepărtează capsula, se vede suprafafa hiberculomului ca 
a  unei himori. Pe secfiune se observă necroza cu caracterele sale. In 
unele cazuri, interiorul iuberculomului esle purulenl, făcând astfel di
ficilă deosebirea între tyberculom şi abcesele piogene.

Diagnosticul preoperator este japroape imposibil, după cum ’se 
poate vedea şi din cazurile noastre. Un diagnostic sigur se face 
numai după caracterele microscopice: celule gigante, necroză, tuberculi. 
Uneori diagnosticul este foarte greu între un tuberculom şi o gomă. 
Diagnosticul clinic se va stabili pe baza punerii în evidenfă a unei 
tuberculoze în altă regiune a  organismului; plămâni, rinichi etc.^

Evoluează cu fenomene de compresiune şi localizare. Uneori 
se găseşte în lichidul cefalo rachidian o pleocitoză de tip mononu- 
clear. Vom face diagnosticul diferenfial cu un abces cerebral, în care 
găsim în antecedente o afecfiune acută, iar aspectul celular este poli
morf, nu mononuclear ca în tuberculoză.

Tratamentul chirurgical este indicat numai în tuberculomul so
litar şi constă în extirparea tuberculomului, dacă este posibil, decom- 
presîunea neavând nici un rost din 'punct de vedere practic. Se va 
exciza şi din fesu ri sănătos, exceptând zona motorie şi centrul vorbirei.

După operafie se produc frecvent recidive, diseminări, sau me
ningite bacilare. S ’a observat că meningita survine 'mai des după 
extirpări de tuberculoame ale cerebelului. Vindecările sunt rare, totuşi 
singurul tratament care rămâne de ales este tot cel chirurgical. După 
operafie vom începe imediat mişcări pasive, uşor masaj, ultratermie, 
tratament general roborant.

Prognosticul, deşi este mai bun Ia tuberculomul creerului mare, 
decât în cel al cerebelului, totuşi este rezervat.

Mulfi autori, ca Ranzi, Olivecrona, Cushing descriiL cazuri, unde 
operafie se observă recidive, diseminări sau meningite tuberculoase.

Cazurile noastre au fost controlate după un interval mai mare 
de un an delà operafie {şi Is’a  constatat, că se menfineau în aceeaşi 
stare în care părăsiseră clinica.

Credem, că  şi după această dată n’au survenit complicafiunî 
şi putem socoti aceste cazuri printre cele rezolvate favorabil prin 
infervenfîa chirurgicală şi cu rezultat satisfăcător.

D-r NANA und D-r G. I. GRAMA : Betrachtung über drei Fällen von 
Gehirnstuberkulom.

Die Autoren . beschreiben drei Fällen von Gehirnstuberkulom, die in der 
chirurgischer Klinik von Cluj operiert und gut geheilt würden. Zwei Fällen 
wurden lange Zeit nach der Operation verfolgt und der Zustand war unverändert. 
Die chirurgische Behandlung dieser Tumoren ist die einzelne Behandlung erfolg
reich. Diese Behandlung gibt gute Resultate, wenn die Tumor einsam ist.

D-r A. NANA et D-r G. I. GRAMA : Considérations sur trois cas de tuber
culom cérébral.

Les auteurs présentent trois cas de tuberculom cérébral opérés dans la 
clinique chirurgicale.de Cluj. Deux de ces cas ont bien guéri et vus longtemps 
après l’opération, le résultat bon pérsistait. Le traitement chirurgical donne de 
bons résultats si la tumeur est bien circonscrite. Au traitement chirurgical nous 
avons associé le traitement roborant général.
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Spitalul de Stat Turda 

UN CANCER AL CARDIEI
de -

D-r PELEA IOAN şi D-r TODEA CORNELIU
Medic secundar Medic primar

Cancerul stomacului este o boală destul de frecventă şi prin 
metodele de invesfigafiune de astăzi, se pune în evidenfă într’un stadiu 
deshil de precoce, încât cazurile inoperabile încep să se rărească.

Interesul clinic al cazului pe care-l descriem, constă în faptul că, 
localizarea neoplazică s’a  făcut pe cardie. Simptomatologia acestei lo
calizări este destul de bizară şi uneori diagnosticul e'ste destul de 
dificil. Cazul nostru clinic prezintă o raritate şi prin faptul, că se 
desvolfă Ia un bătrân de 65 ani, şi are un debut de foarte scurtă 
durată.

Evolufia clinică a  cancerului localizat pe cardie este foarte c a -  
ieidoscopicâ. Cu atât este mai interesant de a se publica cât mai multe 
cazuri de acest neoplasm, cu cât fiecare caz în parte poate servi, prin 
unele simptome, Ia punerea diagnosticului; în fafa unor cazuri, unde 
simptomatologia abia se desenează. Clinica în materie de cancer al 
cardiei se pare că  are mai mare imporfanfă decât semnele radiologie®, 
examenul clinic a l materiilor fecale, analiza sucului gastric ori examenul 
Hematologic, cari n'au nicio valoare absolută în această boală. Aceste 
semne coroborează doar cu observaţia zilnică Ia paiul bolnavului, pentru ca 
sâ se fixeze un diagnostic cât mar precoce şi astfel chirurgia, singura 
armă eficace în neoplasm gastric, să dea roadele cele mai bune.

In luna Decembrie 1940, intră în serviciul secţiei medicale a Spitalului 
din Turda, bolnavul K . S., în etate de 65 ani, de profesiune plugar, djim eoni). 
Vlaha, jud. Cluj-Turda. înainte cu 5 săptămâni de internare, bolnavul se 
bucura de o sănătate perfectă. Dela această dată se instalează o constipafie, 
care devine tot mai rebelă, încât bolnavul , nu are scaun decât la 8  zile. Nîciun 
alt simptom dispeptic nu însoţeşte această constipatie. Starea generală se menţine 
relativ bună. La început bolnavul combate această neregularitate de evacuare 
intestinală cu purgative. Mai pe urmă şi acestea devin ineficace. înainte de a 
ne consulta, bolnavul utilizează deja cfisme, cari de multe ori şi ele devin 
fără efect. După debut, la  vreo 2 săptămâni, bolnavul se plânge da greaţă, 
mai ales fată de anumite alimente, între cari este carnea şi pâinea. Apetitul 
relativ nu este alterat. Dela această dată bolnavul remarcă o slăbire aprecia-
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bilă In forţă şi greutate. Mai aleg forţa musculară este atinsă, încât bolnavul 
observă că oboseşte la cele mai uzuale eforturi pe cari le face. La câteva 
zile după ce apare greaţa, se prezintă şi vărsături cari sunt alimentare şi 
mucoase. Caracterul acestor vărsături este precocitatea lor, la câteva minute 
după alimentaţie şi nu uşurează de loc bolnavul. Ceea ca cgte mai interesant) 
şi intrigă însuşi bolnavul, e?,te că observă vărsarea alimentelor pe cari le-a 
consumat înainte cu 2—3 zile. In aceste zile tabloul clinic se complectează şi 
cu alte simptome dispeptice: se prezintă eructatiuni însoţite uneori de regur
gitări lichide foarte mirositoare şi extrem de amara. Bolnavul însuşi spune 
că are oroare de aceste eliminări da lichide şi gaze din stomac. Uneori le 
descrie că au gustul de ouă clocite.

Intre timp bolnavul slăbeşte tot mai mult. Observă zilnic cum îi
scade grăsimea şi cum se sbârceşte pielea şi devine tot mai palid. In total
în 3 săptămâni bolnavul a slăbit 18 kgr., încât nu mai este de recunoscut. 
Această slăbire excesivă îl face să consulte un serviciu medical.

In antecedentele hcredo-colaterale ale bolnavului, nu se semnalează 
nicio boală şi nicio tară importantă.

Personal, la 20 de ani a suferit de febră tifoidă. Neagă alte boli .
infecto-cont agioage şi venerice. N’a uzat şi nu uzează de băuturi alcoolice. N’a
fost tabagic.

La examenul obiectiv al bolnavului se remarcă urjaătoarele: stăm în 
fata unui individ foarte slăbit, am putea spune emaciat. Coloraţia tegumentelor 
este palidă, a obrazului de un galben murdar. Pomeţii sunt mult scoşi în evi
dentă. Obrajii complect excavaţi, iar pielea plină de cuta.

La examenul clinic al toracelui, nu se constată nimic patologic din 
partea aparatului cardio-pulmonar. Tot astfel şi radiologia nu constată nimic 
deosebit.

Tensiunea arterială şi pulsul sunt între limite normale.
La examenul abdomenului se constată că. în întregime o mai balonat.

La o palpiafie mai atentă şi pe regiuni, se percepe în regiunea epigastrică o 
rezistentă, care nu se poate net delimita, mai mult am putea spune că este 
o împăstare a regiimei. La apăsare, în regiunea cea mai ridicată a cpigastrului, 
bolnavul acuză o jenă, care iradiază în sus sub hipocondrul stâng. In rest 
asupra abdomenului nu se palpează nicio formaţiune patologică, doar se pune 
în evidentă un meteorişm. ,

Aparatul uro-genital este normal. In urină nu se constată elemente 
anormale.

Sistemul nervos şi endocrin nu prezintă reacţii patologice; reflexele 
pupilare, normale.

Simptomatologia fiind o dispepsie, care denotă o suferinţă, gastrică, 
ne-am îndreptat toată atenţia asupra tubului gastro-intestinal.

La examenul radiologie al stomacului, am găsit semne concludente pen
tru boala de care sufere. S ’a constatat că fluidobaritul la  nivelul trecerii din 
esofag în stomac, se face cu încetineală şi se observă că, chiar la nivelul 
cardiei coloana de bariu se subţiază foarte mult, încât ajunge să aibă di
mensiunile unei pipete foarte subţiri. Tot aici sa observă că uneori bariul sub 
ecran, regurgitează înapoi în esofag. Esofagul imediat deasupra cardiei, for
mează -o mică pungă, care mereu. rămâne umplută cu fluidobarit. Porţiunea 
cea mai superioară a stomacului este mai strâmtată şi aici sei palpează o re
zistentă şi o rigiditate a regi un oi. Curburile la acest nivel sunt neregulate şi 
lipsite de orice peristaltică. In rest stomacul este în formă de corn; curburile 
sunt regulate, iar evacuarea piloro-duodenală se face în conditiuni bune. 
Prin pasaj, în restul tubului digestiv, nu se constată nimic patologic.

La sondajul, care se practică cu multă dificultate şi durere, se obţine . 
un lichid filant, hemoragie. In materiile fecale, reacţia pentru sângerări 
oculte a lui Gregergen, este pozitivă.

In fafa acestui tablou clinic, coroborat cu laboratorul şi radiologia, 
diagnosticul de tumoră neoplazică a  cardiei, interesând şi regiunea su
perioară a  stomacului, se impune. Pozifia cu toiul nepotrivită pentru a
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fi accesibilă chirurgiei, face pa acesî caz să fie de nerezolvai din punct 
de vedere chirurgical. Tohişi noi propunem să se facă o laparafomie 
exploratoare, însă bolnavul şi anturajul refuză acest lucru. Înarmat cu 
o refetă de calmante, părăseşte serviciul spitalicesc, ca după aproximativ 
2 săptămâni să sucombe cu fenomene de caşexie profundă. ,In total 
evo!u}ia acestei boale maligne se limitează Ia 8  săptămâni.

Diagnosticul diferenţial în fafa acestei simptomatologii clinice, se 
face cu o tumoră a unghiului Iienal al colonului, care poate prin com
presiune să -i provoace aceiaşi imagine radiologică. Ar mai putea veni 
în discuţie o tuberculoză gastrică, care este o localizare foarte rară 
şi este recunosculă gratie antecedentelor tuberculoase concomitente ale 
plămânului sau intestinului. Sifilisul gastric este mai frecvent, însă se 
localizează cu predilecţie mediagastric şi are antecedente specifice. Re
acţia Wassermann în cazul nostru a fost negativă.

Considera} iu ni speciale asupra cancerului gastric, care astăzi 
este aşa de bine descris şi din atâtea puncte de vedere, nu facem. 
Interesul şi caracterul special al cazului nostru constă în localizarea ori- 
ficialâ pe cardie, care este relativ rară. Evolufia cancerului gastric în 
general durează dela 12— 15 luni. Cazul nostru a  fost o formă cu o 
evolufie extrem de rapidă, întrucât moartea a survenit abia că  se îm
plinise 2 luni dela începutul primelor manifestatiuni. La vârsta înaintată 
a bolnavului, localizarea pe cardie este mai rară, ceea ce iarăşi denotă 
caracterul pujin obişnuit al cazului descris.

In ceea ce priveşte tratamentul în această localizare orificială, 
este ineficace şi toată lupta medicală se reduce la punerea unui diag
nostic precis şi precoce.
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' D-r PELEA IOAN et D-r TODEA CORNELIU :  Il s’agit au point de vue 
clinique et radiologique, d’un cas de cancer du cardia chez un homme âge de 
65 ans, d’une évolution clinique assez courte (depuis seulement deux mois). On 
insiste spécialement sur le diagnostique différentiel.

D-r PELEA IOAN und D-r TODEA CORNELIU : Man beschreibt klinisch 
und radiologisch einen Kardiakarzinom bei einem alten Manne von 65 Jahre mit 
einer sehr kurzen klinischen Evolution (2 Monate). Man beharrt besonders auf 
die Differentialdiagnose.

D-r PELEA IOAN şi D-r TODEA CORNELIU : S i descrive clinicamente a 
radiologico, un caso di canchero de la cardia da un uomo vecchio di 65 anni, 
con una evolutione clinico molto corta (due mesi). In ispicial modo si insiste 
sovra il diagnostico differenziale.
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ABCES INTRAOCULftR GONOCOCIC IN  CURSUL 
UNEI CONJUNCTIVITE GONOCOCICE'A NOULUI NĂSCUT

de
D-r V. SĂBADEANU
Medic primar oftalmolog

La un nou-nâscut cu conjunctivită gonococică unilaterală, 
a apărut, la acelaşi ochiu, un abces intra ocular cu deschidere 
ulterioară sub conjunctiva bulbară. Puroiul abcesului conţinea 
gonococi. Se remarcă fenomenele inilamatorii atenuate cu care 
a evoluat acest abces, eare nu avea aspectul unei panoftal- 
mii, ci a unei colecţii intra-oculare limitate. Consecinţa lui a 
fost atrofia rapidă a globului ocular.

Cu excepţia leziunilor corneene, care sunt foarte frecvente, con
junctivita gonococică a naului-născut numai cu totul excepţional dă 
alte complicafiuni. Aşa, s a u  descris câteva cazuri de artrită de D -na 
Puşcariu şi Lăzărescu, Prizi, Tagliaferrî şi Vitturellie. PouIIard crede, 
că aceste artrite ar fi mai frecvente decât le cunoaştem, dar că ele 
trec adeseori neobservate din cauza tabloului ocular dominant. Brandes 
a  publicat iun caz de endocardită gonococică Ta un nou-nâscut de 
10  zile cu conjunctivă de aceeaşi natură. Nu s’a  semnalat până în 
prezent niciun caz de metastază infra-oculară. Personal am avut însă 
ocazia să observ un astfel de caz, în care în cursul unei conjunctivite 
ganococice a  naului-născut a  apărut un abces intraocufar, cu deschidere 
ulterioară sub conjunctiva bulbară.

Redau mai jos observajrâ acestui caz :
O. Ion, de 4 săptămâni, copil de muzicant. Mamă-sa recunoaşte, că îna

inte de sarcină şi în timpul sarcinei a avut o secreţie vulvo-vaginală. Copilul 
a fost născut la termen şi normal. Moaşa i-a  picurat la  vreo 5 minute după 
naştere, suc de lămâie în fiecare ochiu. A  patra zi a apărut o secreţia con- 
junctivală moderată şi o uşoară tumefactie palpebrală la  ochiul drept. Aceste 
simptome au foşt combătute de mama copilului, timp de 3 săptămâni, ou 2—3 
spalături zilnice cu o soluţia slabă de hipermangunat de potasiu. In acest 
timp secreţia conjunctivală şi edemul palpebral au dispărut aproape complect. 
La trei săptămâni dela apariţia boalei, tumefactia palpebrală s’a accentuat 
brusc, iar în partea infero-temporală a globului a apărut o uşoară proemi
nentă, ceea oe a determinat-o pe mamă să prezinte copilul la  consultaţiile 
serviciului nostru.

La examinare am constatat:
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La ochiul drept: Tumefacţio palpebrală pronunţată. Foarte putină se
creţie conjunctivală. Conjunctiva palpebrală şi a fundului de sac uşor iperemică. 
In partea infcro-temporală a globului ocular, la 4—5 mm. delà limb, există 
un abces subconjunctival, fluctuent, de mărimea unui bob de mazăre. In 
jurul lui reacţie conjunctivală mai accentuată. Corneea era difuz opalescentă, 
mai intens în jumătatea ta inferioară. Ea nu prezenta exulcer^aţii, ci o intensă 
infiltraţie parenehimatoasă profundă şi un edem epitelial moderat. Restul 
polului anterior, ca şi fundul de ochiu, nu se observau din cauza opalescentei 
corneene.

In secreţia conjunctivală s’au găsit gonococi.
După 3 zile de aseptizare a sacului conjunctival cu nitrat de argint 

1 0 /o şi spălături frecvente cu soluţie do hipermaganat de potasiu, am incizat 
larg abcesul subconjunctival. In puroiul eliminat s’au găsit de asemeni gono
coci. A doua zi abcesul subconjunctival era refăcut. Opalescenţa corneeană era 
uşor diminuată şi apărea vag un reflex gălbui al pupilei. •

In a şasea zi de observaţie am incizat din nou abcesul subconjunctival. 
Cantitatea de puroiu ce s’a scurs mi-a confirmat bănuiala, că acest abces co
munica cu o colecţie purulentă intra-oculară. Timp de 4— 5 zile au continuat 
să se elimine încă mici cantităţi de puroiu prin plaga conjunctivală. Globul 
ocular, schiţa în acest timp o turtire în partea sa infero-temporală. O săptă
mână mai târziu această turtire era foarte evidentă. După alte 2 săpămâni, 
procesul atrofie interesa întreg globul ocular, pe care îl redusese la mărimea, 
unei alune mici.

In cazul de mai sus este vorba, în mod indiscutabil, de o compli
caţie neobişnuită, unică până în prezent în literatura oftalmologică, a  
conjunctivitei gonococice a  naului-născut. Este de remarcat, că abcesul 
intra-ocular nu interesa, ca o panoftalmie, toate membranele sau mediile 
oculare. Aceasta ne-o dovedeşte infiltraţia corneeană mult mai accen
tuată în jumătatea inferioară, ca şi debutul procesului atrofie înfr’o zonă 
limitată, în dreptul abcesului subconjunctival. N ’am putut stabili, şi 
nici cel pufin deduce, care a  fost membrana intra-oculară în primul 
rând gfectată. Corpul ciliar pare însă să fi fost interesat în mare mă
sură. Dovada este rapiditatea cu care a  debutat jşi a evoluat atrofia 
globului. Vom reţine de asemenea măsura atenuată a  fenomenelor in
flamatorii, care au însofif abcesul intra-ocular. Acest fapt, că şi uni
lateralitatea şi forma uşoară a  conjunctivitei gonococice (secreţie redusă, 
edem palpebral moderat) ar pleda pentru o virulenţă redusă a  gonococului. 
In acest caz însă apare paradoxală complicaţia intra-oculară a  conjunc
tivitei. Mi se pare fără îndoială, că  abcesul a  debutat în interiorul ochiu
lui şi numai ulterior s ’a deschis sub conjunctiva bulbară. Pentru acest 
fapt pledează logica : un abces subconjunctival ar fi perforat mai uşor 
conjunctiva pentru a se vărsa în sacul conjunctival, decât sclerofica dură 
şi rezistentă. Dar în acelaşi sens pledează şi clinica : apariţia tardivă a 
abcesului subconjunctival şi scurta lui durată, care n’a  lăsat timp pen
tru perforarea scleroticeî şi formarea colecţiei intra-oculare.

N ’am preconizat niciun tratament special a l abcesului intra- 
ocular, deoarece l-am considerat ineficace şi inutil.

B I B L I O G R A F I E :

Brandèa: Am. I . Dio. Childr. 46-1933, p. 341. — Prizis Wien. 
Klin. W. 37-1924, p. 1312. — Poullard: Traité D ’opht. — Puşcarin et Lă- 
zăresen: An. d’Oo. 1936, p. 893. — Tagliafcrri et Vittnrellie: Riv. Oştetr. 
14-1932, p. 113.
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D-r V. SÄBÄDEANU: Abcès gonococique intra-oculaire au cours d’une 
conjonctivite gonococique du nouveau-né. # .
| Chez un nouveau-né avec conjonctivite unilaterale il apparut, chez le même 

oeil, un abcès intra-oculaire, s’ouvrant ulterieurem:nt sou* la conjonctive bulba- 
ife. — Le pus de l'abcès contenait des gonocoques. — On remarque les phé
nomènes inflamatoires atténués, — qui ont accompagné l'abcès. — Cela n’avait 
pas l’aspect d’une panophtalmie, mais d’une collection intra-oculaire limitée. — 
Sa conséquence fut l’atrophie rapide du globe oculaire. ;

Dr V. SÄBÄDEANU : Intra-oculflrer gonococcen Abcès im Verlauf einer gor 
ijococcischer Blindhautentzündung eines Neugeborenes. .

Bei einem Neugeborenen mit einseitige gonococcische Blindhautentzündung 
tjitt, bei demselbe Auge, ein intra-okulärer Abees auf, der spätar unter bulbärer

Ïindhaut perforiert ist. — Der Eiter des Abces enthielt Gonococcen. Man be- 
erkt die milderte inflammatorische Phänomene, mit deren dieser Abces sich ent

wickelte — Der Abces hat nicht das Aussehen einer Panophtalmie, sondern ei- 
tter begrenzte intra-oculäre Kollektion. — Seine Folge war das raschende Atror 
phie des Auges.
1 . ■ ■ ■ ■ ' ■ ’ ; 
i Dr V. SÄBÄDEANU: Accesso gonococico intra-oculare durante una con*.
jonctivite gonococica del neonato. j
? Ad un neonato con conjonctivite gonocccica unilaterale e apparso un ac
cesso intra-oculare con ulteriore perforazione sotto la conjonctive bulbare. — Il 
eus dell acceso conteneva il gonococo. —  E da osservare che i fenomeni inflam- 
iatori, coi quale ha evoluato, erano molto attenuali.

L’accesso non aveva l’aspetto di. una panoftalmia, ma piutosto di una colf 
Ùzione intra-oculaie limitata. — Il seguito e stato una rapida atrofia del globo 
oculare.

Siropul NEURO TONIC GHEORGHIU
TONICUL NERVILOR ! i  a l  MUŞCHILOR

Aprobat da M inisterul S ăn âtitli .

Apreciat de D-nii Medici Neurologi şi internişti
In cazurile t

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

etc., etc.

Reconfortant Reconstitnant. Tonic. Aperitiv.
POSOLOGIE: Adulţi: 2— 4 linguriţe zilnic înaintea meselor.



Laboratorul „ICFAL” S.A.R.
Str. Principatele-U nite No. 14 

BUCUREŞTI V — Telefon 5.66.82

CALCIUM „ICFAL“
(Calclum Lacto-gluconic-glyoerofosfat)

Fiole de 10 cc.
Perfect stabil ;i lndolor. — Intravenos $1 Intramuscular,

F O S F O V I T A D O L
VIN ŞI GRANULE 
Tonic reconstituant

vin — 3 linguri pe zi. granule — 3 linguriţe pe zL

H E P A T O N A L
Extract de ficat injectabil 
Dimetliyl arseniat de fier

ilole a 2 cc. 1 fiolă zilnic Intramuscular

N A J O S O L
Fiole de 10 cc. şl 5 cc.

(iod, sulf şi magneziu) 
KEUMATISM, SCIATICA 

Intramuscular.

M E T O C H I N
Fiole de 2 cc. şi 1 cc.

(elorară de tetrametilthionin biclorliidrat de chinin earbomidat) 
PALUDISM ŞI SPLENOMEGALIE

P, S.
Laboratoarele „OLTENIA ASEPTICA" aduc la cunoştllnţa D-lor 

clienţi că toate preparatele TORJESCU le pot g l i i  la  Laboratoarele 
„ICFAL“ din Bucureşti V, Str. Priacipatele>Unlte No. 14-TeleIon 5 .6 S J2 .



UN CAZ DE AGRANULOCITOZA CURABILÂ
de

D-rll C. SANDULESCU ţi I. IVAN
din Spitalul Militar .Regina EUsabeta*.

In ultimul timp s’a putut observa o relativă înmulţire a cazurilor 
de agranulocitozâ vindecate şi publicate ca atare în presa medicala; acest 
fapt înseamnă că agranulociîoza nu mai este considerată ca la în
ceput, drept o boală cu pronostic absolut defavorabil. Fără îndoială 
trebue avut în vedere faptul că agranulocitozele pure, adică formele cu 
totală dispariţie a granulocitelor sunt excepţionale. De cele mai deseori 
este vorba de afecţiuni caracterizate printr o diminuare globală a leuco- 
citelor şi concomitent printr o diminuare mai mult ori mai puţin pronunţată 
a formelor granulate, segmentate şi nesegmentate, adică de granuiocito- 
penii. Prin urmare entitatea morbidă descoperită în 1 9 2 2  de S c h u l t z  
şi denumită agranulocitoză, prezintă unele particularităţi dictate tocmai 
de variaţia aspectului anormal al Ipucogramei.

Având prilejul să întâlnim un caz deosebit prin tabloul hema
tologic (în sângele circulant şi mielografic), cât şi prin evoluţia^sa ur
mărită de noi în de aproape, socotim util a reda istoria clinică, abfi- 
nându-ne dela consideraţiile de ordin patogenic, fără îndoială interesante, 
dar. cari nu au ca de obiceiu valoare primordială din punctul de vedere 
practic, care preocupă în deosebi pe medicul curant. Literatura de specia
litate este de altfel bogată în ceea ce priveşte capitalul granulodtope- 
niilor, deşi persistă încă multe necunoscute de rezolvat Ia capitolul etiologic 

şi mai ales Ia cel terapeutic..
Iată rezumatul evoluţiei cazului nostru:
Bolnavul A. C., de 22 ani, se prezintă în ziua de 7 Aprilie 1941, 

la consultaţie şi este internat în spital. Acuză cefalee, dureri în gât; este 
febril.

Nimic în antecedentele colaterale. . . „ ,
In anteoedentele personale, paludism mai vechi, incert. De curând a 

contractat igonoreie şi lues (diagnosticul ultramicroscopic). A început îndata tra
tamentul atât împortiva igonoreiei (cu Dagenan) cât şi antiluetic. in total 
20 pastile sulfamide; în ceea ce priveşte medicala antliueitică, la  doza 4. 
Salvarsan, este cuprins de un frison, cefalee şi febră (40 grade), ceea ce 
îl’ obligă să întrerupă tratamentul. .............. '  . , .

Starea prezentă. In rezumat: febril, palid, facies venefian, fundul ga-
tnlui este roşu, tachicardie moderată. Nimic organic, afară de splină percuta-
bilă; nimic stomatologic. , ,

Febra, care începuse cu 3 zile înainte de intrare in spital, durează 
alte 3 zile, apoi revine la  normal după 48 ore de mici oscilaţii. Diureza
scăzută între 750—900 grame în 24 ore; revine la  normal. Niciun accident de

* 0 T<8 târea generală vizibil atinsă iniţial, aP amendează în ritm cu febra
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şi celelalte simptom*1, inclu.-iv congestia furdu'ui g.itwlui. Bolnavul este spi
talizat până la 26 Martie, când părăseşte aectia medicală.

Examen: Urina cu frecvente lcucocitej^ Wassermann, Hecht, Kahn, 
negative. Ureia în sânge 0,68 0/0 .

Examenul hematologic, care interesează în primul rând a fost 
făcut Ia scurte intervale, de şase ori în timpul spitalizării. EI ne-a  arătat 
limpede evofufia seriei albe şi cu deosebire procentajul, precum se 
poate vedea din tabloul comparativ care urmează, deosebit de sugestiv.

Am executat de asemeni în două rânduri examenul mielografic 
cu rezultate foarte interesante din punctul de vedere al regenerăreî 
medulare.

înainte de a expune rezultatele examenului hematologic vom ob
serva că din punctul de vedere al tratamentului-, în afară de o medi-< 
cafie cu extract hepatic (Campolon) nu am aplicat vreo terapeutică 
specială, dacă nu cumva supresiunea factorilor presupuşi novici (în
chinăm a  crede că rolul sulfaminei predomină pe acela al arsenicului), 
precum şi administrarea bogată de suc de lămâie şi portocale în sirop, 
nu au însemnat un bun adjuvant în sensul accelerării vindecărei.

Nr.
cr. D A T A 9. IV. 1 . IV. 13. IV. 14. IV. 18. IV. 23. IV.

i Globule roşii - — 3.400.000 — — 3750000 3800000
2 Hemoglobina — 70 — — 74 74

3 Val. globulară — 1,03 — — 1 —
4 Globule albe 2200 2200 2400 3200 5000 7000

5 Polin. neutrofîle segm. 1 1,5 6 12 4 02

6 .  ,  nesgm. 1 1,5 6 20 54 62

7 * „ bazofile 0,5 0 2,5 4 1 1,5

8 „ „ eozinofile 2 0,5 3 2 2 1.5

e Monocite 25,5 23 17 17 6 5,5

10 Limfocite 71 74 64,5 45 33 29,5 ...

u Cel. plasmatiforme — 1 1

Tabloul hematologic ;ne arată: leucopenie globală de tip neutro- 
penic, revenind rapid ia normal mai întâiu polineutrofilele nesegmentate 
(Stabkemige), fapt observat prima oară de Rohr. Concomitent constatăm 
creşterea monocifelor şi a  limfocitelor; de obiceiu formele hematologice, 
respectiv clinice sunt atât de variate, încât unii autori s*au întrebat 
dacă nu avem de-a-face mai de grabă cu un simptom decât cu o 
boală. De observat încă oarecare scădere a numărului hematiilor, cifra 
normală a  bazofilelor şi prezenfa pasageră a celulelor plasmatiforme.

Este vorba prin urmare din punct de vedere hematologic, cât şi 
clinic, de un caz acut de granulocitopenie neutrofilă aproape absolută, 
probabil provocată de o „criză anafilactică a măduvei osoasă , ca să 
întrebuinţăm expresia Iui Thaddea.
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Tot atât de interesantă în sfârşii, din punctul de vedere al reac- 
fhjnei medulare, esfe mielograma executată prin puncfie sternalâ, în 
două rânduri: la 14  şi 23  Aprilie. Prima ne-a arătat prezenfa ele
mentelor regenerative, mielocite din seria granulocitară,^ aşa dar o 
reacfie mielo-melamielocitară, aşa cum se întâlneşte după Ihaddea şl 
în  granulocitopenia experimentală prin piramidon. După acelaşi autor ş 
după Bakalos, tocmai acest tablou medular este caracteristic formelor 
cu evoluţia favorabilă spre deosebire de acelea mortale cu Plasmazellen

Mielograma: Hemobistioblaste 1 ; Hemocitoblaşti 1 ;  Mieloblaşfi 
1 ,4 ; Promielociti 1 0 ; Mietociie neutrofjle 1 6 ; Metamielocite neutrofile » ;  
Metamielocite eozinofile 0 ,2 ;  Polinucleare neutrofile 5 ,6 ; Limtoate 
Monocite 6 ;  Megakarioblaste 0 ,6 ; Megakariocite 0 ,2 ;  Celule de rehcul 
8 ,4 ;  Plasmazelle 0 ,6 ;  Celule Rieder 0 ,2 ;  Urnire nucleare 7 ,4 ;  Pro- 
eritroblaste 2 ,6 ; Megaloblaste poljcromatofile 0 ,6 ;  Megaloblaste bazofile 
0 ,2 ;  Normoblaste policromatafile 6 ,8 ; Normoblaste bazofile U,Z. ^

Cea de a  doua mielograma nu a mai arătat decât o uşoara scă
dere a globulelor roşii tinere din măduva stemală, cazul evoluând căite 
vindecare.

B I B L I O G R A F I E
S l ’haddea: Die Prognose der Agranu’ozytof.e, Deutsche med. Wochen- 

«ehrift Nr U 1941 — S. Thaddca und D. Bakalos: Zur Prage d. Monozy- 
tenentstehunfr ’ d . M. W . Nr. 17, 1939. — K. Kohr: Folia naematologica, 
1936, vot. 55, pag. 305 (citat în Thaddea). -  Nacgcli: Differentialdiaguose 
in der In. Medizin, pag. 104.

Reprezentanţa p. România: S. 1. F. s. a. r. Bucureşti IV, 4»rara lancu 32.



Sulfamidà cu toleranţa optimà

SULF6R0NIN
Gonoree

Pneumonie
Meningita

Strepto
Stafllococie

In Insomnie, Ncrvosiiale, Nevralgii

CEREBROSAN
Calciu
Valeriana
Barbiturica
Brom
Analgezlni

Sedatlv : de trei ori pe zi câte 1-2 linguriţe 
Hipnotic: 1 lingură Înainte de culcare

Mostre şl literatură trimite la cerere:
D r . W A N D E R  8 . A .

Fabrici de produse farmaceutice şl dietetice 
Bucureşti II , Bul. Bucureştii Noi No. 90

Dr» Wander
Sulfanilyl — aminopiridină

Tuburi cu 20 tablete a 0,5 gr.

S I R O P



Istoria medicine!

SPITALELE OSTĂŞEŞTI DIN CRAIOVA, LA 1854
de

D*r V. GOMOIU

In legăhirâ cu documentele publicate în această revistă (N r. 7— 8 
din .1941), —  care dovedeau existenfa, în Craiova, a unui Spital os
tăşesc mai înainte de anul 1842, —  am crezut că merită să dau pu
blicaţiei şi următoarea notă privitoare la spitalele ostăşeşti înfiinfate în
emul 185 4 . "  ,

Se ştie că, în anul 1853, Rusia a adresat Turciei, o serie de ce
reri şi că , în urma refuzului acesteia de a  Ie satisface, Rusia a  ocupat 
Principatele Române, întinzându-şi armata dela Calafat până Ia Galafi.

In vederea ostilităţilor ce 'aveau  să se deschidă între Turcia (su
zerana noastră) şi Rusia (ocupantă), aceasta din urmă a  oaipat în Cra
iova o sumă de case pentru instalare de spitale ostăşeşti, magazii de 
materiale şi alte trebuinfe.

Se vede treaba că , şi această ocupafie se făcuse fără autorizarea 
sau ştirea cârmuirei superioare, de vreme ce Prefectura de D o l j .s a  
adresat Primăriei Craiova, ca să-i comunice lista localurilor ocupate, 
iar acesta răspunde prin următorul raport Nr. 4 5 9  (aflat în Arhiva 
Piefeciurei):

Săvârşindu-să acum de quătre C. Comisie a cfartirurilor lista querută de 
C. ocărmuire prin mai multe adrese pentru tote in căperile ce sau ocupat  ̂ după 
grabnicile cereri şi trebuinţe ce s’au ivit, cu spitaluri, magazii şi altele in tre- 
buinţa împarateştelor oştiri ruseşti, şi depuindo în Sfatu  ̂cu adresa sa sub N. 84. 
Sfatul potrivit jurnalului în cheiat copiind alte asemene, cu cinste o naintez pe 
lângă aceasta C. Cârmuiri spre în deplinire trebuinţei pentru care s a cerut .

(Semnaţi) G erliştean u , L. T heodoru .

Fie că i-a  fost cerut sau nu, —  faptul este că Ocărmuirea Dol
jului a  înaintat acea listă Departamentului din năuntru, prin următorul
raport Nr. 3001 din 6 Martie 1 8 5 4 :

Lucrarea spitalurilor şi pregătirea tutuloru obiectelor şi matenalurilor tre- 
buinciâse pentru 1800 bolnavi, querute ase în fiinţa in oraşul Craiova pentrii 
trebuinţa împărăteştilor oştiri ruseşti, luîndu săvârşire cu tota ormduiala ceruta. 
Cârmuirea primi adresul de sub N. 60 din partea D-luî Maior Voinoy prin care 
arată şi însuşi quă primindfl tote în căperile complect in deplimte de tote obiectele 
trebuinciose, au slobozită C : Magistrată cuviinciosele efitanţi de primire obiectelor 
pe deplin, alăturândă şi prefecturi listă complectă de casele ce s au ocupatu cu 
aceste spitaluri: Dupe datorie dară supuinduse plecată şi in cunoştinţa U  
Departament dupe săvârşie acestiî lucrări să alătură lista caselor ce sintă ocupate 
cu spitaluri spre scinţă.

i
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In  s c i n ţ a r e
Clădiri dî sìntù ocupate la vreme de râsbcî 

Spitaluri în oraşul Craiova

No.
spitalurilor Numele proprietarilor în căperilor No.

paturilor

Clasa al 3-lea Spitalul No. 2
1 Sf. monastire Bocovăţului 150
2 Spitalu oraşului............................... ....  . 200
3 Boeru Paharnicu Manolache Părăianu . . . 50
4 Maior Bobacu în slujbă pământenească . . . 35
5 Lofofeteasa Zinca B răilo iu .................. . . 80
e Cruceru Gr. Bengescu............................................ 80
7 Slugereasa Savastiţa Brăiloiea . . . . . 40
8 P o lizo ........................................................................... 40
9 la Scola oraşu lu i..................................................... 150

10 pensionu fetelor s ă r m a n e ................................... 40
895

Spitalul a 12
1 Tote casele Doctorului Veron............................... 80
2 Clucerul Hristache Ionescu . . . . . 503 Serdani Gr. Lâceanu şi frazl Dumba . . 100
4 Casa Negoţiantului Teodora . . . . 1005 Casele orbului Dimitrie . . . . ; , 35
0 Sf. Biserică măntuleasa . . . 357 Parucifi S o c o te a n u .................. 30
8 Antonie Raşcovici...................... 25
9 frazl fratoştiţeni................................... 40

495
Spitalul N. 5

1 Casarma m iliţii............................... 250
2 Sărdar Alecu Dăljeanu . ................................... 50
3 la E p isco p ie ....................... 40
4 Sărdar grig. Bibescu . . .......................... .... 40
5 Pitar manolache Chinezu.................................... 40
0 Protopopul Constandin . . . 30
7 Theriachioglu.............................................................. 25

475 "

Ca urmare Ia acest raport, cârmuirea Doljului a  primit dela De
partamentul din nâunfru, următorul ordin Nr. 4293  din 13 Martie 1 8 5 4 :

„VădindusS arătare cum şi lista alăturată la dînsul pentru în cSperile 
ocupate cu spitaluri pe No. de 1800 bolnavi din împărăteasca Armie rusească să 
răspundă ca C. ocrămuire să arate cu ce orinduială sau ocupat aceste case, cu 
ce 'condiţie şi iii sfârşit cu ce chirie; in trun cuvînt Departamentul cere de la C. 
ocărmuire o esactă şi desluşită listă pentru tòte în prejurările, precum şi soco
teală de tòte cheltuelile urmate la pregătirea acestor în căperi împărţită pe cate
gorii ca să se supuie înaltului Ecselenţii Sale D. plenipotent Comisar“.

Cârmuirea Doljului răspunde acesfui ordin ăl Deparfamenfului din 
nâunfru, prin următorul raport cu Nr. 3953  din 27  Martie 1 8 5 4 :



_Atatü dupe cea de acum poruncă a C. Departamentü, N. f4293 cătu şi 
dupe cele primite mai de nainte, cărmuiiă cunoscândă trebuinţa ce este de a ave 
C. Departament o sciinţă despre tóté în căperile propietarilor ce sau ocupată dupe 
grabnicile cereri şi trebuinţa ce s'au ivit, cu spitaluri, magazii şi altele in tre
buinţa împărăteştilor .  oştiri ruseşti, precum şi de câtă chirie sar cuveni sa se 
plătească fie quăruia propietari pentru in quăperile ce s’au ocupat de asemene 
trebuinţă dupe preţurile făcute şi contractele ce au luat în cheiate cu cei de mat 
nainte chiriaşi ce s’au scos, şi s’au dat în trebuinţa oştirilor, au şi pus in lucrare 
prin C. Magistrat alcătuire unei asemene şiinţe care în preună cu ace C. comisie 
a cfartirurilor au aşternută alăturata listă pe care o şi naintezâ peitnga aceasta 
C. Departament, pentru chibzuire celor de cuviinţă. Jar quălă pentru ceia ce sa 
atinge e cheltuelile urmate la pregătire acestor în căperi şa obiectelor spitaliceşti 
aşedate întrănsele în păiţite pe categorii de reparaţii şi tri fiinţare de obtec e,  ̂ . 
Magistrat are pusă în lucrare în tocmii ea trebuinciósdor socoteli, pe care quar- 
muiré înpreună cu socotelile el de îndestulare pe epoha luni a lui ghenane şi 
fevruarie să va supune-C. Departament spre în dephmre trebuinţei de care sa cer .

N ’am aflai adele dovedii ca re ale activilăfii acelor spiîale, sau 
alfele, care să arafe ce au devenii ullerior, —  dar, filând seamă de 
răspândirea boalelor venerice din acea vreme, este posibil ca bpitalele 
de specialifafe, despre care se spune că s’au înfiinfat în löbb— bo, 
_ zjCj , se  poale —  să îi fost chiar continuarea unora din cele de

IAB0 RA1 0IREMICHELS "  O. RueCestex -  PARIS ( IVM 
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mai sus.



Tratamentul $ANCRIJIUI MOAIE
şi COMPLICAŢIILOR SALE 
Prin injecţiuni intramusculare

cu:

VflCGIH SHTISTREPTOBnCIbBR
„NICOLAV -  DANCI«“

din surse polivalente de Bacili Ducrey

VACCINUL ANTISTREPTODACILAR
Este foarte bine tolerat. Nu dă şoc, nici febră, 
permiţând tra tam en tu l am bulatoriu . 

Prezentarea: Cutii cu 6 fiole â 2 cmc.

Medicamentul suveran al boalelor 
gastro-lntestlnale, de natura toxi- 

iniec|loas8, la copii şi adul|! 
nu este decât:

t t

L a c to ^ r RoCM»”
35 ani de exfstenţ& 

1 9 0 7 - 1 9 4 2
Emalsie p n i  de termeni lecţie rin , care transformă In acid tactic născAad 
dtlerite anbstanţe hidrocarbonate din mediul gaetre.lntestinal, conlncrfind in 

acest mod Ia nimicirea agenţilor microbienl patogeni.

D O Z E :
COPIII pănă la 3 ani o linguriţă la oră 
COPIII de Ia 3 ani în sus câte 2 linguri 

înaintea meselor
ADULŢII 3 —4 linguri înaintea m eselor.

In d icat în :  enterite nenie ş i  cronice 
la  cop ii ş i  adulţi, eczeme, acnee, 
foliculite, furunculoză, orticaria, co- 
libaciloză etc.

Estetica Feţei

V A C C I N  M I C R O B A C I L A R  A N T I A C N E I C
Con!. Dr. SĂRĂŢEANU

INDIC AŢlUNfr
Toate formele pustuloase de HCNEE VULGRRfi facială. 

Indlcaţluni secundare: RCNEE ROZACEE.
Toleranţă locală şi gen erală perfectă

Pentru literatură şi eşantioane a se adresa
LABORATOR „Dr. A. BANCIU”
B U C U R E Ş T I, Str. Regală No. 10 (Etaj) Tel. SS4.J9



SIFILISUL IN  FOLCLORUL H ID IC A L
de

D -r AUREL VOINA
Conferenţiar universitar

Cercetarea folclorului medical al unei naţiuni depăşeşte mult in
teresul pur etnografic. Istoriografii şi folcloriştii medicinii aduc în conti
nuu dovezi noi, arătând că rodul deprinderilor terapeutice, experimentate 
mii de ani, nu poate fi privit cu dispreţ, cu toate ciudăţeniile lor, adesea 
dăunătoare.

Din medicina empirică dacă nu se pot trage întotdeauna învăţături 
vtiie, cel pufin se pot lua adesea sugestii interesante. Aşa, de pildă, 
în ceea ce priveşte sifilisul, dacă medicina ştiinţifică românească dela 
sfârşitul secolului trecut ar fi căutat mai de aproape să cerceteze rostul 
şoricioaicei în tratamentul empiric ai acestei boli, poate s’ar fi ajuns 
ca tratamentul arsenical al sifilisului să fie pentru ştiinţă o achiziţie 
românească, dat fiind că şoricioaica sau săricică este un derivat arsenical 
cu excelente efecte antiluefice.

Numeroase practici populare trecute prin sita verificării ştiinţifice 
au reuşit să pătrundă cu timpul în areopagul medicinei savante. Priţi 
aceasta medicina nu se degradează, dimpotrivă: cinstindu-şî precursorii, 
se cinsteşte. In orice caz cercetarea folcloristică medicală are pentru noi 
o importanţă etnică covârşitoare, mai ales acum când, în noua aşezare 
a  neamurilor, fiecare caută dovezi cât mai convingătoare în legătură 
cu drepturile pentru pământul ce revendică.

In ceea ce priveşte articolul de faţă, o parte din temeiurile safe 
sunt spicuite dintr’o anchetă vastă de folclor medical, întreprinsă acum 
aproape 12 ani împreună cu regretatul doctor Charles Laugier. In 
acea anchetă mi-au revenit mai ales capitolele privitoare fa bolile ve
nerice şi de piele, Ia dermatoloqia estetică şi Ia sexologia poporului ro
mân. Era firesc ca „Mişcarea Medicală“ din Oltenia doctorului Laugier 
să dea ospitalitate rezultatelor acestor cercetări, cu atât mai mult, cu 
cât Acta medica romana au pledat adesea deosebit de călduros pentru 
depistarea şt cultivarea specificului medical românesc. Paginile care ur
mează sunt puse în slujba acestui specific.

.CREDINŢE POPULARE PRIVIND ETIOLOGIA SIFILISU LU I

„C el periful" este încuibat în orice om, zice eresul popular. E 
de ajuns să-I întăriţi cu mâncări iuţi sau prea sărate, ca să iasă fa 
suprafaţă. Ardeiul roşu e  deosebit de vinovat de afâfarea şi apariţia 
bolii. i

M. M. R.
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.  H ,80010 e  data de Dumnezeu şi, ca împotriva fufuror celor date 
de Uumnezeu, e  greu sa  lupfi contra ei. Tofuşi se poate căpăta şi din

d ta v â ta " )  fUm‘ d'n U e ' rânce2if' dar mai afes An vânt („d e-l

c0m.,|SÎ Il^ 'i eSfG °- rea“' Aporifia eflorescentelor cutanate pe
aarpul copiilor sugari dovedeşte că „se curăfă sângele". Aceasiă cu-

a Z U Z  L t f i f  ^  P,ln f » ™  » "U PrimelJui

. Noţiu ,nea confagiunii intră greu în înfelegerea săteanului, în - 
dinaî mai de graba sa creadă că s a  îmbolnăvii din cauză că a  mân- 
°a f scmmbu sau brânză de vaci (Bacău), peşte sfăfut sau ardei (T e-

Codus inferrupfus ar fi Ia fef de vinovai. ^
... Momentele etiologice în patologia sifilisului nu se opresc aici; 

noi insa ne oprim penîru a putea trece la alt domeniu.

SINONIMIA SIFIL ISU L U I IN GRAIUL POPORULUI

C eea ce  bate mai ales ia ochi în sinonimia sifilisului sunt ter
menii care ne fac să ne gândim la pretinsa origină franceză a  acestei 
“ l'1 . p f a  a  purtat multă vreme şi pe nedrept ponosul de
a ti dăruit Europei boa la^ ca re în realitate are cu totul altă paternitate;
decât aceea -care  i s a  atribuit şi i se atribuie încă de atâtea sute 
a© ani.

au. jy ŝ i cai' presupunerile, din cauza armatei îm
pestriţate a  Iui Carol al 8-lea , îndreptată în anul 14 9 4  în spre Neapol 
—  şi co m a sa  şi din Francezi, e  adevărat, dar şi din tot felul de 
mercenari străini, intre care se găseau mulfi spanioli sifilitici, contaminaţi 
de curând dm sursele infecfiunii, răspândite începând cu anul 1493  
de marinarii lui Cristofor Cofumb.

, Aceşti mercenari jnsămânfau boala pe unde treceau, ceea ce nu 
era de loc greu, date fiind condiţiile aproape romantice, în care se du- 

.cecru o mare parte din campaniile acelor vremi. Prostituatele mişunau 
m jurul armatelor, iar Neapolul asediat a  avut grije să infiltreze în rân-

arm aL  fr° nC?Ze 3 0 0  de a ?ffel de specimene spaniole sifilitice, 
epidemia izbucnita în aceste condifii înspăimântă lumea. „Ciuma ve-
J Grf î  ° Um începu sâ * se spună noii boli —  era o denumire 
destul de sugestivă pentru molima, a  cărei paternitate spaniolii şi-ar

reoVend,Ca ^  mai mulfă  îndreptăţire., Şi totuşi denumirea 
de bcabies Hispanica n a  ajuns să fie destul de răspândită.

Totuşi în tarile (or 'de baştină, mercenarii sifilizafi au botezat 
boala după fora de unde au luat-o sau după naţionalitatea femeii dela 
oare s au contaminat. Ş i astfel noua aparifie s ’a numit rând pe rând, 
tie morbul galic sau boala franţuzească, fie boala spaniolă sau na
politana, boala nemţească sau turcească şi aşa mai departe. Să nu 
uitam că termenul de sifilis a fost imaginat de abia pe Ia 1530  de 
uirolamo Fracastoro, introducându-se destul de anevoios, fiind concu
rat. de morbus gallicus şi de lues ( =  pacoste).

„ h?*1® ° 5 fi!e potrivnice lui Carol al 8-lea lupta şi armata vene- 
tiană, în care se găseau şi călărefi români. Călcând pe urmele ar
matei franceze au contractat boala, aducând-o apoi pe plaiurile noastre. 
Aceşti conaţionali îndepărtafi sunt precursorii sifilisului în fările româ-



587

neşti. Unde a  apărui înfâia oară e  greu de precizai, dar cele dintâi 
menţiuni despre sifilis Ie face dociorul Valeniin Krauss din Braşov, 
Ia 1500 , înir’o scrisoare adresată umanistului Conrad Celies, în care, 
între altele spune: „Galfus apud nos primum inoepit saevire afrociter“ 
(Ia noi  ̂sifilisul de abia acUm a  început să ■ bântuie cu furie). Acest 
„gallus s a  prelungit până în zilele noastre. Dela această concepfie 
derivă cele mat multe sinonime născute din termenele fundamentele 
care sunt franj şi frenje.

De aici avem numeroase variante, formate prin mefafeză şi 
prin alte procese linguistice, aşa de dese în limba- poporului nostru. 
Dela franf şi frenfe derivă: franţă, frenjă, freanţă, frenfie, franj. Cu 
un s în cap obfinem: sfreanj, sfrenfie, sfranf, sfrinjie, sfrenje, sfrenfie 
din vânt; apoi sfrinjuşcâ, sfrinjenie, sfrinjică.
_ Verbe derivate de aici avem: a sfrenji şi a  sfrinji, folosite şi de 
Episcopescu ca verbe transitive pentru noţiunea de a transmite sau a  
„umplea de sifilis“ .

In Anonymus Caransebiensis, cel mai vechiu glosar româno- 
latin, cu colorit dialectal bănăţenesc, mai figurează şi frenjuş. Un de
rivat a l acestuia este frenjuşit, întâlnit în lexiconul româno-Iatino- 
maghiaro-german, tipărit Ia 1825 Ta Buda şi Ia care s’a  lucrat peste 
3 0  de ani, de mai mulfi autori (a  pluribus auctoribus decrursu triginta ei 
amplius annorum elaboratum). Sinonimul acesta din urmă, frenjuş, cu 
derivatul său, sunt singurele luate din cărfi, toate celelalte fiind auzite 
din gura bolnavilor —  în decursul unui mare număr de ani —  sau 
adunate pe alte căi.

Adjectivele derivate , din sinonimele amintite sunt vorbe de ocară 
pentru cei cărora Ii se adresează. Frenjos şi sfrenjos, frenjit şi sfrenjii 
sunt insulte pedepsite de pravile. In Pravila Moldovenească, ,tipărită 
în 19 1 2  de Longinescu în „Legi vechi româneşti şi izvoarele lor“ 
citim: „D e va zice neşfine altuia frenfite... de are Şi arăta acest lu
cru, să fie cu adevărat, iară tot se va certa ...“

In Lefopiseji, Neculce vorbeşte de „Dumifraşco Ciaurul, vel lo
gofăt... (care) muri cum îi măi rău, în dub, frenjit".

O  altă serie de sinonime sunt compuse din boală, c a : boală de 
sânge, boală bcerească, boală rea (mai ales pentru epilepsie) sau: 
boală Ia născut, boală Ia născătoare. Dela bubă avem buba pădurii şi 
bube rele (mai ales pentru antrax).

Dela şancru avem şanchir, foarte des în Transilvania; apoi, 
înr diferite părfi ale fării: dâtăturâ, foc viu (mai des pentru zona zosîer), 
ui spiurcat, de*l din vânt, metrici, arici (mai ales în patologia vifei de vie, 
dar şi. Ia om), frengă, spuziiură, podoabă, tafarcâ, saimanele, floricele, 
fras, lupar, peritură, şui, mîşulie (dela Mişu, orăşeanul vinovat de a  fi 
lăsat astfel de urme Ia Jară, în trecere, sau dâ a  fi contaminat sătencile 
cu treburi pe Ia oraş). După alfii: mişulie =  mişelie.

Adjective folosite ca  substantive în acelaşi scop sunt: prăpădit, 
molipsit, pierdut şi măi ales cel-ipierit (articulat: cef-pieritul), foarte 
frecvent.

Terminologia sinonimică a  sifilisului dă unele preciziuni, după 
perioada în care se găseşte boală sau felul efforescenfelor din diferitele 
eî faze. Aşa de pildă sfrinfia priveşte leziunile vizibile şi mari, buzâria
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desemnează sifilomul primar al buzei, şuiul din Banat se referâ la si
filisul anal şi Ia diferite forme secundo-ferfiare. Cel-pjeriful şi floricelele 
ar privt in primul rând rozeala... şi aşa mai departe.
r  . O fiGiaiulşi ştiinţificul sifilis a  fosi schimonosii în foaie felurile, 
buntern îndreptaţi i sa credem că variantele Iui au apărui târziu în limbă,

î n S i  t  F Tacat i0T ''-?ru irehu»  puţin 100  de
i pana sa înlocuiască vechiul morbus gallicus, iar cum Ia noi termi

nologia ştiinţifica de abia dacă numără o vechime de un secol, e  lim
pede ca ţăranul roman de curând a  avut prilei să folosească şi să 
pocească cuvântul ce l mai des rostit în vorbirea medicală şi care e i  
SI, ‘ lStu , | “  2ice: l 'H * .  Stfi.isf, fifilist, ţifilistru, sifilitic şi în atâtea 
alte teluri cum numai inventivitatea neînfrânată a  fanteziei populare ro- 
maneşii poate sa gdseasca.

j .  . E, ° farâ de orîce, îndoială că sifilisul are cele mai multe sinonime 
dintre toi* termenii medicali, fenomen explicabil când e  vorba de o  
boate care, in afară de ciumă şi holeră, a  făcut cea mai mare vâlvă

ş? W navT 51 C° nHnUâ Sâ preoajPe  în ^  mai mare măsură pe sănătoşi

In monumentala sa lucrare privitoare Ia originea sifilisului (Der 
Ursprung der Syphilis) Iwan BIocH a  adunat din diferite limbi 5 0 0  de 
sinonime ale acestei boli. Fafă de cifra aceasta, numărul proporţional 
mare de sinonime româneşti ne arată bogăfia nemăsurată a comorilor 
noastre folcloristice, îndreptăţite să fie cercetate cu mai multă stăruinţă.

TRATAMENTUL EM PIRIC AL SIFILISU LU I

Fecunditatea imaginaţiei populare nu oboseşte nici când e  vorba 
de tratamentul sifilisului. Baza terapeuticei populare o reprezintă fumurile, 
adica vaporii de mercur amestecaţi cu funinginea ce se degaje din sub
stanţa arsă.

Mercurul este un medicament folosit din timpuri îndepărtate .în 
tratamentul bolilor de piele. Pentru sifilis a fost preconizat de Marcetlus 
Cum anus, medic în armata venefiană, care a luptat împotriva lui Corel 
al o-Iea, de care am vorbii1 adineaori.

Despre fumuri se vorbeşte des în literatura noastră. Din G ean g â, 
cel mai calificat scriitor în graiul neaoş românesc, dăm două exemple: 
...„iau fumuri cei  ̂bolnavi de cel-pierit sau frenfe" şi ...„negustor de 
salce, turnuri şi alte otrăvuri .

Mercurul e  „tata sfrinţiei", spune admirativ tămăduitorul empiric, 
i . ,fa . j  mareIe număr a i practicelor folosite în fratameniul sifili

sului, simfindu-se nevoia unei sistematizări, ne vom ocupa mar întâi 
de tratamentul extern şi apoi de tratamentul intern.

„ fricţiunile mercuriale vin pe primul plan şi se fac de multe ori 
după indicaţiile —  adesea deformate —  date de medicii de pe vre- 
mea când nu apăruse medicafia prin injecţii. In Banat „şmircura" sau 
salba (după germ. Salbe == pomadă) se prepară astfel: „N aţia“ 
freacă argint viu în blid de porţelan cu untură de porc şi apoi unge 
pe frenfoşit, adică îl pune pe unsori"... (Lafia). In această provincie 
unguentul mercurial farmacopeic sau empiric se mai numeşte unsoare 
de curve, nume inspirat de fratameniul obligator, fa care erau supuâe
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prostituatele din Timişoara şi preajma acesiei cetăţi, încă de pe vremea 
împărătesei Maria Terezia.

In Caraş se unge bolnavul pe întregul corp, se împachetează în 
cearşafuri şt i se dă să bea numai rachiu în Ioc de apă. Complicaţiile 
oe decurg firesc de aici nu descurajează pe bolnav: salivajia abundentă 
este privită ca o modificare binefăcătoare a  „sângelui rău", iar ente- 
rita emoragică este un semn tot aşa de favorabil. Dacă bei apă în Ioc 
de rachiu, moartea e sigură! (Lăcătuşiu).

In Pufna, şancrul sifilitic se tratează cu băi locale de apă caldă 
în care s’a fiert coaje de stejar. In Basarabia de Sud se ard fulgi de
pasăre, iar cenuşa se aplică pe leziunile sifilitice. In Ialomifa (Sterie)
alifiile pentru frafameniul local se prepară din untură de iepure şi gră
sime de mistreţ sau de arieni, amestecate cu sulfat de cupru. Alteori se 
aplică numai pulvere de sulfat de cupru. Cenuşa amestecafa cu miere, 
în acelaşi scop, se aplică în Cahul. In Durostor plăcile mucoase se tra
tează cu bâligar de bivol. La Turcii din Cadrilater, hogea citeşte din 
Coran şi ceremonia se termină, scuipând în gura bolnavului.

' Pentru plăcile mucoase amigdaliene, în unele părji se suflă în 
gât cu o hilpină de cucută sau de soc, diferite medicamente sau praf
de oase craniene arse. La gome se pune cenuşă rezultată din zdrenţe,
întrebuinţare largă mai cru: pansamentele cu făină de în, frunzele de 
crin ţinute jn  spirt, frunzele de nuc sau chiar zahărul pisat. Unii spală 
sifilomul primar pu fiertură de seminţe de cânepă.

Cei care socotesc că leziunile sifilitice ar decurge din cele sca- 
bioase, se ung cu petrol. Lâna de oi mâncate de lupi, atârnată într’un 
săculeţ de gâtul suferindului, ar avea virtuţi vindecătoare.

In fine, pentru a  încheia acest capitol, interminabil dacă ne-am 
decide să-I epuizăm, mai amintim că cei mai mulţi bolnavi de sifilis, 
neştiind că boala de care sunt atinşi este o boală generală, se mărginesc 
să vindece numai leziunile vizibile ale pielei şi în scopul acesta recurg 
Ia fot ceea ce îi îndeamnă imaginaţia şi Ie oferă farmacia empirică 
pentru diferite alte boli de piele, aşa de uşor de confundat nu numai 
pentru masa mare a suferinzilor, dar chiar pentru medicul nespecializat.

Tratamentul intern se face pe cale bucală sau prin fumuri. Pe 
oale bucală se iau pilule de Hg. făcute cu mămăligă sau miez de 
pâine înmuiat în salivă, apoi: maceraţie de cel-pieriî, o buruiană nu
mită şi pruciuliţâ sau spâiâcioasâ (Senecio vulgaris); decocţie de gher- 
ghin negru sau păduoel (Crataegus monogyna), decocţie de coaje 
de mesteacăn, infuzie de pătrunjel, folosit mult mai ales în 'blenoragie, 
deoocfie de brusture (Lappa major) şi de cimbru.

Se mai recurge Ia izmă (Mentha piperifa), piper negru, cicoare, 
sămânţă de cânepă, cimbruşor şi scumpia folosită Ia tăbăcitul pieilor. 
Se folosesc apoi: cuişoare, nucuşoara (condiment, Myristica moschata), 
sânge de nouă fraţi ( =  răşină de Calamus Draco), crengi de măr dulce, 
lemn cariat de larvele de rădaşcă (Lucanus cervus) şi salce (nu salcie!), 
foarte răspândită pretutindeni.

Salcea este rădăcina mai multor specii de smilax. Radix Sarsa- 
parillae este inodoră, au gust fad şi apoi amăriu şi acru, şi se întrebuin
ţează ca siidorific şi depurativ, dar mai ales contra sângelui stricat.
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n n r / i ă l  d,n,. B° sarabra esfe rădăcină de Smilax medica. Se pre-
Í  ! 7  ft®rb? °. JUn\atatf  df  zî- 50 1™™ înfr'un uicior legat W 

sarma, se adauga rachiu de drojdie, se astupă cu o cârpa uda, se

S l «  CUf> mCa,Zif' S® Scoafe' se decantează; safceoT preparată 
asHe se vsuca, se pisează şi se ia câte un vârf de cujii. C a tó de^ 
rezulfate, irebue administrată de o femeie băfrână, iertată de Dumnezeu, 
r e  cat de complicat, pe atât de inutil.

„ . . „Unu! di„n nenumăratele preparate complicate rezultă din- mercur 
san aca piatră acră piatră vânătă, pucioasă, sânge de n o u ă T J '

?  Ir“ , * " ? «  buIine'\ se iau 1 - 5  d im in u a  &comitent mult tutun, insa nu lapte sau alimente sărate.

cuit , r r Ca .,,b^ uH,or"  esfe foarte răspândită pe întreg teritoriul lo- 
rait de Komanr. Fumigajnfe sunt o moştenire îndepărtată şi tot aşa de
K E L «  , . ^ nîfe ™ rî uriale- Jaa f '« s  Catanée, Mossa, Fracastor, 
rallope şi alfi ferapeuji de prima jumătate a  secolului a l 16 -lea  vor-

S n S H S  t *  S- 6  f* .neajunsurile acestui fel de tratament, 
prelungit, băbeşte, pana in zilele noastre.

F U M  U E  I  L  E

r „ im u rile  se fac cu sulfură roşie de mercur, numită şi chinovaT 
după grecescul kmnavan, sinonim cu cinabru (germ. Zinn'ober) de

E w tó o ís o ?  » Í T Í " /  ,arnab°r'  f&nab5r- Termenul se întâlneşte şi la 
■ j  bs„tanfa se amestecă cu pucioasă, tămâie, şar (acetat 

^  cupru) şi după cum spuneam —  fapt deosebit de important —  cu 
foncioaica sau sancica, care nu e  altceva decât acidul arsenios, deci 
arsenicul lui Ehrl.ch, care a  făcut atâta vâlvă când a fost introdus în 
terapeutica ştunfifica a sifilisului, acum 3 0  de ani.

Amănuntul acesta ne dovedeşte că cea mai senzafională achî- 
zifie terapeutica dela începutul secolului a l 20-lea  îşi are precursorii săi 
anonimi şi geniali pe plaiurile Olteniei. Chiar numai acest unic ■ şî 
deosebit de remarcabil fapt constituie un îndemn destul de puternic 
pentru adancirea temeinică a investigaţiilor folcloristice, asupra cărora

lucrările sale °  °  afraS atenfia înde,ung stăruitor în cursurile şi

.. .  „ fumurilor variază după regiuni şi tămăduitor. Iată una
hpica: se ia un lighean cu cărbuni aprinşi, de lemn sau mai bine
de coceni de porxmib, se pune sub scaunul pe care şade bolnavul,'
Bau in faja lui, dacă stă în genunchi, se pun câteva gogoloaie de
chinovar sau sublimat, cât boabele de porumb, se acopere cu o pătură
mare să nu se piardă fumurile; acestea, pentru mai multă siguranţă, 
se mai pot trage în plămâni prin fevi de soc sau printr'o pâlnie.

La extremitatea nordică a  fării (Văscăufi, Sforojinef), se proce
dează astfel:

mi™:' Y ’1®,. muntoase sunt unele babe care ştiu să facă aceste fu
muri la bolnavii în stadiul eflorescent. Bolnavul plăteşte babei o anumită
suma, care se poate ridica până la 500 de lei. Baba scoate vreo 50_100
gr. de ţinobru, îl moaie uşor în apă, unge cu muietura o cârpă pe care o 
aşeaza în mijlocul camerei. Bolnavul se desbracă până la piele, se aşează în
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poziţie îngenunchiată deasupra cârpei. Baba îl acoperă cu o pături de lână 
peste tot şi aprinde cârpa, care dezvolta un fum oribil do suportat pentru 
bolnavul silit să-l inhaleze. După această operaţie, baba opreşte pe bolnav 
la ca acasă. Procedeul 90 repetă şi în zilele următoare, până dispar manifest 
tatiunile“. (Ţopa Casisn).

Pentru medic complicaţiile ce pol decurge de aici sunt prea cu
noscute pentru a mai insista asupra lor.

In unele părfi (menfionez: Zam, Hunedoara) sunt adevărate afu- 
mntoare, după modelul celor de acum 3— 4  sute de ani, ba Ia M ă- 
gina din judeful Alba, sifiliticul se bagă în cuptor, după ce s’a scos 
pâinea, ca  să  asude cât mai mult.

După câteva zile, sifiliticul care urmează un astfel de tratament, 
de abia se mai poate fine pe picioare, mai ales dacă în timpul acesta 
nu bea şi nu mănâncă nimic, sau mănâncă numai azimă fără sare, 
cum prescriu adesea babele atotputernice.

Tratamentul durează 9 , 11 sau mai multe zile sau câteva săptămâni, 
după tradiţie şi capriciu. Pe lângă cele arătate, în timpul tratamentului 
se mai fac şi următoarele prescripfiuni: Bolnavul n’are voie să se spele; 
bea numai apă caldă şi cât mai multă fuică; nu bea apă de Ioc c î 
numai chişleag şi mănâncă „pogăci" (Pojorâta, C .-Lu ng); nu mă
nâncă de Ioc carne de porc; în odaia cu fumuri nu intră decât cel 
care tratează; femeilor însărcinate nu li se fac fumuri; efectul e  mai 
sigur dacă mercurul se cumpără pe bani de căpătat.

Apoi: cine face fumuri timp de un an nu se va expune la frig 
şi'nici nu va face baie rece. Şi în fine: rezultatul tratamentului se veri
fică dând bolnavului să mănânce acrituri: dacă reapare boala, înseamnă 
că nu s’a  vindecat.

Ceremonia tratamentului este însofifă de diferite descântece. Iată 
unul din Lungani, jud. Iaşi:

„S’a pornit Sf. Gheorghe să mâie codrii şi munţii. Nu mâna codrii 
şi munţii, ci mână cel perit dela cutare, din fată, din trup, din cap, s ă ’ 
rămâie el curat" şi luminat, cum Maica Domnului l-a  lăsat“ (Terzici). '

In timp ce se rostesc aceste cuvinte, regiunea atinsă de leziuni 
sifilitice se spală cu decocfie de şovârv (Origanum vulgare).

Altul din Stolniceni, jud. Baia (D . Pelin).
„S’a sculat cutare disdedimineată, s’a spălat şi pe cale, pa cărare a 

apucat. Când la .mijloc de calc, nouă lupi albi îl întâlniră, cu gurile i i  muş- 
cară, cu unghiile îl zgâriară, cel perit i s’a stârnit. Cutare a început â 
plânge şi a se văita. Maica Domnului de sus îl auzi, - pe scară de aur sa 
cohorî şi la  cutare se duse; — De ce plângi, dei ce te vaiti ? — Cum nu oi 
plânge ş i nu m’oi văita, că cel perit mi s’a  stârnit. — Taci nu plânge, 
nu te văita, că de mâna dreaptă 'te voiu lua şi de cel perit te voi scăpa.. 
Vei rămânea curat şi luminat, cum eii te-am' lăsat“. (Se descântă cu apă 
de oimbru cu care se spală şi leziunile).

In fine, ultimul din Buda/1 jud. R .-Sărat.
„A plecat pe vale, pe cărare, s’a întâlnit cu 9 lupi în cale. — Voi 

9 lupi, după 9 văi adânci, unde ’atf Iplecat? —  Noi am plecat la  ipărul roşu 
şi la mărul roşu, să-i roadem, să-i scoatem din tulpină, din rădăcină. ■ 
Nu vă mai duceţi la părul roşu ci duceti-vă la cutare, să-i roadeţi peritul“.

• *
* *
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In folclorul medical românesc se întâlnesc numeroase alte obi
ceiuri privitoare Ia etiologia şi tratamentul empiric a l sifilisului. N ’am 
intrat în alte amănunte, pentru a  nu ocupa prea multe pagini într'a 
revistă, al cărui scop principal ieste altul. Pentru motivele arătate mai 
sus, problema nu este lipsită de interes şi ar merita să fie adâncită, cu 
concursul confraţilor din diferite părţi ale ţârii, cărora Ie mulţumesc 
de pe acum pentru eventualele contribuţii ce ar fi înclinaţi să aducă, 
trimiţându-ml material folcloristic informativ privitor Ia sifilis, blenoragie, 
ca şi Ia igiena şi patologia pielei.

B I B L I O G R A F I E :
Academia Română: Dicţionarul limbii române. — Bloeh Iwan: Der 

Ursprung der Syphilis, Jena, 1901— 1911. — Bologa V.: Din istoria sifilisului, 
Cluj, 1931. Bologa V.s Empirische Heilpraktiken der Volksmedizin im 
Lichte neuzeitlicher Forschung, Mediziniqcho Zeitschrift, Heft 4—5, 1941. — 
Episeopesen Şt.: Oglinda sănătăţii şi a frumuseţii omeneşti, Bucureşti, 1829. 
— Laugier Ch.: Contribuţiuni la etnografia medicală a Olteniei, Craiova. — 
Lcon N.: Istoria naturală medicală, a poporului român, Academia Română, 22. 
X I . 1902. Pamfile Tndor: Boli şi leacuri la oameni, vito şi păsări. Aca
demia Romană, 16. V. 1911. — Panţn Z .: Plantele cunoscute de poporul 
român, Bucureşti, 1906. —  Voina A .: Prostituţia şi boalele venerice în Ro
mânia, Bucureşti, 1930. —  Voina A .: Bolile venerice în populaţia rurală, 
Revista de igienă speială Nr. 1—6, 1940. — Voina A .: Sinonimele folclo
ristice şi tratamentul empiric al sifilisului, Soc. de istoria medicinii, 1940

GONÂDIN
Hormonul de maturaţie 
al hypofizei anterioare

i Riguros titrat în unitătl şobolan (U. R.)
Activează funcţiunea ovariană

Amenoree primară şi secondară. Dismenoree. Tnrbnriri de pnbertate

| Syndromul Adiposo-Genital
1 Cutia eu S  fiole a 100 U. R. şl 5 fiole dlaolvant

. . 5 fiole a 250 U. R. şl 5 , . f

O fiolă zilnic tn Inţecţiune intra-musculară â
In prlmelo 8 -10  cile după menatruaţie. t

Reprezentanţa p. România : S. 1. F. s . a. r. Bucureşti IV, Avram lancn 32.
Telefon 561.51.





PELLACOTIN
Dr. R A D U

V ITA M IN A  P.P. (AC ID  N ICOTINIC)

p e l a g r a

GASTRITE H IPOACIDE  
A C H I L I E  G -A STR ICA  
P O R F I R I N U R I E  
INTOXICAŢIUNI DIVERSE  

( M E D I C A M E N T O A S E )

FORME COM ERCIALE : ,

CUTI1 cu 5>’S. 50 FIOLE PELLACOTIN ă 6 ce. (SOL. 30 0) 

T U B U R I  cu 20 TABLETE (ACID N ICOTIN IC  „ALFA*)

DR. ALEXAN DRU  RADU
B U C U R E Ş T I 3, STR. SO FIA 14.



Medicina socială

P R I C I N A  P R I C I N I L O R  
Peste 20 m iliarde cheltuieli anuale pentru bSutură

de Sublata causa,
tolitur effectus

D-r ALEX. MANOLESCU
. Membru In Consiliul activ al „Ligii Temperanţa“

Moarte fără pricină nu este, şi pricina cea mai de seamă a 
situa{iei îngrijorătoare a  sătenilor şi a  muncitorilor în general, este 
băutura. Noi medicii îi cunoaştem mai de aproape răul, dar şi alfii 
sunt îngrijoraji de plaga băuturii. Fostul vistemic şi Prim Ministru 
regretatul Vinfilă Brătianu, priceput în chestiunile fiscale ale alcoolis
mului a  spus lapidar în şedinfa parlamentului:

„Statul să nu ge îmbete din be^ia tuturora“...
„In loc de a se fi urmat o politică de stăpânire, de stânjeniră a 

alMelismului, s’a făcut cu bună ştiinţă mai mult o politică de aleoolizaret 
demagogie şi otrăvire“........

„Bugetul Statului să-şi caute în altă parte resurse“ .

Această grea problemă, unde două principii, unu! nevoia d̂e 
bani şi altul de material uman, hu pot duce cauză comună; două 
săbii nu încap într’o teacă, spune Tomânul.
' Şi dacă între ieri şi azi frebue să fie o continuitate; în această 
problemă, ce a  fost ieri, azi trebue să fie poveste.

Să  .vedem una din cauzele cele mai de seamă, a  mortalităţii 
dela noi. Aceea despre care Darwin a  spus:

Prin îndelungatei cercetări ale bunicului şi tatălui meu, care se 
întind la o durată de mai mult de o sută, de ani, am dobândit încrederea, 
eă nimic nu a adus mai multe suferinţe, boală şi mizerie, decât viciul 
băuturilor spirtoase“.

D -r Iacob Felix, încă în 1860 , Ta câfiva ani după ce a  venit 
în jară, a dat alarma:

„Stomacul sătul de buruieni şi mămăligă goală, cere un aliment 
iritător, care este rachiul şi se dă. şi copiilor“.

Profesorul A. D. Xenopol, în cuvântul adresat copiilor, în 
broşura mea „Sfat copiilor de săteni, primejdiile bejiei" Ie spune:

„Boala aceasta de care vă vorbeşte Domnul medic, este cea mai 
rea, mai întâi, fiindcă noi singuri ne-o aducem pe cap. Apoi fiindcă este 
aducătoare de sărăcie, de purtări rele... ■ •

D -I Profesor I. Simionescu, Preşedintele Academiei, autonul căr
ticelelor, „Cunoştinje folositoare", ne spune relativ Ia alcoolism»

\
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multes^; f E d e  de a m T n n “ " 1’ ţ " treo. Iţalitatca- Cârciumile 8e te
niei în’ casa ^ l „ i a  c a l  are abia°n d,e *“ică ““ « P - * .
s’an învăţat *  gus£ Z  Zt dea din £ “ *“ *  ^  P âni •»

P im e n ^ ^ L Î ^ D  J ' ' / * * ' 1™ . “ f * ?  f,a^ i  ^ o t u l  Mitropolit

S i g Z d ^ ^ a .  “  fonl,aforu, *> direcforuI ««u D-r

ţi CU , scP̂ i■|S ' ^ f iarhU^ NiC^ im, °  P™pâvăduif cu cuvântul
şi cu sensul, contra acestei patimi. I. P. S. S . este Preşedinte de
onoare a  sociefăfii . .Liga Temperanfa", subsemnatul având o n ^ r S  
de a  fi membru in Consiliu! activ. Neobositul luptător P. C . S  Archi- 
mandrit _Scnban, de decenii luptă. D -r G . Banu, D-r Ernest Ene 
econom,st, activează intens. Actualul Consiliu a l , Ligii Tempe a n f^ ' 

"  chestiunii, care face ravagii din ce în «  ™ î

™ "i s f ţ ^ a s  p s z ”  *** ■  - » « * «

S S n S . ’T '  a f i S i Î ;  “ i f e
reforme-e vor f, ,n zadar, dacă lăsăm ,ca 2 0  miliarde, _  pe pu in, -  
sa se risipească anual pe diferite băuturi. ^  P̂ i

Consecvent cu activitatea mea de 4 7  ani, activez şi acum.
5a vedem, este chiar' aşa^de^ tragică sihiafia cum spunem noi?! 
In anul bugetar 1 9 4 0 - 1 9 4 1  s a  trecut prin gâtlejul muncifo- 

3 ;  ™ nma' f a » "  decât 13 3 0  vagoane sp K  concentrat de 96  
4 5  ™90ane f^'că tescovină, drojdie etc., 4 2 5 .5 5 4 .6 1 4  litri 

de bere. Pentru acestea, bugetul statului a  supt din buzunarele oa
menilor, Ia rondul său, 2  miliarde, 381 mii. 6 9 4 6 1 4  Iei plus circa 
9 0  milioane taxa de 4 % .  Vinul nu intră în această socoteală 
Ş o are ce  se încasează taxa pe hectar. Ne putem însă, face ide»',

S rT  v î  “  f e « V,nbo,n ° nU 1 9 3 0 ~ 31 s’a  consumat 2 8 8 .7 9 0 .0 0 0  
’J u  sunf ‘«f- 9[38~ 39  - S a  COnSl!maf' 3 7 7 -7 7 6-000  litri vin. Aceste 

c  he sunt oficiale,^ se găsesc în darea de seamă anuală a  acîivităfii

C 9,IS t e I : r ranh  J *  ? erf U 1940— 1941 , raportor fiind Domnul bfanescu. Director .G -ral al Ocrof. Sociale.

_  p u !  n t *  va,oarea «»sto r băuturi, căci, nu se bea
pe gratis. Profesorul Obregia, a evaluat la 14  miliarde în 1924 . 
Domnul Doctor Ernest Ene, Ia 19Vs miliarde în 1938 . (Vezi „Timpul")

W  S<IU Î o S f' nU trip,af’ ,a s ’a ridicat^diel-
hnala băuturilor pe 1 9 4 0 - 1 9 4 1 ,  şi ce nu se putea înfăptui cu cele 
zea  şi zeci de miliarde.

Iată o pildă în mic, ce cheltuială se face pentru otrava de 
cauturi. In patru comune din fosta mea plasă s’a  băut:

In 19 2 4  pentru Iei 1 0 .4 5 5 .8 7 0  
„ 1925  „ *  „  12 .5 4 8 .5 3 7
» J 9 2 6  „ „  1 1 .8 7 0 .5 6 8
.. 1 9 2 7  „ „  1 5 .0 8 6 .1 7 8
„  1 9 2 8  „ „  9 4 4 .6 2 8  >
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Dece această scădere, care dacă ar fi fost reală, ar fi fosf cei mai 
mare succes. Realitatea esfe însă, alfa. A  apărui aşa zisul spirt ne
gru, —  nu că era negru —  ci că  se scotea pe furate noaptea, pe 
întuneric, fără a  se plăti taxele statului, din cauză că s 'a  pus taxă 
mare pe spirt, pentru a se încuraja vinul. Cele 5 9 .4 0 6 .7 7 8  Iei 
cheltuiţi de fărănimea din cele patru comune, reprezintă contrava
loarea a  4 5 .335  hectare de ogoare de arătură şi fănefe, pe preţul 
împroprietăririi.

Trimifând aceste cifre fostului Ministru de finanfe, Vintilă Bră- 
tianu, a  refuzat să Ie dea crezare, şi a delegat pe cei mai destoinic 
Director de minister, colaboratorul său în chestia alcoolului, D-I Zamfir 
Brâtescu ca să-i fac dovadă de realitatea acestor daie. Am făcut-o
pe deplin. La fel, adormitul întru Domnul Mitropolitul Pimen, care a 
mustrat pe săteni de această patimă, cu prilejul Hramului Bisericii 
din Vorona —  Tudora şi a  trecut raportul meu în apelul adresat
tării „Unde mergem“. Mă întreb, dacă săteanul nostru este din fire
alcoolic, sau dacă alţii poartă vina?

Sunt sătenii noştri, befivi din naştere? sau alţii poartă vina?
Eu n ’am linguşit niciodată pe fărâm, căci nu am fost candidat la 
deputăfie şi ca apoi în 4  ochi să-i vorbesc de rău. Din contra îi 
dojeneam, când greşeau şi în particular şi la şezători culturale; ba 
chiar când aveam prilej să vorbesc în biserici^ Nu odată mi-au 
mulfumit pentru îndrumările date.

Sătenii din Moldova încă prin jalba trimisă Divanului Ad-hoc 
din 1859  s'au plâns că li se vindeau băuturi otrăvitoare. Recunosc 
dreptatea lor. Dacă astăzi încă mulfi săteni distilează într’un mod 
Primitiv ţuica şi conţine impurităţi, rău făcătoare sănătăţii; dar mite 
acum 1 0 0  ani, cât de primitive era aparatele velniţelor pentru pre
pararea spirtului?

Velnifele datează din vechime mare şi erau producătoare de 
venituri ca şi acum, în folosul mănăstirilor, a  căror moşii erau în
chinate lor.

Iată crâmpei dintr’o scrisoare oe am primit-o dela unul dintre 
cei cu bătături în palme şi care răzbună acuzaţia, adusă muncitorilor 
că sunt befivi:

„Deşi nu vă cunosc perspnal, totuşi din scris vă cunosc deajuns.......
Am simfit în D-voas,tră o conştiinţă nealterată şi o grijă profundă, 
pentru viitorul acestui neam, motiv puternic pentru mine de a-mi însenina 
oarecum sufletul şi de a-mi da o rază de speranţă, pentru îndreptarea 
acestui rău carea stăruie în această tară....

La doi paşi de casa în care locuese, în Str. Pericle Gheorghiu,
este bul. Traian Moşoiu fost Pieptănari, arteră" principală din acest cartier.
Ei bine, pe o lungime de eirea, . 500 (einei sute) de metri sunt treisprezece
cârciumi, care în ciuda tuturor legilor stau zi şi noapte deschise.

Aproape la uşa fiecărei cârciumi, stă un grătar fumegând, care
împrăştie mirosuri atrăgătoare, întocmai ca o Imomeală pusă pentru şoareci, 
epre a f i  atraşi în cursă.

In special de Sâmbătă dela orele 12 a. m. se fac aceste pregătiri, 
tocmai când muncitorul, meseriaşul şi chiar micul funcţionar vin şi ei /
înspre casă cu câţiva gologani în buzunar. In acelaş timp, la  poarta fiecărei 
case gospodinele aşteaptă cu braţele încrucişate, fiecare pe soţul ei să vină
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cu. banii acasă pentru a cumpăra cele trebuncioasiC gospodăriei. Aşteptarea 
este de multe ori zadarnică.- Bărbatul • a’a oprit la  una dintre aceste 
blestemate cârciumi, băcăniile u’au închis, iar banii se strecoară în tejgheaua 
cărciumarului, alimentele rămânând pe planul al doilea.

Ce ironie! Băcăniile închise la oră fixă, iar cârciumile deschise, de 
multe ori şi toată noaptea.

Dumneavoastră sunteţi Vice preşedintele Societăţii Regale de Istoria 
medicinei, deci şi om de ştiinţă 'şi om de suflet, având această calitate
ca şi pe cealaltă, asta v’o spun fără nici un fel de măgulire, am simtit 
că se poate sta de vorbă cu Dvs. Sprijinit pe aceste argumente, îndrăz
nesc să vă rog a lua în consideraţie rugămintea mea ce urmează:

Respectuos şi din suflet vă rog duceti-vă la M. S. Regele şi spuneti-I- 
pe larg această problemă ajutat de luminata Dumneavoastră minte şi. 
mai mult ajutat de sufletul Dvs. bun. Şi E l vă va înţelege.

C ât adevăr şi înţelegere, în rândurile acestui brav muncitor.
Chestiunea aceasta mal are o Iaiură şi mai însemnată. Po

vestea anteriului Iui Arvinfe se cam potriveşte.
Bugetul şi C . A_ M . sunt foarte mulţumiţi de încasări; nu 

ştiu însă, dacă şi Domnul Ministru al sănătăţii publice, care este
acuma şi care este succesorul Profesorului Obregia la catedra şi 
clinica de boli mintale e  muljumit. Domnia-Sa cunoaşte la câte zeci 
şi zeci de milioane se ridică cheltuiala anuală cu întreţinerea celor 
şase sute de paturi Ia spitalele de boli mintale şi ospicii.

Domnul Ministru a l Economiei Naţionale ar putea să ne spună 
cât pierde economia fării prin neactivitatea a  2.19Q.OOO zile ne-, 
lucrate de aceşti neputincioşi. Dacă am pune minimal de 100  lei
pe zi, Ia câte zeci de miliarde se ridică pierderea anuală?

Luăm cu o mână şi dăm cu amândouă.
Mai este o serie care dela chef ajung Ia Văcăreşti. Alt rând. 

de cheltuială şi de zile pierdute.
Mai este un capitol mare de cheltuieli, pcela la gărzii finan

ciare, puzderie de inspectori, subinspectori, controlori şi agenţi.
C ât mai rămâne din cele două miliarde încasate, dela băutură, 

altceva decât: nebuni, criminali şi cu alte metehne.
Şi cu vinul s’a  păcătuit, cu cel zis de terasă, cel cu pata roşie. 

Domnul Costin G h. Sturza ne-a spus:
„Este altceva mai 'grav încă în Basarabia, unde nu se mai hrăneşte 

lumea, dar sa îmbată. Ea a îos,t năpădită, acoperită pe toate dealurile, 
altă dată, producătoare da hrană. Astăzi pustiite de secetă, cu plantaţie 
aşa zisă vită de terasă, hibrizi, producători direcţi — care e vie,, cum 
pădureţul este măr, şi care. toamna, la  epoca culesului, pătează orizontul, 
cu. largi întinderi roşii, evocatoare de putregai şi de tragedie. Bărbaţi, femei, 
copii de şcoală primară, (Notă: şi a lţii mai de soi) mânjiţi pe fată şi pe 
cămăşi, se clatină pa drumurile noroioasa sau 'horcăie în marginea şan
ţului...“. . - ; "

Iată spovedania regretatului Ministru de Finanţe, Vintilă Bră- 
tianu, în şedinţa Gamerii, în anul 1 9 2 6 :

„Sub pretext de unificare am introdus libertatea completă, fără con
trol a fabricatiunii rachiului de pruna şi a rachiurilor din diferite produse 
viticole. Am făcut cu bună ştiinţă demagogie şi otrăvire. Am unificat 
nu întinzând legea lui Costinesjcu-restrictivă; dar am luat măsuri adminis-- 

. trative în vechiul regat şi în contrazicere cu legea lui CostinespUj după 
diferita cereri şi presiuni.
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„Am înlăturat măsurile sănătoase ce se găseau în vigoare în nouile 
provincii şi care erau protectoare sănătăţii populaţiei şi astfel Domnilor, am 
făcut -o politică, pot s’o spun, nesocotită, de otrăvire a poporului nostru.

A greşi este omeneşte —  mai ales în politică —  mai omeneşte 
este însă când recunoşti greşeala. Spovedania aceasta îl onorează 
şi-l cinsteşte memoria. Nu s ’a  mărginit numai Ia stabilirea diagnozei 
şi prognozei întunecate; dar ca meşter bun şi priceput a  găsit şi 
leacul. Leacul este: într’o formulă lapidară, simplă şi concisă: „Sta
tul să nu se îmbete din 'befia tuturora".

„Bugetul statului -să-şi găsească alte resurse pentru acope
rirea nevoilor sale".

Acel care va înfăptui această reformă, fără de care totul va 
fi şubred, va treoee cu adevărat Ia nemurire.

Cu adevărat atunci, lapte şi miere va curge în fără.
Cheltuiala pentru băutură anuală este de 2 0  miliarde —  aproape 

cât bugetul ordinar al statului, şi câte nu se fac cu cele 2 0  de mili
arde pe an.

Din generafie tânără se ridică un luptător, D-I Emesl Ene| 
fost subsecretar de stat care a pus mâna acum vreo trei ani pe următorul 
afiş dela sate: Vrei să scapi de Pelagră, bea alcool Monopol!!!

Imi amintesc de o circulară a direcţiei monopolului alcoolului;, 
în care cerea ca în listele de bucate dela bodegi, să se treacă şi 
produsele monopolului, şi în galantare să se rânduiască sticlufele cui 
felurite băuturi şi culori, în mod vizibil. Cu alte cuvinte: încearcă-mă 
şi rămânem prieteni.

C ât adevăr în scrisoarea muncitorului pe care am amintit-o mai 
sus, că  sunt împinşi Ia chef şi Ia risipă.

Nu este tocmai mult de atunci, când s ’a  săvârşit de către 
unii fabricanfi lacomi de câştig uşor, atentat Ia viafa şi sănătatea 
publică şi au pus în vânzare în locul spirtului de cereale, cel etilic 
„spirt metilic", care se înfrebuinfează numai în industrie. Urmare 
a  fost, îmbolnăviri, fără ca medicii să poată explica originea răului. 
Până îhtr’a  bună zi Ia o nuntă din satul Cufuşca din nordul Mol
dovei; Ia o nuntă, veselie mare, otrăvire în masă până dimineafa, 
9  morfi. Chestiunea a  fost adusă în parlament de D-nuI D . Ionescu 
D. Botoşani şi cu ocazia discufiei D-nuI Deputat iustin Ionescu a 
spus: „ O  acuzafie ju stă". Greşeala D-Iui este: că a  răspuns în 
mod- glumef, acolo, unde trebuia să răspundă foarte serios.

Ministrul de Finanfe cu adresa No. 61835  face următoarea 
întrebare celor de Ia sănătate:

„Vă rog să-mi daţi xelatiuni, căci po piaţă s’a pus în vânzare un 
spirt otrăvitor, numit Metanol. Sa poate vinde' acesta ? Ce măsuri luaţi ? 
Fiindcă organele noastre de control îmi aduc ştirea, că se pune în vânzare 
pe piaţă acest spirt şi se produc cazuri, — deocamdată încă nu erau mor
tale —  dar cazuri de turburări mari ale întregului sistem nervos al 
consumatorilor“.

, C e ştie satul nu ştie bărbatul.
Ministrul de Finanfe a primit următorul răspuns cu No. 1 9 4 6 2 :

• „Ministerul nostru nu a fost sezizat prin nici un organ al său până 
acum, că locuitorii în -neştiinţa lor se servesc în locul alcoolului denaturat 
de alcoolul metilic cum se specifică în raportul D-voastră“.
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„Că se pot ivi întocmeaţi, accidentaţi de alcool metilic, cum se 
întâmplă cu amoniacul, acidul sulfuric şi acetic este adevărat; nimănui 
însă nu i-a trecut această cauză prin minte, să prohibe comercializarea 
lor; după cum nu le-a venit prin gând, să prohibe vânzarea săpunului 
şi a frânghiei, fiindcă unii se spânzură; sau a cuţitelor şi a ciocanelor, 
fiindcă unii vor să se taie şi să se lovească“.

„Ilaritate".
Ministrul de Finanţe a pus următoarea apostilă: „O  asemenea 

adresă nu merită răspuns". Cei dela Finanţe s’au adresat atunci chi- 
miştilor, cari au arătat că, este otravă, chiar atunci când se între
buinţează ca fricţiuni.

Nu a  fost îndeajuns spirtul etilic, s a  mai adăugat o otravă cea 
a metilicului.

Cum de s ’a ajuns Ia această nenorocire?
In 1927  opinia publică fiind pregătită şi pornită în contra spir- 

tu.ui; şi fără a depăşi modestia, —  bătrânii se laudă că şi copii —  
n am fost tocmai codaş în această pregătire. Ministrul respectiv de 
pe afund a  profitat de această stare de spirit şi sub motivul că 
viţa de vie este mai autohtonă, decât cartoful şi porumbul, etc... din 
care se fabrică spirtul etilic, a pus taxă de 104  Iei pe litru de etilic 
plus alte taxe comunale şi numai 10  Iei pe spirt din vin şi ţuică, 
urmarea imediată a fost: ivirea celui meiilic în doze crescânde, 
pricinuind 75 morţi, otrăviri verificate şi mii de îmbolnăviri nediag
nosticate şi mână în mână cu aceasta, venitul statului dela 1 miliard 
351 milioane. Ia 4 0 0  milioane în 1928 , scade treptat, treptat Ia 
221 milioane, 186— 1 5 0  . milioane. In 1930  şe pune Ia ordinea zilei 
spirtul zis negru —  nu era negru —  era tot cel alb şi limpede, 
dar poreclit negru, pentrucă se scotea noaptea pe furiş, ca să nu 
plătească taxă. Statului. Procesul acestor negri abea mai dăunăz? 
ş a  terminat. Cel al rău făcătorilor dela metilic, acuma un an mai 
era pendinte, pentru un pârlit de misit: restul vinovaţilor au luat calea 
Domnului! După cum arată autorul interpelării amintit mai sus, spirtul 
metilic sub numele atrăgător de metanol tărie de 96° se vindea făţiş 
cu 140  lei litru. De Ia 7 4 0 0 0  în 1927 , ajunge vânzare în 10 luni 
din 19 2 8  |a 8 9 4 0 0 0  litri şi proprietarii fabricelor nu s’au întrebat, 
nu s au mirat, unde merge. Ş ’au prefăcut că nu ştiu.

Cum cerealele sunt puţine şi extrem de scumpe, mă gândesc 
ca nu cumva mâine un alt metilic şi sub o altă etichetă otrăvitoare 
să nu apară.

Afacerile sunt afaceri a spus-o Anatole France. In revista ,yTem- 
peranţa" din Aprilie Dr. An hm lonescu Senior membru at Ligii sem
nează următoarele:

„Trecând, zilnic de vreo 3—4 ori pe Calea Griviţii, cam în faţa 
Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, vedeam înşiruiţi oamenj, fe
mei, chiar şi copii câte 2 în  rând, formând o coadă de vreo 10 metri în 
faţa uşii unei prăvălii, la  care păzea un gardist.

„Am crezut că acolo se distribuia alimente pe cartele... Când colo 
era o prăvălie de desfaoere de alcool (spirt) al Statului. Am trecut şi 
prin alte părţi pe Griviţa în sus, apoi pe Văcăreşti, Dudeşti, pe unde 
profesiunea îmi poartă paşii. Pretutindeni aceiaşi îmbulzeală, la  uşa unde
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se vindea spirtul. Stau ceasuri întregi în ger şi viscol, mii de oameni, 
femea şi copii, tremurând de frig, dar numai să apuce o litră de spirt“.

„întrebând ee faee en el, mi s’a răspuns, îl f*eei rachiu, că iî
a? V  ,zihăr’ aP°‘ »  b<*°, Pentru eă-i bun, întăreşte,

ţine de cald şi da pntere Ia muncă, ba fereşte şi de boală“.

Spirtul are puteri miraculoase; line Ioc de mâncare, de foc 
în sobă, p tc.!!

Legea fiscală a  D-Iui E. Cosfinescu cât şi cea sanitară, de 
proteefia^ sănătăfii sătenilor, nu îngăduie, q  vinde spirt decât numai
direct cârciumarilor, care trebuie să-I prefacă cu apă întâiu de 32° 
ş i î n  ultimii ani s a  ridicat ia 4 0 °  concenfrafie, şi iată că astăzi fiecare 
bea de tăria după pofta inimii.

„ Aprih8 cu începerea noului an bugetar 1942/43 Direcfia 
vânzării alcoolului a  dat sfoară prin fără, că  norodul nu va duce lipsă 
de spirt, nu însă şi de spirit înfelegător. In ziare s 'a  publicat cu
litere mari, fipăfoare, unde se află oficiul de vânzare din capitală.
A  avut grijă să arate şi ce cantifăfi se pot cumpăra dintr’o dată.
Reproduc din minte: 5 litri spirt, 5 de spirt medicinal (albastru)
pentru friefii, cinci litri spirt denaturat pentru ars şi cinci litri din di
verse fabricafii de spirt. Şi lumea muncitoare şi meseriaşii au dai 
năvală. Fac coadă. D-nuI D -r Emest Ene fost subsecretar Ia Domenii 
cunoscător al problemei alcoolului, a ridicat chestiunea în „Timpul“ : 
J*‘au 00 bun, buna stare, dacă muncitorii irosesc avutul pentru bău- 
lură isvor de boli şi alte nenorociri". La fel a  fost între 1922— 30, 
când atunci cu adevărat a  curs lapte şi miere în fără, dar ce 
folos, a  curs şi mai multă băutură şi femeile au dat de gustul lu
xului. Pelagra care dăduse înapoi, din 1932  e din nou Ia ordinea zi!eî. 
I Aceasta este realitatea sau subrealitafea cum spune D-nuf Prof. 
î .  Simionescu, preşedintele Academiei Române. Reforma se împune 
de urgenfă, dar ne dăm seama, că în clipa aceasta nu se poate face
cu una cu două; dar trebuie pornită cât de curând, deoarece fără
pceasfă reformă fotul este în zadar.
_  Istoricul A. D. Xenopol, în volumul privitor Ia domnia Iui 
Cuza-Vodă, pomenind de alarma dată de D -r lacob Félix, de alcoolî- 
zarea şi inanifia ^sătenilor, de ivirea pelagrei, prin formula antică' 
„Caveanî consules" (vezi analele economice 1861 , pag. 6 2 ), Ie-a cali
ficat drept cuvinte profetice.
A _n . P©Iogra a aparat în Moldova Ta 1830 , apoi în Muntenia. In 
1 8 9 4  au fost 66 9 0  cazuri. In 1898  au fost deja 1 8 0 0 0  de pela- 
?o a o  înr?gislTaÎi' câf* neînregisfrafi?! In 1903 au fost 4 0 .0 0 0 , în 
1 9 3 9 : 9 4 1 0 6  dintre care au murit 2873  şi mii şi mii inapfi de muncă.

Cam câfi sunt acum, şi câfi vor fi în  anii următori? Alco
olismul are mare parte de vină în problema Pelagrei. înfrânând 
prima, vindecăm a  doua.

Ţările nordice să né fie călăuza.

M . M . .  R.



Debilitate — Caşeule — Creşteri întârziate — Convalescenţe 
cu semne de insulicienţă sau tnrbnrărt evidente ale 

glandelor paratiroide ian  hlpoiiză

CALCIGENOL
g r a n u l e

Foeiat de Calciu mlcelar, Hlpolizâ, Paratlroidă.
Granule: 2—3 linguriţe de cafea pe zi.

Rachltlem—Toate lormele de tuberculoză—Limfallsm—Carii dentare 
Creştere dificilă—Sarcină—Alăptare—Fracturi, etc.

CALCIGENO
IRAD IAT

Fosfaţi de calciu cololdall -ţ- Vitamină D.
Lichid. Adulţi: 2—3 linguri de supă pe zi.

Copii: 2—3 linguriţe pe zi.

Neurastenii—Nevroze -  Maladii coniomptive—Tuberculoză etc.

CALCIGENOL
Fosfaţi de calciu In suspensiune coloidală 

Lichid. Adulţii 3 linguri de supă pe zi.
Copii ■ 3 linguriţe pe zi. „

LABORATOIRES DOCTEUR PINARD -  PARIS

Literatură şi eşantioane:
Laboratorul Farmaceutic „LUTEŢIA“ S. A. R.
* 103, Str. Toamnei, Bucureşti III. Tel. 22138.



Consiliul Sanitar Superior

ACTIVITATE IN CADRUL IN STITUŢIUN ILOR 

SANITARE DIN OLTENIA

P R O C E S - V E R B A L .

In luna Sept. a . c„  însojiî de D-I Inspector General Sanitar al 
Regiunii şi de D-l Medic Primar al judefului, am vizitat între alto 
institafiuni Dispensarul care serveşte de Sediu a unei mari circumscripjii 
rurale. Cele constatate au fost consemnate în următorul proces-verbal.

. Localul dispensarului are nevoie dc văruire. Pentru aceasta, D-l Medie 
al Circ. va interveni la Primăriile comunelor ce aparţin Circ. sale, să dea fon
durile necesare, aşa cum au dat şi alte comune pentru dispensarele medicale. 
Cu aceste fonduri va cumpăra varul necesar văruirei şi va plăti mâna de lucru 
sau va aranja de aşa fel să se dea direct varul necesar, iar mâna de lucru 
s’o dea primăria comunei în care este situat dispensarul.

Rezolvarea acestei probleme depinde numai de interes,ul ee-1 depune 
D-sa şi având în vedere că timpul es,te încă frumos, va depune toată stăruinţa 
eprd a s,e rezolva favorabil.

Va curăfa ierburile care sunt crescute chiar lângă poarta de intrare şi 
care împiedecă deschiderea portei miei.

Va amenaja şi căuta să întreţină în buni stare treptele de urcare la 
clădirea dispensarului.

Constatăm că toată curtea dispensarului este ocupată de gospodăria D-l ui 
Medic, deşi ar fi putut să şe mulţumească, numai cu jumătate din ea. Astfel 
în fund axe o aşa zisă grădină de zarzavat în care îşi tins în jumătate din 
lăţimea ei 5 poxci, iar în cealaltă jumătate — unde se găseşte şi o fântână — 
are un mic cotet cu pereţii din lănteti zidiţi cu pământ şi îşi tine rate, 
curci, etc.

In closetul anexat la  exteriorul clădirea dispensarului şi care este compus 
din două compartimente, unul este aproape neîntrebuinfat, iar în unul îşi tine 
hamurile cailor, aşa că, bolnavii cari vin la dispensar, eventual nu se pot servi 
de privată.. .

In partea din fată a curtei pasc şi şe plimbă ratele D-lui Medic, aşa 
că se poate spune că toată curtea este numai pentru uzul său personal. .

Acoperişul dispensarului ce este de ţiglă, are nevoie de oarecari mici 
reparaţii. Constatăm însă că deşi primăria i-a pus la dispoziţie ţigla necesară,, 
deşi spune că a făput reparaţie, nu sp  constată nicio îmbunătăţire.

I  se atrage atenţia şi i s,e pune,în vedere, ca să înceapă, imediat filarea 
ţiglei şi terminarea reparaţiei în bune conditiuni, mai ales că primăria îi 
pune totul la îndemână, aşa după, cum recunoaşte şi dânsul.

. Controlând activitatea ce o pune pe teren, reesa că personalul subaltern 
nu este absolut de loc contro’at şi îndrumat. Ca o probă în sprijinul aeestèi stări



de fapt, verificând acţiunea ce se duce pe teren în tratamentul malariei so 
constată că pluteşte în nebuloză. D-l Medic nu este orientat asupra tratamentului 
ce trebue să se facă bolnavilor. Nu ştie şi este explicabil, do oarece nu a con
trolat, ce activitate au agenţii sanitari şi moaşele pe teren în această comba
tere. Din verificări avem chiar impresia clară că înregistrările sunt ireale şi 
neoorespunzătoare situaţiei pe teren.

Astfel verificând foile de comandă pentru medicamente, a cerut chinină 
în 1940: 3 kgr.'; în 1941: 3 kgr. şi în 1942: 6 kgr.; în total 12 kgr. 
chinină. In registru inventar oficial nu sunt înregistrate decât pe 1941: 4.3 
kgr., iar într’un alt caetel are de asemenea notate oarecari date ce nu pot fi 
luate în consideraţie.

Cântărind chinina existentă în prezent la dispensar găsim 11.130 kgr.
Pe anul 1941, are înregistrări circa 600 paludici, iar pe acest an are 

550—570 — număr neprecis pus la punct, vom vedea mai j03 de ce.
Luând de bază numai cifra de 1100 bolnavi de paludism, socotit! dacă 

ar fi toti adulţi şi li s’ar fi aplicat tratamentul de 7 zile continui câte un 
gram pe zi plus patru săptămâni, câte două zile pe săptămână a un gram pe 
zi, ar fi de fiecare bolnav 15 igr. X  H 00 =  16.500 gr. chinină. Dacă am con
sidera bolnavii din 1941, la  un total de 600 numai 300 adulţi şi 300 copii, 
iar la copii considerând numai doza jumătate a unui adult ar urma ca s a 
consumat 6.750 kgr. chinină pe 1941, iar pc 1942 la* 500 bolnavi numai, 
urmează că li  s’a dat 5.625 kgr., aplicând aceeaşi metodă ca mai sus, mai 
rămânând în depozit pe 1942 în total 4.125 kgr.

Aşa că pe 1941 şi 1942, la zi, s’ar fi consumat corect minimum 12.375 
kgr. - j -  4.125 =  16.500 kgr. Deci mai mult decât a cerut, şi mai pulrn 
decât a rămas. D -l Doctor al dispensarului nu poate însă explica fenomenul că, 
deşi pe aceşti 2 ani are peste 1000 bolnavi tratati, ara în depozit 11.130 kgr., 
deşi spune că ar mai fi avut 1 kgr. p ra f' tot o chinină neînregisitrată. Oricum 
ar demonstra, reeşe clar că nu a controlat de loc chininizarea pe teren, şi nu 
a verificat ce se trece în scripte de personal.

In ceea ce priveşte activitatea pe teren a ag. sanitari şi a moaşelor, 
datele nu sunt înregistrate la zi. Fapt ce s’a verificat atat la ag. sanitar cat 
şi la moaşă ce nu-şi au evidenta la zi a tratamentului aplicat paludicilor.

De asemenea obişnuesic să dea cantitatea totală pentru o cură a bolna
vului, ceea ce de asemenea s’a verificat ca neexact.

Ceilalţi agenţi sanitari de asemenea au activitate slabă pe teren, atât 
în combaterea, malariei cât şi a enteritei 'dizenteriforme.

Astfel într’o comună s’a găsit de către medicul primar bolnavii: Floarea 
Nicolae Ciobanu de 4 ani, bolnavă de paludism cu splina palpabilă, nesupusă 
tratamentului şi chiar necunoscută de ag. sanitară; la  fel copii: Nicolita 1 ■ I* 
Purcaru de 2 ani şi Const- FI. I . Purcaru de 5 ani cu enterită dizenteriformă 
de 4—5 zile fără a fi descoperiţi de aoeiaşi ag. san’tară.

Reesc 'clar că deşi d-l Medio al dispens. are mijloace proprii de transport,
• nu-şi controlează personalul subaltern şi comunele cari fac parte din circ. sa.

In schimb şi-a instalat telefon, tocmai spre a avea mijloc rapid de 
informaţie şi ceea ce e curios e că a impus subalternilor să-i plătească jumătate’ 
din taxa anuală ce se urcă la circa 4000 lei sumă totală, ceea ce nu e logic 
şi nu are bază de susţinere. I  se pune în vedere să înceteze imediat cu 
astfel de procedee şi metode şi de îndată să. iasă pe teren şi să-şi facă com
plect datoria de medic de circ. Aşa cum a fost găsit azi se prezintă mai 
mult decât sub mediocru ca- activitate şi ne vedem puşi in situaţia de a lua 
măsuri de îndreptare. '

Pentru cele de mai sus am încheiat prezentul proces-verbal fără a se 
arăta în toată amănunţimea toate lipsurile constatate (dQ ex. Celelalte boli so
ciale), în speranţa că sfi va îndrepta situaţia. .

Prin urmare, un local de dispensar nici măcar văruit; ierburile, 
crescute lângă poarta de intrare, împiedică deschiderea porfei celei mici; 
toată curtea dispensarului ieste ocupată de gospodăria D-Iui Medic; 
bolnavii, cari vin la - dispensar, nu se pot eventual servi de privată;
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primăria i-a  pus Ta dispozifie figla necesară şi acoperişul încă n -a  
fost reparai.

Medicul are mijloace proprii de transport, dar personalul subaltern 
nu este controlat şi îndrumat pe teren; a  cerut 12 kgr. chinină, a în
registrat 4 .3  kgr., şi după 2 anî de tratament operat în scripte a circd 
10 0 0  paludici, mai are în depozit 1 1 .130  kgr. chinină (ori, a  primit 
mult mai mult şi nu a înregistrat-o; sau, a  operat-o în scripte Ia 
oancelarie, şi n -a  distribuit-o cui trebue pe teren); şi-a  instalat te
lefon, pe care îl plăteşte pe jumătate cu personalul auxiliar, pentru in- 
formafie rapidă.

Nu dăm nume, pentrucă sperăm că lucrurile se vor fi îndreptat 
în Interval.

Publicitatea ce facem consfalărilor noastre nu are alt scop decât 
a  evita sau amâna sancfiunile de propus Onor. Minister, precum şi de a  
servi ca exemplu sau avertisment altora, afrăgându-Ie din vreme afenfia 
de cum trebue să-şi facă datoria. Nu este rea voinfă din partea medi
cilor, de cele mai multe ori; dar nepricepere gospodărească şi, mai ales, 
inerfie din lipsă de entuziasm.

D-r M. CÂNCIULESCU 
Membra al Consiliului Sanitar Superior

M ostre gratuite la  cerere: M ED IRO M  s. a.r. S tr. O la r i 2 3  Bucureşti IV





Reviste noui

SĂNĂTATEA SATELOR

Anul I, No. 1, Cernăuţi, Iunie 1942.

Aceasta revistă pentru răspândirea cunoşfiinfelor folositoare în po^ 
por este publicată de către Directoratul Departamentului Sănătăfii din 
Guvernământul Bucovinei şi se distribue fără plată în 3 0 .0 0 0  exem
plare. Apare lunar,

Printr’un „îndemn" adresat populaţiei bucovmene, D-I General 
C. Galotescu, Guvernatorul Bucovinei, promovează. „Sănătatea pe pri
mul plan". i

^.Cuvântul cel bun" îl aduce D -l D -r O . Lupu, Directorul 
Dep. Săn. din Guv. Bucovinei, care este de fapt conducătorul acestei 
publicaţii de mare folos obştesc.

M .C .
*

*  *

C H I R U R G I A

Anul I, No. 1, Iulie 1942. Tip. „Revista 
Infanteriei“, Bucureşti.

Noua „Publicaţie de cultură (şiiinfă, tehnică, analiză critică) 
bio-medicală" apare sub conducerea D-Ior Prof. D -r Eugen Aposto- 
Jednu şi Conf. D -r OcfaY Vlădufru, şi va servi ca tribună lucrărilor 
dela Catedra de Patolog ie, Clinică chirurgicală şi medicină operatorie 
dela Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti.

Intr'un articol preliminar conducătorii expun „Gândul, rostul şi 
conduita“ revistei. Spicuim, între altele:

„Vremurile prin care trecem, nu ne îngădue nici ipocrizii, nici~ mena
jamente. Ele ne cer, imperios, s,ă spunem adevăruri supărătoare-

înţelegem să prezentăm elitele, dar să şi stigmatizăm neisprăviţii cu 
pretenţii.

Vom face loc, în paginile noastre, oricui ne şolicită. Suntem dornici 
de contribuţii — fapte şi idei — bine controlate, dar suntem contra istoricului 
adamic ce copleşeşte adesea o simplă notă clinică.

Am voi să trezim, în cât mai mulţi, acea dorinţă de cunoaştere dezinte
resată şi, mai amplă, mai complectă.

Am- dori să arătăm, unor specialişti, existenta nebănuitelor orizonturi ce 
se află dincolo do miopia lor.
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Fără: a ieşi din linia generală a culturii umane, voim, totuşi, să ae 
imprime gândirii şi actiunei româneşti pecetea autenticităţii.

Independenţi, cu francheţă şi combativitate, ne .cunoaştem răspunderile 
şi ne înţelegem datoria.

In munca noastră şi în conştiinţa nof,tră etică, ne vom căuta toată 
autoritatea necesară“.

Noua publicaţie se anunţă, astfel, ca un organ de „Chirurgie“ 
vie, practicată pe animale şi pe o anumită categorie de oameni. Chiar 
dacă de chirurgie veterinară, operaţia va fi grea şi pacientul va muşca.

Lupta în contra „istoricului adamic, în contra psitacismului, în 
contra rutinei, în contra conformismului rău înţeles", se poate duce ne- 
fâcând Ioc, numaidecât, oricui îl solicită.

Infr’un prim articol, de acerbă polemică, „Câteva considerafiunî 
 ̂ asupra necesităţii şi posibilităţii de a enunţa o nouă concepţie asupra 

organizării materii vii“, D -I Prof. E. Apostoleanu începe lupta, conform 
programului propus, cu D -I Prof. V . Pârvulescu delà aceeaşi facul
tate asupra lucrării „Mémoire sur l’organisation de Ia matière vivante“, 
prezentat de curând Academiei de Medicină din România.

In „Spicuiri terapeutice" se reproduc cele enunţate de D-I Prof. 
E. Apostoleanu şi colaboratorul său D-I Conf. O . Vlăduţîu, cu privire 
Ia „Une nouvelle orientation dans Ia thérapeutique chirurgicale” în 1930, 
—  adevăruri recunoscute azi unanim —  şi cele ce scriu, în prezent, nu
meroşi chirurgi români şi străini, fără a  aminti de paternitatea de idei 
a  predecesorilor. In ptogramul revistei noastre, „Suum çuique tribuere 
este ridicat Ia înălţimea unei dogme de ordin etic nu numai ştiinţific.

Salutăm cu toată înţelegerea şi profundă simpatie apariţia nouăi 
reviste asupra programului căreia noi ne aplecăm necontenit, în limita 
posibilităţilor şi oportunităţilor, cari nici ele nu hebuesc neglijate, de 
15 ani. <

Ne luăm îngăduinţa a Isemnala redusa asistenţă. veterinară, mai 
ales Ia safe, în ţara noastră. Umplerea acestei lacune ar putea constitui 

. un nou punct din programul revistei. După cum un altul ar fi nu numai 
prezentarea dar susţinerea activă a  elitelor cari sunt chemate a  pătrunde 
în facultate. Dacă medicina, şi cea veterinară, este un sacerdoţiu al uma
nităţii, medicul rămâne un apostol al profesiunei, iar învăţământul con
stitue o altă magistratură a  societăţii, în care trebue să pătrundă numai 
cei mai aleşi.

M. C.

Î


