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CRONICA MEDICALA

O cronica variată, de „Note" cari să cuprindă deodată mai multe
aspecte ale Medicinei româneşti, „Minută" pe care o urmărim cu fiecare
număr, o cere actualitatea în mişcare, la ea contribue evenimentele în
curs şi părerile, pe cari Ie prezentăm cu comentarii. In capul celei de
fafă aşezăm problemele învăţământului medical şi a organizării sa
nitare. Le alăturăm, penfru a Ie sublinia dependenfa; şi pentruca, din
dările de seamă ce- vom face, vom desprinde câteva idei călăuzitoare,
„vérités premières" cari Ie privesc deopotrivă.
ÎNVĂŢĂMÂNTUL MEDICAL — ORGANIZAREA SANITARĂ

Invăfământul medical şi organizarea noastră sanitară nu merită
nici excesul de onoare al unei apărări cu orice pref, nici nedemnitatea,
unei denigrări totale. Invăfământ şi organizare au corespuns Ia timp
necesităfilor, dar au fost depăşite de evenimente, ajustările necesare n-au
venit Ia timp şi în măsură. învăţământul n’a finut seamă de cerinflpfe
organizării luptei sanitare; organizarea sanitară nu sa conjugat cu ne
voile reale ale fării; cadrele cu cifra populafiei şi răspândirea ei în suprafafă.
învăţământul a rămas prea mult teoretic şi nu îndeajuns preventiv.
Facultăjile de medicină n-au putut face fafă unui randament mărit;
au lucrat „forfot" Jn cadrul aceloraşi institufiuni de material şi personal,
scofând medici slab pregătifi şi nici în număr îndestulător. .
'Organizarea sanitară aşezată pe legea Sion-Cantacuzino, nu şi-a
lărgit cadrul pe cât i-ar fi permis legea Moldovanu din 1930, aplicată
integral; ş’a procedat prin comprimări, ajustări, pârpeli; sa legiferat
parfial, uneori pe concepfii juste care, puse în practică, n au dat rezul
tatele aşteptate.
v
A lipsit o Viziune de ansam blu a problemei sanitare Ia noi ; şi un
program de realizări în timp, dupe un plan stabilit. Conducerea supe
rioară în stat n ’a făaut operă de guvernăm ânt, d in reforma sanitară,
ca şi din cea culturală — : încât am răm as }ara cu cifra cea mjaî măre
de* morfi şi de analfabefi. Â z i am bele probleme se cer rezolvate pe bază
democrată, prin
,

‘

.

•

institufiuni şi oam eni noui *)■
*
*'
*

\ *) C e fel erau Instituţiile şi Oam enii vechi — a se ved ea în „în
semnările din carnetul unui medic dte plasă" care a fost răp'. D-r G h .
Ulieru, publicate în R.F.R.

No.

din Iulie

a) c„- '

•
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In articolul „ASUPRA ACCENTULUI „CURATIV" |N .ÎNVĂŢĂM ÂN
publicat în capul acestui număr, D-l Prof. Dr. V. P ăpilian de Ia Cluj scrie în esenfă:
TUL M EDICAL",

Învăţământul nostru medical a suferit întotdeauna de lipsa de echi
libru în economia lăuntrică a programului de studii. Acum este ameninţat
d e engouement-ul higienei, în vederea ameliorării situaţiei sanitare. Dar
starea sanitară este o realitate poli ico-socială, care nu are legătură cu
programul de studii al învăţământului care este o realitate, didactică, în
văţământul care este mijfoC, nu scop, cere ucenicie. Ucenicia curativă teste*
mai grea decât cea preventivă; curativul cere exercitarea îndelungată a
simţurilor; şi nu poate fi exercitat decât de medic. Pe când 'preventivul
învaţă uşor şi poate fi exercitat de orice persoană, se aplică '000
normative edilitare şi poliţiste; cu auxiliarul, la nevoe', al sancţiunei.

se

*

Studiul igienei îndepărtează pe medic de bolnav, care se pierde
în anonimatul-colectiv. Accentul curativ ţine pe .medic lângă bolnavul în

suferinţă, şi face din m edic un luptător şi un samaritean.
Specialităţile nu constitue o racilă a învăţământului, dar ele, trebuesc
învăţate în afară' de programul obligator de studii.
1
Preventivul este conţinut în curativ. Scoaterea vegetaţiilor adenoide
este tot aţâţ de importantă ca şi combaterea tifosului exantematic.
;
Higiena- este oea mai importantă disciplină medicală, dar nu cel
mai important studiu d e învăţământ; cursurile de higienă, cu ramurile
complimentare, nu trebue să fie ob'tgatoriî decât pentru specializare.
Denunţă prejudecata cursului obligator (prin catalog), care obo
seşte, plictiseşte şi nu în v aţă. . Cursuri’e să fie libere. La cursuri să meargă
cei interesaţi şi cu vocaţie; la lucrările practice, să meargă toţi.
C a examene şi „restanţe", studenţii să fie primiţi în .facultate fără
examene; anul I şi li să -fie ani de selecţiune, în cari să se dea la timp
toate examenele; după anul II toate exam enele să fie deblocate.
Mentalitatea de grup o capătă medicul de mic, din copilărie şi
tinereţe, în familie şi în societate; să se silească să-şi formeze mentali
tatea pentru individul'izolat şi în suferinţă; o capătă prin .curativ.
Politicul trebue să se îngrijească d e'o bşle, asigurându-i educaţia şi
securitatea. '
, ■
C e a mai importantă misiune curativă pentru bolnavi şi educativă
pentru sănătoşi o are nu plasa-model, ci spitalul-model, spifaîul-centru

de lucru ştiinţific, sp’tajul organizat după modalul clinicifor cu secţii de
specialitate, nu spitalul ambulator d e azi.
Aşezate în mijlocul populaţiei, multiplicate, spitalele cu câ!le-va secţii
vor remedia lipsa posibilităţilor d e lucru şi vor realiza stabilirea medicilor
fa sate, atrăgându-i sufleteşte şi satisfăcându-le necesităţile materiale.
învăţământul medical va trebui modificat nu în programul de studii,
cî în sens de educaţie fecnîcă, îndreptându-se d e Ia fatuităţi căite
spitale, către foate spitalele din ţară.

Adevărurile primare pe cari Ie constatăm în acest articol sunt:
lipsa unui echilibru între diferitele discipline în programele noastre de
' învăţământ — de unde nevoia de a restabili echilibrul în viitor; — a, meninfarea în prezent cu istituirea unei bipertrofii a' disciplinei, higienei
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— în dauna celorlalte discipline, fără folos;. — starea sanitară se tra
tează ..prin măsuri de ordin, politic, social şi. economic;-,—-rîendinfa că-,
rativă a învăţământului medical să fie favorizată ;\— prejudecata cursu
lui teoreiic obligator să fie revizuită; — să se suprime examenul de ad
mitere ■ Ia facultate, să se blocheze examenele în primii 2 ani,, să se
deblocheze dupe anul II; —- îhvăfămânfurmedicdl sase îndrepte din
facu!tăji spre spitale; — spifaful-rriodel, cu câteva servicii de speciali
tate, va rezolva problema sanitară rurală şi va favoriza stabilirea medi
cilor Ia fără.
,
,
Ne permitem a opina că echilibrul frebue stabilit nu,numai între
diferitele discipline, dar,înlăuntrul aceleiaşi discipline; şi .să nu ,se pre
dea decât esenfialul, utilul şi practicul, pentru rest' Ia nevoe studentul
adresându-se singur Ia isvoare — eşind din textul cursului studentul îşi
va forma în primul rând o mentalitate de cercetător, care va preceda pe
pe acea a simţului critic şi de creator (dacă va fi de calitate); — pentru
asemenea cursuri chiar teoretice, de 1—1-30 ore, pfezenfa catalogului,
poate că ar fi riscant să nu fie obligatorie; libere să rămână cursurile de
com)>Iectare; lecţiile să fie finute numai de titular. Pentru îndreptarea
sifuafiei noastre, sanitare este nevoe de act de guvernământ, cu luare de
măsuri conjugate de ordin sanitar-politic şi economic, executate dupe
un plan eşalonai în timp —- să se înceapă cu măsurile cari privesc bo
lile sociale mai arfieninfătaare. Să se suspende măsura antidemocrafă a
examenului de admitere din lipsă de locuri, care a redus pentru anul
viitor primirile Ia 200 studenţi pe facultate; — dar să se creeze pe mă
sură locurile necesare prin înfiinţarea de nuoi institufîuni de învăţământ
medical superior în care să se primească, '■ dupe cum susfine d-I Prof.
Mezincescu, ca în cele 82°,o din toate facultăfile de medicină din lume
cel mult 100 sfudenfi, nu până Ia 700 ca la noi. Pentrucă medicina, se
învaţă în spitale pe bolnavi, în Anglia facultatea de medicină este
legată de spital, prin stagiu de Spital studentul să ia contact cu bolnavul
cel mai târziu din anul II (agentul nostru sanitar şi moaşa iau din pri
mul an) — stabi'irea unui ■‘echilibru înlăuntrul fiecărei discipline' va per
mite predarea din vreme a nofiunilor da propedeutică lângă patul bol
navului; plăcerea şi interesul ce-i vor suscita, vor despăgubi pe studenţi
de oboseala cursurilor obligatorii de tipicul celor' de până în prezent
(V. Papilian). Spitalul model (cu secfii de medicină cu spiecialitâţi, de
chirurgie cu specialităţi, laborator şi Ronfgen) Ia fără (se va începe prin
amenajarea tutulor spitalelor mixte existente), cu plăşile sanitare model
(care şi-au dovedit valoarea) vor apropia spitalele şi pe medici de populaţia
rurâlă — pe medicii de specialităţi generale, cei de strictele specialităţi aşezându-se Ia oraşele şi orăşelele de provincie din cari lipsesc (I Pavel).
'

'

k

*

*

.

In CONFERINŢA MEDICO-AD-T|VA A REGIUNEI SANITARE O L
cape a avut Ioc în ziua de 4 August crt. Ia Craiova *), în pre‘ zenfa întregului corp medico-sanifar de stat al Olteniei, a D-lor Dr. DeTENE,

*) Apariţia cu întârziere a acestui număr (permite o dâre ide seamă.
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revici, Inspector G-ral Sanitar central şi Cumpânaşu, Ppefectal jud.
Doljiu — s’au atins probleme cari privesc Organizarea sanitară a }ării şi
însu-şi Invăăfământul medical.
:
. Fie-care raportor şi-a expus activitatea depusă, doleanţele şi re-i
vendicările c e avea de formulat, ^probleme locale dintre cari cea mai mard
parte se pot rezolva pe loc, prin organizare de m ijloace'proprii, cu aju^
torul organelor sindicale, prin înţelegere şi graţie unui dinamism creator.
Statul şi Centru] nu are timp şi rost să intervină Ipentru a scoate uh
serviciu de O . R. L.,* care nu trebuia creiat deloc (peste drum, în alt
spital, funcţionează un serviciu simlilar) şi în niciun caz în dauna altui
serviciu; — sau un serviciu d e stomatologie să fie menţinut într'unul de
maternitate; — că nu s'au terminat reparaţiile începute la spitalele dintt'un
judeţ, din lipsa d e fonduri şi pentrucă M-terul nu vrea ,(sau nu poate)! să
mai dea, când,num ai puţintel aplicându-se regulamentul contravenţiilor vor
curge milioanele.
(
A fost adusă iarăşi la ordinea zilei problema transportului pentru

medicul de plasă, când soluţia o dă D. C u m p ă n a ş u , Prefectul Ju
deţului Dolj, prin preturile locale; D-sa m a i,v e d e îmbunătăţirea situaţiei
materiale a medicilor şj fixarea lor la>ţară prin împroprietărirea «u loturi
a spitalelor şi dispensariilor lor, şi cere în numele ideei dem ocrate medic
pentru fie-care sat. D-l D -r Insp. g-ral sanitar D e r e v i c i, preconizează
pentru ameliorarea raţiei alimentare la bolnavi, aprovizionări prin regie
şi fermă proprie la spitalele mari, iar pentru satisfacerea cu m edici a
cadrelor necesare propune înfiinţarea unei Facultăţi de medicină la Craiova, mirându-se că golul n-a fost simţit şi Oltenia n-are încă o 'asemenea!
facultate. In numele deontologiei, sprîjinîndu-şl autoritatea prin citatie dp
texte din Verger de la Bordeaux, un chirurg de clasă a cerut 1'ăsataa
onorariilor la buna înţelegere cu clienţii, nu numai acasă dar ,şi în spital
prin înfiinţarea, unor clase zise sanatoriale (D-sa operează numai în spi
tal); şi făcând apropriere între preot, care trăeşte din altar, şi medic, care
exercită tot un fel de apostolat, pretinde şi pentru' m edic să fie lăsat să-şi
scoată pâinea cea d e toate zilele din
spital N(un m edic, ca să trăiască, ar
fi fost nevoit«să-şi vândă la o legaţie un covor pumái cu 4m il. de lei)— pro
punere pe care în numele democraţiei şi a' trecutului nu prea îndepărtat'
D-l, prefect a respins. S-a mai protestat, în surdină, în pontra unei dis,poziţiuni venite de la Centru, care a fost afişafă în ‘saloanele d e bolnavi!
ale unui spital, cu interzicerea de a se percepe în spital alţe taxe decât cele
regulamentare, deliquentul fiind pasibil ide ^sancţiuni legale — protestai n-ai
avut ecou! Reţinem încă străduinţele meritorii ale medicului-şef al Jujd.
V âlcea, D-l ■D-r Gheorghju,' care a înfiinţat bibliotecă judeţeană medi
cală, şi strânge fonduri pentru înfiinţarea unui dispensar antifuberculos^
unei case de odihnă pentru funcţionari; organizează conferinţe în judleţ,
controlul şi examinarea bolnavilor (pentru tuberculoză) în staţiile bal
neare
a.
'

ş.

Prezentăm „Moţiunea" care s-a votat la sfârşit;

Medicii. salariaţii din Oltenia întruniţi în Conferinţă medico-adminisfrafivă, ' Duminecă 4 August 1946, discutând situaţia sanitară a re
giunii şi animaţi de 'dorinţa de a contribui înfro cât mai mare măsurtă
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!a ridicarea stării, sanitare şi a nivelului de traiu a poporului, hotărăşte în
unanimitate:
'
..
, , .
1. Să sprijine efortul Guvernului Dr. Groza în realizarea planului
sanitar şi în munca de reconsfrucfie şi democratizare a fării noastre.
2. Să. adâncească. munca în mijlocul poporului, pentru ridicareastării sale economice, culturale şi sanitare.
' ‘
3. Cer guvernului, pentru a putea complecta cadrele necesare unei
bune organizaşi sanitare democrate şi în interesul populaţiei fării,
Să împlinească un vechi desiderat al Olteniei creind la Craiova o
Facultate de medicină, Jinând seama că este singura regiune din fană
care nu are o asemenea instifufie de cultură.
Conferinfa s’a sfârşit, deci, cu o Moţiune prin'care se cere în
fiinţarea unei Facultăţi de medicină Ia Craiova.
#

*

*

O

FACULTATE DE

MEDICINA

LA C R A IO V A

Pentru înfiinţarea unei Facultăţi de medicină în Oltenia, Ia Cra
iova, pledează:
Ţara românească, ca populafie şi întindere, are nevoe de un număr
mult mai mare de medici, cel pufin îndoit de al celor 8500 cât are în
prezent, li cere şi o repartiţie defectuoasă, 1600 fiind Ia fără (pentru
80% din populafie) şi 6900 Ta oraşe (pentru restul de 20% din po
pulafie). Exodiul medicilor dela sate Ia oraşe continuă şi nu există mă
suri legale cari să-i silească pe medicii de Ia oraşe să se stabilească
v la fără, unde nimic nu-i atrage în prezent. Până când se vor creia condifiuni favorabile cari să-i tenteze, va mai frece vreme, în timp ce
avem nevoe urgentă de mulfi medici rurali. Numai promofiunile ,nuoi,
obligate să facă câfiva ani Ia fără, unde cei mai mulfi vor şi rămâne din
cauza noilor condifiuni ae li se vor creia, vor satisface necesifăfile.
Facuifăfile actuale (5, cu cea din Timişoara şi cea ungurească din
T. Mureş) nu sunt în stare să lucreze cu randament mărit; din cauza
insuficientei clinicilor şi a laboratoarelor, a personalului existent şi a ma
terialului, precum şi a celorlalte mijloace de educafie, înfrefinere şi su
praveghere. Când au încercat în trecut (şi în măsură mai redusă^ în
prezent) s’au convins de proasta calitate a medicilor ce se livrează şi
dela până Ia 700 sfudenfi pe anVau restrâns anul acesta la 200. Dar
şi aceştia sunt prea mulfi fafă de insuficienta mijloacelor. D-I Prof. Mezincescu a arătat că 82% dintre faCultăfile de medicină din lume nu
primesc mai mult de 100 sfudenfi în primul an, 500 (până Ia 1000,
cel mult, în celelalte 18% facultăfi) în ceilalfi 5 ani; singură din lume,
Fac. de. medicină din Bucureşti a avut în anul şcolar 1944—45 un,
număr de 3393 sfudenfi (dintre cari 1439 în primii 2 ani).*)
*) |n Normele stabilite de M-leruI Educaţiei Nafionale pentru înce
perea noului an şcolar, se precizează la .alineatul e) Efectivul claselor d e
curs inferior nu va depăşi numărul d e 36 d|e elevi, iar al claselor de curs
.superior 46 de elevi.

/
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• C c T s ă se-strâng ă la c e le 4 facultăfi existente '(din Bucureşti, Iaşi,
C lu j şi T im işoara), studenfii sunt obligafi să se care la distante de sute
de krri. cu ş a c i- d e alimente,- s ă 1 trăiască în condifiuni m izere de ca să
şi h r a n ă ,; în promiscuitate şi nesupraveghiafi ; să îndure toate n eaju n su surile şi tenfâfiiie centrelor aglomerate şi suprapopulate — ■ c a să ese
catastrofal de nepregătifi, cu o instrucţie Sub toate raporturile insuficientă,
care le scad e ' curajul şi entuziasm ul (în cât şi din team ă nu se duc la
ja ră , unde trebue să facă fafă la atâtea boa'le, ci se mulfum esc, să tră
iască la o raşe din fe l'ţie fel de slujbulife şi expediente). '

Reducerea primirilor la 200 studenţi, prin instituirea examenului
de admitere dintre atâfia cândidafi, este antidemocratică. Nu îngădue
accesul la cultură superioară tocmai elevilor săraci din popor, cari nu
se pot întrefine departe de casă, în centre situate Ia distanje mari; în
cât tocmai copii eşifi din popor nu au posibilitatea să se facă medici, şi
să se întoarcă acasă între ai lor. Democrafia cere şcoli pentru toji, Ia
îndemâna lor. Până se vor creia locurile necesare, îşi găseşte justificare
restricfia examenului de admitere. Democrafia vrea descentralizare, cu
organizare de mijloace locale. Accesul Ia carte Ia cât mai mulfi copii din
popor favorizează selecfiunea naturală în biologicul specific al nafiunei.
Oltenia este singura regiune din, fără, care nu are Ia îndemână
o facultate de medicină, -cele existente se află la distanfe de sute de
km.; Ce reprezintă Oltenia ca tradiţie şi element etnic, suflet şi pământ,
o îndritueşte să aspire Ia ridicarea culturală pe treapta cea mai înaltă,
prin crearşa unei Universităfi oltene proprii, cu anume facultăfi. Pentru
îndeplinirea acestui deziderat oltenii luptă de 20 ani; — numeroase
Memorii sau înaintat în trecut forurilor conducătoare; — s’a cerut în
conferinţe populare, în vara anului 1942, în toate capitalele de judef
al# Olteniei şi în Bucureşti; — în ultimul timp s’a întocmit un proect ^
de lege care îşi aşteaptă momentul oportun pentru a fi luat în considerare. întrucât revendicările Olteniei au fost recunoscute ca legitime,
şi nevoe de medici este, M-terul Culturii nafionale şi al Sănătăfii sunt
chemate să le satisfacă cu un moment mai de vreme — în numele idei
democrate şi pentru apărarea sănătăfii neamului.
Atmosfera ştiinfifică necesară este creiată din vreme de către un
select corp medical care în 1934 a înfiinfat Societatea de medicină a
Olteniei cu filiale în fiecare capitală de judef; — de existenţa Ia Craiova
a Cercului MedicO-Farmaceutic, societate de ordin strict ştiinfific me
dical, care funcţionează de 43 ani, din 1902; — şi este întrefinută de. această revistă „Acta Medica Romana" care întinsă peste fără îşi are
înfipte rădăcinele în pământul oltenesc. Numeroşi profesori, agregafi, conferenfiari, ăsistenfi — cari funcfionează în prezent în cadrul celorlalte fa-r
cultăfi de medicină, sunt olteni ; dintre ei se va recruta viitorul corp
didactic, prin cea mai riguroasă selecfiune.
Posibilităfi de instrucfie are rea nicio altă regiune din fără, prin
multiplele şi grandioasele spitale şi diferite institufiuni medico-sanitard
ce posedă în Craiova şi în toate oraşele mari.
O 'Eforie universitară, în felul celor din America, va asigura strân
gerea şi girarea fondurilor de.înfiinfare şi înfrefinere, cu ajutoruPstatului.
*

-

\
!
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Pentru vremurile nuoi se cer insfitufiuni nuoi şi în ele oameni nuoi.
Pentru triumful democraţiei în Oltenia, se impune crearea şi^ a altor
şcoale de învăţământ superior, grupate în cadrul unei Universităţi a OI-'
teniei. Oltenia este singura regiune din ţară, cu o populaţie de peste 2
mii. de locuitori, care nu are nicio şcoală de grad universitar. Exemplul
îl putem lua din Rusia *).
*

*

LUPTA ANTI-ADENOIDIANÂ

Accentul „curativ" în învăţământul nostru medical, asupra exis
tenţii şi continuării căruia inzistă D-l Prof. V .1Papi li an în articolul
publicat în corpul acestui număr, se cade să treacă mai ales în practica
medicală socială. Din .punct de vedere preventiv, scoaterea vegetaţiilor
adenoide e tot atât de importantă ca şi combaterea tifosului e*anfematic
— scrie D-sa.
'
■
Asupra acestui subiect a tratat, cu autoritate de specialist P-l Dr.
M. Lazzeanu, medic primar O. R. L. în Bucureşti, întrun articol in
titulat Lupta anti-adenoidiană, care a fost publicat în No. 5—6/942 al
revistei. Dupe ce enumeră toate neajunsurile grave ce deterimînă în
organismul copilului (şi chiar al adultului) veg. adenoide, •adevărată
maladie socială, D-sa propune mijloacele raţionale de combatere în masă
în populaţia urbană şi rurală.
Eète primul motiv care ne face să semnalăm problema în această
cronică de actualitate, .qzi când ne aflăm în stare de alarmă. Colectiv
combaterea adenoidismului nu se poate face Ia oraşe, decât de medicii
şcolari şi sanitari (urbani; la ţară de medicii de circumscripţie rurală şi de
studenţii din anii .înaintaţi la studii, trimişi să-şi facă stagiul de vară —i
educaţi unii şi alţii, succesiv, printr’o prealabilă practică efectuată în
anumite centre. Nu prin echipe de şoc (ca în de pomină ofensivele
sanitare cu specialişti, din trecut), cari nu reuşesc decât să turbure qpele şi să recolteze câţiva clienţi pentru cabinetul personal.
AI doilea motiv, Vegetaţiile constituesc împreună cu dinţii cele mai
autentice surse ale infecţiei de focar, care a reuşit, însfârşit, să^ se im
pună atenţiei medicilor. Pentru a judeca despre Evoluţia comp’exă a unei
infecţii de .focar adenoidian, D-l Dr. C. Todea delà Sibiu publică
Ia pagina 409 a acestui număr o foarte instructivă anamneză personală
a unui medic, foaie de observaţie clinică care merită să fie remarcată.
Intervenţiile chirurgicale pentru vegetaţii -şi amigdale trec de be
nigne. Părinţii şi pacienţii Ie acceptă ca inofensive, iar medicii nu Ie atrag atenţia asupra complicaţiilor posibile, uneori grqve şi mortale. Este
o lipsă de precauţiune care ar preveni surprize dureroase. întrun articol
Les complications postopératoires de l'adénoïdectomie', publicat în I. de
méd. de Bordeaux No. 3—4/946, celebrul profesor; G. Portmani) a* ) La Şcolile superioare din U . R. S. S. au rfost admişi în anul acesta
194.000 studenţi noui, cel mai mare contingent d e studenţi noui d e când

există învăţământul superior sovietic, care reprezint^ prima contribuţie là
îndeplinirea marelui program al învăţământului superior prevăzut de planul

cincinal, dupe care în cursul celor cinci .ani ai planului /ştolile 'superioare
vor primi 962.000 de. studenţi în cele 806 şcoli superioare existente.
M. M. R.

1
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frage atenţia asupra acesfui fapt. Complicaţiile de ordin infecţîos, dintre
cari de câteva cazuri mortale avem cunoştinţă, pot fi uşor prevenite azi
prin sulfamide şi penicillină administrate la timp şi în mod efectiv. Nu
mai puţin demnă^ de remarcat este posibilitatea, mai frequentă decât sg
ştie, a ineficacităţii unei intervenţii mcomplecfe, care se cere repetată
dupe un interval mai scurt sau mai lung. Extirparea rădicate este dă
dorit din primul moment, ca să evite recidivele! adevărate, pe cari marele
chirurg dela Bordeaux Ie apreciază, când operaţia este făcută cum frebue, la de-abia 1,5 la sura. D-sa denunţă pe chirurgii, numeroşi, cari
au obiceiul ae a nu confrate prin tuşeu operaţia, pe care au executaf-o; şi—
1 sfătueşte ca dupe 3 săptămâni, sau o lună, să freacă din nou
degetul prin cavum, pentru a-şi da seama dacă curetajul a fost
cornpjecf. In concluzie, şi pentrucă adenoidecfomia nu este o operaţie
lipsită de pericol; jar foarte deseori este executată în mod incomplecf —■
am tratat aici problema adenoidianâ care, te noi, trebue rezolvată pe teren.
•

*

.*

*

CENTRELE

DE OCROTIRE

PENTRU COPII

Cu ocazia Conferinţei piedico-ad-tive dela Craiova s’a atins şi mor
talitatea dela Centrul de Ocrotire pentru copii din Craiova, care ar fi mai
mare ca 1a celelalte centre' similare din ţară. Imputarea care se face ac
tualului ^Director al Centrului, este tot atât de puţin îndreptăţită ca şi
aoeia făcută acum 4 ani fostului conducător pentru moartea în scurt
timp prin intoxicaţie -presupusă din lapte a 20 sugari.
Se pare că se pregăteşte o nouă lege sanitară. Până te o legiferare
de ansamblu cu plan eşalonat pe-câţiva ani Ia bază, se poate legiferat
parţial,^ pe sectoare, mai cu seamă că Apărarea mamei şi a copilului
prezintă aspecte particularei. Centrele de ocrotire pentru copii (9 1a nu
măr, răspândite pe toată suprafaţa ţării) se află printre primele insfitufiunî
medico-sanitare cari trebuesc reorganizate. Astfel cum funcţionează în pre
zent, justifică mortalitatea mare care se constată 1a aceste instifufiuni.
In articolul „Hospitalismul copii'or dc priiba Vârste“, publicat de d -l;
Docent D r. A x e n t e I a n c u , fost medic prim ar director al fcentrului Ide
Ocrotire din Cluj, în ,,Mişcarea Medicală Română“ , No. 5— 6/1942, se 'explică
cauzele m o rta lită ţii excesive în Centre. In art. „Consideraţiuni asupra' Centrelor
dc Ocrotire ale copiilor“ pe care îl publică d-1 Dr. D . M i l o t a, medic prim ar
director al C entrului pentru O crotirea copiilor din Tg.-M ureş, în acest W n ă r ;
în art. „Ocrotirea copilului“ to t de'D -sa, care se va publica în num ărul- u r
m ător; odată cu a rt. , Propuneri pentru O crotirii mamei şi copilului în leg ătu ră
•cu mortalitatea copiilor din Centrelci dc ocrotire pentru copii“ de d-1 D r.
L i v î u D a r i u, Medio p rim ar director a l C entrului de Ocrotire din C ra
iova, — se fac propuneri.
'

Comisiunile instituite ad hoc vor lua în seamă sugestiile ce se fac
de aceşti specialişti, caşi cefe făcute altădată de D-l I. Nemoianu,
medic pr:mar, director al Centrului de Ocrotire din Timişoara, care reu
şise singurul să înfiinţeze pe lângă Centru D-saIe o secţie de spital.
Aceasta este prima .complectai« ce se impune; odată cu înfiinţarea de
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Şcoală de eleve puericulfogre pe lângă fiecare centru; şi cu o salarizare
penlru personal şi alocaţie de Hrană pentru copii, aparte.
Contingenfele noastre cu pediatria şi puericultura; precum şî
relafiile cu numeroase Centre de Ocrotire din ţară, au contribuit să ne
formeze o oare-care viziune de ansamblu a chestiunilor în legătură.
Centrele de ocrotire pentru copii, şi Serviciile de consultafiuni generale
şi speciale dela spitale, vin în legătură directă cu familia şi cu masa po
pulaţiei, prin individul bolnav; sunt insfitufiuni de asisfenfă socială, de
esenfă democrată, de prima categorie. Prin éle se face legătura între
individ şl colectivitate.
*

*

*

'

548 CIRC. SANITARE RURALE VACANTE

548 Circumscripţii sanitare din cele circa 1800, câte avem, sfunt
vacante. Ştirea o publică M-forul Oficial din- 20 Iulie crt. şi o semna
lează de curând în coloanele unui Cotidian D-I Dr. I. Sfănescu, me
dic Jegist.
Dupe ultimele cifre oficiale, numărul, medicilor din România este
de 8500. .Dintre aceştia, 3115 (şi mai mulfi) profesează în Bucureşti;
2145 în ceelelalîe Municipii, 1500 în oraşele capitale de judef şi în
târguşoare şi 1600 ţn sate.
„
In cât, în prezent, nici 1600 nu funcţionează Ia fără; ci 1352
medici, pentru lumea satelor care reprezintă 80°/° din populafia fării;
-restul de-7148 medici, pentru restul de 20°/o populafie, locuind Ia oraşe.
Exodiul medicilor dela safe Ia oraşe este în creştere. Dacă va continua^
disproporfia devine catastrofală.
•
D-l D-r S t ă n e s c u , găseşte explicaţia fenomenului d e mîgraţie a
m edicilor d e la ţară la oraşe în sufletul medicului, şi enumăra o parter
din cauzele cari o dictează. Speră însă că se va găsi o soluţie perrttiir
complectarea circ. sanitare vacante, întru câ l médiául şi m edidna sunt
factori ;de cari nu se poate dispensa ' populaţia ■rurală; iar'sănătatea (pu
blică asigură „fericirea c o le d iy á ;1— ideal sublim, J.care reprezintă suprem e
leg e a statului ddmocrat".

v

‘

,

Ca să realizăm acest „ideal sublim", va fi însă nevoe de o Lege
asupra sânătâ}ii publice, ca aceia pe care senatorii americani Róbert
, Wagner, Murray şi Dingell au depus-o în Senat, „National Health
act of 1946" destinată să pună serviciile medicale „Ia îndemâna tutulor persoanelor, or unde ar trăăi şi or care le-ar fi averea". Preşedintele
Truman într’un mesaj către Congres expune motivele legei şi pro
pune măsuri urgente:
; milioane d e cetăţeni americani mu sunt protejaţi contra efectelor e c o 
nomice a le boalei. 31 Comitete, ca re au fie-care mai mult d e 1000 Iod
ouitori sunt lipsite de medici. 1200 Comitate, totalizând 15 mii. locuitori
nu posedă spitale locale. C onsiliile d e revizie au respins în Aprilie 1945,
5 rqjl. de bărbaţi între 18 şi 37 ani, adică o treime drn numărul celort
prezentaţi. 3 mii. dintre ei au fost reformaţi sau amânaţi.
\
Intre cauze, enum era, în primuj rând şi

defectuoasa repartiţie a me
dicilor şi spitalelor'’, numărul medicilor la ţară mţcşorându-se d‘n an în anj
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Ca SO LU JII, propune 6 asigurare obligatorie pentru toţi cetăţenii,
Statelor-Unite, cu păstrjarea practicei medicale particulare.
Primele vor fi de circa 4<>/o din venit. Pentru şomeri şi' săraţi, pri-i
m ele vor fi plătite '<ţe stat- Asiguratul va avea libera alegere a me

dicului şi spitalului. M edicii se vor înscrie cfupă cum vor să lucrezer
în asigurări. S e vor construi de 'urgenţă rspifale şi dispensare din sub
venţiile (federale, ca şi maternităţi şi instituţii de protecţie a mamei şi c c h
pitului.1 Medicii vor fi educaţi în legătură cu progresele descoperirilor
ştiinţifice şi subvenţiile cari vor m erge la centrele/de cercetări, în pr/mul
rând la centrele anticanceroase şi psihiatrice.
Din fondurile mari realizate prin asigurări medicii vor putea fi bine
retribuiţi, iar aşezarea medicilor la ţară vor putea Ti stimulată ,Vprin icerfH
tudini econom ice şi prin uşurarea sarcinilor lor".

'

1

.

Asupra aceesfor date, ia cari trimitem pe cetitori, neputându-Fe
reproduce integral, culese din Presse médicale No. 3 şi 22 1946, a in
sistat şi D-I Dr. I. Ben edict într’un cotidian.
Stafele-Unite ale Americei ' n-au încă un Sistem general de Asi
gurări Sociale. Anglia merge spre adoptarea planului Beveridge. La noi
sistemul funcţionează de mulţi ani; se_ perfecţionează treptat; şi îşi în
tinde desigur câmpul de activitate odată cu cifrele budgetului, ce (alăturăm.
Cifra totală a Budgetului Casei Centrale a Asigurărilor Sociale, pe
exerciţiul 1946/947 însumează :
( 220.709.598.930 (ei, faţă d e 25.833.713.802 lej/ cât se ridica anul
trecut. Date fiind necesităţile reclam ate de crearea ;aţ noui spitale la Cluj,
Sibiu, Timişoara şi Braşov^ a centrelor de patologie profesională d e preJ
venirea bolilor sociale şi depistare a cancerului, s'a prevăzut 104.589.871.400
lei, ceeâ ce reprezintă 47.39o/0 djn totalul cheltuelilor.
Capitolul privind plasamente în construcţii şi investiţi* după noul plart
a l d-lui prof. ing. G . Nicolau, ministrul asigurărilor; înglobează: 68.665.000.000
lei sau 31,12 la-sută din totalul cheltuelilor. Capitolul îngrijiri m edicale re
prezintă: 57.179.637.400 lei, adică 25.90 la sută din totalul cheltuelilor. Suma
destinată aprovizionării cu medicamente, aparate, pansamente, instrumente/
etc. s e ridică la: 28.510.000.000 lef, adică 12.92°/o din totalul cheltuelilor.

Spre lauda lor, Asigurările Sociale uşurează sarcinele M-terului
Sănătăţii Publice şi al altor Departamente, prin diferite subvenţii şi burse.
Situaţia din Sfatele-Unite' nu se poate compara nici pe departe
cu œa delà noi. Mai curând sau mai târziu va trebui să luăm în con
siderare O asigurare generală a populaţiei rurale şi urbane într’un ca
dru lărgit al sistemului actual, cu garantare a sănătăţii, contra bolii şi
riscurilor de boală, contra ‘ invalidităţii1şi a bătrâneţii. •Este timpul su
prem. Cu cârpeli nu mai merge. Cu libera alegere a medicului şi in7
stifufiei (civile, militare şi sociale) unificat şi-unificată, chiar dacă fără1
un comandament-lunic (Ia început), dar cu coordonarea efectivă a tufulor instituţiilor medico-saniîare (de Ia început) şi’cu construirea ma
sivă în tot cuprinsul ţării de spitale, de dispensare (cu locuinţă pentru
medic, în fiecare circumscripţie) şi de sanatorii, de maternităţi şi cele
lalte — am inaugura un început bun. Cu ce fonduri? Cu cele 220.709.
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598.930 Iei ale Casei Asig. Sociale, cu miliardele cari revin cotei de
(paixxi) 2,7o/o1din budgetul general al farii pentru M-feruI Sânâtafii,
plus în anul acesta a celor câfeva suta de miliarde afectate construirii
localurilor de Operă şi Teatru Naţional din Bucureşti s—; a căror clădire
s’ar cădea să nu înceapă chiar pentru amândouă în anul aceStai
Ca să primeze sănătatea publică, pentru realizarea „fericirei co
lective™ de care făceam menţiune mai sus. Proectul nostru de budget,
fcjupe cum se vede, nu se atinge de sumele, fără sfârşit, pe care fie
care departament, insfifufie de sfat sau autonomă, şi autoritate^ locală
Ie cheltaeşte pentru funcţionarii lor, întreţinând prin lefi de mizerie pla
sarea medicilor Ia oraşe.,
.

'

,

*

*

*

ASUPRA TRATAMENTULUI C U PENICILINĂ

M-teruI Sănătăţii a arătat de curând, printrun comunicat oficial,
că tratamentul sifilisului prin penicilină se găseşte în faza experimentării;
şi sfătueşte pe pacienţi să nu renunţe, deocamdată, la vechiul tratament
care şi-a făcut dovada.
,
Penicillina intră în modă. Dacă n ar fi atât de scumpă, sar re
curge Ia ea Ia orice guturai şi inflamafie de dinţi. Se opune şi dezavan
tajul administrării prin atâtea injecţii- Totuşi pătrunde, pe zi ce
şi Ia noi în uz curent. Dar excesul de zel îi va face răii. Ca sultalmidelor cari luata când şi cum nu trebue au devenit inoperante. Peniccillina
activează în infecfiunile cu anumifi germeni; şi, atenei, în funcţie de
regule precise de conducere a tratamentului, Ia cari se adaogă un oare
care grad de apreciere din partea medicului în privinfa duratei tratamen
tului. Orice rol ar juca toxi-infecfia, tratamentul va avea în veaereTurburările funcţionale Ia cari participă toate organele şi aparatele. Peni
cillina se mai ajută, sübstitue şi continuă prin sulfamíde, cari au o ac
ţiune întrucâtva similară. Fenomenul de rezistenţă Ia penicillină, caşi la
sulfamide;, se datoreşte în cea mai mare parte bagatelizării şi tratamen
tului rău condus. Acest fenomen, când există, poate^fine de mecanismul
complex al acfiunei curative a penicillinéi, acţiune antibiotică bacferiostafică (Levaditi şi Waisman), care priveşte germenii şi leucocifele.
Doze de penicillină insuficiente, prea distanţate şi nu îndeajuns
de prelungita', ar pVitea să aducă o întoarcere ofensivă crescută a toxiinfecţiei, cu flexarea mijloacelor de auto-apărare 'ale organismului2 Cazuri personale ilustrează acest fapt de observaţie:
O b s. I. — Un bărbat în vâcstă d e 55 ani, a primit lovituri con-J
tondente multiple şi grave jale corpului şi capului, a cărei p iele prezintă
2 plăgi sdrobite, pe creştet şi spre occiputţ O plagă este observată M
timp şi tratată favorabil în mod chirurgicăl; cea la ltă ,, ascunsă d e păr; tre ce
neobservată. C u titlu preventiv se aplică bolnavului un tratament cu pen
niciilirtă de 300.000 Un., concomitent (cu o isulfamidoterapie uşoară. Ultimul
flacon d e 200.000 Un. depăşise "diata d e valabilitate
ceea c e p re
supune o diminuare a eficacităţii penidillinei. Bolnavul se simte binişor,,
temperatura scade, plaga este curată. La câfeva ore după încetarea tra
tamentului cu penicillină, temperatura urcă la 39° şi p este; pielea ca 
pului şi frunţei se oedem aţiază; .ganglionji laterooccipitali /şi retrocervicaili.
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s e prind în lanţ, ţn
secreta. N oui-fiole de
în grabă d e misiunea
în 24 ore infecţiunea
din plaga neobservată
luase latent.

m asă; plaga ascunsă se face Simţită şi în ce p e ' a
penicilină şi sulfamide d e marcă engleză, furnizat©
am ericană, administrate; în d o ze eficiente; jugulează
pornită explosiv sub forma unui erisîpel serpiginos
la timp, al cărei microbjsm ţinut numai în^ frâu evő-1

, O b s. II. .— O fem ee adultă face o febră tifoidă, care evoluiază
■favprabil în prim ele zile, sub influenţa unui tratament clasic la ca re se
asociase o .sulfamidoterapie d e complezenţă. După administrarea a 300.000
Un. de peniciljină engleză, sub influenţa căreia starea generală păreaa se ameliora şi temperatura a scădea, în mod evident la ‘ scurt interval
dupe încetarea tratamentului cu penicillină boala se agravează, ^inconti
nenţa sfincterilor se instalează, turburări /de deglufiţiune 'apar, culturile din
sânge şi urină d ecelează pe lângă prezenţa bacilului tific şi existenţa ente-,
rococului;, încât o nouă infecţie, enterobbdîciş, se asociază la infecţia ebe'rtiană, ambii agenţi microbieni continuând a fi constataţi în .sânge şi în
urină -până la exitul survenit în delir, convulsiuni şi fenomene d e ’polio- '

encefalită jcorticală şi bulbară.

,

Or cât s’ar contesta valoarea obs. II, întrucât penicillină. ar fi
ineficace faţă tfe bacilul tific şi tot grupul entero-colic, totuşi o acţiune
bdcteriostafică se pare că a avut Toc (unii autori nu o contestă în
vitro), iar întoarcerea ofensivă a ambilor agenţi, tific şi enferococic, a
avut Ioc dupe suspendarea tratamentului cu penicillină. Noi fapte de
observaţie nu vor înîârzia_ desigur să confirme sau să infirme dacă un
tratament cu penicillină intempestiv sau rău condus, în Ioc să rămână
ineficace, agravează starea unui bolnav prin ruperea zăgazului opus
infecţiei în mod trecător de către mijloacele de apărare ale organismului
favorizate pentru prea scurt timp de către acţiunea bacferiostafică a
penicillin».
• *

*

*

FEBRA DE 3 ZILE

Febra de 3 zile, Fehră de Pappataci, pe poreclă sau de bună
credinţă numită de mulţi „Maiagamba" bantué cu furie în Oltenia.
Poate că şi ,în alte regiuni ale ţării. A început în localităţile de lângă
Dunăre, pe albia căreia s’a .propagat venind de Ia mare, din Dobrogea, şi urcă în susul judeţelor. A ajuns boala la modă, de care sufere
azi toată lumea, chiar când n’o contractează. Endemică în Orient,' pe
coasta mediteraneană şi în Dalmaţia, de unde porneşte sub formă de
epidemii, un Istoric al boalei în România, împreună cu descrierea amănun
ţită a insectei care o propagă. Phebofomus Pappafasi, îl fac înîr’un articol
de „Contribuţiuni Ia Studiul Phebolomîlor în România" publicat în R. Şt.
M./1-6/1946, de Maria D uport şi Ana-Maria Teodorescu.
Semnalată pentru 'întâia dătă în România, la; laşi, în 1910, d e Prof.
León, insecta a fost găsită la Bucureşti da Prof. Niţulescu în 1928. Iar ca
m aladie-febrilă d e 3 zile şi insectă vectoare a fost identificată, în . epi-s
dem ia c a re -a apărut în yara anului 1 9 3 9 'într'un cadrilater din Dobrogea
d e • lângă Dunăre, d e Prof. lonescu-MihăeşfL cu colaboratori şi Prof. G .
i
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Zotta. Un al doilea v a l, survenit în vara anului 1944, în aceeaşi regiune
p e o zonă mai întinsă, a fost cercetat şi identificat) d e D-ri A . Cantacuzino şi G . Lupaşcu. Autorii articolului, ce prezentăm; au constatat 'prezenţa insectei în Bucureşti, în .vara anului trecut.

In Oltenia a fost semnalată în satele de pe malul Dunării de D.
Dr. Grigoroiu, într’un articol publicat în Rev. Med. a Asig. Soc. 1945. .
• Tabloul clinic, şi tot ce priveşte patogenia şi evolufia boalei, sunt
deescrise în esenfă în ,,ManualuI de Boli infecfioase , Ediţia II, 1944,
alcătuit de „Inst. Canfacuzino" în cadrul „Bibliotecii Universitare“ Voi. 5.
Dar, nu pentru a' constata ivirea boalei în România (în Oltenia,
în deosebi) în prezent, o semnalăm în această cronică de actualitate,
cât pentru confuzia cu alte boale şi urmările grave ce poate comporta.
Numeroase cazuri luate Ia un moment dat drept febră de 3 zile scurtată
Ia o zi sau revenită dupe câteva zile de jugulare prin câteva buline de
chinină (care se ia în mod curent Ia noi Ia cea mai neînsemnată
indispoziţie), au fost identificate prin laborator, clinică şi terapeutică ca
accese de paludism primar ţ sau secundar, în special forma tropică în
cazurile cari ne-cru atras lafentia. încât, •în faja unei maladii ’febrile care
debutează acut şi durează 24 ore, sau chiar mai midi (prin accese intricate) şi care revine Ia intervale mai. mult săli mai pufin regulate, să
ne gândim şi Ia alte afecfiuni în primul rând Ia endemicul paludism
de totdeauna al nostru, şi să-I tratăm în consecinfă, iar nu numai deoât
Ia o febră de Papataci formă prelungită sau cu recăderi (de explicat tot
prin evoluţie intricată de generafii succesive şi prin întârziere de imu
nitate) cari se dovedesc destul de frequente în epidemia actuală (reci
divele, cari survin în sau dupe convalescentă, sunt cunoscute; ele sunt
datorate unei flexări a fenomenelor de imunitate).
In rândul al doilea Febra de 3 zile nu este chiar atât-de inofen
sivă. Dupe geniul epidemic, predispoziţie, cazierul patologic al pacien
tului sau constitufia debilă, poate da naştere Ia complica}» grave, uneori mortale.
Dovadă, cazul, c e vom publica în extenso, în care o gangrena bucofaringiană-intestinală-vulvari, survenită la o pacienţă dintr'o colectivitate
atinsă d e epidem ie, a sucombat după câteva, zile cu .toată evoluţia fa
vorabilă {a unui sindrom uremic-cloropenic grav şi a toxi-infecţiei supraacute) sub influenţa unei penicillinoterapii prelungjite, printf'o hem oragie
intestinală consecutivă detjaşărei lambourilor d e mucoasă intestinală gan) grenată'odată ou eliminarea com plectă a plăcilor buco-faringiene şi vulvare.
Dovadă şi cazul unei' D-ne .profesoare, pbservat tot cu D-nul M.
Paraschivescu şi D-ra R. Hirsch, s care îşi prelungeşte febra d e Pappataci,
începută odată cu soţul D-sale, ţprintr'un sindrom d e septicemie streplococică şi agramilociloză excesive, • suscitate printrio dublă amigdalită cu
girigivită, jugulate la timp prin - penicilină.
Dovadă încă, vărsăturile incoercibile ale altei paciente; şi hemopti
ziile provocate, cu redeşteptarea vechiului focar al unui tuberculos fibrosi
1 care evoluase favorabil.
Dovadă şi ce le comunicate d e curând d e către d-na D-r Marg.
Coijoi-Marcov, m edic primar al Serv. de Contagîoşi dela Spit. din C a 
racal, 'care a constatai la ° profesoară afinsă-de febra d e 3 zile o hiper-
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termie excesivă, de 42^3 grade cu aidjinamie profundă şi vărsături inco-f
ercibile; — epitaxisuri repetate în timpul convalescenţei (aHku pacient,- —
şi o urem ie ida 5 gr. într'un caz mortal

Complicaţiile se pot explica, dupe D-sa, prinfr’un tropism elec
tiv al virusului pe sistemul nervos al unor 'anumite aparate şi organe.
Sau, prin deşteptarea unei alte infecţiuni latente, printr’o acfiune aneraisantă generală sau locală. Sau, nu este complicafie ci confuzie cu altă
boală, precum o gripă, o febră recurentă sau paludismul, asupra căruia
atragem în deosebi atenţia în această notă.
Grafie epidemiei actuale se va putea pune Ia punct tabloul clinic
cu formele variate ale maladiei.
.
,
*

.

*

*

TOXI-INFECŢIE ALIMENTARĂ PRIN DROJDIA DE BERE

Semnalăm o nouă toxi-infecjie alimentară, prin drojdia de bere
alterată cu care s’a preparat pâinea. Pentru că este nouă, de actualitate
şi de sezon şi pentrucă îmbracă un aspect social prin cauzele de spe->
culă cari au determinat-o, atragem atenţia asupra ei.
In timpul verei actuale o cantitate mare de drojdie de bere a in
vadat piafa oraşului Craiova; adusă de Ia Ailald, a început a fi speculată
pe piaţă, pe cont propriu, de ţigănuşii locali, care îşi debitau marfa de
pe scăunaşe aşezate Ia rând în piafă. Chiar dacă drojdia de bene dq
bună calitate, dar expusă în arşifa soarelui sub roiu de muşte, 'păstrată
acasă în condjfiuni puţin prielnice, şi vândută cu bucăfica de mâinile
lor murdare, marfa sfârşea prin a se altera şi infecta.
i
Soţul unei paciente, care s-a prezentat cu o erupţie urţicariană
rebelă, cu stare febrilă şi simptome digestive, pe-a atras atenţia asupra
drojdiei d e bere cumpărată în condiţiunile d e mai sus, care iera galbenă
şi mirosea a câine împuţit, şi cu care pâinea preparată fiu a cresfcjjt
şi a doua zi a devenit aluat lipicios.
A ceiaşi urticarie gigantă şi recîdivantă a prezentat o fem eie "de
serviciu în altă familie, care a fnâncat pâine preparată în aceleaşi condiţiuni.
Foarte multă lume d e la oraşe, nu numai d e la tra io v a ; 'care
a consumat pâine preparată la - unele brutării, a acuzat fenomenele di-'
geştive semnalate mai sus, cu prurit'generalizat şi urticarra, şi Ie puneai
în legătură cu pâinea devenită a doua zi cocă lipicioasă,

La un moment daf drojdia de bere a lipsit din oraş. Pentru a fi
obţinută, se piereau preţuri mari. Brutarii nu fabricau pâine în cantitate
suficientă şi lumea îşi prepara pâinea acasă. In aceste împrejurări aii
apărut speculanfii, cantităţi mari de drojdie de bere au invadat piafa şii
ţigănuşii au pus mâna pe ea.1In condiţiuni normale drojdia de bere este
debitată de magazine anumite, în condiţiuni 'higienice favorabile.
Se poate să fi contribuit Ia provocarea intoxicaţiei nu numai drojdia
de bere alterată, dar şi pâinea preparată cu o făină nocivă prin' prcf’dusele proprii sau prin adaose. In tfoafe cazurile este semnalat carap-l
terul lipicios, de .cocă, al pârnei. La persoane dela safe, personal n-om
constatat aceste fenomene.' La ţară se, mănâncă o pâine sănătoasă şi
foarte gustoasă, preparată jcu o făină de foarte bună calitate.
M. CÂNCIULESCU
I

Articol de fond

ASUPRA ACCENTULUI „CURATIV”
IN ÎNVĂŢĂMÂNTUL MEDICAL

(

de

l

P r o l. D-p VICTOR PAPILIAN
t»

Problema' învăfămânfului medical a devenit diri nou actuală. Ea
nu este nouă. Inafarâ de mici modificări de orar, o adevărată în
cercare de reformă nu s’a întreprins decât după trecutul războiu mon
dial, când pentru întâia dată tradifiunea franceză, atotputernică îni
învăfământul nostru medical, s’a [ovit de influeiifa germană a provin
ciilor eliberate şi de cea englezo-americană, impusă de războiu. A-!
tunci, cred că sau semnalat gravele păcate ale vechiului învăfământ,
păcate datorite unei lipse de echilibru în economia lăuntrică a pro
gramului de studii. In opozifie cu armonica ■ echilibrare ă învăţămân
tului german, învăţământul românesc păcătuia prin disarmonia lui. A
, existat totdeauna o umflare exagerată, un „engouement” al unor
discipline, impuse de comoditatea tradifiei, de snobismul modei sau
de tirania unor marcante personalităţi. La .începutul studiilor mele am
trăit un „engoument” anatomic (obligator cele şase volume ale Iui
Testűt şi, •nici mai mult, nici mai pufin de cinci examene). Şi rând
pe rând, studenfii au cunoscut un „engouement” al anatomiei pato
logice, al bacteriologici, al fiziologiei, pentru ca azi să ne găsim în
perspectiva unui alt nou ,,engouement” , cel al higiénéi.
*

'

Argumentele higieno-energumenilor sunt în genere variafiuni pe
aceeaşi temă: starea sanitară mizeră a‘ poporului român. Atâta tu
berculoză, atâta sifilis, atâta pelagră; apoi mortalitatea infantilă, denafalifafea Banatului; sau ' lipsa de higienă personală a ţăranului,
proasta Iui alimenfafie, rezistenta diminuată a copiilor Ia infecfluni, efc. efc.
Toafe-s bune, foate-s adevărate. Dar ce are a face starea sa
nitară (realitate polifico-socială) cu programul de studii al învăţămân
tului (realitate didactică)? Aceasta vin© cam aşa: N’dvem tractoare
la fără. Concluzia: să mărim, numărul orelor de fizică-matematiog
în şco!iIe de agronomie.
Singurul argument temeinic, între atâtea banalităfi, este al pro
fesorului Moldovan dela Cluj. Domnia Sa spune răspicat: „Avem

*
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nevoie d e o nouă mentalitate a viitorului medic. Actuala mentalitate
(curativă) nu răspunde necesităţilor colective. Ea face din medic unt
ins individualist, preocupat numai de individ, fără interes pentnJ co
lectivitate. In vederea acestei mentalităfi, educafiunea, în sens pre
ventiv, a viitorului medic trebue începută chiar din anul I de medicină
şi urmată succesiv în fiecare an (şase ani), deoarece când -studentul
iajunge în anul V Ia studiul higienei, mentalitatea Iui (curativă) e
făcută şi e cu nepuţinfă de a fi influenţată în pei doi ani de studii
următori (V. şi VI)” .
Argumentul profesorului Moldovan are toată gravitatea unei lungi
meditafii şi toată buna credinfă a entuziasmului ’ său arhicunoscut, v
EI merită să fje discutat cu aceeaşi seriozitate şi aceeaşi bunăcredinfă.
Mai întâi un preambul. Din parte-mi nu contest importanfa "Hi
giénéi în învăfământul medical. Higiena trebue socotită pa un studiu
fundamental. De asemenea ar fi cu neputinfă*să nesocotesc progresele
pe teren, înfăptuite de fările în care conducerea politică sa lăsat în
drumată de datele medicinei preventive. Mai mult, am scos, în re
lief, de câte ori am avut ocazia, fericitele inifiafive ale Institutului)
de Higienă din Cluj: Legea sanitară din 1930, crearea plaselor model
şi, mai ales, înfiinfarea acelei minunate institufiuni a Surorilor de ocrotire,, a cărei aparifie în organizarea sanitară o consider -ca de-adreptul revolufionară.
Dar ce au a face aceste realizări cu programul de învăfământ
al sfudenfilor*? Fiindcă aceste inifiafive, concepute în cercul de studiu
al Institutului de Higienă din Cluj, au fost efectuate — cum e şi
firesc — prin intermediul puterii legislative şi executive. Faptul va
să fie refinut. Altcugi, am ajunge Ia constatări amuzante. S’ar putea,
de pildă, pretinde. că războaiele ar fi înlăturate, cu siguranfă, dacă
în facultăfile juridice studiul dreptului internafional ar fi .predat din
anul I şi până Ia doctorat.
--

•»

,

Greşeala fundamentală, după părerea mea, este concepţia eronată asupra rostului învăţământului. învăfământul nu e un scop,
el e.numai mijloc. E mijlocul de însuşire tehnic al metodelor diagnostice,
'terapeutice şi profilactice, ce ulterior vor fi aplicate pe teren. Invăfământul este ucenicie, şi ucenicia curativă (în ea înglobez şi învă" fământul diagnostic) e mai grea şi necesită mai mult timp de în
văfământ decât necesită ucenicia preventivă. Atât şi nimic mai mult.
Importanfa unui studiu nu se numără după numărul anilor de stu
diu. La conservator, clavirul sau vioara se studiază în şapte ani, pe
când armonia numai în doi. Şi niciunui artist serios nu i-ar veni în
minte să afirme că armonia pentru educafia integrală a viitorului
muzician e mai pufin importantă decât tehnica clavirului sau a viorii.
E chestia numai şi numai de ucenicie. ,
'
Aşa şi Ia medicină. Să luăm un capitol de higienă, el va fi
explicat, eventual comentat şi criticat (ce s’â făcut aiurea, ce se face
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la noi, ce ar trebui să se facă, etc. ele.). Iri orişice caz, ora de
higiena este o oră de curs, iar lucrările practice se reduc Ia excursii
şi Ia lucrări de bacteriologie sau chimie (pentru care studenfii au fost
pregătiţi de mai înainte). Să trecem Ia însuşirea unui prrocedeu. se
miologic, de pildă Ia percufiune. Cât exercifiu, pentru ca degetele
studentului să se transforme în instrumente sonore. Cât timp ca urechile Iui să poată surprinde diferenţele de tortalitate. Şi câtă^ în
dârjită stăruinfa, ca întreaga sa aparatură sensibilă să ajungă Ia
acea percufiune superficială, în care degetele parcă palpează sunete.e
(matitate. lemnoasă). Şi încă ceva. Să examinăm la lumina consi
derentelor de mai sus problema didactică a tifosului exantematic. La
higienă elevul va studia profilaxia -boaIei. Această profilaxie se re->
duce (rezumez după cursul profesorului Moldovan) Ia următoarele:
1. Izolarea bolnavului.
2. Deparazitarea.
3. Igiena corporală şi curativă, spre a opri împăducherea.
'4. Vaccinarea (WeigI, Blanc).
, ,,
Această profilaxie, va zice studentul, poate fi executată dela
Ministrul Sănătăţii, în jos, da őribe persoană (pu preocupări medicale:
de medicul primar, de medicul de circumscripţie, de sora de ocro
tire, de moaşă, de ajutorul sanitar, iar Ia nevoie, de i/n învăţător
sau' de orice ţăran mai inteligent. E nevoie de o iniţiativă administra
tivă şi mai ales de mijloacele necesare profilaxiei.
Dar diagnosticul tifosului exantematic? Aci, chestiunea se schimbă.
Aci instrucţiunile sunt zadarnice. Putem avea toate mijloacele de deparazitare şi dulapurile pot sâ fie plino de vaccinul Iui Wiejigl, aci,
numai pregătirea ştiinţifică şi profesională a medicului e salvatoare.
Şi iar, cu drept cuvânt, va judeca studentul: Oare nu-i numai mai
greu, dar nu-i şi mai important să depistezi primul caz de tifos
exantematic, decât să aplici şablonul profilaxiei, după ce molima a
făcut sute de victime? Fiindcă mijloacele .eficiente ale higiénéi sunt
de natură edilitară şi poliţistă.
Ce scandal în templu! Cum? La asta se reduce studiul higiénéi,
Ia nişte normative edilitare şi poliţiste?
.,
,
Mai întâi afirmarea mea nu are nimic peiorativ. In anul IVlo
profesorul Krause din Berlin demonstra ca o rarissimă raritate un
caz de febră tifoidă. Asta„nu fiindcă studiul higiénéi ar fi depăşit
knodestul timp de un. an, ci fiindcă măsurile poliţiste .şi edilitare ale
higiénéi au fost aplicate aidoma de instanţele politice,
Iată elementul de căpetenie în propăşirea sănătăţii publice- gradul
de înţelepciune al politicului. Dar se va răspunde: Studiul higiénéi
are un rol educativ de cea maî mare importanţă şi un rol de pro
pagandă. Rolul educativ, exact. Dar fără de făţărnicie, să fiu uităm
şi indispensabilul auxiliar al educaţiei. verbale: sancţiunea. Să ne amintim cu ce luptă şi, adesea, prin câte mijloace poliţiste mamele
noastre ne-au învăţat să ne spălăm dinţii după fiece mâncare sau
să ne schimbăm cămăşile de noapte la-culcare.
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Rol de propagandă? Şi asta-i adevărat. Dar propaganda îşi are
limitele ei. Ea înlâlneşte opozifia, adeseori crâncenă, a spiritului critic.
Să mi se permită un exemplu.- Cu tofii suntem speriaţi de denatali-i
tatea fării şi, în special, a Banatului. Cum va putea lupta propa
gandistic cei mai eminent profesor higienist în cursurile Iui? Sunt
convins că e'ocinfa sa personală va seduce o bună parte din studenfi,
acei care se împacă din obişnuinţă, oboseală sau respect cu .toate1
spusele profesorului. Sunt însă şi de cei îndârjiţi de demonul spi
ritul critic. Intre aceştia şi profesor va urma un dialog, cu aproxi
maţie cam acesta ■.
Profesorul: Vieafa este cea mai mare fericire. Pentru fericirea
omului vieafa trebue perpetuată. .
Studentul (student şi Ia filosofie). Vieafa este cea mai mare
nenorocire. Ea trebue nimicită cu desăvârşire şi pământul redus, prin
forfa conştientă a omu'ui, Ia o planetă goală de orşice conştiinfă.
Profesorul : Omul conceput a devenit .fiinţă şi n’avem dreptul
de a suprima o fiinfă.,
Studentul (ateu): Vieafa e o succesiune de fenomene fizicochimice, cu un determinism strict reglementat de legile mecanicei.
Profesorul: In interesul patriei trebue să avem copii.
Studentul (orfan de războiu): Ca să fie carne de tun în războiu.
Profesorul: Copiii sunt ajutorul făranilor:
Studentul (fiu de }ăran): Asta pe vremea când statul nu te .
ob iga să duci copiii Ia şcoală şapte ani.
Profesorul : Avem o răspundere biologică.
Studentul (cinic din. naştere saru prin gândire): je m’em fous
de răspunderea biologică.
Profesorul: Trebue să avefi copii, care să vă perpetueze nu
numai numele, dar şi „eul” vostru fizic şi sufletesc.
Studentul (candidat la examenul de Higienă): Ce ne facem
cu răspunderea biologică? Fiindcă fiecare din noi avem în ascendenfă
cel pufin un nebun, un alcoolic, un bandit sau criminal.
,
Din fericire acest dialog este pe jumătate exprimat. Profesorul
vorbeşte, sţudenfii tac, profesorul se aude numai pe sine, socoteşte:
tăcerea drept un succes, fiindcă nu există cânîăref care să-şi soco-;
tească vocea mai divină şi mai ascultată de Dumnezeu decât acela
care, în strana din faţă, are un cânfăref mut. Dar dacă i sar pune
chestiunea brutal, cum trebue să împiedecăm denatalitafea?, profesorul
nostru higienist, oricare ar fi el, n’ar avea alt remediu de recomandat
decât odiosul şi imoralul (subliniez, imoralul) remediu al parchetului
•şi puşcăriei. Cum, mar întreba un student înspăimântat de această
pesimistă constatare, nu există posibilitatea de a încuraja natalitatea?
Ba există. Asigurând că vieafa e frumoasă şi că merită să fie con
tinuată pentru frumusefea ei. Dar în felul acesta am trecut, teoretic,
din domeniul rigid al şfiinfei în cel al moralei şî esteticei, iar practic,
din higienă în politic. Fiindcă buna stare n’o poate înfăptui decât
politicul, iar fericirea numai o morală înfăptuită pe estetică.
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Dar înafară de insuficienţele didactice mai sus menţionate, în
văţământul exagerat al higienei mai are şi un alt incovenient. S’a
spus, pe drept, că medicina e nu numai o ştiinţă, dar şi o artă.
Or, arta implică tehnică, tehnica este meşteşug şi meşteşugul obligă
Ia perfecţionarea simţurilor. Medicul, de orişice specialitate, trebue să
aibă ochiul ager şi mâna sigură. Perfecţiunile ştiinfei medicale tind
să înlocuiască arta prin ştiinfă şi să deplaseze bolnavul din simţurile
medicului către aparatele de laborator. Laboratorul, oricât ar fi el de
bogat înzestrat, este tot o cameră, iar aparatul, oricât de ingenios
construit, toi» un mecanism fizic. N’aş vrea să fiu rău înfeles, n’aş
vrea să zic că diagnosticul unei caverne ascunse se'face mai uşor prin
ascultafie decât prin tomografie, iar prognosticul unui miocard bolnav prin
polparea pulsului decât prin •electro-cardiografie. Asemenea stupidităfi nu
mai intră în mintea unui medic al secolului nostru. Este însă altceva.
Prin acest lux de examene de laborator, se face o deispărfire şi o depărtare
a bolnavului de medic. Sunt profesori care nu-şi dau verdictul diagnostic
decât după ce sunt în posesiunea unui adevărat dosar informativ. Se pierde
astfel intimitatea dintre pacient şi medic, pacientul nd mai simte
căldura (ăsta-i cuvântul) sufletului medicului, iar ucenicul medicinist
uită că pacientul este un ins care suferă el devenind o schemă tran
scrisă într’un teanc de fişe. Dar mai mult. Prin această depărtare
nu suferă numai pacientul, ci şi medicul. Medicul devine sfios, nu
mai apare bărbăteşte parcă să dea lupta cu boala şi îşi ascunde ti
morarea sau insuficienta după ace'e teancuri de hârtie- scrisă. Studiul
'higienei, accentuând acea mentalitate colectivă, exagerează despăr
ţirea bolnavului de medic şi ştergerea tot mai mult a bolnavului în
imonimatul colectiv.. Bolnavul în colectiv tinde să devină o câtime
numerică şi îşi pierde valoarea umană.. Dimpotrivă, numai accentul
curativ în medicină fine pe medicinist şi pe medic treaz lângă bolnav
şi. face din el un luptător. Fiindcă bolnavul este primul şi ultimul
obiectiv al medicului. Omul sănătos este obiectivul educatorului. ,
In ofensiva preventivului împotriva curativului s’q găsit în fine
raciTa învăţământului medical. Ea ar fi specia'ităfiîe. Prea multe spe
cialităţi. Prea desvoltat studiul lor. Alcătuesc oare specialităţile cura
tive, să Ie spunem pe nume, oftalmologia, radio'ogia, bio'ogia, fizio
logia, oto-rino-laringologia, balneologia, dentistica, puericultura piedeci
în educaţia studentului? Răspunsul dat trebue să fie un catşgoric: nu.
Aceste specialităţi s’au izolat din ştiinfele-mame în chip firesc, ca
oftalmologia din chirurgie şi cardiologia din medicina internă, din cauza
desvoltării tehnice a acestor noi. discipline. Or, nu e vorba numai
de o acumu'are de noţiuni, cât mai ales de completarea educafiunii
tehnice a viitorului' medic, educaţie necesară armonicei Iui personalităţi,
chiar dacă el nu va practica niciuna din acele specialităţi. Şi apo?
pentru ce am îndepărta specialităţile curative, ca să Ie înlocuim cu
alte .specialităţi ale higienei, specia ifăţi în bună parte de pură teorie?
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Dar fiindcă a fost vorba de specialităţi, să privim şi Ia un alt
aspect al problemei. Partizanii higiénéi uită câtă medicină preventivă
conţin aceste specialităţi. Un exemplu. Se cunoaşte azi importanţa
focarelor ■ de infecţii. Unde se diagnosfichează, unde se tratează acele
focare de infecţii decât în clinicile de specialitate? Am avut ocazia
să afirm, spre marea indignare a multor colegi, că din punct de
vedere preventiv, scoaterea vegetaţiilor adenoide e fot atât de impor
tantă ca şi combaterea tifosului exantemaîic, fiindcă tifosul exantemafic I’am avut şi li vom avea numai în vecinătatea; războaielor,
care, spre norocul nostru, vor trebui să se împuţineze sau chiar sa
dispară, în timp ce vegetaţiile adenoide sunt legate de însăşi consti
tuţia copilului.
Aceste considerafiuni merită să fie extinse. Fiindcă toată me
dicina curativă conţine în ea cele mai importante date preventive.
Nu mai vorbesc de studiul bolilor contagioase, dar să Juăm pe cele
mai puţin obişnuite. Ce face o elecfro-cardio-gramă? Nu împlineşte
ea un rol preventiv, arătând bolnavului noua Iui orientare profesională,
mai bine zis, noua Iui adaptare Ia vieafă? Dar extirparea preventivă
/ a unor negi, a tumorilor, ulcerelor cu predispoziţie pentru cancer?
Şi aşa mai departe. De fapt preventivul e conţinut în curativ.
-*

Repet, n’aş vrea să se creadă, din cele spuse mai sus, că
frebue nesocotit rolul higienei. Rolul higienei este imens. Higiena este
cea mai importantă disciplină medicală. Higiena este o sinteză a
tuturor datelor de biologie şi medicină. Ea este disciplina cea mai,
progresistă, ea este disciplina cea mai aplicată. Higiena face le
gătura şi tranziţia dintre ştiinţific şi politic. Prin politic ea stjmulează
ştiinţa, prin ştiinţă ea dă un temeiu solid politicului.
t
Higiena este cea mai. importantă disciplină medicală. Adevărat.
Dar nu şi cel mai important studiu de învăţământ medical.
*
N

Din cele spuse mai sus, s© înţelege că nu voiu pleda împotriva
cursuri'or complimentare ale higienei (Eugenia, Higiena naţiunii, De
mografia, Statistica, etc. efc.). Toate îşi au rosful lor bine definit.'
E bine ca ' viitorul medic să ştie să facă o bună statistică, ,să fie
convins de imporîa'nţa ei şi să n’o scoată „din burtă”, cum făceam
noi pe vremurile fericite ale internatului din Bucureşti. Dar aceste
cursuri să nu fie obligatoare decât pentru specialişti. Studenţilor
Ii se va alege un mănunchiu de cunoştinţe din fiecare disciplină anexă
care vor fi înglobate în cursul general de higienă. /
Aci intervine o altă prejudecată, cea a cursului obligator. Ce-î.
aia curs obligator? Curs obligator însemnează: sute de studenţi plicti
siţi, aduşi cu „mandat” (mandatul catalogului) şi ţinuţi „smirna
sub ameninţarea examenului. Or, fiecare conferenţiar, fiecare pro-
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fesor, de îndată ce a pătruns în facultate, pretinde cură obligator,
şi facultatea, mamă bună şi cam blazată cedează, ba chiar surâde
binevoitor, găsind în entuziasmul neofitului iun prilej de remontare
a tnoralului ei, adeseori obosit. Se ajunge astfel, printr’un gest det
generozitate, (pe pielea studenfilor), Ia o paradoxală situaţie didactică.
In timp ce se vorbeşte tot mai mult de higienă, sute de sfud4nfi sunt.
îndopafi zilnic, câte opt şi nouă ore în şir, cu oratoria cursului ob
ligator. Noroc de studenjii care, mai deştepfi şi mai bjgien'jti; decât '
profesorii dor, se apără câscând Ia curs şi neînvăjând. Căci lenea,
de care se plâng severii maeştri, e adesea (nu totdeauna) o apărare,
după cum apărare e şi căscatul, împotriva cursului asfixiant prin
lungime şi plixis. Mulfi din noi am cunoscut profesori care îşi în
cepeau cursul -Ia ora 6 după amiază şi-I terminau Ia ora 10 seara,
curs straşnic finut, sub straşnica supraveghere a catalogului, făcut
şi Ia începutul şi Ia sfârşitul cursului. Opt ore zilnice de curs •.şi
lucrări, ca studenjii să se întoarcă seara frânfi. Unde-s regulele e!etnenfare de higienă? Unde-i timpul de meditare al studentului? Unde-i
timpul pentru cheful cu lăutari? Fiindcă, domnilor profesori, un chef
cu. lăutari e tot atât de im’porfant ca cea mai magistrală lecţie de ana
tomie sau pafo'ogie.
.
*
E cunoscută mişcarea studenfilor pentru şi contra deblocării exa
menelor. S’au găsit fafă în fafă două puteri şi două mentalifăfi di
ferite, de o parte studenjii, cerând deblocarea campîefă, şi de aîfră'
parte auforităfile şcolare, apărând ordinea şi disciplina. După părerea
mea, ambele părfi, după expresia germană, „haben Unrecht” . Exa
menele nu trebuesc să fie motive de pedeapsă pentru studenjii ne-,
disciplinaji şi nici mijloace de eludare a învăfământului întru objinerea
unei „diplome” . Examenele •trebuesc să fie pe de o parte un mijloc
de selecfionare. şi pe de altă parte asigurarea strictului necesar tehnic
şi ştiinţific, întru deşăvârşirea personaa a viitorului medic.
Care e situafia de azi? Studentul e încurcat în tot felul de
examene, ca înnecatul între bălăriile unui Iac. Războiul, refugiile,
dificultăfile materiale i-au vătămat rânduiala viefii lui şcolare. DJn
cauza încurcalei de examene el nu are capul liber să mediteze, n’are
inimă pentru un chef cu lăutari (moment foarte important în vieafa
lui), ci, zăpăcit, aiurit, cu mintea fum, şi ochii cârpifi de neodihnă,,
aleargă orbeşte prin clinici şi săîi’e de curs, obsedat de un singur gând:
restanfa. Situafia trebue remediată, şi firesc nu poate fi remediată
decât înfr’un singur fel. Studenjii trebuesc primifi în fa
cultate fără examen; anul I şi, anul II să fie ani de,
ţelecfie. Nu există îri aceşti doi ani examene deblocate. Dgr
după anul II, toate examenele trebuesc să fie deblocate. Studentul
îşi va da examenele când vrea şi când poate. Studentul să, vină Ia
curs cu creierul limpede şi inima liniştită, s"asculte, să observe şi
să mediteze. Asta-i adevăratul învăfămânf/ cel întemeiat pe observafie
şi meditare. In fe'ul acesta studentul, scăpat de coşmarul examene'or,
are răgazul necesar să urmeze şi cursurile complimentare, care vor
y

/

V
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/■ fi nu numai anexele hig’ienei, ci şi ale tuturor studiilor de mari pro
porţii. Vor fi cursuri complimentare de antropologie, constituie umană,
chimie alimentară, eugenie, psihanaliză, etc. etc., Ia care merg numai
acei studen(i care sunt iriteresafi, cei cu vocafie. Valoarea cursului nu
se socoteşte după sutele de studenfi. Un curs frecventat de trei-palru
ascultători, poate fi epocal. Şi ce poate fi mai frumos, mai intim,
mai apropiat de vechile academii filosofice, decât yn maestru vor
bind Ia trei ascultători, care sunt în acelaşi timp elevi, colaboratori
şi prieteni. Valoarea cursului depinde de inifîativa ştiinţifică a p ro - '
fesorului, care nu-i totuna cu meseria de dascăl.
Mentalitatea medicului va să fie îndreptată în' sensul colecti
vităţii sau în sensul individului ? Cu multă aproximaţie s’ar putea
traduce astfel: mentalitatea medicului va să fie preventivă sau cura
tivă? Mai întâi să eliminăm o confuzie. Problema nu interesează de
fel socializarea medicinei, nici în. sens profesional, nici în sens aplicat.
Nu discut dacă medicina trebue să devină o instituţie oficială de
stat, ca de pildă polifia secretă sau învăţământul primar, şi nici .pe
departe nu ating gingaşa problemă a practicei medicale. (Să ră
mână o profesiune liberă sau să treacă sub autoritatea .şi controlul
total al statului). Acum e vorba numai de mentalitatea viitorului
medic. Domnul profesor Moldovan e de părere că această mentalitate
să facă una cu colectivul. Ei bine, aci e punctul de vedere care ne
desparte total. Mentalitatea de grup, de obşte ne-o formăm, din fra
gedă tinerefe, mai întâi de familie, apoi de neam şi, Ia urmă de clasă
socială. Tot învăfămânful, toată morala, toatejnizuinfele sunt îndreptate
în acest sens, aşa că .fără să vrem, ne trezim cu mentalitatea de
obşte făcută. Familia, neamul, clasa sau biserica din care facem parte
sunt concrescute ai noi. Să nu uităm că au fost şi vor fi rnulfi oameni
care s’au jertfit sau se vor jertfi pentru neamul, pentru clasa sau
pentru biserica tor.
Altfel stau lucrurile cu insul-izolat. Cu mult mai greu e să-l
definim aievea, să-I cuprindem în adevărata Iui făptură de fiinfq
de aceeaşi esenfă cu noi. Pentru mentalitatea de grup nu e nevoia
de nicio demonstrafie, de nicio pregătire. Mai greu e să convingem
pe viitorul medic curativ să nu ştie de grup, fie că acel grup e familia,
neamul sau clasa socială. In cursurile de higienă omul este 'tratat
iadesea ca, unul din izvoarele de infecfie, alături de oi .(antraxul),'
câni (turbarea), vaci (tuberculoza), cai (morva). Faptul ştiinfific este
labsolut exact. In ştiinfă nu pot exista ierarhii antropomorfice şi nici
prerogative umane. .Dar aci yorbim de mentalitfate. Mentalitatea me
dicului trebue îndepărtată dela omul înglobat numericeşfe în biologic
şi adusă către insul în suferinfă. Iată ce a dat majestatea omului! Nu
realizările Iui tehnice, cât posibilitatea Iui de a înfelege durerea şi
suferinfă aproapelui. Iată. de ce cea mal frumoasă pagină scrisă şi,
pentru noi, cea mai semnificativă estfe parabola Samariteanului milostiv.
Medicul curativ este Samariteanul aplecat asupra omului desbrăcat,
rănit şi lăsat jumătate mort între Ierichon şi Ierusalim, în timp ce Leviful şi preotul, care au trecut mai departe, fiindcă pa ei îi interesa
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grupul sau tagma, reprezintă pe medicii higienişfi. Crucea Roşie este,
după părerea mea, cea mai frumoasă înfăptuire umană, fiindcă ea
se interesează de insulcăzut. Medicul curativ, prin definiţie, e sin
gurul apărător al insului izolat şi aşa trebue să rămână. .Să nu
uităm, durerea insului se pierde .în zumzetul obştei.^ Cineva va s d
audă. Cel căzut în urma gloatei trebue să aibă un ajutor, fiindcă
mu'fimea e nepăsătaare şi trece înainte. Ea are interese altele decât
individul.
■
'
*
Dacă insul izolat se găseşte în grija medicului, cine se in
teresează de grup? Aci răspunsul vine dela .sine. Politicul este în
credinţat cu securitatea grupei şi cu buna ei stare. Politicul trebue
să facă apel la toate datele ştiinţei şi, în primul rând, Ia 'higienă.i
Dacă este nevoie de o -mentalitate de obşte, aceea trebue să fie a
politicului. In sarcina politicului dade educaţia şi securitatea. Politicul
trebue să convingă că vieafa e fericire şi să asigure această fericire.
Higiena este o ştiinfâ cu mare aplicaţie în politic, spre deosebire, de
•pildă, de anatomia topografică sau chimia biologică'. In învăţământ,
însă, higiena trebue să-şi ia rolul important, dar modesţ, de perfectă
egalitate cu celelalte ştiinfe fundamentale, surori. Altcum, printr o con
fuzie de atribufiuni, higiena va .cădea în sifuafiuni umoristice. Citez
câteva din propria-mi experienfă: Ia Facultatea de Medicină din Cluj,
Cursul de Anatomie se face, din cauza marelui număr de studenfi,
chiar în amfiteatrul Institutului de Higienă. După demonstrarea pie
selor anatomice, eu oblig pe studenfi (foarte înclinafi să uite) să se
spele pe mâni. Când, dezastru! In Institutul de Higienă nu curge
bpa. Fără îndoială că nu direcfia Institutului de higienă e de vinp.
Dar va fi student care să nu observe că nu se poate face aplicare
de higienă fără mijloacele materiale de cuviinţă?
Sau altul. Laboranfii dela Anatomie ar trebui să lucreze Ia băile
Ide cadavre îmbrăcafi în halate, cu şorturi impermeabile, cu mască1
şi mănuşi .de cauciuc în mână. Or, bugetul Institutului de Anatomie
pe un semestru este de cinci sute până Ia şapte sute de mii, şi un
halat costă peste şapte sute de mii. Aşa că oricâtă higienă ar jnvăfa sfudenjii, realitafea( e crudă: laboranfii umblă cu cadavrele îm
brăcafi în nişte sdrenfe, numite halate, şi, uneori, chiar fără aceste
sdrenfe, în hainele lor obişnuite.
Sau altul. In Institutul de Anatomie din Cluj există cofefe
pentru câni şi alte animale de experienfă. In aceste cofefe, de când
cânii sunt atât de scumpi (10.000 lei bucata) şi nu jnai .pot fi
.procuraţi. laboranfii şi-au instalat porcii. Azi, în vecinătatea clinicilor
şi lângă un institut de ştiinfe, există o adevărată gospodărie porcină,
fapt împiedecat, nu numai de prescripţiile higienei, ci chiar de lege.
Or nu există forfă care ar putea dărâma această gospodărie, născută
dintr’o vita a trebuinfă. Laboranfii ar pomi răzvrătire, dacă cineva ar
îndrăsni, pe timpurile de fafă, să atace „porcăria”. Aceste abateri antihigienice. care pot fi înşirate fot mai mult, tind să dovedească un
adevăr elementar: E în zadar să ştii higienă, trebue să ai mijloace
s o aplici.
M. M . E .

■
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Ce e măi important pentru educafia sănătăfii noastre publice,
plasa model sau spitalul model ? Chestiunea depăşeşte cadrele pro
blemei ridicate, dar prin orientarea •într’un .seps sau altul, ea ar
interesa' şi educafia tineretului nostru medical. Nu vom'pega concepfia, atât.de perfect conturată (pe p’anşă sau pa grafice), a plasei
model. Dar, pentru mine, cea mai importantă misiune educativă cu
adevărat, o are spitalul. Şi nu spifalul-ambulafor de azi, gnre facă
fa}ă, de mânfuiaă, la câliva fă ani nenorocifi, numai,şi numai să scoată
o statistică justificatoare, dar spita’ul centru de lucru ştiinfific. Arn
cunoscut un atare spital de fără, condus de D-l doctor Kijulescu, înajnte
de primul războiu mondial. Să mă ierte cărturarul, pe cât de mare,
pe-aiât de modest, Domnul doctor Kiju!escu> că fără autorizafie Dom
niei Sale, îl pun în discuţie. Dar exemplificarea cu străucita sa
activitate dinainte de 1916 este nu numai un fapt documentar pentru
tnine, : dar şi un omagiu pe care-I aduc Domniei Sale, şi tuturor
ace or medici, pierdufi azi în anonimat, care au înfeles să conducă
ştiinţific un spital de fără. Domnul doctor Kifulescu, prin anul . 1915,
executa cele ,mai grele şi .cele mai fine operafiuni: sutura de va$e,
transplantarea de nervi, rezecfia de stomac, etc. etc., în spitalul său
de fără. In felul acesta, spiţa ui Domniei Sale n’a rămas numai un
centru 'curativ, dar şi un centru preventiv, fiindcă preventivul frebue
neapă at susţinut şi efectuat prin curativ. Zadarnice vor fi statisticele
suroridr.de ocrotire (sifilis, cancer şi tuberculoză), dacă: în imediata
apropiere. nu se găseşte spifadl eficient. Am curajul să afirm, că
spita'ul domnului doctor Kifulescu a prevenit şi a: educat mai mult
chiar decât a vindecat. Spitalul, în concepfia mea, va să fie un
centru de crista'izare a întregii sănătăţi publice d'ntr'o regiune, cu
rativ pentru bo'navi şi educativ pentru sănătoşi. De bună seamă că
nu vorbesc despre spiţa ele noastre atât de urgisite şi atât de inefi
cace, şi nici de spifalee cu personalităfi excepfiona'e, de /talia dbmnu'uî
doctor Kifulescu. Mă gândesc Ia spitalul model. EI trebue să fie
organizat după modelul clinicelor, cu secfii de chirurgie,, medicină
internă, sifiligrafie, puericultură şi obstetrică, cu laborator, radiologie
şi prosectură. Utopie se va zice. Utopie? Nu. Ci viziune sanitară
tot atât de rea izabilă ca şi plasa model.
Dar aceste spitale model ar mai avea alte două mari consecinfe. întâi, ar favoriza mersul medicilor Ia fără, fără silnicie şi -fără
scrâşnite de dinfi, din pură vocajiune. Multe au fost motivele in-J
vOcafe pentru a exp'ica lipsa medicilor în mediul rural: proasta re-^
tribufie, depărtarea, mizeria mediu'ui,. etc. Se poate că fiecare din
aceste exp'icafii să aibă o parte de adevăr. Pentru, mine, cea midi
importantă pricină este lipsa posibilifăfilor de lucru ştiinfific. S’a exage at foarte mu't spiritul lucrativ al tineretu'ui nostru universitar. 3u-^
tnătate din medici, ce! pufin, părăsind băncile universităţii sunt plini
de entuziasm, pentru lucrări .ştiinţifice. Ar vrea să producă şi să se
afirme pe teren ştiinfific. Or, aceste afirmări nu se pot .face decât
în cinicele centre'or universitare sau în spitalele cu mai mare extin-
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dere. Depărtarea nu poate fi o sperietoare peniru medici. Prin au
tomobil şi radio, foaie localităţile, până la Braşov, Zimnicea, Satina
şi Brăila pot fi considerate ca nişte maha'a'e ale Bucureşfiului. Nici
proasta salarizare nu sperie. Ea e ,posibilă de îmbunătăţiri. Grav şi
dureros e: imposibilitatea de a lucra ştiinţific. Asta e mărturisirea cinstită
a tuturor elevilor serioşi. Intr’un spifal-clinică acest deziderat legitint
ar putea fi îndeplinit cu- prisosinţă. Ar fi o emulaţie între medicij
de aco'o o dorinţă de afirmare personală şi o difuzare pe mare în
tindere a ştiinţei medicale. AI,ii vor surâde, eu însă avansez, cu toata
se iozitâtea,-că în curând se va putea vorbi despre Societatea MedicoChirurgicală din Filiaşi, sau de Analele ştiinţifice ale spitalului din
Huedin.
Şi mai e'ceva. învăţământul nostru va trebui modificat, nu
în sens de program- de studii, cât mai ales în sens de educaţie tehnică,
învăţământul va trebui să se îndrepte dela facultăţi către spitale
(către toate spitalele). Facultatea va rămâne ceea ce e conservatorul
faţă de teatru. Conservatorul învaţă pe tânăr „să zică , teatrul îl
obligă să nu.se „bâlbâe” şi „să trăiască” arta.
Medicii de spitale vor trebui — vrând nevrând — sa ajungă •
profesori (docenţi, conferenţiari, agregaţi, titlul nu interesează). Para- ,
frazând pe Caragiale, am putea spune:
— Ştii carte? Eşti cărturar.
— Ştii să înveţi? Eşti profesor.
Fiindcă într’o zi sau alfa, va trebui să se mal estonipeze mitul Profesorilor (cu P mare).

/

i

Revistă generală

REFLEXELE CONDIŢIONATE IN PSICHOPATOLOGIE
de

t

«

D -r OCTAV MAIXER
Medic secundar la Spitalul Central
de Boale Mintale şl Nervoase Bucureşti

La 27 Februarie 1946, s’a împlinii- un deceniu dela moariea
fizio'ogului rus I. P. Pavlov. Opera lui Pavlov — concepţia' rellexelor
condiţionate — a inaugurai un capitol nou în Medicină: fiziologia
activităţii nervoase superioare. Dacă Claude Bemard, exploratorul ge
nial al mecanismelor vieţii noastre organice, este considerat părintele
fiziologiei generale, i se poate recunoaşte Iui Pavlov meritul de a fi
enunţat principiile fiziologice care stau la baza vieţii psihice.
Până Ia Pavlov, viaţa psihică alcătuia o sferă, o lume aparate, pe care cerce'ăfo ii cei mai evouafi o considerau ca o funcţiune
a- sistemului nervos central, fără însă a reuşi a pătrunde în inti,-i
mitafea mecanismelor cerebrale.
Abia Pavlov şi elevii săi . au găsit anastamoze între creer şi
suflet, sub forma reflexelor condiţionate.
Opera Iui Pavlov „Prelegeri despre activitatea Lemisferelor ce
rebrale“/ marchează astfel al doilea jalon important pe un drum,
care fusese deschis ,cu „Introducere în studiul medicinei experi
mentale” , a Iui Claude Bemard.
*

*

*

S’a spus că lucrările Iui Pavlov ar fi exclusiv de domeniul
fiziologiei. Intr adevăr, Pavlov a fost fiziolog şi acfivtjatea Iui s’a
concentrat în aparenţă numai, asupra unei minuscule glande: glanda
salivară. In realifate însă, această glandă nu era derât un pretext,
o. cale.,spre a ajunge Ia mecanismul activităţii nervoase superioare,
termen sub care el înţelegea viaţa p-sihică.
Vorbind în 1903, Ia Congresul inie naţional din Mad.id, Pavlov
însuşi decară că ţelul ce 'şi-! propune, e:te edificarea unei fizio'ogii
a activităţii psihice umane, crearea unei psiho'ogii experimentale şi
a unei psihopatologii animale. Parcurgând glande'e şi diferitele .me
canisme fiziologice ale organismului animal, Pavlov a căutat să ajungă Ia mecanismul cel mai simplu, ( cel mai uşor de manipulat
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şi în acelaş timp cel mai adecuat- scopului său. Activitatea glandei
sa ivăre reprezintă tocmai mecanismul căutat: procesul asociator sub
forma sa cea mai pură. Legăluri'e nervoase supe ioare — asociaţiile
psihoogilor — formează preocuparea esenţială a lui Pavlov. Legea
asociaţi or temporare, formulată de Pavlov, a fost unul ^dintre primii
paşi spre c'arificarea raporturilor dintre procesele de inhibiţie şi iritaţie a corlexuui cerebral.
*

*

•

*

Ideea de •inhibiţie în fiziologia sistemului nervos apare cant
pe Ia 1840, când fraţii Weber presupun existenţa unui proces in
hibitor în mecanismul de acţiune a l' nervului vag asupra activităţii
cardiace. Aceşti fizio'ogi fdnmulează timid părerea că existenţa unor
reflexe condiţionate ar fi în stare să ducă Ia explicarea diferitelor,
tendinţe, conficte dinttre acţiuni, într’un cuvânt, la explicarea fi
ziologică a comportamentului.
In 1863, fizio'ogul rus I. M, Secenow, publică „Reflexele hemisferelor cerebrale”, în care pomeneşte , experienţele sale' de ex
citare a thalamusului prin substanţe chimice, având ca urmare in
hibiţia reflexelor medulare.
,
La 1869, Gofz arată că inhibiţia rezultată din acţiunea sin
cronă a doi excitanţi reflexogeni, ar avea loc Ia orice nivel al ne—
vraxului. Curând după aceea, Secenow şi Griesipger, simultan, dar
independent unul de altul, exprimă ideea că activitatea nervoasă a
omu'ui ,şi animale'or poate fi interpretată ca o activitate reflectorie,
care ar constitui baza fiziologică a comportamentului.
Pe Ia 1892, Charles Scoff Sherringion, intervine cu o mo
dificare a păreri or Iui Gotz. She~ringfon susţine că cei doi excitanţi
sincroni de care vorbea Goltz, trebue să fie Je natură diferită, pentru
a produce inhibiţia. Tot el mai susţine existenţa procesului de in
hibiţie reciprocă, adică faptul că excitarea reflectorie a unui centru
inhibează activitatea centrului antagonist.
In fine, fizio'ogul rus Vedenslcy, stabileşte, raporturile dintre in
hibiţie şi irita te, cere au condus Ia concepţia re.cIexeror condiţionate.
Ideea activităţii reflectorii ca fundament al fizio'ogiei cerebrale^
o întâ nim încă Ia fi'osofii materialişfi ai secolului trecut, ca: Vogf,
Moleschotf, ş. a. Materialismul profesat de ei -— ca şi fiziologia
pe care o promovau —, era însă exagerarea unui mecanism care
făcea din om un simplu automat. Pe de altă parte, pe Ia 1900, se. face simţită reaefiune din
sensul opus. Fiziologii Bethe, Beer, UexuII, ridiculizează în lucră
ri e lor, aşa zisa ,',zoapsiho!ogie” . Cu toate acestea, cercetările con
tinuă în căutarea unui fenomen psihic elementar, care să fie în
acelaş timp şi act fiziologic elementar şi din studiul căruia . să de
ducem conc'uzii asupra vieţii nervoase superioare.
Thomdyke în America şi Pavlov în Europa, sunt primii care
găsesc aceste condiţji în ref'exul condiţionat. Insă în timp ce Thomdyke
rămâne Ia o „zoopsihologie", cunoscută azi sub numele de „beha-1
viourism , Pavlov se orientează dela laborator spre clinica maladiilor
mintale Ia om.
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i.a originea concepţiei reflexelor condifionafe sfă studiul se•crefiei psihice a glandei salivare şi depistarea naturii sale reflexe.
Studiind activitatea reflectorie a organismului anormal, Pavlav
distinge două feluri de reflexe: reflexe înăscute — necondifionate,
fixate hereditär şi caracteristice întregei specii — legătura perma
nentă între excifafie şi răspuns şi reflexele achiziţionate — condi
ţionate, individuale generale în cursul viefii fiecărui individ, sau le
gătura temporară între excitafie şi reacfie.
„Organismul animal ca sistem există în mijlocul .naturei în
conjurătoare numai datorită unei echilibru neîntrerupt al acestui sistem
cu mediul extern, adică datorită unei reacfii precise ale. sistemului
viu fafä de excitafiile venite din afară, ceeace Ia animalele superioare
se reaizează mai ales cu ajutorul sistemului nervos prin reflexe”,
scrie Pavlov1). Acest echilibru este asigurat 1) prin reflexele ne
condiţionate simple sau prin cele complicate (instincte), ambele de
clanşate de ex iiafia internă sau externă a organismului. Mecanismul
acesta de' echi'ibrare ar fi fost suficient, dacă mediul extern ar fi
fost fix, invariabil. Acesta' fiind însă într’o permanentă oscilaţie, or
ganismul generează noui forme de a reacfiona: 2) reflexe condi
ţionate. Alimentarea animalelor de pildă, se face prin reflexe con
diţionate: excifanfii semnalează animalului hrană, pentru ca aceştia
să o ia în gură (reflex condi)ionat alimentar). Tot în acest mod,
se produce orientarea generală a animalului în cadrul mediului în
conjurător, spre a şti ceeace ne putem apropria şi ceeace ’frebue
evitat. „Legătura nervoasă temporară este un fenomen fiziologic universal, atât Ia animalele cât şi Ia noi înşine”, scrie tot Pavlov.
La baza mecanismului de . producere a reflexelor condifionafe,
stă sincronismul excifafiilor — coincidenta ţn timp a doi excitanţi.
Iar ca etalon, ca test al reflexelor condifionafe, Pavlov alege acti
vitatea gandei salivare, cu care poate fi asociat orice excitant. Dar
în afară de reflexul sa'ivar, ori care din celelalte reflexe ale unui
organism animal superior poate fi Ia rândul său asociat cu oarecare
excitant condifionat, Spre a da naştere unui reflex condifionat. .
Ce s ar întâmpla însă, dacă sistemul' nervos ar continua fără
'întrerupere să-şi structureze mereu noui reflexe condifionafe, dacă
el s’ar lăsa solicitat Ia infinit de diferite excifafii ale mediului în
conjurător? Această suprapunere de reflexe condifionafe ar ' fi
infinită?
,c
Rezultatul, departe de a fi o îmbogăţire ascendentă a psi’ hismului, ar însemna o activitate haotică a sistemului nervos, cu
dezagregarea totală a viefii psihice; animalul ar, ajunge în situafia
de a răspunde în mod ob igator Ia fiecare excitant, prin toate acfivităfi'e sale reflexe. Or, activitatea psihică e foarte precisă. Preciziunca aceasta îşi are sursa în suprimarea unora din reflexele spre
care e sokitat sistemul nervo», datorită activi'.ăiii inhibitorii cu care sunt
dotate procesele nervoase. Procesul inhibitor are rolul de a înăbuşi
PAVLOV: Reflexele condiţionate — în ^Atarea Enciclopedie Medicală So
vietică“, Voi. 33, p. 431.
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temporar orice reacfie care se arala a nu fi în concordanfă .per
manente, sistematica, cu reflexul necondfiionaf.
Pornind dea aceste date, Pavlov, împreună cu Prof. Vedenilcy,
studiază procesele de inhibifie, ajungând Ia concepţia unitâjii esen
ţiale între inhibifie şi excifafie irifativă, ca aspecte alternante ale
unui acelaş proces nervos.
• ,
: De aci, Pavlov trece mai departe la consideratimi asupra acfivifăfii segmentelor superioare ale sistemului nervos central, pè care
o înfăşează ca o a temanfă dinamică şi permanentă a unor con
figuratimi cu aspect de „mozaic” (expresia e a lui Pavlov), consti
tuite din focare în care predomină excifafia sau inhibiţia. Dintre
mecanismele cele mai importante care prezidă Ia această alfemanjă
a ce'or două procese--- inhibitor şi irifativ —, există caleva oarei
pot fi‘ considerate şi ca principii ale reflexelor condifionafe :
1. Tendinfa acestor două procese de a se transforma unul
înfr’altul;
'
,
2. Tendinfa de a produce prin inducfie în zonere din jur,
procesul opus; şi anume inhibifia induce iritafia, iar irifafia induce
inhfbificr. :
■
Acesta e principiul' inducfiei contrarii prin care Pavlov urmează
calea fizio'ogi'or Hering şi Sherringfon.
3. Principiul migrafiei-,seu tendinfa proceselor inhibitor şî irifativ
de a migra din focarele primitive spre cele învecinate sau chiar mai
îndepărtate; în fine.
.4. Principiul concentrării, adică tendinfa Ia concentrare în sens
, invers celui urmat . în momentul difuzării, Ia restrângerea procesului
spre punctul de origine.
In cadrul : acestor legi, vom căuta să ana izăm rapo'turi’e dintre
concepfia reflexelor condiţionate şi psihopatologia şi mai ales rolul
ce _şi-I poate revendica fiziologia activităţi nervoase superioare în
lămurirea anumitor mecanisme ale viefii psihice. In această. ordine de
idei, şi fără a avea pretenfia de a epuiza problema pusă, •— vom
acorda o serie de capitole ăle psihopatologiei, pentru a vedea ce
aport aduce concepfie fui Pavlov în elucidarea mecanismului lor.
Desigur că una dintre problemele care au preocupat din tot
deauna nu numai pe fiziorogi,. dar şi pe psihologi şi psihiatri, a
fost mecanismul somnului; Nu vom insista asupra cercetătorilor care
s’au i'ustrat în această direcţie, după cum vom evita mai deparfeţ
excesul de bibliografie. ;
Cum e interpretat somnul în concepfia reflexelor condifionafe?
Pav’ov, colabo'a'orii şi e'evii săi, consideră somnul ca o extensiune a
a procesu'ui inhibitor la, întregul cortex şi chiar Ia regiu~i!e subcortica'e subjacente, odată cù obnubilarea ana'izaforilor (adică a centri'or corti:a!i corespunzători diferite'or percepfiuni), precum şi a cenfri'or*de echilibru ai corpului. Gradul şi profunzimea somnului de
pinde deci în mod necesar de gradul, intensitatea şi extensiunea
procesu’ui inhibitor.
Care sunt conditile favorizante unei iradia'iuni atât de extinse?
In primul rând intervine'absenfa de opozifie a restului supra
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feţei corticale fafă de această invazie a procesului inhibitor. Cor
texul e dezinteresat fafă de excitanfii oare îi vin din partea, unei
■ ambianţe. uniforme, a unor impulsii frecvente şi ritmice. „A dormi,
Tscrie Bergson, înseamnă a se dezinteresa” .
Din contră, cortexul este receptiv pentru acele impresiuni (ex
citanţi) care favorizează inhibiţia internă, după cum ar. fi .prezenta
unor excitaţii slabe şi prelungite sau foarte puternice şi pasagere
{de durata secundelor).
In fine, al treilea moment favorizant, este oboseala caracte
rizată prin scoborârea tonusului şi a receptivităţii corticale fafă de
noui impulse.
Starea aceasta de inhibiţie soporifică nu e constantă şi fixă.
Ea este dinamică şi yariabliă. Numai o' parte din timpul cât dormim,
inhibiţia e totală şi egală -în intensitate şi extensiune. In realitate,
există trepte de somn, pe care Pavlov şi Voskressensky le-au constatat
cu ajutorul analizei comparative ale reflexului condiţionat motor (adică de prehensiune) şi secretar Ia câine în timpul somnului.
Astfel, în faza I: Ia producerea excitantului condiţionat, câi
nele apucă mâncarea fără însă a saliva (faza de somnolenţă). Faza
II: se observă fenomenul invers: secreţia apare, însă fără prehensrune (somn semi-profund), Faza III — atât reflexul motor cât
şi cel secretar sunt abolite (somn profund), ’ după. care urmează
parcursul în sens invers (II-I), până în .momentul deşteptării.
Vedem deci, că somnul e o stare mobilă. Mai ales în perioadele
de somnolenţă (aţipire) şi de desmetidre, există în .cortex puncte în
stare de excitaţii de diferite grade. Aceste puncte de veghe co
respund unor funcţiuni vitale speciale (care stau de veghe), per
manente, care după părerea noastră ar putea fi asimilate centrilor
vegetativi din cortex. Infr’adevăr, printre aceste puncte se află şi
regiunile corticale aflate sub influenţa excitaţiilor venite dela orga
nele interne.
Alte puncte reprezintă regiunile corticale care intră în exdtafie sub influenţa unor legături asociatorii infracorticaie. Acestea din
\ urmă ar explica somnul mamei Ia căpătâiul copilului bolnav, când
ea e nereceptivă pentru orice alt excitant în afară de cel venit
dela copil.
Existenţa focarului de veghe a fost demonstrată de Orbeli
(actualul director al Institutului de Fiziologie Pavlov), asupra unui
octapod dintr’un aquarium din Neapoli, care în timpul somnului îşi
strângea ,7 picioare sub sine, al optfelea rămânând întins pentru a
patrula şi a semnaliza întregului organism prezenţa oricărui excitant.
Aceste focare nu sunt însă în legătură între ele; ele sunt
numai nişte puncte luminoase izolate care se găsesc întruna din
fazele intermediare între excitaţie şi inhibiţie, •— faza de echilibru
sau cea paradoxală, despre căre vom vorbi mai târziu.
Procedând dela această interpretare a somnului, fiziologii au
fost obligaţi să se ocupe şi de apariţiile subiective din timpul somnului,
adică deadiviiatea onirică. — Şi aid vom deosebi, după cum e
admis în mod obişnuit,. haludnaţiile hypnagoge, caracteristice stărilor
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de somnolenţă, de visurile propriu zise din timpul somnului profund.
Halucinaţiile hypnagoge, pe oare o serie întreagă de autori, ■— prin
tre| care şi Lhermitfe, — Ie pun în legătură cu starea şi funcţionarea
organelor de simf şi cu luminile entoptice, pot fi explicate după
părerea noastră, prin prezenfa punctelor de gardă care în timpul
fazelor incriminate se găsesc, după cum am văzut, într’o stare, de
excitaţie cu o intensitate variabilă. Or, aceste puncte corespund fie unor
analizatori din cortex, fapt demonstrat de Pavlov pe câini, care lipsifi
de receptori sensoriali dorm 23 ore pe zi timp în care excitaţiile!
de intensitate redusă care mai impresionează organele de simf, dau
naştere aşa ziselor halucinafii hypnagoge, — fie centrilor pe care
i-am pus în legătură cu excitafiile venite dela organele interne care
dau activitatea onirică propriu zisă. Pentru realizarea visurilor: adică a acelor imagini întovărăşite de o activitate motorie, secreforie sau vasculară a organismului, excitafiile cenesfezice şi ex
citaţiile sistemului circulator colaborează cu starea de ’ inhibifie a
anumitor regiuni din sistemul nervos şi cu emanciparea de sub in
fluenţa altor regiuni.
Strâns legată atât de somn cât şi de activitatea onirică, este
starea cunoscută în psihiatrie, sub numele de hipnoză.
.■ ^ Această stare considerată în Patologia mintală ca anormală,
a căpătat odată cu Pavlov o semnificafie fiziologică, ce nu o mai
separă fundamental de somnul normal. După cum se ştie, individul în stare de hipnoză prezintă un
fel de disociere a activităţii sale corticale. Pe de o parte cortexul
său se găseşte întrun fel de pasivitate fafă de excitafiile din jur,
cu absenţă totală g reacţiilor, de altă parte observăm fie efectuarea
unor serii de acte dictate în momentul hipnozeei sau sugerate an
terior, fie o stare de receptivitate pentru anumite sugestii pe care
Ie va efectua ulterior în stare de veghe.
Am spus^ că între hipnoză şi somn nu există .deosebiri fun
damentale şi că procesele fiziologice care stau Ia baza ambelor stări
definittiv identice. Am văzut că somnul este rezultatul unei
iradieri ambulatorii a procesului inhibitor pe cortex. La rândul său,
în hipnoză avem aface cu acelaş proces inhibitor, cuprinzând doar
regiuni corticale izolate — uneori chiar întinse — menajând între
ele regiuni libere. In acest sens, analizorul mottor din cortex are un
regim special. Procesul inhibitor se poate naşte şi limita uneori nu
mai Ia regiunea motorie. Dacă în acest caz inhibifia nu coboară
spre centrii sub — corficali, atunci observăm o inhibifie pur motorie,
care prin inducfie pozitivă intensifică activitatea segmentelor cores
punzătoare sub — corticale, ca de pildă centrul director al echili
brului. Rezultatul este o rigiditate totală a muşchiulaturii efectorii
(a extremităţilor), concomitent cu travaliul accentuat al musculaturii
care ajută corpul să învingă legea gravităţii (m. posfuraîi). Tabloul
obţinui este analog extensiunii de decerebrare denumită catelepsie.
Aceasta este şi una din faze'e caracteristice somnului hipno'lc ia om.
Rezultă de aci că atât în somn cât şi în hipnoză, suntem puşi
în faţa unei disocieri mai mult sau mai puţin accentuată a siste-
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mu'ui nervos în focare de inhibi}ie şi altele de veghe, cesace ne
îndreptăţeşte să definim hipnoza ca- un somn mai limitat.
Deaceea, printre factorii care produc atât hipnoza cât şi somnul,
sunt exci anfii fizici slabi (mecanici, cutanaţi', termici), repefafi In
mod mecanic, sau excitanfi superacufi.
După ăum am remarcat şi în definifia noastră, caracterul cel .
mai pregnant şi care a uimit încă din antichitate pe profani, estet
starea de sugesiibilitate, de care se ' întovărăşeşte somnul hipnotic.
Extern ea se traduce prin receptivitatea mărită pentru anumite fapte,
concomitent cu indiferentă fafă de altele. Ori nimeni nu poate contesta
că după cum am pomenit mai sus, avem aci aface cu o disociere.
Sugestia trebue pricită ca un proces analog formării cfe houi reflexei
conc'ifionate,- hipnoza în totalitatea ei fiind o stare de capacitate
mărită ă individu'ui pentru stabilirea unor noui legături temporare (adică refexe condifionate), între excitafie Şi efectuarea unui act anumit.
După ce am văzut interpretarea pe care o capătă somnul, vi
sele şi hipnoză în fiziologia activităţii nervoase superioare, mai ră
mâne să adăugăm câteva cuvinte despre conştiinjă, conceputul cru
cial al nozo'ogiei psihiatrice.
După Pavlov conştiinfa e în funcfie^ de starea de excitabilitate
optimă a unei zone oarecare a creerului. Această zonă nu poate
fi considerată fixă, ci ca şi însuşi starea de excitabilitate optimă,
— ea e rrjobi’ă, dependentă de conexiunile dintre centrii şi supusă
influentelor venite de'a excitanţii "externi. Restul câmpul cerebral —
din afara zonei de excitabilitate optimă, — se află într’o stare de
excifabi'itate diminuată, care la rândul ei e şi ea variabilă ca' sediu
şi extensiune.
Intr’un cuvânt, pentru a reproduce , cuvintele marelui fiziolog
„conştiinfa poate fi asemănată unei pete de lumină, care se de
plasează pe suprafafa cerebrală a individului în stare de veghe .
*

In linii generale, 'cam acestea sunt fenomenele, care observate
în timpul experienţelor pe câini, prezintă o imporfanfă deosebită pen
tru lumnarea multor capitole obscure ale•psihoogiei şi psihopato'ogîeî. .
Bine înfeles că datele obfinute pe animale, nu pot fi aplicate
în mod mecanic la om, lucru de care s'a ferit mai ales Pavlov. Acti->
vitalea ceiebra'ă sau psihică la om, are anumite trăsături specifice
care o diferenţiază de a animalelor. Comportamentul omului este
determinat principal de un moment care lipseşte în viafa animalelor
şi anume, raporturile sociale ca rezultat al procesului de muncă.
De aceea, după cum studiul cortexului. animal a necesitat. elaboraiea de metode diferite de cele utilizate în fiziologia medulara,
tot a'tfel studiul cortexului uman, necesită crearea unor metode spe
cifice, actualmente în curs de elaborare. Rezultatul acestor metode,
tretue să dea ştiinjei posibi.ifatea de a stabili corelafia precisă între
stă.i e ‘ subiective şi procesele cerebrale.
(Urmare)

i

Lucrări ştiinţifice

Lucrare din Clinica Ftiziologică a Fac. de Med. din Cluj
Prof. Dr. L. Daniello

CÂTEVA DATE PRIVITOARE LA CREŞTEREA MORBIDITĂŢII
TUBERCULOASE DIN ROMÂNIA IN URMA RĂZBOIULUI
de

P roL D -r L. DANIELLO

şi

D -r N. BUMBĂCESCU

Este un fenomen bine cunoscut încă din trecutul război mon
dial că infecfiunea tuberculoasă găseşte în împrejurările specia'e creiate
de conflictul armat dintre popoare un teren foarte prielnic de râs-1
pândire largă în toate straturile societăţii. Mai accentuată în ţările
beligerante, creşterea morbidităţii tuberculoase s’a înregistrat chiar $î
în cele neutre şi foarte probabil că ea îşi atinge maximul în acele
teritorii care au fost teren de război propriu zişi
~
Sporirea tuberculozei în timp de război se datoreşte unui complex
de factori dintre care amintim! aci pe cei mai însemnaţi:
interpenetraţia unor mase mari de populaţie datorită refugiului •
concentrărilor şi mişcărilor de trupe;
scăderea standardului igienic al populaţiei consecutivă lipsurilor,
aglomeraţiilor, a contactului mai infim cu bolnavii, efc.;
carenţa alimentară;
%
surmenajul impus deopotrivă militarilor şi civililor, emoţiile şi de
presiunea psihică datorite mizeriilor războiului.
Un fapt care s’a produs Ia noi şi căruia trebue să-i atribuim
o însemnătate deosebită sub raportul problemei pe care o studiem estel
că un mare număr de tuberculoşi confagioşi au fost siliţi să părăsească
spitalele sau sanatoriile în care erau internaţi şi au inundat .înfreaga
ţară 'răspândind infecţia prin trenuri, localuri publice, hotele, gase
particulare efc., primejduind grav sănătatea familiilor în care au fost
adăpostiţi.
Pentru a ne convinge în ce măsură a sporit în ţara noastră
morbiditatea tuberculoasă în urma împrejurărilor prin care am
trecut, încă din 1940, noi am întreprins o serie de anchete pentru
depistarea tuberculozei în diverse colectivităţi. Concluzia pe care o
formulăm azi în baza lor, nu poate fi generalizată Ia înfreaga ţară
din motive, uşor de înţeles. Cum însă anchetele noastre parţiale se
referă Ia grupuri de populaţie din diferite straturi sociale credem1că
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prin publicarea lor aducem foiuşi o confribufie de oarecare valoare
Ia lămurirea problemei.
In cele ce urmează vom analiza rezulfatele unor examinări radiologice înfreprinse pentru depistarea tuberculozei în colectivităfi aparj-inând următoarele caiegorii sociale: •
e.evi de şcoli secundare,
şfudenfi universitari,
eleve ale şcoalei de moaşe,
muncitori de uzină şi C. F. R.,
militari şi
funcfionari. ,
Cercetând morbiditatea tuberculoasă printre cei 4430 elevi de
•curs secundar examinafi de noi şi trecuţi în tabloul de mai jos;
Rezultatul examenului, pulmonar.
*

Ş CO AL A

Anul

Tuberculoze

Total
Discrete
inactive

Gospodărie
Nprmală de băeţi
Lie. Industrial
„ Doamna Stanca
„ Regina Maria
„ Comercial de fete '
„ Gh. Banţiu
„ Principesa Ileana
„ S i, Tereza
„ Maica Domnului
Lic Industrial de băeţi
. Comercial de băeţi
„ Comercial de fete
„ Gh. Lazăr
„ Normală de băeţi

1946

69
100
136
151
610
155
438
280
99
156
319.
374
390
921
232
4430

n
9
9

,

»
n
n
n
n-

1945
„
»0
9

'

9

,1
4
2
1
12
5
2
5,
1
3
4
i
■

3
43
51

o/o
1,4
4,0
1,4
0,6
1,9
3,2
0,5 .
1,4
1,0
1,8
1,2
0,2
0,7
0,4
1,2
1,1

Fibrocazeoase

o/o

i
i
2
5
9
3
5
,3

1,4
1,0
1,4
3,3
1,4
1,9
1,1
1,0

3
2
O
O
10
13
4
64

1,8
0,6
0,8
2,5
1,4
1,7
1,4

am găsit 1,40% tuberculoze active evolutive şi contagioase — cu
variafii între 0,6%—3,3%, după şcoală — cifră care arată o spo
rire a morbidităţii tuberculoase Ia elevii de curs secundar fafă de
cercetări similare făcute anterior de diferifi autori şi redate în ta
bloul următor:
1

A U T O R I I
Vâja-Petrescu
Bălănescu-Saim
Nasta şi colab.

Ş c o a l a

Anul

Total

Licee Militare
■ Licv Bucureşti :
n
n

1938
1939
1943

200u
7860
4605

o/o Tbc.
’
fibrocazeoase
1,5
0,82
0,97
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La ucenici — de ace’aş vârstă ca şi e*evii de curs secundar —
morbiditatea tuberculoasă este mai mare — decât Ia elevii de curs
secundar — , aşa cum- a găsii şi Bălănescu-Saim, Ciorănescu, efc.,
dar procenhil obfinut de noi depăşeşte pe cel aflat de autprii mai su?
menfionaţ aşa cum se poate' vedea din tabloul următor:
Anul

A U T O R I I
Bălănescu-Saim
Ciorănescu " ‘
Daniello-Bumb^escu

1939
1940
1945

.

% Tbc.
fibrocazeoase

Total' examinaţi
201 1303
503

1,60
1,66
1,79

-

Colectivitatea în care am putut urmări riguros morbiditatea tu
berculoasă este cea a sfudenfilor universităţi Cluj care în afară de.
asistenfa medicală curativă şi^a organizai din 1926 şi o asistenfă me
dicală preventivă prin înfiinjarea Dispensarului Sfudenfesc.
'
Urmărind dealungul anilor proporfia fuberculoze’or deschise de
tip fibrocazeos, cu caracter evolut'iv, contagioase pentru cei din jur
şi necesitând un imediat tratament senatorial constatăm: o impor
tantă şi progresivă descreştere a morbidităţi tuberculoase dela 1926
până în 1941, atât printre candidaţi care doreau să se înscrie în universitate cât şi printre studenţi din anii mai înainfaţ, prezentaji
benevol Ia consu'taţile dispensarului. După 1941 se înregistrează o
creştere a cazurilor de tuberculoză activă evolutivă în ambele gru->
puri, aşa cum rezultă din tabloul de mai jos, în care formele conta
gioase de tuberculoză au fost calculate pe intervale de câte 5 arii.
C a t e
A n ii

g

o r i a

e x a m

Studenţi prezentaţi benevol
Total

1926-31 2196
1932—36 2542
1937-41- 2713
1 9 4 2 -4 6 5094

Tuberculoze
D is c r e te
in a c ti v e

67
96
144
417

%

/

3,0
3,7
5,3
8,1

F lb ro câzeoase

112
68
32
310

i ii a

filo r

Candidaţi ltt înscriere
Total
0/o

5,12
2,60 2553
1,19 2821
6,08 6810

Tuberculoze
D is c r e te
in a c ti v e
_

—
. —

305

0/0

.—
■—
■ —
4,4

F ib r o 
cazeoase

o/o

_
36
35
187

1,45
1,20
2,74

Tuberculozele fibrocazeoase active .evolutive şi contagioase pen
tru cei din jur, în intervalul anilor 1942-46, s’au dublat — 2,74%
fafă de 1,20% — printre candidaţi Ia înscriere, iar printre studenţi
prezenlafi benevol Ia dispensar sunt de 5 ori mai frecvente — 6,08%
fafă de 1,19% — decât în perioada anterioară 1937-41.
întrucât măsurile de asistenfă medicală curativă şi preventivă
au1fosf aceleaşi şi în ultimii 5 ani, creşterea morbidităţi tuberculoase
printre studenfi nu poate fi explicată decât prin acţunea defavorabilă
— exercitată asupra organismului — a factorilor declanşafi de răz
boi şi amintifi Ia începutul studiului nostru;
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O alia constatare care se deduce din tabloul de mai sus esfe că
morbiditatea tuberculoasă printre candidafiî Ia înscrierea în univer
sitate, scăzută înainte de 1941 ' a- crescut şi ea ceeace dovedeşte
în mod indirect sporirea cazurilor de tuberculoză jprintre elevii de
curs secundar din care universitatea îşi recrutează student»;
Aceiaş constatare se desprinde şi din cercetarea morbidifăfii fubercu'oase printre elevele şcoalei de moaşe — care funcfionează pe
lângă, Clinica Ginecologică din Cluj — ,pe care le-am urmărit cu
examene în serie din anul 1939. In tabloul de mai jos dăm •'re
zultatei acestor examene;
Tuberculoze
•
Anul

1939.
19r0
1942
1943
1944
1945

-Nr. elevelor examinate

242
185
103
159

Discrete
inactive

,

ICO

. 84'
\

8
6
3
2
4
2

o/0

•

Fibrocazeoase

3,30
3,24
2,91
1,26
2,50 '
2,30

4
2
1
2
3
2

o/» '

1,65
i,08
0,96
1,26
1,87
2,30

,

1

Pmifre* cei 5274 muncitori de fabrică şi C. F. R. — aceştia
din urmă exa_ inaji de D-l D-r C. Berariu care a avut amabilitatea
să ne pună Ia dispozifie rezultatele obţinute — văzuţi în cursul anului
trecut şi noîafi în tabloul de mai jos;
Rezultatul examenului pulmonar
Total

Tuberculoze

ÎNTREPRINDEREA
examinaţi

Uzina Electrică
Tipografii
' Atelierele C. A.
Primăria Municip.
Fabr. Areca
, „ Rieger
„ Graziosa
„ Gromenn-Herbert
„
Scandia
,
Hedith
Arsenalul Armatei
C. F. R.
15 întreprinderi
cu angrjaţi sub 100

104
213
413
148
133
343
265- 284 •
200
112
• 958
934
1167
5274 ..

Discrete
inactive

»/•

Fibro
cazeoase

3
6
10 .
6
5
18 7
12
.6 .
4 ,
39
21

2,8
2,8
2,4
4,0
3,7
5,2
2,6
4,2
3,0
3,5
4,0
2,2

2
5
13
-,'■5

56
,193

4,7
3,6

27
93

.

--

8
5
5
2
2
12
8

1,9
2,3
..3,1
3,2
■
— •
2,3
1,6
1,8
1,0
1,7
1,4
' 0,9
2,3
1,8

aflăm l,8°/o tuberculoze active evolutive şi contagioase — în cifre
absolute 93 de cazuri — cu variafii între 0,9 şi 3,2%, după fabrică. ,
Procentul tuberculozelor active evolutive şi contagioase găsit de
noi este mai mic decât acel aflat de; Belciugăfianu — 2,6%
pentru lucrătorii C. F. R., Bălteanu şi 'A.exa — 2,32% — pentru
lucrătorii din 4 fabrici dela Iaşi, Nasta şi colaboratori — 5,5% Ia
Soc. de Gaz şi E'ectricitafe, — 1,4% — Ia Pulberăria Dudsşti etc.
Procentul relativ mic — aflat de noi — fine în primul rând
Ia faptul că morbk'i'atea tubercu'oasă în Ardeal este mai mică decât
în Muntenia şi Moldova — 150 în Ardeal fafă de 193, -4 în
•Muntenia şi A 60,3 în Moldova Ia 100.000 Iocui.ori, în intervaul anilor 1935-39, cifre obfinute de noi şi bazate pe datele' publicate
în Buletinul Demografic al .României — în al doilea rând am exa
minat o colectivitate: de asigurafi ai Casei Centrale de Asjgurări So
ciale, care are un serviciu medical organizat şi tot interesul ca prin
tre muncitorii sănătoşi să nu fie cazuri de tuberculoză activă evo
lutivă şi contagioasă. Se presupune deci că cei cju leziuni au fost
eliminafi din fabrici, iar în al treilea rând multe din fabricile ai căror,
lucrători au fost examinafi aveau condifiuni de igienă foarte satisfă
cătoare. Aşa de ex: Ia fabrica de ciorapi „Areca de construcţie1
modemă şi prevăzută cu toate instalafiile igienice şi sanitare nu s a
aflat niciun caz de tuberculoză acti/ă evolutivă, pe când la ,,A. C. A
unde clădirea era veche iar - instalafiile igienice şi sanitare în mare
parte absente, morbiditatea tuberculoasă a fost de 3,1%.
O altă colectivitate în care creşterea .morbidifăfii tuberculoase
ne-a preocupat în mod deosebit este armata. Din 1940 în afară de
activtatiea medicală permanentă depusă timp de 5 ani în secfia de
tuberculoză a Spitalului Militar din Sibiu, am făcut ori de câte orî
ni s’a dat posibilitatea şi examinări în serie pentru a. ne documenta
asupra frecvenjei tuberculozei pulmonare active printre militari. In ta
bloul următor rezumăm aceste examinări;
Re z ul t at u l examinării
T u b e r c u l o z e
A UT OR I I

Total exam.

Anul
. ■

1163
1164 .
2137

Ursu- Bumbăcescu
Bumbăcescu-Mihail
Daniello-Bumbăcescu
»

1942
1»
1946

Discrete
inactive

%

Fibro' cazeoase

°/o

1,8
1.7
2,6

7.5
6.5
6,8

4

•

Procentul tuberculozelor active variază între 1,7 şi 2,6. EI tri
plează pe cel aflat de Bălăne'scu şi Gaşpar care Ia un număr de
70.000 examinări făcute în anii 1937 şi 38, .găseşte 8,67 tuber-r
culoze active, evolutive şi contagioase. Deasemenea depăşeşte şi pe
cel aflat de D-r Popescu care examinând cu aju’orul radiomicrofotografiei 11.288 soldafi ai garnizoanei Sibiu găseşte 1,31 tuberculoze active.

\
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Printre funcfionarii examinaji de noi şi heaifi în tabloul de
mai jos;
Rezultatul examenului pulmonar
Total
I N S T I T U Ţ 1 A.

Uzina Electrică
Poşta P. T. T.
Tribunal
Fabrici Sibiu

T u b e r c u l o z e

Anul
examina(i

84
179
55
410
748

Discrete
inactive
1945

.»

%'

4
6
3
30
43

4,7
3,3
5,4
7.3
. 5,7

Fibrocazeoase
1 2
, 8
3
9
22

‘«/o
2.3
4,4
5,4
2,2
3,0

Procentul aflat — variază între 2,2 şi 5,4 — şi este în concordanfă cu constată i'e făcute de Nasfa şi colaboratori care dau pentru
funcfionari o proporfie de 2,1 °/o-5,8°/o tuberculoze active evolutive
şi contagioase. ,
In rezumat: concluzia generală ce se desprinde din cele 28.226
texaminări în serie •:— făcute în diverse colectivităfi — dintre care
20.116 în cursul anilor 1945-46 este că morbiditatea tuberculoasă
a crescut din cauza coridifiunilor creiate de război în toate straturile
sociale. Această constatare am socotit că poate interesa pe foji cei
care se sîrăduesc să combată azi tuberculoza.
Din analiza celor 28,226 examinări în serie, se mai pot .trage
şi alte concluzii pe care Ie vom expune într*o altă publicafie.
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depistarea tuberculozei p rin radiomionofoto|grafie. Rev. de Radiologie şi E lectrologie Medicale 1942. p. 315. — U rsu-M ihaiî-B um băcescu: Problem a
tuberculozei pulmonare în război. A rdealul M edica\ nr.’ 12 din 1941„ —
V âja-P etrescu: D epistage de la tuberculose pulm onaire dans. Ies
LyceeS
m ilitaires de Roumajnie. Rev. de la Tbe. 1938 p. 435t
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Spitalul de Stat din Abrud-Alba
Serviciul de Chirurgie

GANGRENA FULGERĂTOARE
A ORGANELOR GENITALE EXTERNE

d«

C. ANDREOIU

Chirurg primar
■

\

■
Expunând observaţiile a 10 cazuri clinice, 9 b ărb aţi
şi una fem eie (cazuri excepţionale), se face o rev istă
. generală a intregei chestiuni. «Bolnavii 'în g rijiţi provin
din mediul ru ra l. Boala apare la tin e ri şi bătrâni, în
p lin ă sănătate, d in tr’odată, fă ră leziune locală
p re 
existentă. Cauza este microbiană. lExamenele directe alev
lichidului scurs din profunzim ea ţe s u tu rilo r gangrenate,
ara tă un polimorfism microbian foarte v ariat, din care
niciodată n ’a lip sit streptococul. Tabloul clinic este ca
racteristic, cu fenomene generale toxi-infecţioise alarm ante,
ia r local, cu leziuni de gamgrenă umedă extensivă, care
|prind la b ărb at, scrotul, p rep u tiu l, glandul, pielea pe
nisului, penisul, la un loc sau separat; la femele, v u lv a
şi vaginul. T ratam en tu l ap licat a fost general şi local:
serul anti-gangTenos şi sul^amidele, constituiesc baza tr a 
tam entului. Local, debridări larg i, pansam ente cu apă
oxigenată 20/o. U n eo ri' p la stii de necesitate. R ezu ltatu l:
m ortalitate 330 /q .

-.

Printre celelalte gangrené ale organelor ' genitale externe —
traumatice, chimice, diatezice etc. —, Fournier a descris o yariétate
cunoscută sub denumirea de: „gangrena fulgerătoare a organelor geni
tale externe” . Această boală, carenu-î aşa de frecventă, se în
tâlneşte mai des Ia bărbaţi, localizându-se la : scrot, penis, gland
sau numai Ia prepuf, separat sau Ia un Ioc şi este excepţională
Ta femeie, cuprinzând vulva şi vaginul. Caracteristica acestei boale
este că ea începe dintr odată în plină sănătate, prin fenomene ge
nerale alarmante, iar looal, prin apariţia leziunilor cu- înfăţişare de
gangrenă. umedă. Lipsind totdeauna leziuni apreciabile locale, care
ar putea să fie luate drept poartă de intrare pentru agenţii patogeni,
opăriţi3 acestei boale pare a se produce spontan.
Dacă în literatura străină de specialitate, — delà primul caz
descris de Fournier în 1883, — publicaţiile asupra aoestei chestiuni
nu lipsesc,— ■în literatura medicală română sunt cunoscute numai
câteva lucrări, bazate mai mult pe simplă cazuistică. Astfel se ci
tează cazurile publicate de: M. Atyas — A. Aurian, Galion, Ţovaru,
Cimoca, Popluca.. Iar în articolele lor: Petraşincu — Porumbaru, Cioran-Popescu, Bratu I. — Teodorescu Dem. — Popovici C., precum
şi în tezele Ior: M. Vasiliu şi D. Yereanu, menţionează, printre
M. M. R.
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alte cazuri de gangrena genitală şi cazuri tipice, ca aparifie şi descriere
clinică asemănătoare gangrenei fulgerătoare spontane a organelor ge
nitale externe. Intot cazul, literatura românească este foarte săracă
.în pub'icafiuni privind această chestiune.
Dela 1 Aprilie 1935, până Ia 1 Aprilie 1946, pe un total
de 23.805 bolnavi, intemafi în spitalul din Abrud-Alba1), dintre
cari '12.551 au fost îngrijit în serviciul de chirurgie, am avut de
tratat 9 cazuri de gangrena fulgerătoare spontană a organelor, ge
nitale externe.
Acestea sunt următoarele:
C azul No. 1 : Copila iBobar Elena, (F. O. No. 112), de 6 ani, din
C âm peni-Turda,
este in tern ată în ziua de 11 Ianuarie 1937, p e n tru : „febră
m are însoţită de frisoane, dureri perineale, scurgere sanguinolentă- vulvovaginală, u râ t m irositoare, retentie jde urină, gangrenă v u lv ară” .
i
Isto rie : boala începe d in tr’odată în plină sănătate, acum 5 zile cu:
frison puternic, febră m are, durere în regiunea perineală, disurie, constipatie. A doua
zi, tum efiere apreciabilă a vulvei, scurgere sanguindlentă
a r î t m irositoare, retentie jde '.urină. In ziua urm ătoare, apar flictene ne
gricioase pe pielea vulvei. V ăzută de un medic este îndrum ată la dpita l.
(Starea prezentă: este slabă, palidă, cu faciesul traSj apatică. Tem
p eratu ră 39,8. P u lsu l este mic, accelerat, 140-145 p e m inut. L im ba e p ră 
jită . N u urinează. C onstipată.
E xam enul general n u a ra tă nimic.
L ocal: vulva este m u lt tum efiată, cu tegum entele şi mucoasele, prinse
de placarde întinse neregulate de gangrenă. D in v agin se scurge un lichid
Sanguinolent, u r ît m irositor. Buzele mici, hîm enul şi peretele v ag 'n al, sunt
transform ate în tr’o masă de sfacel. E xam enul întreg u lu i vagin n u se poate
face, nici sub narcoză, din cajiza tu m efierii vaginului.!
G anglionii inguino-crurali su n t m ăriţi, dureroşi.
T ra ta m e n t; , local: debridări la rg i, excizându-se t esuturile m ortificate.
D in t esu tu rile m ult in filtra te , se scurge un lichid sero-sanguinolent. P an 
sam ente • cu apă oxigenată 2 O/ol
'
jGeneral: ser anti-gangrenos, sub-cutanat, tonice cardiace h id ratare
m asivă, Rubiazol, 2 gr. zilnic, p e r os.
'
,
P n frotin, d irect, făcu t din lichidul scurs după debridare, a ra tă :
o floră .m icrobiană polim orfă, în care se deosebesc streptodoei, stafiiococi,
coci şi diplococi G -am po zitiv i,
' '
Cu to t tratam en tu l susţinut, starea generală se menţine g rav ă,, in 
filtra ţia ţesuturilo r locale n u cedează, elim inările de sfacel întârzie. In
ziua 6-ea dela internare, moare cu fenomene de toxi-infectiune gravă.
N u s’a făcut autopsie. " ,
•
'

Pentru acest caz, avem de făcut menţiune specială. Gangrena
fulgerătoare a organelor genitale Ia femeie, este excepţională. Ip li
teratura medicală mondială, sunt cunoscute până acum, numai 7
cazuri descrise de: Brissaud-Sicard» Engelbach Matzenauer, SpilmannThyri-Benesch, Bodin, Longin şi Soupault.
1) Chirurg prim ar: dr. C. Andreoiu (num it la 1—IV | 1935).
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In literatura medicală românească, aceasta este primul caz, el
adăogându-se Ia celelalte 7 cunoscute până acum.
C azul No. 2. Bolnavul N cag Nicolae, (F. O. No. '1707), de 38 de
ani* m uncitor, din C ărpiniş-A lba, se internează în ziua de 23 Octombrie
1939, pen tru : „febră mare,
în so ţită de frison, stare confuză, gangrenă
întinsă peno-serptală” .
,•
A. p. C ăsătorit are ,5 copii. N ’a fost niciodată bolnav.
Isto rie : B oala a început, d in tr’odată în plină sănătate, cu 4 zile
înainte de internare, prin ifris’o ane puternice repetate şi febră mare. In
ziua urm ătoare, edem roşietic enorm, " al scrotului şi penisului. In ziua a
treia, to ată pielea scrotului s’a în n eg rit uniform . P e
penis, au a p ăru t
flictene albăstrui.
'
■
>
S ta re ’ prezentă: este feb ril, :39,5; dispneic, a g ita t, faqies păm ântiu,
subicter conjuctival, pulâ 128 pe m inut. Lim ba este roşie, p răjită.
Local: penisul are tegum entele violacee, cu plaearde de gangrena.
Parafim oză cu inel strâns, isfaoelat, care s’a produs după ap ariţia in flam atiei scrotului. Scrotul, de imărîmea ă doi pum ni ad u lţi, are pielea
în întregim e înnegrită, cu contur bine d ejîm itat. D in pielea înnegrită,
pe alocuri derm ul fiind descoperit, — ea urm are a ru p tu rii flictenelpr.
*— se scurge un lichid negricios u rît m irositor. Pielea scrotului este in 
sensibilă. Regiunile inguino-abdominale şi pubiană, su n t
in filtra te cu un
edem roşu şi dureroase. Pe m em brul in ferior stâng, pe p artea internă a
coapsei, 'se găsesc două flictene roşietice, de m ărim ea unei alun^, continân’d
lichid sanguinolent m urdar. In iacest lichid, precum şi în cel scurs după
după incizia scrotului, se indentifică microscopic, la n ţu ri numeroase de
streptococi.
•
Tratamentul local: incizie larg ă, dela rădăcina penisului, în apro
pierea anusului şi în adâncime, până în perineu. Se excizează pielea gan
grenată. Se decolează ţesuturile in filtra te de o p a rte şi de alta, în ju ru l
testiculelor, care su n t normale. In cizii în lu n g u l penisului, debridând inelul
de parafim oză. C ontra-incizii în iregiunile inguino-abdom inale. D renaj la rg .
Pansam ent cu , apă oxigenată.
Tratament general: ser anti-gangrenos 150 cm. c. .zilnic. Prontosil,,
sub (formă de injeţetii, 2 fiole zilnic, septioemină, tonice cardiace, h id ra 
ta re masivă.
Un examen de uree, făc u t în ziua in tern ă rii, a ra tă 1,64 gram e ,-°/o q,
în serul sanguin.
JLa 2 zile dela internare, starea locală n u se schimbă. A pare o
du rere vie, pe f a ta .internă a g â tu lu i piciorului drept. înapoia maleolei
tibiale, pielea se edem atîază, (devine roşie. F luctuentă dureroasă. O in 
cizie lasă să se scurgă, un lichid sero-sanguinolcnt, m u rd ar, în care ex a
m enul microsoopid găseşte la n ţu ri jde streptococi. In ziu a urm ătoare, tu m efiere dureroasă, cianotică, a /gambei drepte, cu m ers accelerat ascen
dent. Cu to t tratam e n tu l făcut, — şi bine susţinut, — starea generală
se înrăutăţeşte. B olnavul este a g ita t, oliguric, delirează; pulsul devine filiform , dispneia se acqentuează. E ste lu a t de fam ilie ; în stare g ra v ă şi
m o a re , în. seara aceleaşi izile, la domiciliu, după p a tru zile , de şedere în
. spital.
C azul .No. 3. Bolnavul y ia d Simion (F . O. No. 1808), de ,60 de
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ani, muncitor, din comuna D upă-P iatra-H unedoara, se internează în ziua
de 16 Noembrie 1939, p e n tru : . „o tuşiefiere gangrenoasă peno-SiCi^otală,
febră mare, , Piroane, oligurie, stare confuză.
(A. p. C ăsătorit, are 6 copii. Aicpolic, tabagic. A fost to t tim pul
sănătos.
ţlstdrie. Boala a început d in tr’odată acum 7 zile, în plină sănătate
cu frisoane repetate, d u reri peno-sepotale, cu edematiere rap id ă a acestora.
In ziua urm ătoare, pielea organelor genitale, penis ş i scrot, 'a înqdput să
se înnegrească, d ig u r ile . Bolnavul ,devine confuz, neliniştit.
S tarea prezentă: bolnavul este de statu ră, mică, slab, foarte ^ a lid ,
facies tra s, somnolent, a g ita t. .Limba este p ră jită , uscată.
T em peratura
este de 38,6. P ulsul 120 s la b ,. cu interm itente. T. A . 11/17 Y. L . .
Local: scrotul şi penisul « u n t enorme ca înfăţişare. Penisul m ă
soară aproape 40 cm. în lungim e, este de grosimea anteb raţu lu i, d u r şi
insensibil. Scrotul este de m ărim ea unui cap de f ă t l a ; termen, în tensiune,
^ nedureros. Pielea acestor organe este în întregi mc neagră,- cu m ărg in i bine
delim itate. Regiunile inguino-abdominaLe, sunt -uşor in filtrate, cu tegum en
tele roşietice- A nurie completă, fă ră glob vezical. U reea în sânge 1,46 g r. 0/0().
In lichidul scurs după debridarea scrotului, un examen microscopic
a ra tă : fuso-sp.irili, stafilococi, ra ri streptococi ra r i bacili G ram pozitivi,
ra r i coci neidentificatL ,
T ratam ent lo cal: incizie la rg ă d el a baza penisului, în apropierea anusului, profundă până în perineu. Se decolează ţesu tu rilo r in filtra te până
în ju ru l testiculelor care au în făţişare norm ală. Se excizează ţesuturile
m ortificate. Penisul fiind complet gangrenat, s e . am putează dela bază, la
nivelul d elim itării gangrenei. D renaj 'larg, pansam ente cu apă oxigenată.
T ratam ent general: ser anti-gangrenos, 120 cm. pe zi. P rontosil sub
fo r m ă . de injecţii. Tonice cardiace. D iureţioe H id ra ta re ; masivă.
B olnavul febricitează 15 zile, tenm peratura mentinându-se în tre 38-39
grade. P la g a evoluiază rap id spre curăţire, elim inându-se. sfaoelurile şi
înm ugurind. ' Pansam ente grase, cu Balsam de P e ru 10/o. L a 7 M artie,
. când pleacă din sp italu l vindecat, epiderm izarea este completă, . acoperind
testiculele care răm ân, to tu şi separate.
,
G azul Ho. 4. B olnavul Ih u f Gheorghe (F. O. No. 2241), de 35 de
ani, m uncitor din B istra-T u rd a, se internează în ziua de 9 Octombrie
1943-, p en tru : „febră cu frisoane, edem dureros a l penisului, înnegrirea
preputinlui, retenf e de urină.
,•
A. p .: Căsătorit, are 3 copii. Neagă orice boală.
Is to ric : boala a început d in tr’odată în plină sănătate, acum 4 zile,
cu frison, febră, şi d u reri v ii ale penisului. A doua zi, penisul se tum eîia z ă , urinează greu. In ziua urm ătoare prepufiul se înnegreşte.
.
[Starea prezentă: bolnavul este febril. T em peratură 39. P u ls acce
le ra t 120. Facies palid. Se plânge de d ureri în penis. ,
.
1
Local: prepU tiul gangrenat în întregim e, este net delim itat de restul
■tegumentelor. IJn edem roşu al' pielei, cuprinde to t' penjsul. G anglionii inguinali su n t m ăriţi şi dureroşi.
;
In lichidul recoltat după excizia pielei gangrenate, se găseşte la
mioroscop o floră m ix tă foarte v ariată, în care n u lipsesc streptococii şi
stafilococii. •
' , : '
. '
■

i
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T ratam ent local: se excizează p ielea gangrenată.
T ratam ent general: ser anti-gangrenos 40 cm. c. zilnic. E leudron
câte 5 gram e pe zi, tim p de 3 zile.
In câteva ■ zile, febra scade, edemul penisului dispare, starea ge
nerală se
îndreaptă repe<Je. '
'
.
,
L a 9 Noembrie, când părăseşte spitalul, plaga re z u lta tă din excizia
pielei necrozate este vindecată ca în urm a unei simple cireumcizii.
C azul No. 5. Bolnavul Traonaş P etre, (F . O. No. 2744), de 18 ani,
m uncitor
din Trâm poiele-A lba, se internează în
ziua de 16 Decembrie
1943: pentru „febră cu frison, stare generală proastă, tum efierea şi înneg rirea penisului, secreţie sero-sanguinolentă u rît m irositoare
abundentă” .
A. p. necăsătorit. N ’a su fe rit niciodată .de vre-o boală.
Isto ric: boala începe brufec, în plină sănătate, acum 3 zile, cu
durere puternică în penis, frison violent, u rm at de febră. In ziua a doua,
p rep u tiu l
s’a tum efiat, a devenit roşu. Edem ul a
prins repede în treg
penisul. In ziua intern ării, pielea penisului devenise negricioasă,
în cea
m ai m are parte durerea dispărând. începe să se scurgă de sub preput),
o secreţie sero-sanguinolentă, u rît mirositoare.
S tare prezentă: bolnavul este de sta tu ră mijlocie, de constituţie bună.
E ste febril, are 40 de grade. P u lsu l este mic accelerat, 130 j>e m inut.
E ste dispneic, uşor confuz, neliniştit.
Local: penisul este dublat de volum, cu pielea în tensiune. -Este
insensibil. P e toată întinderea lu i, numeroase pete negre, a ra tă o m ortificare
m asivă. Ganglionii • inguind-erurali, m ăriţi sunt durerpş . Iacizându-se penisul
în lung, se constată că procesul de gangrenă cuprinde în treg organul. In
secreţia recoltată, după incizie, se constată, o -floră .m icrobiană bogată1, ou
cu predomineiita fuzo-spirililor, coci, diplococi G ram pozitivi şi mierrobi
nedeterm inafi, streptococi ra ri.
v
T ratam ent local: ne m ărginim la debridările făcute, drenaj larg i
pansam ent cu apă oxigenată.
.
T ratam ent general; Ser anti-gangrenos 80 cm. c. pe zi, tim p de 3
zile. E leudron 5 gram e, zilnic. Tonice cardiace. In ziua urm ătoare, gan
grena atinge rădăcina penisului, unde se lim itează. încercând excizarea
ţe su tu rilo r gangrenate, ajungem l a o a m p u ta t'6 a penisului, întrucât acesta
era m ortificat în întregim e. D upă 5 zile, febra scade, starea generală
se înbunătăteşte şi la 17 Ianuarie, când .pleacă din spital, . plaga rezu l
ta tă din a m p u ta fa penisului, este vindecată.
C azul No.. 6. Bolnavul D avid Ion ( E O. No. 2487), de 54 de ani,
m uncitor din M uscâ-Turda, se internează în ziua de 28 Septembrie 1944,,
p e n tr u : „febră . m are, , însoţită de frisoane, stare confuză, gangrenă în 
tin să peno-scrotală” .
'
A. p .: E ste căsătorit, \are 5 copii. F u m e a z ă ' şi bea. N ’a fost nicio
d a tă bolnav.
.
îlstoric: boala începe d in tr’odată în plină sănătate, cu durere vie în
perineu, frison puternic şi febră, acum 3 zile. Apoi, scrotul şi penisul se
tum efiază, devin roşii. Febra creşte, starea generală se în răutăţeşte. N u
urinează. De ieri, apar flietene numeroase pe pielea scrotului şi penis.
In unele p ărţi, pielea ■devine negricioasă, insensibilă.. B olnavul e ctfnfusi.
S tarea prezentă: Bolnavul e de sta tu ră mică şi slab. Este ‘f ebril
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a re 40®,2. P u lsu l mic, fo a rte accelerat, - interm itent, bate 130 pe m inut.
Faciesul este păm ântiu, tra s. B olnavul este n eliniştit, confuz. Lim ba est*
prăjită. A nurie, fă ră glob jvezical.
Local: scrotul este globulos, de mărimea, unui cap de fă t l a termen.
Pielea este întinsă lucioasă,, ro şie tic ă .' Placarde întinse de piele înnegrită,
acopăr su p rafaţa scrotului. Penisul, m ă rit de volum, este la fel edem atiat,
cu pielea întinsă, insensibilă, în m are p ir te gangrpnată. P rd p u tiu l e liber.
Regiunile inguino-abdominale, sunt in filtra te de edem şi au tegum entele
xoşietice. Un examen de uree a ra tă 1,20 gram e 0/o0, în sânge.
T ratam ent local: incizie întinsă, dela rădăcina penisului până în apropierea anusului
şi adâncă până în perineu. Se decolează ţesu tu rile in 
filtra te , excizându-se porţiunile m ortificate. |Incizii în lungul
pen’su lu i.
D renaj larg . Pansamente cu apă oxigenată.
In lichidul
scurs, în urm a inciziilor,’ examenul microscopic a ra tă ;
o floră microbiană m ix tă de un polimorfism fo arfe bogat, în care totuşi
predomină strepto-stafilococii.
T ratam ent general: ser anti-gangrenos 120 cm. c. zilnic. Eleudron.
5 gram e zilnic, tim p ,de tre i zile. Tonice cardiace. D iuretice. H id ra ta re
masivă.
.
■
In zilele urm ătoare febra scade, . starea generală se ameliorează. In
aceiaşi m ăsură, ţesu tu rile m ortificate ,se elim ină sub form ă de sfaceluri
întinse. T esticulii,
norm ali, răm ân descoperiţi, din cauza p ierd erii
de ţe 
su tu ri ale scrotului. P la g a se curăţă. Pansam ente grase
cu Balsam de
P eru. P lăg ile înmuguresc tre p ta t şi se strân g repede. In zivta de 18 N o’în brie bolnavul pleacă vindecat.
C ăzni No. 7. B olnavul P o tin teu Gheorghe, (E. O. No. 28641 de
33 de ani, m uncitor din Câmjpeni-Turda, se internează în ziua de 5 Dejeembrie 1944, p en tru : „febră în so ţită de frisoane, starea generală proastă,
tum efierea scrotului cu înnegrirea pielei.
A . p. N ecăsătorit, n ’a fost niciodată bolnav.
is to ric : boala începe d in tr’odată, în jd in ă sănătate, acum tre i zile,
prin senzătie de frig , u rm ată de febră. Sete intensă, dureri perineale. A
doua zi, febra creşte, frisoanele şe repetă. S cortul se tum efiază din ce
în ce m ai m ult.
De ieri, pe alocuri, pielea scrotului se înnegreşte, devine
insensibilă.
S tare prezentă: bolnavul este de sta tu ră p o triv ită, de consfifutie bună
Este febril, are 39 de grade. P u ls accelerat, bate 110 pe m inut. Se simte
obosit, este agitat. A re lim ba uscată, încărcată.
L ocal: scrotul este tu m efiat cât doi pumni adulţi. P ielea este în 
tinsă şi înnegrită în cea m ai m are
parte. E ste nedufeioasă. Pelnisul. are
înfăţişare norm ală. G anglionii inguino-crurali, m ă riţi, dureroşi.
T ratam ent lo cal:, incizie larg ă, -îm părţind în două scrotul până .în
perineu. Se decolează ţesu tu rile .infiltrate, lăsând 9ă se scurgă un lich id
sero-sanguinolent,
în care un examen microscopic găseşte,- No flo ră mior'ojibiană bogată, -strepto-stafilococi, fuzo-şpirili, bacili gToşi G ram negativ,
diverşi coci. Drenaj larg . Pansam ente cu apă oxigenată.
T ratam ent
general: ser anti-gangrenos 120
cm. c. pe zi. Eleudron,
5 gram e zilnic. Tonice cardiace.
C hiar de a doua zi, o miare p a rte din pielea scrotului este sfaceilată,
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bine delim itată, încât poate f i cxcizată cu uşurinţă. In zilele urm ătoare,
febra scade ■tre p ta t. Masse de ; sfacel se elim ină uşor, lăsând descoperite
testiculele normale- P la g a se c u ră ţă şi înm ugureşte iute. Pansam ente grase
cu B alsam de P eru.
•
L a 1 Ianuarie 1915, se procedează la plastie tegum entară din ve
cinătate, izbutind a acoperi convenabil testicnlii. L a 16 Ianuarie bolnavul
pleacă vindecat.
C ăzni No. 8. Bolnavul Bucureştean Ion (P. O. No. 2980), m inier
jdin Roşia-M ontana-Alba, se internează în ziua de 24 Decembrie 1944,
p en tru : „frisoane repetate, urmate' de febră, stare generală proastă, v ă r
să tu ri, durere perineală cu tum efierea scrotului şi a penisului, cu
înneg rire a pielei la acest nivel.'
A . p. E ste căsătorit,; are 4 copii. P um ează şi bea. A fost totdeauna
sănătos.
Isto rie: boala a început ,în plină sănătate, 'd in t r ’odată c u ' 36 de
ore.- înainte de internare, cu d ureri periniealje vii. Apoi frison care se
repetă, tem peratură mare şi vărsătu ri. Regiunea penoscrotală se tum efiază şi foarte repede ,apar pete negricioase, c a re . ,se extind iute.
StaTe prezentă: bolnavul este în a lt şi slab. Se sim te lip sit de p u 
tere. E ste palid şi febril. A re 40 de grade. P u ls accelerat, mic, 130 pe
m inut. E ste neliniştit. Lim ba' este prăjită.
Local: sciotul şi penisul sunt m u lt tum efiate, au pielea întinsă
şi acoperită cu placarde negricioase, aproape confluente. S u n t nedureroase?.
R egiunile inguino-abdominale, edem atiate, cu pielea înroşită.
T ratam ent local: Se face incizie la rg ă mediană profundă, îm p ă ^ in d
Scrotul în două. Se decolează ţesuturile in filtra te , lăsând testiculii să 
nătoşi descoperiţi. D ebridări lougitudinale ale pielei penisului. Drenaj larg .
larg . Pansam ente ou apă oxigenată. D in lich id u l scurs în u rm a inciziilor,
se face un fro tîu , în care se găsesc: streptococi, stafilooooi,d ife riţi ooci
nedeterm inati.
• . '
T ratam ent general: ser anti-gangrenos 120 cm A c, p e zi. Gombardol,
5 gram e pe zi. Tonice carcjiace. H id ratare m asivă. F ebra se menţine câteva
zile. G angrena se delim itează. Sfacelurile sunt excizate. S tarea .gen,erală
se îndreaptă. P la g a ' se curăţă, înm ugureşte. Pierderile de substanţă se
rep ară iute şi ; m ulţum itor sub pansamente grase cu Balsam de P eru.
L a 27 Ianuarie 1945 iese vindecat.
• Cazul No. 9. Bolnavul B rătim a Nieolae, (F. O. No. 2980), de 45
de ani, muncitor, jdin M ihăileni-H unedoara, se internează la 23 Decem
vrie 1945, pen tru : „febră mare, stare confuză, tum ofiere
cu gangrena
albă, peno-scrotală” .
A. p .: este căsătorit are 4 copii. N ’a r f i fost niciodată bolnav.
Isto ric: în so ţito rii spun că .boala a început brusc, în plină sănătate,
acum 2 zile, cu senzaţie de fr ig şi tre m u ră tu ri ,putiefrnice, fierbinţelii
m ari şi neliniştite. Bolnavul se plângea de d u reri vii in regiunea p er.n eo anală. F oarte iute, penisul şi scrotul s’a u tu m efiat şi ch iar in ziua aceea,
către seară, apar pete albe pe penis şi scrot. Starea generală se agravează.
S tarea prezentă: este mic de stat, fo arte slab, p alid, total, confuz,
neliniştit. A re un facies păm ântiu, lim ba este p ră jită . E ste febril 41'
grade. P u lsu l este mic, foarte accelerat, 140 pe m inut.

'Local: penisul şi scrotul su n t neobicinuit de m ăriţi, d :n cauza unei
in filtra ţii masive, care punea pielea în tensiune. A tât- pielea penisului,
cât şi a scrotului, au numeroase placarde albe, de piele m ortificată. Pe.
allocuri, flictene din care se. scurge, un lichid seros, foarte u rît m irositor.
T ratam ent local: se face- incizie larg ă pe lin ia mediană a scro
tu lu i, adâncă până în perineu. Se decolează ţesu tu rile in filtrate. Se debridează pielea penisului longitudinal. D in lichidul scurs, în urm a in c'ziilor,
un fro tiu ara tă lan ţu ri numeroase de streptococi, ra r i coci nediferentiafi.
D renaj larg . Pansam ente cu apă oxigenată.
T ratam ent general:
Ser anti-gangrenos 120' cm.
c. Prontosil în
injecţii. Tonice i cardiace. H id ratare m asivă.
S tarea se menţine
foarte g ra v ă şi djipă 16 ore,
î n : ziu a de 24
Decemvrie 1945, bolnavul moare, cu . fenomene de toxi-infectiune gravă.
Examenele de laborator, au fo st făcute de D -l D -r A . Stoianovici
Căzni No. 10. L a aceste observatiuni, m erită să se adaoge u r
m ătorul caz:
. '
In cursul anului 1941, fiind medic prim ar al serviciului de chi
rurgie, dela spitalu l din T um u-S everin, am a v u t de în g rijit un bolnav,
a cărui foaie de observaţie lipsindu-m i din cauza îm prejurărilor, o rezum
din notele sum are, pe care le am.
E ra vorba de un m uncitor în tre 40-50 de ani, adus la sp ital cm:
,,stare generală proastă, febră în to v ărăşită de frisoane, edematiere a pe
nisului, cu scurgere sero-sanguinolentă de sub preput, care avea un inel
retractat, ca în tr’o fim oză” .*
în ain te de a se îm bolnăvi, n u suferise de nim ic.
Is to rie : boala începuse cu 3 zile înainte de internare, j>rin sen
zaţie de arsură a penisului, în to v ărăşită de senzaţie de frig , feb ră m are,
stare generală proastă. B oala a început brusc, în p lin ă sănătate. In ziua
urm ătoare, penisul se tum efiază; are disurie. S tarea se în răutăţeşte, feb ra
creşte. E ste văzut de doctorul Trăilrsctt, care-1 îndrum ează la spital. liste
p rim it de secundarul ^serviciului, D - tu 1 Păunei, care în faja stă rii grave,
se m ărgineşte la în g rijiri
sumare. V ăzut în a tre ia zi de ţo ală, bolnavul
a re febra mare, este confuz, n elin iştit; puls .mic, accelerat.
•
Local: penisul este edem atiat. ■Tegumentele su n t roşii, prep u tiu l în 
durat, nu lasă să fie expus glandul. De sub preput, se scurge un lichid
sero-sanguinolent, u rît m irositor. Se bănuieşte o gangTenă a g f and ulu i,
ceiace se constată de în d ată ce se debridează 'in elu l preputial. Glandţiil
.expus este în întregim e , m ortificat, negru, cu gangrena net delim itată,
în dreptul şanţului balano-pxeputial. Se excizează glandul m ortificat. Se
pansează local, cu apă oxigenată.
T ratam ent general: ser anti-gangrenos, D agenan pe g u ră, 4 Grame
zilnic. Tonice cardiace. H id ra ta re m asivă. In câteva zile, fe b ra ' scade,'
stare se m bunătăteşte. Local, edemul cedează. P la g a înm ugureşte şi în
10 zile, bolnăviţi pleacă pe cale de vindecare.

Deci, esfe vorba de 9 cazuri de gangrena fulgerătoare spon
tană a organelor genitale externe Ia bărbafi şi un caz (singurul cu
noscut, Ia moi în fără) Ia femeie.
>
In afară de Lallemand, care punea această boală pe seama
terenului (alferafia şângelui ?), fofi cercetătorii, dela Foumier, până
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în prezent, carè au observai asîfel de gangrené, au ajuns la concluzia,
că boalaa este de natură mflamalorie, microbiană. Dacă în această
privinjă nu mai este nici-o îndoială, din studierea publicaţiilor sa
constată că în gangrena spontană fulgerătoare a organelor genitale
externe s au identificat şi s*au hiat drept agenfi patogeni specifici
numeroşi, şi foarte variafi microbi.
Aşa, dacă Fotirnier a în trev ăzu t cauza microbiană a boalei încă
din 1896, Emery a a firm a t caracterul net m icrobian al acesteia, descriind
ca agent cauzal streptococul, g ă sit în mai m ulte cazuri.
Cel dintâi, însă, care a izolat streptococul în tr ’un caz a l lu i Fournier,
a fost — după Bodin —, Sabouraud. Aceiaşi constatare o fac Pelizzari
şi Voltera.
In 1896, Vincent descrie un bacii subţire, drept, G ram negativ, ca
microb specific al acestei boale.
Bona, în 1902, susţine că bacilul şancrului moale, (Ducrey) a r p ro
duce, în unele cazuri, gangrena organelor genitale. Tot el în 1903 găseşte
însă sp irili asociaţi şi bacili Vincent.
In acea vreme, în tâia oară, Veillon descopere în gangrena fu lg e
rătoare spontană a organelor genitale externe un bacii anaerob ram ifioat.
jDjieulafoy în 1906, crede că această boală este provocată de o
aso iaţie microbiană în tre bacilul septic Légros-Ueeène şi un diplococ aeroJ>.
şi anaerob facu ltativ , entero-cocul Thircelin.
Queyrat şi Laroche, în 1909, vorbesc s tă ru ito r de o asociaţie micro
biană: coci,i spirili, stafilococ, strepto'oc şi tetrageni, în tr ’o gangrenă sarota lă umedă.
'
Matzcuaucr a cu ltiv at la rându-i un bacii anaerob, ipe care-1 ia
drept specific pentru această boală.
Garnier e de părere că în unele cazuri boala este
determ inat^
de gonococ şi -explică mecanismul acestei gangrené p rin embolii septice. _
iMeleney învinovăţeşte un streptococ anaerob, / asociat cu un stafilofcoc hemolitic.
•
/
iSpillmann, T hyri şi Bcneseh, în 1913, a u constatat o asociaţie fuzosp irială Vincent, stafilococi, streptococi, colibacili şi ălţâ germeni nedeterininati în cazul stu d ia t do ei.
Milian, în 1920, pretinde că gangrena genitală este o boală idio- '
patică, dato rită unui germen specific: „P asteu rella gangrenae cutis” . (In ,
microbiologie, după L ignière, • P asteu rella este denum irea care să dă unor
bacterii specifice septicemiilor emoragice, la anim ale, fă ră ca -aceasta să
aibă ceva comun cu astfel de gangrene). In 1927, vorbeşte de un „bacii
al gangrenei cutanate” .
•
'
Bloch şi Schnlmann âu c u ltiv a t din gangrenele genitale, observate '
de ei, germeni de tip u l bacilului perfringens şi hemolitic, a căror acţiune,
în procesele gangrenoase, este bine cunoscută.
Massary-Boulin, în 1921,' găsesc şi ei o asociaţie fuzo-spirilară, ia r
Muller şi Seherber, (citati de Vereanu), a lă tu ri de un bacii vibriforin,
G ram pozitiv, au. descoperit o spirochetă asemănătoare celei obicinuite g an 
grenei de sp ital şi nomei.
In 1929, Sanarely rem arcă prezenta b arililo r fuziform i şi a âpirililo r, cari n ’a r f i decât două forme ale aceluiaşi miepob, num it de • el
„Helicomena V incenti” .

\
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J n 1928, Bodin stăruicşte asupra r e lu lu i; streptococului, dar , crede,
că în această gangrena,', au . un rol prem ergător o serie de anaerobi asociaţi,
ca: bacilul perfringerş, sporogenes, bellonensis, oedematiens, putrificus, ,vibrion septic. Crede că aceste gangrene rezultă din inocularea accidentală, a
diverşilor anaerobi necrozanţi şi acţiunii cărora se adaogă şi hepcomena
vincenţi. Asociat acestora, adesea este ^streptococul care uşurează puternic,
distrugerea rapidă şi extensivă a ţesuturilor, întregind astfe l procesul.
H udelo ■'împărtăşeşte aceiaşi părere.
In '1929, N itoles-Lebenf descriu o gangrena g enitală provocată de
bacili coli.
,
In 1930, Sezary, prin cercetări de isto-patologie, făcând secţiuni
din ţesutul unei astfel de gangrene, dă la iveală un bacii, pe care-1 crede
agent patogen specific.
îm preună cu Combe şi Conte, Sezary, descriu un p a ra - c o li, ale cărui
caractere- bacteriologice pot v aria dela caz la caz, dar. a căru i acţiune, ,
pare să fie una şi aceiaşi, ajuta,tă de a lţi germ eni asociaţi.
In 1939, G adrat şi Bazex, p rin em oculturi, au. izolat un bacii tip :
„bacilus gangrenae cutis” , pe care-1 prezintă ca agent patogen specifici.
In 1941, R. Soupanlt n ’a ' g ă sit decât stafilococul aureu, demonstrând
astfel noţiunea cunoscută că şi acest microb singur poate d a naştere la
leziuni sfacelice.
G h. Simon, în 1942, publică un caz de gangrena fulgerătoare ge
nitală, consecutivă unei balanite, contractată după ra p o rtu ri „ab ore” şi
sodomice şi în fa ţa acestui caz se întreabă, dacă este vorba de: 1) o
diateză gangrenoasă în ' sensul vechiu a l cuvântului sau 2) al unei infecţii
prin saprofiţi, ori 3) m ai probabil este un fenomen biotrop’c.
In 1943, M ilian descrie din nou: „bacilus gangrenae cutis” , având
caracterele morfologice şi de cu ltu ră, asemănătoare cu proteus, ia r caracterele
biologice asemănătoare piocianicului.
L a noi, în 1932, Cimoea ajunge la concluzia unei e tio lo g ii. streptjocoeicţ,_ în această gangrenă.'
P e n tru încheierea acestor consideraţiuni, reţinem că E san în '1922,
• pfirm ă că asemenea gangrene n u -s re z u lta tu l acţiunii vre-unei v a rie tă ţi
a agenţilor patogeni, ci m ai degrabă sunt d atorite caracterelor stru ctu rale
ple scrotului. N u ’ pomeneşte nim ic însă de însem nătatea terenului, în e-.
ventuâlitatea gangrenei fulgerătoare spontane a organelor genitale externa
la femei.e.

Din cere de mai sus se deduce ca, Ia oiţjna acisiei boale este
vorba de o asociaţie polimicrobiană, cu predcm'nenjă cnacrobă.
Bod'n sintetizând bacterio'ogic fapte'e cunoscute până acum, Ie
rezumă în: „mu’fimea germenilor bacilari anaerobi, intervenţia frecventă
a simbiozei fuzo-spirî are şi mar totdeauna intervenţia streptococului ,
Din observaţiile noastre, — în examenele directe pe lamă ale
frontiuri'or făcute din focar (lichid din' profunzimea ţesuturilor atinsa
de procesul-gangrenos) — se constată: frecvenţa constantă ă strepto
cocului, ■ uneori prezenţa fuzospirililor, precum şi o- floră microbiană'
asociată polimorfă, diferiţi coci, 'Cari iau Gram. Lipsa unui laborator
cu posibilităţi mai mari de studiu bacteriologic: emoculturi, în sămânfări, inoculări, ne-a împiedicat să facem şi alte cercetări în această direcţie.
'
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Dacă din pune! de vedere etiologic,cu toi polimorfismul microbian, constatat, infeejia este toiul în producerea acestei boale, calea
Ide pătrundere a agentului cauzal este foarte greu de stabilit. Pentru
noi, ceiace pare mai greu de înfeles, este faptul că leziunile, deşi
se mărginesc Ia sfera genitală externă, cu tendinfă vădită'Ia extensiune,
(alteori localizate), acestea n'au totdeauna aceiaşi localizare. Astfel,
câteodată este prins numai scrotul, uneori numai prepufiul, alteori
numai pielea penisului, ori numai glandul, sau 'numai penisul în
întregime. Aceiaşi nedumerire Ia femei: leziunea pleacă delà vulvă
în stis, ca în cele 6 hazuri cunoscute în Iiieratura străină, ca şi în
cazul nostru, iar altădată ea porneşte delà fundul vaginului spre
vulvă, ca în cazul descris de Soupault. .
întotdeauna s’a insistat asupra lipsei unei porfide intrare lo
cale a infeefiunii. In cazurile noastre, boala a început brusc în plină
sănătate. La niciun bolnav, nu s’a putut semnala vre-o leziune an
terioară, cât de neîhsemnată,, în sfera genitală externă, care ar fi
precedat aparifia acestei gangrene. Este de subliniat faptul, că toii
bolnavii noştri au fost văzufi întâia oară, în stadiul de gangrena
' constituită. Ceiace deosebeşte cazurile noastre de cele ştiute până
qcum, este că Ia bă.bafi boala a fost întâlnită, atât Ia tineri, cât
şi Ia bătrâni. Tofi bolnavii noştri au provenit din mediul rural, unde
nofiunl’e de Igienă corpo'a’ă n’au pătruns deajuns. Cât despre femei,
singurul caz, este o copilă provenilă din acelaş mediu.
Din punct de1vedere anatomo-patiologic, în toate cazurile în) grijite. de noi, leziunile erau înaintate, ele fiind totdeauna formate
din placarde de piele gangrenată, cu Jesuturile şubiacente sfacelate,
precis delimitate, cu aspect caracteristic de ’ gangrenă umedă, încât
niciodată nu s’a pus problema unei biopsii al cărei interes, ,chiar
ştiinfific, nu-f întrevedem. Ceiace este de semnalat, este că întot
deauna, Ia bărbaţi, teşii :u'e'e, epididimul, cana'ele deferente şi uretna;
— atunci când gangrena nu cuprindea în întregime penisul — erau
îndemne.'
'
Ca palcgenie, este deajuns să se amintească, bogăfia florei
microbiene, descrisă de Cao în smegmă, precum ,şi aceea a florei
uretrale normale studiată de Ungano - (citafi de Vereanu), floră care
în mod obicinuit este întâlnită şi în aceste gangrene. Prezenfa şi
ro'ul acestor microbi nu pot fi tăgăluite, deşi Esau crede că această
gangrenă este mai mult- în. funefie de teren decât de agenfi patogeni.
Intr’un. mediu atât de bogat în fora microbjahă, înfr’o regiune unde
infiltraţiile întinse şi decolările largi se fac cu cea mai mare uşurinţă,
orice leziune superficială, — căre-ar constitui o solufie de con!inultate
cât de neînsemnată •—, poate fi o poartă de intrare a infecţii ; deci
punctul de plecare al unei gangrene genitale externe, aparent spontană.
Observafiile noastre întăresc afirmaţia lui Bodin, că oricare ar
fi floa microbicnă, fapte'e sunt aceleaşi, iar tabloul caracteristic boalei,,
nu dife ă decât în amănunte.
,
Mersul boalei poate fi împărfit în 4 faze: faza de început
faza de stare, faza de é'iminare şi faza de reparafii.
In prima fază, leziunea este, — dacă există —, atât de
A.
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neînsemnată, încât poate trece uşor neobservata. Ea poate fi o sgâ-'
rietură cutanată, sau mucoasa, o plernitură cu roşeafă uşoară însojifă uneori de limfangită, ce dă impresia unui erizipel Ia începui.
In această fază, durerea perineală este xie continuă şi se însoţeşte
de fenomene generale: mai totdeauna frison, apoi febră ridicată, stare
generală proastă, puls mic accelerat, diaree, oligurie chiar anurie*
dureri de cap, grefuri, vărsături, agitafie, delir.
,
In faza a doua, în care predomină fenomenele generale, pe
nisul şi scrotul, Vulva şi vaginul, se edemafiază rapid. Durerea este •
înlocuită prin senzaţie de tensiune, pielea luceşte, se înroşeşte, ‘ apoi
repede apar, de cele mai multe ori, placarde de gangrenă, fie sub
formă de flictene, cu un confinut seros murdar, cari pleznesc curând,
lăsând dermul negricios, gangrenos, descoperit —, fie prin placarde
caracteristice de gangrenă neagră sau alba, (ca în cazurile descrise
de Quesnay). Dacă prima fază fine în general cel mult 24 de ore,
faza a doua durează uneori 4-8 zile, în cazul când fenomenele de
toxiinfecfîune gravă sau vre-o complicafie nu duc mai iute Ia jnoarte.
In această perioadă de constituire a leziunilor, gangrena se.'
întinde iute, ganglionii regionali se tumefiază, infiltrafia edematoasă
poate prinde regiunile din vecinătate. Fenomenele generale ating ma
ximum în evo'ufia lor. Dacă moartea nu vine prin toxi-infecfiune, sau
prin comp'icafii, printre cari cele mai dese sunt purpura/şi bronhopneumonia,- mai totdeauna extensiunea leziunilor locale se limitează
^până cel mult în ziua a opta. Apare o linie de demarcaţie precisă
între fesuturi'e mortificate şi cele sănătoase, febra scade, starea ge
nerală se - îmbunăfăfeşte.
*
începe faza a treia de eliminare a fesuturilor sfacelate. Uneori
această eiminare se face delà sine, alteori este ajutată prin îndepărtară
chirurgica'ă. Sfacelurile îndepărtate rămân suprafeţe ulcerate, întinse,
aco;e ite de secreţie murdară, care se cură;ă iute. Plaga înmugureşte,
începând faza a patra de reparare, cu cicatrizări care nu întârzie,
Uneori, mortificările întinse, în special ale penisului sau glandului,
duc Ia mutilări permanente, (ireparabile. Câteodată, cicatrizarea re
giunii scrofale sau a pielei penisului impun infervenfiuni plastice,
nu atât dintr’o necesitate estetică cât mai mult dintr’o nevoie pro
tectoare sau funcfională.
•
, Tabloul clinic de mai sus este atât de caracteristic, încât
diagnosticul se impune, fără putinfă de a , confunda această ‘ boală,
cu nici o altă leziune asemănătoare. începutul boalei, Ia un individ
sănătos, lipsa evidentă a leziunilor locale preexistente, mersul rapid;
şi cu simptomato'ogie alarmantă, aspectul' caracteristic al leziunilor
locale, impun diagnosticul de gangrenă, fulgerătoare fafă de oricare
alt proces necrobiotic. Este tocmai ceiace s’a constatat în cazurile
noast e; bolnavii venind în, stere extrem de proastă, cu leziuni locale
constituite, fiind reprezentate delà caz Ia caz prin placarde de gan
grenă cutanată negricioasă sau albă, unele net delimitate, altele în'
plină extensuine, cu regiunile învecinate complet edemafiafe, încât
nu mai era nicio îndoială de diagnostic.
\
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Singurul diagnostic efiologic ar putea sâ ne dea unele in
dicaţii terapeutice, cum ar fi cazul de gangrena fuzospirilară descris
de Ravaut, care .a cedat Ia injecţii cu arseno-benzoli, sau cel descris
de Spilmann-Thiry-Benesch, vindecat prin neosalvarsan. Se~ înţelege
câ preciziunea diagnosticului, faţă de gravitatea. boalei, are o im
portanţa terapeutică de mare însemnătate.
Dupa Sebileau şi Desccmps, gangrena fulgerătoare spontană a
organe.or genita.e externe, Ia bărbat cât şi Ia f.m ie, este o I’mfangită necrozanîă ipertoxi ă, boa ă caracterizată prin: 1) apariţia bruscă
a accidentelor de mortificare Ia indivizi sănătoşi, 2) printr’o evoluţie
supra-acufă a procesului de mortificare şi 3) prin absenţa cauzelor
ştiute, cari dau naştere gangrenei. Pentru Vereanu, patogenia acestor
leziuni n’ar avea nimic misterios, nimic specific, afară de forma cli
nică particulară şi obscuritatea obicinuită a leziunilor locale care-î
dau naştere. Ar fi o limfangiîă iper-virulenfă, care produce tpoarfea
ţesuturilor aiât de iute, încât procesul inflamatoriu iniţial scapă ob
servaţii.
'.
Evoluţia boalei este în raport cu starea generală, cu gradul
de toxi-infecfiune a celui bolnav şi cu tratamentul aplicat, de .unde
şi prognost.cul este variabil. Acesta'ar fi relativ benign, după Vereanu,
cu tot tabloul clinic impresionant al stării generale, leziunile locale ‘
având tendinţă Ia delimitare. spontană. Totuşi, Briquet notează o mor
talitate de 40°/o, Pankow de 20%, iar Alihabegoliy •de 17%. In cele
10 cazuri ale noastre, 3 au murit, aşa dar 33% morfalifaîe.
Moartea vine, fie prin agravarea simpfome'or generale de toxiinfecfiune, fie prin comp.ica,'ii, printre care cele mai des sunt citate
purpura şi branho-pneumonia.
Tratamenful boalei va fi imediat, energic şi susţinut. EI este
oarecum diferit, după faza în care este prins bo'navul. Guy-Laroche-’
Degane, Lorfaf-Uacob-Bureau, Flandin-Poumeau-Deiille; Bodin, Splv foiann, Mdian recomandă cu multă stăruinţă serul, anfigangrenos. In
prima şi g doua fază a boalei, serul anfigangrenos, — cu acţiune
specifică şi -sigură asupra gangrene'or în general —, are o valoare
terapeutică importantă. Eficacitatea sigură a acestui (ser, — în gan
grena fulgerătoare spontană a organelor genitale externe —, s’a do
vedit în cazurile publicate de Guy-Laroche, Lortat-Oacob, Şpilmann,
M.Iian, în cari, — fără niciun alt tratament local •—, singură seroferapia anligangrenoasă a dus Ia vindecarea acestei boale.
Pentru noi, seiul anfigangrenos îşi păsfrecză ■ in icafia integrală,
injecfându-se subcutanat, în doze suficiente de 100-150 cc. ' zilnia
până Ia oprirea procesului gangrenos. De objceiu 3 zile sunt deajuns.
(N am putut verifica acţiunea barajului subcutanat cu acest ser re
comandat de Prof. Pop-C'uj).
’
Sulfam'dele,, a căror acţiune asupra microbilor gangrenei __
în general — nu este încă dovedită, au aici o valoare egală cu aceea
a serului anfigangrenos. Macquet-Patoir . susţin că sulfamido-terapia .
loca'ă şi genera'ă poate duce singură Ia vindecarea acestor gangrene
după cum au verificat într’un caz.
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Cunoscând acfiunea sulfamidelor asupra unor coci: streptococi,
stafilococi, diplococi, cari mai întotdeauna sunt' întâlni|i, singuri sau
în asociafie, în flora microbiană a acestor gangrene, se poate explicai
efectul lor în cazuri de acest fel.
...
Din contră M. Vignat, în urma experienfeîor pe numeroase
cazuri, recomandă un tratament exclusiv local, prin carbonizare cu
aer, sau prin oxigen supraîncălzit, adică „oxifermo-coagularea , care
i-a dat rezultate excelente prin oprirea procesului gangrenos, repararea
grăbită a pierderii de substanfă, cu cicatrizări moi şi cu minimum'
de mutilare. •
Noi am aplicat fiecărui caz, în egală măsură, tratamentul local
•şi general. Alături de serul anti-gangrénos şi de sulfamide, am susţinut
starea generală prin hi’dratări masive, tonice cardiace, stimulante ale
drculafiei periferice, ca în orice proces toxi-infecfios grav.
Local, în perioada de extensiune a gangrenei, am căutat să
deschidem focarul infecfios, cât mai iute, prin debridări largi. Pentru
scrot, facem o'incizie întinsă dealungul septului, împărfind scrotul în
Idouă, până în perineu, decolând apoi digital tot fesuîul celular in
filtrat al burselor, de jur împrejur. Pentru penis şi vulvă, debridări
longitudinale, până în Jesuî sănătos. Suntem de aceiaşi părere cu ;
Demarquay şi Pankow, că numai inciziile largi îşi îndeplinesc aici,
rostul urmărit. In caz de constituire şi de limitarea gangrenei, excizăm fesuturiîe mortificate, chiar dacă prin îndepărtarea lor se impun
mutilări nedorife, dar de neînlăturat. Scurtăm, astfel din evolufia
boalei.
.
... Nu găsim niciun folos întrebuinţării termo-cauterului, care în
fesufuri. mortificate nu aduce niciun serviciu, iar în regiuni, ■ poate
numai infiltrate, determină mortificări, cu inoculări secundare, pre
lungind şi complicând boala iniţială. După debridările largi şi èxciziiley
necesare, folosim din belşug pansamente cu apă oxigenată 2°/o, (a
cărei acţiune asupra anaerbbilor este de tofi ştiută), până Ja elimi
narea sface'urilor.. De îndată ce fesulurile mortificate sunt îndrpărtafe •
şi plaga începe să înmugurească, topicele grase îşi au indicafia. Am
folosit în acest scop vaselină cu Balsam de Petru 1° / o .,
■ înainte chiar de cicatrizare, atunci când nevoia cere, se cot
încerca operafii plastice, aşa cum sfătuieşte Kon'g.
In cazurile îngrijite de 1noi, am urmat conduita terapeutică ex
pusă mai sus. Dacă rezultatele sunt cele avute, ele se datoresc
stării totdeauna gravă în care au venit bolnavii., *
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A NDREOIU : B litzartig e G angräne dts äusseren Gesehleef sorgane.

D er Verfasser v e rk ü n d ig t 10 klinische Beobachtungen, 9 M änner und
eine F rau (seltene F all), man m acht ein allgemeines. Uebersehén deq
gesammten Problèmes. D ie K raken sind vom Lande. D ie E rk ran k u n g kommt
im voller G esundheit, plötzlich, bei jungen und . alten Leuten vor, 'ohne
eine vorherige Lokalverletzung. D ie Ursache sind die Mikroben. ■D ie m i
kroskopische U ntersuchung der F lüssigkeit, die aus d er Tiefe der G angren
entnommen wurde, zeigt verschiedeneartig e Mikroben, von denen die S trep to 
kokken nie fehlen. D ie klinische Untersuchungen sind caracterisitich m it
allgemeinen schwer toxisch-infectiösen Erscheinungen. Lokal m it einer ex
tensiven, feuchten Gangräne, welche bei Männer am Scrotum P reputium ,
G lans penis, die ,Penishaut, am Penis„ zusammen, oder separat, bei Frauen
am V ulva und V agina au f treten. Die Therapie w ar allgeneine und lo k al:
antigangrenöse Serum und Sulfamide sind die Bazen der T herapie. Lokal
• die ausgedehnter Excizionen Verbände m it 2<% H yperoxid. W enn es nötigt,
dann auch P lastie. D as R e zu ltat ist 3 3 % M ortalität.

DESPRE A TREIA FORMĂ DE DIAGNOSTIC RADIOLO'GIC
m i c r o -r a d i o - f o t o g r a f i a
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M icro-radio-fotografia, adică fotografierea im aginei .lu 
minoase, pe care o dă ecranul este ultim a . metodă de
diagnostic radiologie. R elativ nouă, această metodă este
rapidă, ieftină şi exactă. A p a ra tu l este pus la punct de
Manuel de Abreu. E ste perfecţionat de H olfelder, care îl
întrebuinţează pe scară . întinsă . în depistarea tuberculozei
pulmonare, Berkhoff studiindu-i exactitatea o pune aproape în acdlaşi rând cu radiografia, din acest punct de'
vedere.
L a centrul de m icro-radio-fotografie din Iaşi, din stu 
diu l făcu t pe 5024 cazuri, se conchide că:
1. Se poate examina un num ăr m are de oameni în scurt
tim p, ceea ce e im posibil de fă c u t cu orice a ltă metodă
.de diagnostic.
■
2. Se descopere toate cazurile de tuberculoză pulmo
nară, depistându-se în special cele incipiente, ceea ce dă
p o sibilitatea ca bolnavii să fie izolaţi şi tr a ta ţi la tim p.
Procentajul de tuberculoză activă g ă s i t, la aceste cazuri
este de 2 .8 9 % .

Tuberculoza pulmonara este o maladie socială cu răspândire mare
în foaie clasele sociale, în special acelea sărace. Combaterea eî ca
pătâ din această cauză o importanţă deosebită. Pentru a lupta contra
tuberculozei .pulmonare ea trebueşte mai înfâiu descoperită. In. acest
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scop avem Ia îndemână următoarele mijloace: diagnosticul clinic,
diagnosticul biologic, de' laborator şi radiologie.
Cum este vorba de o maladie atât de întinsă, ar trebui ca fie
care cetăfean să fie examinat măcar odată Ia câfiva ani, ca în felul
acesta să. se depisteze orice nou caz ar surveni. Problema se pune
care este metoda ce trebue aleasă în acest scop.
Examenul clinic, valoros în ceea ce priveşte semnele pe care
Ie descopere, e dela început nepotrivit. EI cere timp, are o notă su
biectivă, care atârnă de virtuozitatea medicului.
Diagnosticul biologic, tuberculino-diagnosficul, în orice formă ar
fi făcut, aşa cum şi Von Pirquef arată, nu e valabil decât Ia copiii
mai mici de 2 ani. Examenul de laborator, cu toate că are o valoare
pafognomonică, totuşi nu e aplicabil decât înfr’o direefie, în confir
marea tuberculozei şi nu în afirmarea ei.
Pentru examinare în massă, aşa cum necesifăfile o cer, rămâne
ca radiologia să fie cea mai indicată: două sunt formele sub care
s’a Cunoscut până în prezent mijloacele de diagnostic ce Ie pune Ia
dispozifie radiologia, anume:
,
1) Radiografia,
2) Radioscopia.
Radiografia dă o nofiune exactă asupra fransparenfei pulmo
nare, ea are avantajul că este. un document care se păstrează şi care
se poate compara cu altele anterioare, fiind un bun mijloc de diag
nostic retrospectiv. Insă, timpul pe care îl cere executarea radiografiei
este încă prea lung (aşezarea bolnavului, expunerea, .developarea, us
carea, interpretarea) ceea ce face ca executarea mai multor radiografii
să devie greoaie, iar developarea şi interpretarea aproape imposibilă.
Dacă radiografia este necesară şi posibilă fiecărui bolnav, ea,
prin greutatea de prelucrare, prin timpul cerut de execufie, prin costul
destul de ridicat, devine de nerezolvat, când e vorba de o cercetare
în massă.
Radioscopia e uşoară de executat, ea este ieftină şi se face
într’un timp scurt, însă nu Iasă un document veritabil, obiectiv, ci
schema radioscopică poartă totdeauna amprenta examinatorului j ea nu
poate da niciodată preciziunea radiografiei. Apoi, radioscopiile în serie
mare.expune medicii examinatori radiafijlor, punându-Ie viafa .jn pe
ricol.' Deci, deşi radiologiq ar fi mai folositoare în depistarea în massă
a tuberculozei decât oricare alt mijloc, totuşi, nici ea nu mulfumeşfe
nevoile şi se simte necesitatea unei metode noi. Aceste fapte fac pe
cercetători să-şi aducă aminte că Ia începuturile radiologiei s’a xîncercat fotografierea ecranului; încercarea însă a fost părăsită prin
faptul că radiografia părea mult mai promifătoare fafă de fotografierea
unei imagini pufinf luminoase ca aaeea care o punea ’ Ia dispozifie
ecranul.
Singura sifuafie în care se utilizează oarecum fotografierea unei
imagini de pe ecranul fosforescent, este în carul întrebuinfării ecra
nelor de întărire în radiografie. Placa sensibilă e impresionată prin
două moduri : direct de mănunchiul de raze X -şi de imaginea IumiM. M. E.
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noasă a ecranelor de întărire fosforescente; iată deci primul pas spre
fotografierea simplă a imaginei ecranului.
Ecranele de întărire sunt cunoscute de mult, un aparat util
în care să se întrebuinţeze numai fotografierea ecranului, nu se pune
la punct decât1recent.
jPrintre primii care se lovesc de insuficienfa metodelor în de^
pistarea tuberculozei pulmonare, este Redecker, care îşi propune să
aibă un document radiografie a fiecărui cetăfean, însă e oprit de
insuficienfa cantitativă a metodei, care cu toată valoarea ei calitativă
nu satisface cerinfele. De aceea spre rezolvarea problemei, aşa cum o
pune Redecker, singura metodă care pare posibilă, este de a obţine un
document fotografiind ecranul, cu un film de mici dimensiuni, un
rolfilm cu care să fie executabilă examinarea în serie; toate acestea
au indicat ce trebuia să se ceară microradiografiei..
începutul îl face'Jancker, care radiocinematografiază întreg or
ganismul.
Apoi, Manuel de Abreu în Brazilia, ajutat de filiala din Rio
de Uaneîro a uzinelor Siemens-Reiniger, construieşte primul aparat
cu care să se poată produce în serie Rontgen-fotografii pulmonare.
Profesorul Holfelder vede aparatul în 1937, este încântat de rezultat
şi îl ajută pe de Abreu. să aducă perfeefionările necesare. Aparatul
se răspândeşte în toate ţările din Europa şi îşi dă roadele neaşteptat
de, repede.
Aparatul de micro-radio-fotografie este asemănător cu unul mo
dern de Rontgen-diagnostic. Volumul lui este relativ redus, poate fi
uşor demontat şi transportat cu un camion.
Tubul este aşezat Ia o distanfă optimă de ecran şi este susţinut
de un suport simplu; nu are diafragm, fiind însă protejat de un înveliş
metalic, cu o singură deschizătură pafrulaferă, prin care iese fascicolul
de raze ce lovesc ecranul. Ecranul e aşezat vertical în fafa acestei
deschizăutri. EI este încadrat în lemn, fiind mobil — în sens vertical
pe- două picioare fixe. Cadranul are Ia partea superioară o depresiune
care primeşte bărbia examinatului. De o parte şi de alta a examina
tului sunt două perdele de cauciuc plumbuit atârnate de bare puse
special. Ecranul şi tubul sunt sincronizate în mişcarea verticală, anume spre a fi adaptabile înălfimei pacientului. Fafa‘ fosforescentă
a ecranului formează baza unui trunchiu de piramidă — camera obscură
în care se face fotografierea. In vârful trunchiului de piramidă este
montat un aparat fotografic. La dreapta bolnavului este o uşă de
plumb cu un geam de sticlă opacă razelor X, prin care se cercetează
buna pozîfie a Iui. La stânga ecranului este mânerul unei pârghii
ce lunecă într'o cutie specială, aşezată dedesupt şi pufin înaintea
ecranului. Ea e compusă din pârghia propriu zisă şi o tijă metalică
mobilă într’un jgheab, ce se găseşte Ia partea superioară a pârghiei
şi care are mişcări de dute-vino. Pârghia este de gr. 1. Astfel, tija
are o mişcare compusă din alunecarea ej în jgheab şi evoluţia odată
cu pârghia în jurul punctului fix de un unghiu de 45°. Acest sistem
foloseşte să se introducă în camera obscură, dedesubtul ecranului,
partea de sus a unei: fişe, pe care este scris numărul de ordine şi

359

/

numele pacientului. Partea de sus a fişei este luminată de- un mic
bec, anume aşezat, pentru aceasta înfr’un ingenios mod, care se
aprinde la fiecare declanşare a curentului. După executarea unei micro-radio-fotografii, ’ pârghia este trasă, iar fişa schimbată cu a ur
mătorului. Mişcarea aceasta mobilizează un mecanism, care produce
o înfăşurare a filmului executat, redând unul nou aparatului; pentru
o nouă executare. Fiecare nouă înfăşurare a rolfilmului este înregistrata
prim mişcarea unui disc gradat cu atâtea diviziuni cu câte poze e
capabil rolfilmul să cuprindă.
Massa de comandă e Ia fel ca a oricărui aparat de Ronfgendiagnosfic. Un măsurător, al diametrului anteroposferior al toracelui,
dă cifra exactă după care se regulează kilovolfajul. Citirea filmelor
se face cu ‘ ajutorul unui aparat de proecfie — Rontgendiagnostorul
rLeitz-Netzler —1asemănător cu o lanternă magică, cu luminozitate
puternică. Filmul este proectat la întuneric pe un ecran alb în mărime
convenabilă. Cu Rontgendiagnostorul, Holfeîder crede că este posibil
ca un radiolog să interpreteze 1000 micro-radio-grafii pe zi, fără
prea multă osteneală. Ecranul are subsfanfă fosforescentă construită
din granule foarte fine, ca în felul acesta să dea cele mai mici amănunte; cu atât mai mult filmul care e lat de 24 mm., trebue
să aibă, aşa cum şi este, 'subsfanja sensibilă compusă din granule
fine. Rerchoff socoteşte că' în acest mod se pot înregistra amănunte
de 0,5 mm.
In privinfa unor aşa mici detalii, sunt însă oarecare îndoeli;
Mai ales dacă se întrebuinţează film mic lat de 24 mm., se pierd
din detaliile amănunfite, atunci când acesta e proectat.
Pentru a dovedi acesta am făcut următoarea experienfă: Am
privit la negatoscop filmul cu ajutorul unei lupe, apoi I’am proectat;
ipoteza că detaliile amănunfite se pierd Ia proecfie s’a dovedit exactă
aceleaşi detalii, foarte mici şi subfiri, care se văd cu lupa nete trase
cu creanul, Ia proecfie apar slabe, putând fi neobservate de(un ochi
pufin vigilent.
N
Probabil că a lăfime ceva mai' mare a filmului ar1fi mai
bună (6/6 sau 7/7), de aceiaşi părere este profesorul Negru alături
de mulfr dintre cercetătorii germani. Filmul •ceva mai mare nu ar
pierde din amănunte la proecfie, şi ar putea fi ,citit oricând şi direct,
citirea directă are avantaje uneori şi poate lămuri orice îndoială.
La această aparatură este pentru o bună execufie nevoie de
o echipă de 4 infirmiere. Prima măsoară diametrul anferoposterior
toracic. A doua, situată Ia stânga ecranului, introduce fişa şi. mane
vrează pârghia schimbătoare de film. A treia, aşezată îa dreapta
ecranului, aşează pacientul în pozifie convenabilă şi declanşează cu
rentul, iar a patra stă Ia masa de comandă, regulând tensiunea
şi intensitatea curentului, menţinând un regim constant cu ajutorul
unui regulator special. Cu o bună pregătire a acestor persoane, care
trebue să se bucure de o sănătate perfectă, ş'r o scurtă pregătire a
seriilor de bolnavi, lucrul merge foarte repede şi în condifii tehnice
identice.
La Institutul de Micro-radio-fotografie din Iaşi, s'a ajuns să
se facă între 180-200 micro-radio-fotografii pe oră.
J
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Există câteva incidente care se pot produce în timpul funcfionării
şi care trebuesc remarcate imediat, căci altfel pe un număr atât de
mare de examinări, greşelile sunt foarte importante. De aceea funcţio
narea numai a aparatului propriu zis este supravegheată de trei
persoane cu afenfia mereu trează. In Serviciul din Iaşi s’a observat
că cele mai numeroase şi mai plicticoase incidente erau din cauza
•aparatului de fotografiat; uneori mişcarea prea bruscă a pârghiei
rupea filmul, alteori mecanismul inferior nu prindea‘ filmul bine pentru
a-1 trage şi atunci se suprapuneau 2-3 poze pe aceeaşi porjiune
de film.
Observarea atentă a mişcării manetei situată pe aparatul de
fotografiat, permitea să se surprindă Ia vreme acest defect; era deajuns
să se mişte pârghia de 2-3 ori până oe filmul era tras.
Un neajuns mai important era provocat de micul bec din cutia
de sub ecran; neaprinderea Iui făcea să nu iasă pe film .numele şi
numărul de ordine al pacientului. Acest neajuns din pacate nu putea '
fi descoperit, decât la praecfie şi de aceea se punea problema de a •
găsi un semnalizator exterior prin interpunerea unui bec pe circuit.
Acest neajuns sa petrecut numai. o singură dată. Cu funcfionarea
însă personalul a fost tot mai bine educat, iar incidentele s’au produs
din oe în ce mai rar.
>_
In ceeace priveşte valoarea micro-radio-fotografiei, ea s’a impus
prin rapiditatea cu care este executată, prezentând asupra radioscopiei
şi radiografiei o superioritate netă. Medicul nu face decât interpre
tarea, Ia care nu depune un efort fizic, pe care îl cere radioscopia, ci
stă comod, priveşte imaginea praecfată şi comunică rezultatul unui
secretar, care scrie cu ajutorul luminii pe care o difuzează lampa de
praecfie. Apoi, medicul nu vine în contact cu un mare număr de
bolnavi, fiindu-i sănătatea păzită, şi nici nu are nevoie de timpul de.
acomodare dela radioscopie, căci luminozitatea' proecfiei face ca in
terpretarea imaginei să fie mult mai rapidă ca Ia radioscopie.
In ceeace priveşte condifiile tehnioe de executarea unei radio
grafii, diferenfa e şi mai mare, aşa cum am spus mai sus.
La micro-fătografie examinarea imaginei se face uşor, deoareoe
e o imagine reflectată Ia fel cu toate imaginile care impresionează
ochiul în mod normal şi nu prin transparenfă, aşa cum se interpre- ,
tează radiografia, care cere o afenfie deosebită. In sfârşit, e de ,citat
că micro-radio-fotografia consumă pufin material şi este .prin urmare
o metodă ieftină. Executarea radiografiilor de ex: cere un consum, de
o sută de ori mai mare de materiale.
Numărul personalului auxiliar pentru micro-radio-fotograjie chiar
dacă în aparenfă este mare, în realitate este foarte mic, dacă se
fine s'samă de debitul de lucru pe care-I dau.
"
Prin urmare, metoda poate aduce reale servicii în depistarea
tuberculozei pulmonare, chiar şi incipiente (aşa cum arată Berkhoff,
pragul clarităfii este de ordinul, de 0,5 mm., prin urmare şi tuber
culul miliar devine vizibil). Holfelder în cercetările Iui pe soară în
tinsă confirmă aceste lucruri, şi găseşte multe persoane în aparenfă
sănătoase şi care Ia citirea filmului prezintă leziuni.

\
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Este clară deci superioritatea mefodei în cercetarea- masselor
pentru depistarea tuberculozei, acfiune necesară pentru .profilaxie şi
tratament,
'
•
In România metoda micro-radio-fotografică este aplicată înfâiu
de D-I D-r Popescu la Sibiu; cu această ocazie a examinat soldafii
din garnizoană; a executat 11.000 de radio-micro-fotografii.
In primăvara anului 1943 se porneşte acfiunea de a înfiinfa ş i
Ia Iaşi un centru asemănător. Până să fie pus centruf fa punct complet,
se examinează personalul mai multor insfitufii, sfudenfi în medicină,
elevi de şcoală şi lucrători din fabrici. Printre sfudenfii în medicină
se depistează 20 de cazuri de tuberculoză pulmonară din 740 exa
minări. Din aceste 20, aproape un sfert nu bănuiau acest lucru.
Procentul este deci de 2,70°/o. La ceilalţi examinafi în număr de
4284, procentul de tuberculoză este de 3,08°/o, de două ori mai
mare ca Ia Sibiu, unde cercetările d-Iui Doctor Popescu, dau pro
centul de 1,31 °/o.
Dintre noile cazuri descoperite, 6 cazuri de tuberculoză pul
monară evolutivă evidentă, nu prezentau nicio aparenfă de boală;
bolnavii aveau o bună stare, facies sănătos, lipsă completă a tusei,'
Ocuzând doar numai indispoziţii trecătoare, acesta dovedeşte cât de
utilă a fost depistarea tuberculozei, pentru a preveni bolnavul şi so
cietatea;
Procentul de 2,70°/o găsit Ia primul fot de examinafi este evident mai mare decât procentul de 1,35% găsit de D-I D-r Po
pescu Ia Sibiu.
Cauzele acestei diferente atârnă de localitate şi mediu laşul
este mai contaminat decât Sibiul, ostaşii examinafi de D-I D-r Po
pescu sunt , din mediul de fără, cei mai mulfi din regiune muntoasă
pe când sfudenfii în medicină, sunt orăşeni, din regiunea deluroasă
a Moldovei, în contact continuu cu spitalele. ■
-•
Procentul dat de al doilea Iot de examinafi e şi mai mare;
acest Iot format din indivizi de diferite vârste, reprezintă locuitorii
laşului, prin acest procent se dovedeşte contaminarea întinsă a oraşului
acesta.
Difererîfa dintre procentul obfinut de noi şi D-I D-r Popescu
ar fi şi mai mare dacă am fine socoteală că Ia Sibiu s’au examinat
ostaşi care n’au putut să se eschiveze, în timp ce Ja Iaşi funcfionarii
din Iotul al doilea şi în special sfudenfii din Iotul întâi care s’au
ştiut bolnavi notorii au căutat să se sustragă examenului.
CONCLUZII

Pentru depistarea în masă a tuberculozei pulmonare, cuvântul
îi are numai radiologia, Clinica şi examenele de laborator nu intervin
decât după examenul radiologie.
,
, Dintre toate metodele radiologice însă micro-radio-fotografia este
singura care poate satisface cerinfele unei oercefări masive, aşa cum
a preconizat Redecker. Ea este ieftină ca râdioscopia, exactă aproape
în acelaş grad ca radiografia şi prezintă un perfect document. Ea
nu este întrecută în rapiditate de nicio altă metodă.
i

s
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T A B L O U )*
de rezultatele ob(inute în urm a examinărilor micro-radio-fotografice
a 740 studenţi ai Facultăţii de Medicină din Iaşi, 1943
Rezultatul
examenului

D iagnoza afecţiunilor

Nr.
examinaţi

Procentaj
o/o

#

Normali 68,80o/o

Fără leziuni vizibile la razele
Rontgen

Sechele T. B. C.
pulm onare 27,97 °/o

a) Afecte şi complexe calcificate
b ) Leziuni pleurale vindecate.
(Pleurite, scizurite)

609

68,8C°/0

164

22,16°/o

43

5,810/6

10
10

l,3 5 °/0
1,35«/„

Tuberculoză pulm o- a) Tuberculoză cu probabilitànară activă .',70o/o
te activă
b) Tuberculoză activă
A fecţiuni cardiace'
0,i 3 o/o

Coid mitral

1

0 ,130/o

Alteraţiuni şi malform aţiuni extrapulm onare 0,40%

a) Scolioză dorsală

2

O,270/o

' 1

0,130/o

740

10 0 %

T o t a l

b) Cifoză dorsală
• '

T A B L O U
de rezultatele obţinute in urm a examinării micro-radio-fotografice
a 4284 elevi ai diferitelor şcoli şi personal al diferitelor instituţii din Iaşi»)
Rezultatul
examenului
Normali .68,64°/0
Sechele T. B C.
pulm onare 27,71°/0

D iagnoza afecţiunilor
Fără leziuni vizibile la raze
Rontgen

Nr.
examinaţi

-.12948

a) Afecte şi complexe calcificate
b) Leziuni pleurale vindecate
(pleurite, scizurite)-

961 224

Tuberculoză pulm o- a) Tuberculoză cu proba
nară activă 3,08°\0
bilitate activă
b) Tuberculoza activă
Emfizem pulmo
nar 18°/0
Afecţiuni car- 1
diace 0 ,ll°/„

a) C ord mitral
b) Cord aortic

1 Scolioză dor
sală 0,18%

-,

Pleurezie exu- /
dativă 0,11 °/o
'

Procentaj
°/o
68,64°/ 0
22,43"/,
5,280/ o .

31
94

0, 720/0
2,190/n

. 8

0»18°/o

1
4

0,02°/g
0,090/0

8■

0 ,1 8 % „

5

0, 11%

-

T o t a l

4284

1000/o

r
*) Statistica este tăcută pe 5024 cazuri, din două din primele loturi, d ar
pană la refugiul centrului de micro-radio-fotografie din Iaşi se fac 15.000 examene.
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Mikro-Kadiophotographie; das heisst das Photographiere des L ich t
bildes, welches die P la tte ergibt, ist die letzte, relativ neue Methode fü r radiologische Diagnose. Diese Methode is t rapid, b illig und genau. Manuel
d ’Abreu h a t den A pparat hergestellt von H olfelder vervollständigt und ihn in
grossem Ausmasse zur A uffindung der Lungentuberkulose benützt.
Berkhoff, der die G enauigkeit dieser ^Methode studierte, stellte diese
aus diesem Standpunkt aus, fa s t der radiographischep gleich.
•
D as M ikroradiologische In s titu t aus Jassy zieht, aus den Studium der
5024 Fällen, die Schlussfolgerung, dass:
'
1. In kurzer Z eit eine grosse Manschenzahl untersucht werden ' kund,
was bei einer anderen Methode unmöglich ist.
'
1
2. Man alle F älle von Lungentuberkulose entdeckt, kauptsächlich die
Anfänglichen auffindet, w as die M öglichkeit g ib t die K ranken rechtzeitig
abzusondern und zu behandeln.
■
. D er Prozentsatz der aktiven Tuberkulose, den man bei diesen Fällen
feststellte, is t 2.89 O/o.

'

,

t

I

M icro-radio-fotografia, il fo tografiare del im agine luminosa la quale
l’ecrano lo da, ’ è l ’ultim o mètodo di diagnostico radiologico, relativam ente
nuovo.
,
Questa metode è Ipoco costosa o e s a tta . .
L ’apparecchio è piesso a ll puntto di Manuel d ’A breu. E perfezionata
do Holfelder, il quale lo u tiliza moltissimo nel depistare il tuberculose '
pulm onare.
'
..
B erkhoff studiando l ’essatitto lo m ette du queste puntto di vista
près a poco vicino dal metodo radiografico.
'
A l ln stitu to di M icro-radio-f otografia di lassi, dal studio di 5024 case, .
si conclude : .
1. Si' possono ' ^essaminare un grande numero di uomini in tempo m inimo, quello che è impossible fare con qualunque altro metodo di diag- ,
uostico. •
t
2. Si scopre tu t ti i casi, d i tuberculose pulmonare, depistando spe
cialmente quele incipiente, dunque de la possibilità che i m olatti siano iso
la ti e tr a tta ti a l tempo.
'
• ^
I l procento di tuberculosa a tiv a tru v a to a questi casi ce e da 2.890/o.
L a microradiographie, c’est-à-dire la photographie de T im ag e lum i\neuse que donne l ’écran, méthode de diagnostic radiologique relativem ent
nouvelle, est la dernière.
-,
Cette méthode présente l ’avantage d ’ëtre rapide, exacte et peu coûteuse.
L ’appareil a été ' im aginé e t réalisé p ar Manuel d ’A breu; ultèrieùrement il ä été perfectionné p a r H olfelder qui en use su r une grande echelle
pour dépister la tuberculose pulmonaire.
B erkhoff ,en étu d ian t l ’exactitude de la microradiophotographie, la
place de ce point de vue presque au même niveau que la radiographie.
A l ’In stitu t de M icroradiophotographie de Jassy , de l ’étude faite sur.
5025 cas, ,on vient de conclure -que:
1. E n peu de tem ps, on peut exam iner un grand nombre d ’individus,
ce qu’il ést impossible de réaliser avec n ’im porte quelle autrlp roéthodîé
de. diagnostic.
.A
■
‘

.

>

\
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2î On décèle tous les cas de tuberculose pulmonaire, su rto u t les incijpients, es qui donne la possibilité que les malades soient işo-Hpş et tra ité ?
à tenips.
Le pourcentage de tuberculose active trouvé dans ces cas est de 28.89 0/o.
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Ftiziologii au sperai ca prin aplicarea pe scară întinsă a mijloace'or de depistare a infecfiunei tuberculoase (reacţia Ia tuberculină
şi radiodiagnosticul în serie) se vor putea descoperi leziunile bacilare
în faza incipientă şi se vor putea aplica tratamente precoce adecvate,
care vor ameliora procentajul vindecărilor obfinute. Dacă într'adevăr
depistarea precoce şi măsurile de izolare consecutive a infectanfilor
a reuşit să scadă în anumita fări, unde se aplică în mod ştiinfifiq
aceste măsuri, numărul total al. cazurilor de tuberculoză, ea nu a
reuşit să reducă numărul cazuriror mortale sau să amelioreze pe cel
al vindecărilor bolnavlior de tuberculoză.
*
Tofr clinicienii cunosc cazuri care, cu toate condifiile excelente
de tratament în care sunt puşi, fac forme grave, adesea mortale.
Pe de altă parte observafia zilnică ne arată, că un număr de
bolnavi deşi în condifiuni mai pufin bune, fac forme benigne, uneori*
cu vindecări nesperate.
'
Reacjia la tuberculină şi radiodiagnosticul în serie au arătat
că pentru oraşe cel pufin, tuberculizarea populjafiei este terminată în
adolescenfă.
s
Există o deosebire între infecfiunea tuberculoasă care arată nu
mai că organismul a fost modificat allergic de pătrunderea în orga
nism a bacilului Koch şi maadia propriu zisă, tuberculoza, care arată
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că organismul a reacţionai prinfr’o serife de simpiome manifesie, tră
dând lupta înfre organism şi agentul patogen. Cu alfe cuvinte în
infecfiunea tuberculoasă manifestările patologice au fost sub pragul
percepfiunei noastre atât subiectiv cât şi obiectiv.
După Coffin numai 15 Oyg din persoanele infectate au prezentat un episod
clinic, ceilalţi nu au prezentat nicio m anifestare morbidă.

y
1
Problema, pentru ce numai anumiţi infectaţi prezintă semne de
îmbolnăvire mai mult sau mai puţin grave, se suprapune peste cea
semnalată mai sus, că unii bolnavi deşi în condifiuni excelente de
tratament şî cu diagnosticul pus precoce, fac totuşi forme grave, iar
alţii în condifiuni mai puţin bune, fac forme bune, cu vindecări ra
pide, uneori chiar fără niciun tratament. (Se impune precizarea că:
anumite cazuri care reacţionează foarte bine la tratamentul aplicat
de'medic, ar merge poate tot atât de bine cu simplu repaus fără
colapsofherapie; fără să mai vorbim de cazuri'e care se vindecă singure
fără ajutorul medicului, şi ale căror procese de vindecare sunt de•celate ulterior).
Vom încerca în cele ce urmează, să lămurim problemele puse,
în lumina ultimelor lucrări făcute în această direcţie.
Cum tuberculoza este de fapt alternanţa de lupte şi repauz între
organism şi badli, aflaţi după expresia Iui Redeker într’o „Kampfsymbiose , e normal să se caute rezolvarea întrebărilor în studiul agentului
patogen şi al terenului.
Agentul patogen. S’a crezut că variefă|i'e de bacili dau forme
clinice diferite, tipul uman dând forme grave, tipul bovin" forme mai
uşoare. In tuberculoza pulmonară a adultului s’a găsit aproape exclusiv
varietatea umană, ceeace arată că ori bacilul bovin nu dă loc la
tuberculoze terţiare ale adultului sau că o transformare a unei va. riefăţi în alfa e posibilă (Eber), ceeace de altfel a fost demonstrat
în chip experimental. Cercetările lui Calmetfe, care au arătat că se
poate obţine o rasă -de bacili cu virulenţa permanent scăzută, au
adus argumente valabile pentru susţinătorii teoriei virulenţei bacililor,
care ar imprima caracterul evolutiv al boalei. in afară de faptul că
mulţi autori nu,.admit existenţa unei corelafiuni între evoluţia boalei
şi virulenţa bacililor, în practică ar fi foarte greu să se constate vi
rulenţa microbilor, în afară de similitudine de evoluţie pentru cazul
infectat, în raport cu sursa de infecţie.
.
*
Nici typul de badli „R" sau ,,S” nu a putut explica varietatea
formelor de tuberculoză, unul pufându-se transforma în altul în vitro
prin mijloace foarfe simple,. ceeace face să se presupună că acestă
operaţie se poate foarte bine produce şi în organism.
Mai important se pare că ar fi cantitatea bacililor, şi anume
massîvitafea dozei infectante, care s’a dovedit experimental a fi exactă
(macro şi mîcro-înfecţiune după concepţia Iui Engels). In aceiaşi or, dine are importanţă: durata de expunere şi repetarea infecţiei (superinfecfiunea). .
•Totuşi, nici aceşti factori nu pot fi stabiliţi cu precizie, deaceia '
în practică .diviziunea Helenei Eliasberg în infecţiuni rntrdfamiliare
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şi extrafamiliare, din care primele ar fi mai favorabile prin aceia
că permit creşterea' rezistenţei Ia infecfiune, pe când celelalte ar fi
grave dând forme dé generalizare, a căpătat oarecare întrebuinţare,
mai ales când e vorba de â stabili criterii de selecţionare a celor ce'
urmează să fie. internaţi în preventoriu.
Terenul. O imunitate parazitofropă pentru tuberculoză există, toţ
atât de puţin, .ca şi. pentru sifilis (Petruschy, Bessau etc.). Dispoziţia
pentru •infecfiunea tuberculoasă esfe deci generau pentru speţa umană.
Un. organism infectat reacţionează înfr’un anumit fel, condiţionat de
vârsta când se produce infecfiunea, de starea generală a individului
şi de constituţia Iui.
In ceeace priveşte vârsta, se ştie că o infectare a sugarilor este
întotdeauna foarte serioasă.
. '
După N assau şi Zweig, m o rtalitatea în p rim u l an este de 69,3O/o» D upă
H ahlo de 750/0, d u p ă .von Gröer de 70,2 0/q . pronosticul infeeţiunei bacilare se
am eliorează la sugari cu fiecare trim estru de înaintare în viaţă.. Copiii in-,
fectaţi îi) primele 3 lu n i mor aproape to ţi, apoi m o rtalitatea descreşte, d ar
abia în ultim ul trim estru al prim ului an descreşterea m o rta lită ţii devine
evidentă. După N assau şi Zweig mor în prim ele , 9 luni 80.40/O din infectaţi,
po când în ultim ul trim estru numai 33.3°/o, Cam aceleaşi date le prezintă
Mantoux, H ahlo, Progulssky. Cu cât copilul creşte în vârstă, , cu a tâ t
rezistenta lu i la infecfiunea tuberculoasă devine m ai mare. După. V. Bergmann,
Selter, Bräuning, Kleinschm idt, H am burger, v ârsta cea mai favorabilă în sensul
rezistenţei maxime la infecţiunea tuberculoasă este în ju ru l vârstei de' 7 ani.
După statisticile lu i Nedeker, m o rtalitatea la su g ari a fost de 8,9 0/o, în prim a
copilărie de 1 5 0/p şi l a ' vârsta şcolară de num ai 50/o.. •

O; altă fază a desvolfării care se caracterizează prinfr’o re
zistenţă mică Ia infecfiunea primară, iar în caz de infectare anterioară
prrntr’o reaprindere a leziunilor existente,' cu posibilitate de a trece în
faza terţială, o dă pubertatea. In această perioadă activitatea exce
sivă1hormonală, de care se leagă şi creşterea bruscă a organismului,
se, însoţeşte de o scădere a rezistenţei (à stării de imunitate).
. Starea de nutriţie a organismului are o jmporfanfă limitată.
Numeroşi autori; între care Redeker, nu admit o- influenţă favorabilă
sau defavorabilă a alimentaţiei asuprq evoluţiei . tuberculozei. La ace
leaşi rezultate au ajuns în mod experimental: Hornemann şi Thomas,
Weigert, Schröder, Gerhartz. Totuşi o alimentaţie lipsită mult timp
de vjtamine poate fi răspunzătoare pentru o redeşteptare a unor le
ziuni latente.
Surmenajul fizic, în special anumite munci: brutarii, morarii,
lucrătorii în piatră etc. ; desechilibrul psihic, pesimiştii egocentrici ; anumite boli infacţioase anergisante (rujeolă, tuse convulsivă, gripfe etc.);
abuzul de alcool, asociate sau nu cu o alimentaţie defectuoasă cali
tativ şi canftiativ pot fi socotiţi factori defavorabili în tuberculoză.
Sarcina agravează deasemenea unele forme de tuberculoză.
Constituţia. Importanţa constituţiei, a terenului, e redată admi
rabil de A. Boqueî (Société d'études scientifiques sur Ia tuberculoase,
Noembrie 1939): „Proprietăţile patogene ale bacililor umani, astfel
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cum poh fi' puse în evidenţă în suşele de izolare, nu variază decât
înfr o măsură destul de s'abă şi cea mai mare parte din autori convin
că aceste oscilafiuni revelate prin inoculare Ia cobai, n’au nicio relafie cu modalităţile evolutive ale proceselor tuberculoase. Afară de
rezerva făcută pentru infecţiunile massive în vârstă tânără, viitorul
tuberculoşilor fine mai mult de propria lor substanţă, decât de vi
rulenţa germenilor în cauză. In baza dispoziţiunilor personale, here
ditäre, hormonale sau de schimbări în jocul profund al reacţiunilor fi
ziologice elementare, organismul respinge bacilul agresor, îl izolează
sau chiar îl distruge, sau din contră rămâne aproape fără apărare,
oferindu-se uşor invaziei” .
Greutatea stă în a determina _ semnele exterioare perceptibile
simţurilor, care traduc o rezistenţă sau invers o lipsă de apărare Ia
infecfiunea tuberculoasă. Habitusul tuberculos descrie de autorii vechi,
e mai mult o rezultantă a procesului infecţios, decât o stare particulară
/- favorabilă cu aspect bine determinat.
Se ştie că anumite anomalii constituţionale: mongolismul, stă
rile adiposo-genitale, gigantismul, prezintă o rezistenţă scăzută Ia tu
berculoză, că altele: hypothireozele, artritismul din contră o creştere
a rezistenţei.
Redeker şi Shnon au căutat să desprindă din materialul lor
statistic modul de comportare al indivizilor, în raport cu tipologia Iui
- Sigaud Kretschmer. După aceşti autori tipui muscular a reprezentat
mai1 cu seamă în tuberculozele terţiare uşoare şi cel mai .puţin în
procesele exudativ-inflamatorii ale stadiului secundar. Tipul dgesîiv e
reprezentat Ia tuberculozele secundare cazeoase şi Ia tuberculozele
pulmonare secundare şi dispare aproape Ia tuberculozele ferţiale. Ha
bitusul respirator arată o preponderanfă Ia tuberculoza diseminată,
în acelaşi timp cu o participare extrem de redusă Ia manifestările
extrapulmonare. Tipul cerebral se întâlneşte puţin în procesele terţiare,
fiind bine reprezentat ţn tuberculozele inflamatorii ale stadiului secundar.
După Coerper, habitusul astenic prezintă tendinţe spre procese
diseminate şi grave terţiare şi o participare restrânsă în tuberculozele
extrapulmonare.
Fr. Tissot încearcă să 'descrie caracterele morfoogice ale consti
tuţiei favorabile şi nefavorabile, ajungând Ia următoarele concluzii:
a) E x istă două elemente: elementul cantitativ, greutate, massă, volum
şi elementul calitativ constitu it de tem peratura tegum ente'or, consistenta lor'
modelajul. N um ai acest a l doilea elem ent e in raport jlirect cu 'valoarea te 
ren u lu i;
,
,
, ,
b) O arhitectu ră longilignă, căldura, tă ria , uscăciunea (tipul . retractat
al lui Corman) sunt calităţile unui teren rezisten t;
c) O anum ită nelinişte, un caracter activ chiar agresiv, stab ilitatea sunt
elemente psihologice favorabile, opusul euphoriei, p asiv ităţii, in stab ilităţij.

După acest autor importanţa prognosticului e în funcţie de un
bun echilibru neuro-vegeîativ şi moral care nu trebue confundat cu
o' bună stare generală, care nu este adesea decât o impresiune su
mară de floriditate".
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Există fără îndoială dispoziţiuni familiare. Cerceîări statistice au
arătat că în familiile cu tuberculoză deschisă, mortalitatea e mult mai
mare Ia rudele consanguine, decât Ia cei prin alianfă (cumnaji, cum
nate), deşi coabitarea ar presupune o repartifie egală. Aceiaşi consta
tare s’a făcut într’un sat unde învăţătorul prezenta o tuberculoză
pulmonară deschisă. S’au îmbo'năvit numai copiii proveniţi din familiile
care erau cunoscute că având cazuri de tuberculoză (Lehmann).
Cu toate aceste fapte de observaţie, cercetările asupra dispoziţiunei familiare n’au dat rezultate convingătoare. Abia lucrările im
portante ale Jur von DiehI şi von Verschuer asupra gemenilor univi>telini şi bivifelini au clarificat problema.
Rezultatele cercetărilor acestor doui autori pot fi adunate în
următorul tablou:
,
L a 80 perechi cu eredit. egală (uni vi te lin i): Comportare asemănătoare:
62 ori = 650/o; Comportare d ife rită : 28 ori = 3 5 % .
, .
L a 125 perechi cu eredit. d ife rită (b iv itelin i): Comportare asemănătoare:
31 ori = 2 5 0 /o C o m p o rta re d ife rită : 94 ori = 7 5 % .

ceeace arată că gemenii cu ereditate egală ’ (univifelini) prezintă în
.65% din cazurile examinate o comportare asemănătoare, pe când Ia
gemenii cu ereditate neegală (biovulari) numai ta 25% din cazuri,
comportarea fafă de infecfiunea tuberculoasă era asemănătoare.
Diehl şi von Verschuer ajunge Ia următoarea concluzie; ^Există
o dispaziţiuns hereditarâ, care determină pe posesorii acestei dispoziţii
să se îmbolnăvească, ou un procent mare de probabilitate şi să pre
zintă o formă serioasă, în timp ce lipsa genotipului pentru dispozifiunea
tuberculoasă determină o capacitate de rezistenfă crescută în contra,
infecţiunei -tuberculoase”.
,
Foarte concludente sunt observaţiile de evoufie asemănătoare Ia"
. gemenii uniovulari care locuiesc împreună şi unul din ei se îmbolnă
veşte de tuberculoză, celălalt se va îmbolnăvi aproape sigur (proba
bilitate 75%), pe când Ia cei biovulari, îmbolnăvirea se face numai
în 25% din cazuri.
In privinfa evoluţiei s’a constatat "că din 68 cazuri de gemeni biovulari,
la care num ai unul din gemeni s’a îm bolnăvit, o treim e din aceştia sunt sau
încă bolnavi, sau vindecaţi, sau au sucombat,, pe când la 16 cazuri de gemeni
uniovulari, la care ia ră şi numai unul din gemeni s’a îm bolnăvit, din 12 cazuri,
unul num ai a Imurit, restul s’au vindecat.
.

Aceasta înseamnă că Ia gemenii uniovulari, vindecarea s’a făcut
într’o proporjie mai mare, arătând o rezistenţă ereditar constituţională,
după cum neîmbolnăvirea celuilalt gemen arata aceiaşi sfare( de re
zistenţă moştenită.
L a 13 gemeni biovulari infectaţi, nu s ’a p u tu t găsi nicio asemănare în tre
forma clinică prezentată, în tim p ce la 23 cazuri de gemeni uniovulari, m a
nifestările patologice au fost asemănătoare. Se ştie că metoda de cercetare pe
gemeni adm ite că ori de câte o ri există o diferenţiere m are în concordanta
sem nelor. legate de ereditate, în tre gemenii uniovulari şi biovulari, această
diferenţiere trebue p riv ită ca specifică. In raport cu datele prezentate i n ta - l
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blou, caro arată .că la . gem enii; uniovulari infectaţi există o comportare ase
mănătoare în 650/0 din cazuri,. pe când la gemenii biovulari numai în 250/ q ,
. predispoziţia pentru tuberculoză este evidentă şi trebue in terp re tată ca specifiaă.

La concluzii asemănătoare au ajuns Uehlinger şi KunscH în
Elveţia pe 46 cazuri de gemeni. v.Diehl a căutat să demonstreze
exactitatea faptelor.de observaţie -în mod' experimental. Cercetările
sau făcut -pe cobai, penfrucă Ia acest animal diversitatea formelor''
clinice seamănă cu cele întâlnite Ia om.
A u fost supuse experienţelor . 636 animale din 14 fam ilii (Sippen),
care au fost ■inoculate cu l/lO G mgr. de bâcili tuberculoşi bovini vii pe cale
intravenoasă. Rezultatele s u n t.g ru p a te în tabloul N r. 2.

520 o
25%
43%

60 »/o
26° 0
56o/o

36°/o
250/„.
260/o

390/0

’ 4%

Totalul manifestărilor
de semne

Nici unul din pă
rinţi nu e purtător
de semne
j!

71°/o\
270/0
60%

Amândoi resp. unul
din părinţi e pur
tător de semne

Caseificare gangl. limf. perif.
Irită tuberculoasă
Focare tbc cerebrale
Tuberculoză articulară

Un părinte purtă
tor de semne

Amândoi părinţi
sunt purtători
de semne

-

1

Câ',1 descendenţi sunt purtători
de semne, când

48°/0
26°/o
’ 40°/ o
I 0O/ 0

i
Diehl a putut observa familii de cobai, care au prezentat numai
leziuni bacilare periferice: Ia articulaţii, oase, organe genitale, ganglioni
periferici şi mai cu seamă în creer, în timp ce plămânul, care Ia
aceste animale este atins în mod deosebit, avea numai leziuni, mi
nimale, saii de Ioc.
La alte familii din contră leziunile pulmonare erau aşa de grave,
încât întreceau în intensitate ceeace se găseşte în mod obişnuit Ia
aceste animale şi puteau constitui manifestafiuni excepţionale.
Aceste tipuri de tuberculoză au putut fi. transmise în forme
identice Ia 4 generaţii consecutive.
Aceste cercetări experimentale întregesc pe cele făcute asupra
gemenilor şi arată neîndoios că există un, factor hereditär integrat în
const.tuţia individuală £i care-I prezervă sau predispune pentru tu
berculoză. . (
In ce-constă acest factor hereditär sau mai bine care este expresiunea Iui clinică. Trebue recunoscut că suntem încă departe de
enunţări schematice cu aplicafiuni practice.
Totuşi, dintre încercările din ultima vreme, de a da clinicei
mijlodce oarecum obiective în stabilirea constituţiei favorabile sau de
favorabile pentru tuberculoză, lucrurile Iui Kurt1 Klare sunt dintre

«
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cele mai interesante. După •acest autor, constituţia 1îmbracă structura
individuală a omului în totalitatea morfologioă, Juncfională, fiziologică
şi psihică a caracterelor manifeste. Cheia înţelegerii comportării omului în timp de boală e dat de factorul funcţional. Klare susţine
că fiecare organism posedă o apărare contra tuberculozei mai mare
sau mai mică,, care este în legătură: cu sistemul- limfatic şi icu o
hypersensibilifafe generală mezenchimală.
împreună cu Standenafh,, Klare împarte indivizii în 3 categorii:
Hypermenzenchimatoşii, noimomezenchimaioşii şi hypomezenchiwaloşiii
în raport-cu felul lor de a reacţiona Ia tuberculoză.
H ypcrmfzeneliimaloşii reacţionează in mod rap id la excitaţiuni, dato
rită : a)u sistem ului reticulo-eendothelial. fo arte-.d esv o ltat; b p p o sib ilităţii pe
ca,rc o au Ide a fabrica an tico rp i; c) fa c u ltă ţii de profilerare . celulară care le
este proprie. A ceştia fac parte din aşa zisă „constituţie exeitabilă“, care cores
punde constitufiei exudativ-lim fatice, c aracterizată., cum Se ştie p rin ţr’o h y persensibilitate a pifclii, mucoaselor şi organelor limfoide., însem nătatea , ,1im fatism ului“ pentru tuberculoză a fost notată, de m ult de P faundler, F riedrich v. Miiller, Schlack, K leinschmidt. F iţi, dco' ebeşte
un tem peram ent
ftizie şi unul lim fatic, acesta din urm ă prezentând un ,teren nefavorabil pentru
tuberculoză. 'C onstitufia exudativ-lim faitcă apare evidentă la, ‘ copii, se poate
însă regăsi şi I a 'a d u lţi, dar sub alte forme, este legată e red itar şi ţine toată '
viata.
. <
'
Caractere opuse acestei stă ri favorabile se găsesc la liypomczencliimntoşi.
Pe când la cei cu constituţie exeitabilă în tâln im : c ath a ru ri recidivante a1o
căilor respiratorii, îm bolnăviri repetate ale pielii şi mucoaselor, am igdalite, ln ringite frecvente, hyperplazia sistem ului lim fatic (ganglioni, amigdale, efc.b
la hypomezenchimatoşii sC ‘notează tocmai contrariul, adică o ; lipsă de rem ţiune a pielii, mucoaselor cât şi a căilor respiratorii.
'
1 In tre aceste două categorii opuse se găsesc normomezenchimatoşii.

^ Pentru a înlesni diferenţierea „constituţiei funcţionale „Klare a
întocmit ovscRemă, cuprinzând datele importante ce se cer cunoscute
-pentru a clasa un caz dat.
Notările se fac în modul următor: cu punct mare se notează
datele favorabile, cu un punct mic, cele favorabile, dar mai puţin pro. nunţate; datele sau semnele defavorabile se notează haşurat (linii
oblice paralele).
:
'
In anamneză notăm numai bolile constituţionale •atât în familia tatălui cât şi a mamei, de aci concluzia pentru bolnav în ce linie con
stituţională se găseşte, maternă, sau paternă. In privinţa constitufiei
excitabile cum rezultă din anamneză, se notează favorabil sensibi
litatea mărită a pielii şi mucoasei, prezenţa de macro şi micropoliadenopatii, un faringe granulat, angine repetate, tendinţe la migrene,
astm,- iulcer, peptic, litiaza, hypertensiune (vechiul artriţism).
Complexiunea: cea deschisă fiind favorabilă, cea întunecată de
favorabilă. La cei cu complexiunea întunecată, se deosebesc indivizi
a i pielea deschisă, subţire, roşiatică, iar părul negru prezentând un
ton roşcat, care ar face parte din constitufia exeitabilă.
După cum observăm, Klare a introdus în schema constitufiei
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funcţionale şi elemente morfologice, care sâ adauge dafe obiective
în stabilirea apartsnenjei constituţionale.
•Examinând schema, vedem că date de importantă inegală îşi
dispută locul. Cum putem deci practic stabili dacă avem de a face
cu un hyper-normo sau hypomezenchimatos.
După Traufwein vom cataloga de hyper — pe cel care în afară
de vârstă şi1de ereditatea tuberculoasă din partea unui părinte, pre
zintă cel mult 1-3 semne negative din totalitatea semnelor prevăzute
în schemă. Hypo •— sunt oei care nu au nici un semn pozitiv sau
cel mult unul. Restul intră în normomezenchimafoşi. Alt autor pro
cedează în felul următor: din totalitatea semnelor favorabile se scad
semnele defavorabile, semnele dubitative valorând O. Dacă notăm
cu A. suma semnelor favorabile şi cu B. suma semnelor defavorabile,
rezultatele vor fi interpretate astfel:
A —B = -f - 3 până la -j-4 = normomezenchimatoşi.
A—B = 4 " 4 în sus
— hypem ezenchim atoşi.
A—B = — 5
= hypomezenchimatoşi.

' i
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Klare nu este de acord cu această schematizare. După el
trebue dedus din anamneză şi statusul actual dacă e vorba de Oicanstifufîe excitabilă sau nu şi în cazul afirmativ de finut seama că com
ponenta limfatică e mai importantă ca cea exudativă. Nu prin eva
luări de cifre, ci printr'o privire de ansamblu trebue să stabilim din
ce grup face parte individul examinat.
Schema constituţională a Iui Klare, a fost întrebuinjată mai
ales în tuberculoza infantilă, în cea a adultului mai puţin.
• Din citirea şi confruntarea fişelor făcute de noi, rezultă că:
schema permite stabilirea unui pronostic îndepărtat mai bun de cât toate
celelalte elemente de care ne serveam până acum; că datele cuprinse
în fişă sunt înfr’adevăr de inegală importanfă, şi că mai ales complexiunea poate fi socotită ca factor secundar de apreciere şi că
anamneză constituţională, şi stahrsul prezent (status praesens) sunt
determinantele schemei. Dacă am încerca să stabilim proporfia dife
ritelor. categorii, stabilite printr’o anchetă clinică, ne-am putea servi
de cifrele dale de Brauening. După acest auior care a urmărit un nu
măr mare de bolnavi, descoperifi din primul moment al infecţiei,
există:
•
a) Un procent
m odalitatea optimă a
b) O grupă de
therapie, deşi existau

de 10 0/o care sucombă, indiferent de precocitatea şi
tratam entului efectuat = hypomezenchim atoşi;
aproxim ativ 250/o care s’au vindecat to ta l fără nicio
factori agravanţi, sarcină, e tc ., = hypermezenchimatoşi.

După Brauening aceste două grupe sunt cu „soarta pecetluită
dela început, Ia care medicul nu poate să facă nimic pentru a ini
fluenfa durată, evolufia şi modul de terminare.
c) In tre cele două grupe se găseşte restu l de bolnavi tuberculoşi, nu
m ărul cel mai m are, care corespund ^normomezenchimatoşilor. L a aceştia o
therapie bine condusă, poate aduce vindecarea sau cel p u ţin prelungirea
. vieţii.

Din cele expuse măi sus rezultă că în stabilirea unui pronostic
depărtat pentru tuberculoză, o cercetare a factorului teren este de cel
mai mare interes.
Cercetările clinice şi experimentale au reuşit să demonstreze
că rezistenta, respectiv lipsa'de rezistentă fată de infectiunea tubercu
loasă e legată de calităfile genotipului în principal şi secundar de
„conditiunea” sau .mediul înconjurător.
încercările de a izola caractere morfologice şi funcţionale ale
terenului favorabil sau nefavorabil sunt Ia începutul lor şi pentru mo
ment ,,schema constituţională” ni se pare că deschide drumuri noui
în orientarea pronosticului în tubercu'oză. Suntem convingi că „schema
constitufională” trebue să facă parte integrantă din dosarul sau foaia
de observaţie a bolnavului.

M. M. E.

5

374 .
Spitalul Ministerului Asigurărilor Sociale din Petroşani

IN 3URUL UNEI MALADII RARE DE STOMAC

{

D E S P B E „ F IT O B E Z O A R ”
de
D -r LARĂDATU CONSTANTIN
D -r ROIBAŞU P A VEL
Medic primar chirurg
' .'
şl
Medic primar Internist
D -r FOGAŞ CORNEL
Medic secundar

Fitobezoarul face parte din acel grup de maladii rare ale sto
macului ce se caracterizează prin formarea unor corpi străini în in
teriorul său.
Această denumire se datoreşte faptului că el este format din
fibre vegetale.
'
Fitobezoarul se întâlneşte frecvent Ia animale şi în special la
aşa zisele capre Bezoar din munţii Taurus.
. La om, el apare de obiceiu la vârsta adultă şi constituie o
raritate clinică.
Astfel, Pr. D-r Iacobovici nu semnalează până în prezent decât
trei cazuri, unui operat de către Eiselsberg în anul 1896, altul de
către Bier în 1906 şi al treilefci de D-sa în anul 1920.
In tratatul Kirschner-Nordmann-Chirurgie, din anul 1927, se
vorbeşte vag de această afecţiune, insistându-se mai mult asupra
îrihobezoarului.
In Lehrbuch der Chirurgie, de Eiselsberg, se vorbeşte deasemenea în treacăt despre fitobezoar, se scoate însă în evidentă faptul
că el constitue o afecfiune rară şi se insistă oarecum asupra patogeniei sa.e, atribuind apariţia acestei maladii unor .obiceiuri rele ale
acelora ce o prezintă.
'
Cel mai recent caz cunoscut de noi este cazul descris de
către Kâzim Giirkan dela Universitatea din. Istambul şi publicat în
der Chirurg din 15 Septembrie 1943.
•Cazul ar constitui, în felul acesta, al cincilea caz din litera—
tura mondială şi al doilea caz din literatura românească, aceasta
în baza materialului informativ ce ne-a stat Ia îndemână. ’
Diagnosticul clinic al acestei maladii este foarte greu de fă
cut, iar datele radiologice nu ne pot lămuri decât, numai în ceia ce
priveşte stabilirea prezenţei unei formaţiuni tumorale în interiorul sto
macului.
De a.tfel, •Pr.- D-r Negru, .descriind radiologie această afecţiune,
menţionează textual „aceşti corpi constitue un defect de umplere, o
zonă clară şi deplasabilă în masa substanţei opace” .
Fitobezoarul este format, din punct de vedere anatomo-patologic, din fibre vegetale,, de diverse provenienţe, incluse într’o masă
amorfă de mucus.
Macroscopic, această tumoră, se prezintă sub forma unei for
maţiuni mobile, de mărime, variabilă, putând ajunge până Ia di
mensiuni foarte mari — când stomacul apare ca mulat pe această
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himorâ —, având o formă vag rotundă sau uşor alungită, de contur
în general neregulat, de culoare brun-cenuşia sau negricioasă, purtând
pe suprafaţa sa o serie de mici proeminenţe, ce apar sub forma de
ţepi şi este de conzistenfă moale sau elastică.
Acest soiu de tumori se caracterizează prin faptul că sunt li
bere în cavitatea stomacului, nu ating în mod simţitor starea ge
nerală a bolnavului; prin prezenţa lor dau naştere Ia tulburări dispeptice, iar prin volumul lor pot cauza piedici în actul de ^evacuare
a stomacului, putând ajunge uneori la adevărate blocări de pilor.
Redăm în cele ce urmează observaţia clinică a cazului
nostru:
B olnavul B. D., de 41 ani, ziuaş la Societatea de Mine P etroşani, domi
ciliat în Cam. L ivăzeni, se internează în sp italu l nostru în ziua de
30.X II. 1944, cu diagnosticul probabil de tum oră abdominală.
B olnavul prezintă dureri difuze în regiunea epigastrică, ele fiind în
soţite de m anifestări dispeptice-eructatiuni,
p itu ite m atinale, inapeţienţji
scaune frecvente, etc.
,
.
D u rerile sunt m ai accentuate dim ineaţa pe nemancate, su r\in însă,
uneori, şi în tim pul nopţii, nu siţnt însoţita de iradiâţjiuni şi nu respectă
în general un orar precis.
In antecedentele sale găsim un şancru dur la etatea de 30 ani. Uzează n:o ’erat de b ă u tu ri spirtoase şi n u fumează.
Boala actuală ax fi înoepuţ c u . 8 ani în urm a, când ea a debutat
brusc, cu dureri difuze , în regiunea epigastrică, ■' dureri ce se accentuează
din când în când, dând, după afirm a ţia bolnavului, senzaţia unei stnânsă tu ri de cleşte. Ele nu erau co it'n u io , aveau o d u ra tă de circa 2-3 zile,
fiind apoi întrerupte de faze de rem isiuni ce v ariau dela una până la
şapte luni..
In lun^i, Septem brie 1944 prezintă din nou dureri violente în regiunea
dpigastrică, ele păstrând şi de d a ta aceasta caracterul de in term iten ta şi
având deaşem enei o du ra tă de 2-3 zile. De d ata aceasta, ele sunt însofitr':
de balonări şi de scaune frecvente, diareice, fetide.
D iajeia se instalează, în general, în cursul dim ineţii, în tre orele
5-6 şi dăinueşte până la prânz. D upă aceste evacuări alvine fenomenele
dureroase se calmează şi
bolnavul se linişteşte până a doua zi, când
majnifestările de mai sus se reinstalează cu ■addeaşi caractere. ,
P e n tru a în lă tu ra m anifestările de m ai s u s ,, este supus unor tr a ta 
mente paliative, uz'ându-se şi de matearea abdomenului. N um ai' cu această
ocazie se percepe, pentru p rim a, dată, o ■ tum oră abdom inală
mobilă.
In ziua de 29. X I. 1944 este in te rn a t la s e c tia .d e interne dela
sp italu l din Petroşani şi supus -unui tratam en t medicamentos.
L a examenul radioscopic se constată:
stomac aton, ctacu are dificilă şi în târziată, pliu rile mucoasei gastrice
m ult îngroşate, im agine, inelară la nivelul reginnei piloriee..
L a examenul sucului gastric, p rin metoda Ew ald, se constată: HOL
liber : 10. A ciditatea to tală : 30. H em oragii oculte ; negativ.
L a . examenul- p a rţia l al urinei nu se constată vreun element pa
tologie.
' '
.
Se pune diagnosticul de cc. probabil al stomacului şi se preconizează
o laparatom ie exploratoare, care este refu zată de către bolnav.
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La data de 30.XII.1944, atât din cauza durerilor ce deveneau din
ce in ce mai violente, cât şi din cauza imposibilităţii de a se alimenta
se internează la secţia chirurgicală a spitalului nostru spre a fi operai
La internarea sa in spital se constată că starea sa este în gene
ral, bună.
Obiectiv prezintă

m anifestările

de mai sus.

f,a examenul obiectiv, prezintă la palpare dureri difuze pe toată
întinderea * epigastrului, unde se poate palpa o tumoră mobilă, de mărim**
unui ou de găină, având marginile net delimitate, rotundă, de consistent
nu prea dură şi nedureroasă la presiune.
Jln ziua de 11.1.1945 se intervine. Se face anestezie rahidiană cu
novocaină. Se procedează la laparatomie supra-ombOicală. Se luxează sto
macul in plagă şi astfel se simte în int€riorul său formaţiunea mai sua
descrisă. Se face gasftrotbmie şi se extrage corpul străin din figura ală
turata. Acest corp are o lungime de 7 cm., o lăţime de 6 cm., şi o
înălţime de 3 1/2 cm. ,

F ig

1.

In ziua de 21.1.1945 bolnavul părăseşte spitalul perfect sănăotst
Lela această dată starea sa se menţine tot atât de bună.
Bănuind că este vorba de un corp străin rar al stomacului, se tri
mite un fragment d n piesa de mai sus spre a fi examinată la Institutul
de Anatomie Patologică, Pr. D-r Crăciun, din Bucureşti. Ţinem să adu
cem şi pe această cale viile noastre mulţumiri D-lui Profesor Crăciun
pentru concursul/ larg ce ni l ’a dat cu această ocazie.
(Rezultatul acestui examen eset următorul: A) Descrierea macroscopică: tumoare de consistenţă moale, fohrte friabilă. Suprafaţa sa este de
culoare cafenie-negriciasă, neregulată, lăsând să se vadă mici firişoare de
culoare albicioasă, care fac relief ca nişte ţepi.
Aceiaşi culoare pe suprafaţa de secţiune şi în plus aspect de struc
tură fin poroasă. Şi aci se observă mici firişoare depăşind suprafaţa.
B) Descrierea microscopică: incluzie la parafină.
Coloraţie cu Hematoxilină-Eozină, Van Gieson.
Câmpul ■microscopic este format dintr’o masă amorfă, de aslpectul
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mucusului, în care se observă aroole de diferite mărimi. In cea mai mare
parte din aceste aroole se găsesc formaţiuni lamelare secţionate trans
versal sau longitudinal cu slabă afinitate pentru coloranţii bazici.
La obiectiv mai mare, se mai constată că aceste lamele nu au
nudei, ele prezentând un aspect anhist. Din loc în loc, mici vacuole,
ce se mai observă şi în interiorul acestor lamele.
In conduzie: aspect de structuri fibrilare vegetale, incluse într’o
masă de mucus. Nu se găseşte nici un punct al tumorei în care să se observe
structuri de tesut animal sau vascularizatie.
Diagnostic Anatomo-Patologic: F i t o - b e z o a r .

Fig. 2

Din cele« relatate mai sus reese câ, intervenind pentru o tu
moră a stomacului, ne-am găsit în faţa unui corp străin care consti
tuie o afecţiune rară, după cum s’a specificat de altfel şi mai sus.
Eroarea de diagnostic în asemenea cazuri este inevitabilă,
deoarece el se poate confunda cu toate tumorile din etajul superior
al abdomenului şi în special cu cele din regiunea epigastrică.
Din punct de vedere etio-patogenic, aceşti corpi se formează
prin acumularea de fibre vegetale-coji de prune, fibre de cânepă,
etc. — care se încorporează într’o masă amorfă de mucus. Astfel,
fibrele vegetale constituie un dop sau un ghem peste şi între care
se interpune mucusul.
.
La formarea acestor corpi străini trebue să co.aboreze şi alţi
factori, ca de pildă: o atonie gastrică, însoţită de fenomene de stază,
care să reţină boul vegetal, scăderea puterei peptice a sucu'ui gastric,
un proces de gastrită acută sau cronică pre-existentă sau concomi
tentă şi întreţinută prin prezenţa unui corp străin în interiorul sto-
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macului, deci, o cauză de jritafie continuă, ceia ce determină o
hiperproducfie de mucus. '
In asemenea împrejurări sunt întrunite toate condifiile ce favo
rizează aparifia, menfinered şi creşterea corpului străin încriminat. ■ •
In cazul nostru, şi după cum reese din cele relatate în observafia clinică a bolnavului, fitobezoarul s’a format într’un stomac cdre
era de mult bolnav.
1
In privinfa originei vegefa'e a acesiui corp străin, avem aTirmafa
bolnavului şi anume că el a consumat în vara anuui 1942, deci la
6 ani după aparifia primelor tulburări digestive, cantităfi mari de
teapă verde pe care o îngera cui coadă cu tot şi ''pe care, din ce'e
mai multe ori, o mastica insuficient.
Apa de băut o lua ' din ' orice sursă.
In concluzie, este vorba de un fitobezoar,. corp străin’ de o ra
ritate recunoscută .de toată lumea medicală şi cu localizare intragastrică.
Acest diagnostic a fost verificat şi prin examenul anatomopafologic.
EI a luat. naştere prin inclavarea de fibre vegetale în mucus.
Această afecfiune constitue o raritate clinică şi dă prilei la
multe erori de diagnostic.
Examenul; clinic şi radiologie nti pot pune în . evidenfă decâtprezenfa unui corp străin ce apare sub forma unei tumori mobile,
natura căreia însă • nu o poate preciza decât examenul anafomopato'ogic.
Cazul descris de noi constitue, probabil,. al cincilea caz din Iiterpiura mondială şi al doilea din cea românească.
După inter.venfie bolnavul s a vindecat complect, rezultat ce se
menfine ca atare până în prezent.
BIBLIOGRAFIE:
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Les auteurs décrivent une affection fiés ' rare de l’esfomac-le phiiobezoarchez un malade de 4Î ans.
'
/ . >■
Llaffection - se caractérisé par l a , présence dans la ca vité gastrique
d un corps etranger mobile,1 formé par des fibres végétales incluses dand
une masse amorphe de mucus, et par une symptomatologie diffuse. Le cas
décrit - constitua le cinquième dans la - littérature niédicale mondiale et Îe
deuziéme dans celle rouma’ne.
Die Verfasser beschreiben einen Fall von Phytobezoar bei einem Mann
im Alter von 41 Jharen. Phytobezoar ist eine seltene Erkranklung des Magens, '
bis jetzt wurden in der Weltliteratur-soweit ep möglich war diese in der
jetzigen Zeiten'zu konsultiffren—, nur 4 (vier) Fälle publiziert,‘der beschriebet
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F a ll w äre .so m it der ,5-te. E r kara.cterisiertc sich als eine beweglich^
Tum or in der Magengegend jm.it dyspeptischen Beschwerden.
Bei R öntgendurchleuchtung. des Magens w ar ein Füllungsdefect sicht
bar, m it, einer klaren, runden, leich t beweglichen Zone in dem K on trast
schatten.
Bei der Operation fand man einen freibeweglichen Frem dkörper im
Mageninnern, welcher durch eine Gastrotom ie entfernt wurde. D er Frem d
körper w ar eine hühnereigrosse, weiche, etw as höckferige Masse von bräun
lich-schw arze Farbe.
H istologisch zeigte 'sie eine ipflanzliche-fiblilläre S tru c tu r, die
in
eine Mukusmasse eingebettet ist.
D er K ranke heilte per prim am , .alle Beschwerden sind verschwunden,
e r w urde m ehrm als nachuntersucht, ist vollkommen beschwerdenfrei.

Clinica Endocrinologiei, Facultatea de Medicină din Bucureşti
Director: Prof. C : /. Par hon

SECREŢIA GONADOTROPA A ŢESUTULUI TUMORAL
INTR’UN CAZ DE SEMINOM
de

ST. M. MILCU

şt

N. FELDMANN

Tumorile epiteliale iesticulare au un interes deosebit pentru endocrinolog, de când Zondek a demonstrat în aceste cazuri, o elimi
nare crescută prin urină a prolanului. Multe sunt problemele care
s’au pus imediat ce acest fapt atât de simplu a fost adus în lumină.
, Pe ■ latura clinică de aplicaţie practică, s’au putut diagnostica
cu re'ativă uşurinţă şi precizia, nu n'umaî existenta unei tumori testicuîcre, dar şi a unei anumite varietăfi structurale. Mai mult încă,
s’a dovedit . în unele cazuri că Hormonul gonadbsfimulanf este se
cretat de jesutul tumoral şi după extirparea testiculului continuă să
fie 'secretat de metastaze, dacă acestea au apărut. Prin această ^ul
timă corelaţie Hormon-fesutul tumoral, s a putut controla aparijia şi
evolufia metastazelor, precum şi recidiva neoplaziei după tratamentul
radioterapie sau operator.
Pe latura fiziologiei endocrine, tumorile epifeliale tesiiculare care
oare secretă gonadostimulină, au fost aduse în dezbaterea ^speci
ficităţii celulelor endocrine care secretă un. anume Hormon. Intr adevăr,
rămâne o problemă cum celula .epietială testiculară secretă un Hor
mon cu proprietăţi farmacodinamice similare hormonului gonadotrap
secretat de adenohipofiză. Or, este o deosebire structură între ce
lula- seminală şi celula Hipofizară.. Dacă mai adăogăm că placenta
secretă şi ea un Hormon gonado-stimulant —
— prolan A şi B -—
vedem că structuri .deosebite pot secreta Hormoni asemănători, dacă
nu. identici.
La 'această problemă se poate adâoga imediat aoeia, nu mai
pufin pasionantă, a relafiei dintre procesul neoplastic şi hormonii go-
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nadostimulanfi. Intervin, aceştia în proliferarea celulei neoplazice sau
sunt simple, urmări a metabolismului celular.
Iată de ce orice caz de tumoră testicuîară, epitelială mai ales,
trebue cercetat şi din perspectiva endocrino.'ogică. Din materialul stu
diat din ce în ce mai complect, se va putea izola în viitor fapte
care vor servi Ia o mai bună cunoaştere a fiziologiei şi fizio-pafologiei endocrine. '
O scurta lămurire asupra clasificării tumorilor fesficulare:
Seminomul este o tumoră epitelială, având ca punct de ple
care celulele seminale ale testiculului.
, $«>ala franceză, după Chevassu (1906), clasifică tumorile festicu.are în felul următor:
Tumori dezvoltate din fesuturile normale ale testiculului:
a) Tumori epifeljale: 1. tumori seminifere, din oare derivă adenomul tesficular şi epiteliomul seminal sau seminomul, şi 2. tumori Wolfisne, epiteliom Wolfian.
b) Tumori ale fesutului inierstifial: foarte rare.
«
c) Tumori conjunctive: Fibrome, miome, encondrome, osteome,
sarcome.
__
Tumori dezvoltate din resturile embrionare ale testicului (Embriome); chisfe dermoide, candrome, osteome, mixome, ferafome, chorioepiteliome. ,
*
*
* *
Studiul unui caz de seminom tesficular, cercetat anatomic şi
şi hormonal va demonstra importanta ce trebue s’o dăm endoainologiei în depistarea, terapia şi prognosticul tumorilor fesficulare.,
. _ Istoricul acestui caz este interesant şi pentru erorile de diag
nostic şi terapie care au fost făcute succesiv de diverşi colegi. Ţi
nând^ seama că este vorba . de o neoplazie testicuîară ignorată ani
dearândul, aceste erori trebue să ne refină gfenfia.
N
E vorba de pacientul A. T. în vârstă de 40 ani. In tinereţe a su
ferit de gonorhee şi şancru sifilitic.
In vara anului 1941, bolnavul este văzut de unul din noi (D-r
Eeldmjaji). ^In acea epocă pacientul făcea paTte d'intr’un detaşament de
muncă obligatorie. S’a ( prezentat la, vizita medicală pentru simptome* de
orhi-epid’idimită dreaptă. Boala nu era însptită .de nioio reactiune febrilă
locală sau generală. Bolnavul nu avea gonoree. Aplicândju-i-se pyreto-terapia şi neobtinând'u-se niciun rezultat, a fost înaintat unei Comisii mer
dicale care i-a pus diagnosticul de sifilis testicular. S’a recomandat un (
tratament anti-sifilitic. Bolnavul a fost revăzut dle un chirurg care i-a
recomandat deasemeni,- un tratament cu bismut şi neosalvarean pe care
bolnavul îl urmează multă vreme. Acest tratament nu dă niciun rezultat,
dimpotrivă, testiculul drept creşte în volum, fapt care determină bolnavul
să se interneze în spitalul Noua Maternitate un* Ianuarie 1945.
In această dată se face diagnosticul probabil de tumoare testicuîară
şi- se execută o dozare hormonală.
S’a găsit o eliminare de circa 1000 u. s. prolam A la litru, de
urină. Exam'enul, hormonar confirmă deci, diagnosticul clinic făcut de seminom testicular.
•
■
.*
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Bolnavul nu se decide pentru intervenţie, şi părăseşte spitalul. Re
vine însă în luna Februarie, din cauza unui hidrooel aparat între timp1.
Se repetă dozarea hormonală, găsinduse de astă dată, o eliminare de
600 u. s. prolan A la litru de urină. Bolnavul acceptă operaţia, care
este făcută de Domnii Doctori Streja şi Zelicovici. Este rbvâzut după
un an şi jumătate dela intervenţie. Examenele făcute nu au dat mcio
indicaţie de recidivă. Eliminarea gonoddtrofinei în urină a- fost normală.

*«*
Tumora leslicularâ dreaptă, extrasă împreună cu pungă hidrocelică, este de formă ovoidă, diametrul longifudieni fiind de 16 cm.,
iar cel tranavers de 10 cm. Greutatea tumorii este de 615 gr.
Lichidul hidrocelic citrin are un volum de 290 cmc. şi o greutate
de 260 gr. Greutatea tumorii propriu zise rămânând deci de 355
gr. Consistenta tumorii este fermă, iar aspectul albicios (vezi fig. 1).

Fig. 1.

La examenul microscopic observăm o proliferare de celule clare
cu pufină citoplasmă, celule de tip spermatogonic, care invadează
întreg testiculul. Nu se remarcă aţipii ce'u'are, nici figuri de cariokineză. Ţesutul conjuctiv este moderat proliferat.
Este aspectul caracteristic al tumorii epiteliale seminifere, epitelionul seminal.
Cercetarea prolanuriei: prima probă a dat 1000 u. s. ,°A>0i a
doua, 600 u. s. °/o0 : prolan A, — după 30 zile dela intervenfia
10 u. S. % (,..
In lichidul hidrocelic protonul este absent; reaefia Rivalta in
tens pozitivă.
S a făcut extraefia prolanului dintr un fragment de 821 mgr.
de organ, deshidratat cu acetonă, tratat cu 20 cm. c. Na OH n/10,
acidificat până la un pH de 6-6,5 şi adăogat de patru ori volumul,
alcool. Fi'traiul spă'at cu ether şi alcool este solvit apoi în 2 cmc.,
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ser fiziologic. In 821 mgr. de ţesut fumoral s’a găsit o unitafe
5?îa“os^r^u ■ ^
fnafurafie, în 100 gr. de tumoră se găsesc deci,
123 u. s.
Trebue să amintim că prima cercetare a prolanului în ţesutu
rile tumorale a fost făcută de Zondek în 1932.
_
cunoscută legătura dintre abundenfa glicogenului în J e suturi şi capacifaftea lui de proliferare, am cercetat într'un fragment
de tumoră cantitatea de glicogen. Lâ greutatea de 100 gr. de tu
moră s a găsit 1,22 gr. glicogen (examen făcut de D-r Sfernberg),
In testicuxil normal (de şobolan) în plină spermatogeneză, se qăsesc 0,250 gr. o/o0.
.
v
Primele cercetări ale hormonilor gonadofropi în neoplazii au fost
tăcute de Zondek în urina femeilor cu molă hidatiformă şi corioepiteliom. Aplicând reacfiunea sa în toate tumorile, a ajuns la con
cluzia că este pozitivă în 81% din tumorile genitale şi în 36%
din tumorile exfragenitale.
In. 1902 Sch’agenhaufer a arătat prezenfa în tumorile ieşti—
culare a unor formafii care se dezvoltă Ia femee în placntă.
■i i- n i
r ’ ^on
{înân^ seama de asemănarea între chorioepifeliom la erneie şi bărbat* a cercetat hormonii gonadofropi în uT bolnavilor cu tumori tesficulare. Hormonii gonadofropi se eliWuîare aCGSte CQZUri Q °* conc3nfrafie variabilă după felul' varietăfii
, In. 19t3?' He'drich şi Fels găsesc, Ia un bărbat de 35 ani,
cu chonoepifeliom al testiculului şi cu ginecomăstie, •reacfiunea Ascherm-Zondek pozitivă, ajungând în lucrările lor ulterioare, la con■ de Zpro!an ^ mori,e fesflcuiare sunf întotdeauna eliminate cantifăfi mari
Heidnch şi Fels au susfinuf chiar că reacfiunea Ascheim-Zon.dek, m urma de bărbat, poate servi ca- diagnostic diferenfial între
chonoepiteliom ŞI restul tumorilor tesficulare, ceeace nu corespunde
rea ifafii aşa cum au arăfaf-o observafiile ulterioare.
In 1931, Fergusson şi colaboratorii săi au găsit, într'un caz"
de sarcom al testiculului, reacfiunea A-Z pozitivă. AA. citafi au
studiat bl cazuri de fumbri tesficulare, •făcând circa 1000 de dozări
şi au constatat că eliminarea prin urină, a prolanului B este ca
racferisfică pentru chorioepiteliomul festicular. După aceiaşi autori
proianul A sar găsi în urina bolnavilor atinşi de tumori epididimotesficulare^ in cantifăfi .variabile, după natura: hisfologică a tumorii.
Astfel, AA. susfin următoarea gradaţie în prolanurie- In fe
?fînn
7 nnn âS€Şfe n r ,amul / înfre 50' 5Ş° V' S- ' 0/o»: în ^inam, ;
1UUU-/UUU U. s. % o ; in ădeno-carcinomul embrionar 10.000-20 000
u: , s- ,0/?0,;
cij excrefia de hormoni este cu atât mai mare’ cu
car ce.ulele tumorale se apropie mai mult de tipul embrionar.
* «
In fara noastră a fost publicat în 1935, un studiu (Th. Burghele, Ionescu-Miltiade şi Bora), şi o ieză de doctorat (Michelsohn), .
. asupra diagnosticului biologic în tumorile tesficulare. Burghele şi co-
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laboratorii crede că cercetarea prolanului' în urina bolnavilor are ur
mătoarele foloase: Evită orbidectomia, permite un diagnostic precoce,
şi un control a rezultatului terapeutic. Este totuşi, de refinut, ca
din cele cinci cazuri studiate,- două au avut reacţia gonadotropa
negativă (un ca i de seminom şi unul, de carcinom), deşi sar putea
obiecta că în aceste cazuri reacfia nu a fost repetată. _
In rezumat, Ia un bolnav cu seminom testicular, s a pus diag
nosticul numai prin cercetarea prolanului urinar. Verificarea anatomopafologică a tumorii extirpate, a confirmat varietatea neoplaziei.
.. După extirparea! tumorii, eliminarea urinară de prolan a scăzut
de'a 600-1000 u. s. °/o0 la 10 u. s. °/o„.
In fesului tumoral s’a găsit 123 u. s. prolan A j i
gr.
glicogen . la 100 gr. de tumoră. ' t
.
Cazul studiat de noi-arată marea însemnătaie pentru diagnost.c
şi tratament a cercetării prolanului în urină. Prezenţi gonadostimulinei
de maturafie în fesului tumoral demonstrează că locuUde producţie
a acestui hormon este în ceTu!a neoplazică. Prin aceasta, se aduce
o contribufie Ia problema corelafiei dintre structura endocrina şi se
creţia unui hormon specific.
,
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En résumé chez un malade evec séminome testiculaire, on a posté le
diagnostic per la recherche du prolan urinaire. Le vérification anatomo
pathologique de la tumeur extirpée a confirmé la variété de la néoplasie.
Après extirpation de la tumeur, l’élimination urinaire de 'prolan est
tombée de 600-1000 u. s. 0/0() à 1Q u. s. 0/0().
Dans le Dssu tumoral on a trouvé 123 u. s,- de prolan et 1,22 gr.
de glycogène pour 100 gr. de tumeur.
Le cas étudié par nous montre la grande importance pour le diagnostic
et le traitement, de la recherche du prolan dans Burine. La présence de
la gonadosPmuline de maturation dans le tiss,u tumoral nous démontre que
. l’endroit de production de cette hormone est dans la celule népplasique*
Par ' ceci ,on apporte une* contribution au probleme de la corrélation ent.re
la structure éndocrinienne et la sécrétion d’une hormone- spécifique, -
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Cazuri anatomo-clinlce
^

Spitalul „Maternitatea* Bacău
SARCINA
C U FĂT

GEMELARA UNIVITELINA
NORMAL ŞI MONSTRU
de

GH. COSTĂCHEL

i

i

In ziua de 20 Sept. 1945, se internează.. fii Spitalul ,,Mater
n i « 3 , din Bacău, Femeia M. D. în vârstă de 25 ani, căsătorită
domiciliată în comuna Troian Judeţul Bacău, fiind gravidă în 7 luni,
cu membranele amniotice rupte de 7 zile, cu stare febrilă de 30°’
stare de adinamie.şi tumefierea membrului inferior stâng. Găsind că
acest caz, n ar fi lipsit de interes, voiu reda măi jos foaia de obsjervafie clinică.
Antecedente heredo-colaferale: Părinţii sunt sănătoşi: Are patru
frafi şi patru surori ce sunt căsătoriţi şi cu copii sănătoşi1. Mama şi
una din ^surori au născut câte un monstru, iar alta din surori a avut
o sarcină gemelară cu copii vii, ce îrăesc şi sunt sănătoşi. Soţul este
sănătos din punct de vedere clinic. In familia şojului nu ştie să fi
fost cineva care să aibă sarcini gemelare sau monstruozităţi.
Antecedente personale, a) Fiziologice: A fost născută spontan, alăptată Ia sân, înţărcată Ia 10 luni, iar primii paşi i-a făcut Ia
12 luni. Menarcha Ia 17 arii, cu menstre regulate Ia 4 săptămâni,
ce durează 3-5 zile, sunt normale în cantitate şi fără dureri. S’a
căsătorit la 24 de ani,
,
b) Patologice.- Rugeolă în copilărie, neagă maladiile ve
nerice, şi celelalte maladii infecto-confagioase:,
c) Obsfreticale: I. G. I. P.
d) Ginecologice; Neagă până în prezent orice afecţiune
a sferii genitale.
,
Istoricul sarcinii. actuale: Ultima menstruaţie a avut-o Ia 19
Martie 1945. Primele mişcări fetale !e-a simţit Ia 15 Iulie 1945.
, ^una Vl-a a avut edeme accentuate ale membrelor inferioare,
— n a avut varice.,In prima jumătate a sarcinei, a avut iurbu’rări vagosimpatice, cu greţuri, vărsături şi curiozităţi bizare, iar începând din
a doua jumătate a sarcinei, femeia spune că a purtat sarcina foarte greu.
I
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Starea prezentă: Semne generale de sarcină: Cloasma uferină
prezentă şi foarte accentuată, iar areolele mamare şi linia albă in
tens pigmentată.
Din mameloane, se scurge Ia- presiune colosfru. N’are vergehiri
de sarcină. Abdomenul este mult mărit de volum şi distins necores1
jyunzând unei sarcini în 7 luni. Circonferinfa abdominală egală cu
102 cm. Mucoasele vulvare violacee. Examenul palpaîoriu: Fundul
Uterului Ia 35 cm., deasupra simfizei pubiene. Abdomenul se află
sub uşoară tensiune şi cu grei< se simt părfi mici fetale în flancul
drept, iar un pol dur, sferic, mobil, în flancul stâng. Excavafia pelvienă,
plină de o altă tumoare mai pufin dură, cu caracter mai mult elastic.
Ascultare: Nu se aud zgomote fetale, ci numai un suflu uterin.
Examenul genital: Vulva şi vaginul congestionate: perineul scurt,
mucoasele vulvare violacee.. Prin tactul vaginal, se simte pelvisul unuia
din feti. i
Pelvimefrie externă:
*
D. bispinos = 23 cm.
'
D. bicret
= 27 cm.
D. bifrochanferian = 31 cm. .
D. antero-posterior = 20 cmRombul Iui Michaelis = normal.
,
Examenul general somatic: Femeie de constituie normală. Ţe
sutul osfeo-muscular şi celular subcutanat normal desvoltatej
Tegumentele şi mucoasele sunt palide. Este adinamică, febrilă
cu 39°, cu membrul inferior stâng tumefiat, dureros, mai ales pe
traectul venei safene interne, — prezentând în acelaş timp şi impo
tenta funcfională.
Aparat cardio-vascular: Suflu mezosisîolic. Tensiune arterială după
Vaquez-Laubry, M.'x. 12, Mn. 6.1/2.
Aparat respirator: ■ Nimic deosebit din punct de vedere clinic.
Aparatul digestiv: Dentifiune complectă, limbă saburală, apetitul
diminuat, scaune normale şi 'regulate. Ficatul şi splina în limite normale.
Aparatul urinar: Micfiuni normale şi regulate.
Aparatul sistemului nervoşi; Reflexele osîeo-fendinoase normale.
Acomodează Ia lumină şi Ia distanfă. ,
Tratamentul obstetrical: La . internarea în spital, adică în ziua
de 20 Sept. 1945, orele 9 anti-meridiane, femeia prezenta dureri
slabe şi foarte disîanfate pentru ca apoi în cursul nopţii, să nu mai
prezinte niciun fel de dureri. A doua zi, adică Ia 21 Septembrie ne
prezentând nicio durere, dar avându-se în vedere starea febrilă, cu
infecfia amniotică gravă şi flebita consecutivă a membrului inferior
stâng şi fiind indicată de urgenfă evacuarea cavităfii uterine, pentru
declanşarea travaliului, i-am administrat o injecfie de fojiculihă cu
50.000 U. I. şi 2 gr. de chinină luate în 8 reprize câte 0.25 cfgr.
(a intervale de 30 minute.
A c e s t tratament a avut rezultatul sperat, încât a doua ?i, pe
ziua de 22 Septembrie . 1945, orele 8. dimineaţă femeia prezentând
o dilatare. complectă, am procedat Ia extragerea primului făt, ce
se afla în prezentare pelvienă. decomplectă," după ce în prealabil am
făcut toaleta vulvo-perinială şi anestezie generală cu Kelen.

A C T A M ED IC A R O M A N A
. N r. 5-6/946

S A R C I N A G E M E L A R Ă U N IV IT E Ü N A
CU F Ă T NORMAL Sl M ONSTRU

PLANŞA

de
GH. COSTĂCHEL

Fig. 2—Monstru.
Văzut posterior.

Fig. 3 — Placenta
a) cordon central
b) cordon velamentos.
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Se extrage un făt mort, de sex femenin cu monstruozitate ac
centuată, mai ales a segmentului cefalo-toracic, care a cântărit 1890
gr. Se rup apoi, membranele celei de a doua pungi amniotice, scurgându-se o cantitate foarte mare de lichid. Se procedează la o vershme internă, cu extragere deoarece era vorba de o prezenfafie transversă, cefalo-iliacă stângă dorso-anterioară. De data aceasta, se ex
trage un făt mort de sex. femenin, greu de 1830 grame care nu
prezenta niciun fel de monstruozitate, având aspectul unui copil norVnal, Se procedează apoi Ia extragerea manuală , a placentei, care
a cântărit 1000 grame. Placenta prezenta două cordoane ombilicale,
din care cel al monstrului avea. o inserfie velamentoasă, iar cel al
fătului normal o inserfie centrală. Cordoanele nu aveau nici nodozităfi
şi nici circulări. Placenta avea ud caracter slăninos. Se face apoi o
injecfie de Glanduitrin, şi 2 fiole de Ergotină. .
După aceasta, se face toaleta Yulvo-perineală, aplicându-se un
pansament vulvar.

Tratament medical: Repaos- Ia pat, imobilizarea membrului in
ferior stâng înfr’o guiieră, pe care s’a'aplicat comprese reci, pansa
ment strâns al sânilor şi antipirină câte 1,50 . gr., pe zi timp de 7
zile. S’a pus pungă cu gbiafă pe abdomen timp de 5 zile. In primele
trei zile, s’a făcut toaletă externă, după care modificându-se Iochiile,
ce au avut un caracter murdar şi fetid, se' începe a face irigafii
vaginale, cu solufie Dakin, timp1de 7 zile. După acest tratament, lochiile se normalizează, devenind seroase, Jăcându-se din nou numai
toaletă externă.
In acelaş timp, s’a administrat timp de 3 zile dela 22—24
Septembrie inclusiv, câte 10 tablete ultraseptil pe zi (şi câte 500 gr.
ser fiziologic. Imobilizarea membrului s’a făcut dela 22 Septembrie
până Ia 15 -Octombrie 1945. S’a aplicat câte 4 lipitori în zilele
de 23 şi 28 Sept. In ziua de 30 Sept., bolnava face o congestie
pulmonară Ia ambele baze, pentru care .se tratează cu injecfii de
Transpulmin, injecfii Cebion Forte, tablete de Eleudron, ventuze şi
prişnife toracice cu alcool.
. Tratament dietetic: Regim lactat dela 20 Septembrie până Ia
15 Octombrie 1945, regim complect dela 15 Oct., Ia 2 Noembrie 1945.
•/
Examenul de laborator: Sânge Bordet-Wassermann, Cithocol
(Wifepstk) egal negativ.
•'
Lichid Cefalo-Rachidian-Bordet Wassermann (şi Meinicke — ne
gative Sânge, — Ureie-0,30%0.
Sânge-GIucoză = 1.05 °/o
Analiză parfială a urinei sondată.
Albumină = 0,10% o gr.
Celule uretro-vezicale =• prezente.
Urat de Sodiu = prezent.
Cazul nostru pe ziua de 2 Naembrie 1945 adică după 44 de
zile de tratament. a plecat din spital complect vindecată.
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1) Deşi analizele serologice ale sângelui fi ale lichidului
cefalorachidian au fost negative, incontestabil că această femee
este specifică.
2) Atât gemelaritatea cât şi monstruozitatea este conge
nitală fomiliară la cazul de faţă.
3) Sarcina gemelară miivitelină este mai interesantă fi
mai rară ca cea bivitelină sau multivitelină.
4) Monştrii se nasc mai rar, se pot considera cazuri ex
cepţionale şi cu atât mai mult putem spune că acest caz este,
excepţional, deoarece în această sarcină gemelară univitelină,
avem im făt normal şi un monstru.
5) Probabil că monstruozitatea unuia din feţi se poate
datoră unei opriri în desvoltare a fătidui, deoarece monstrul
prezenta o inserţie velamentoasă a cordonului ombilical, deci
o circulaţie deficientă.
6) La această femee e vorba de o distrofie sifilitică care
s’a manifestai prin triada simptomatică de lüdranmios, gemelaritafe şi monstruozitate, care de multe ori se găsesc separate
fi nu în bloc ca la cazul de faţă.
17) Căzut nostru, deşi destul de serios ca pronostic după
îngrijirile date zi de zi, a plecat din 'dpital\ complect (vindecată,
după 44 de zile.

‘

3

GH. COSTĂCHEL: Îlincige Zwilingsschwangcrschaft mit einer nor
malen und einer monstruösen Frucht.
Der Autor veröffentlicht diesen Fall bei einer 25 Jährigen Erst
gebärenden. Die geburtshilfliche und innere Behandlung- wird besprochen.
Es handelt sich um eine dreifache syphilitische Dystrophie und isit fa
miliär. bedingt.
,
Die Seltenheit des Bildes wird hervorgehoben.
D-r GH. COSTÀCHEL: Grossesse gemélaire univiteline 'avec foetns
normal et un monstre.

-

r

• L’auteur publie ce tcas chez une primipare de 25 ans. On insiste
sur le traitement obstétrical et médical. Il s’agit d’une triple distrophie
syphilitique. Le cas présenté e s t. familier. Puis on accentue sur la ra
reté du cas.
'•
GH.

COSTÀCHEL:

Grayidanea

gemella

uni vit cl ina con

feto nor

male et con mostro.

L ’autore pubblica questo caso alla primizia (femina che partaric
la prima voila), di 25 anni, e insisto al trattamento obstétricale et me
dicinale.
. .
E parola di una triplica distrofie sifilitica.
1 .
El présent caso e familiare.
!
'
E

' accenta

adesso la ra rità del caso.
i

389

ATROFIA NERVILOR OPTICI, CONSECUTIVĂ UNEI
INTOXICAŢII C U OXID DE CARBON
de

'

‘

v

D -r I. GLAVAN

Inloxicafii.e cu oxid de carbon pol da, afară de fenomenele toxice
generale, şi leziuni afe nervilor optici, atât cronice, cât şi acute, cu urmări
grave de multe ori.
Din publicafiile, rare, asupra acestei chestiuni, amintim pe a Iui
Uyemura, care a putut observa (în 1932) o stază papilară cu mioză şi
diminuarea vederii, într'un caz ae intoxicafie produsă cu oxidul de carbon
dintr’o sobă de fier, care funcfiona defectuos.
Publicafiile asupra complicaşi or ocu'are fiind rare, dăm, mai jos observafia unui caz de atrofie de nervi optici, consecutivă infoxicafiei cu
oxid de carbon, cu scopul de a aduce o confribufie Ia lămurirea
patogeniei acestor tjfecfiuni oculare:
OBSERVAŢIE CLINICĂ:
Bolnava D. M. de 36 ani,- casnică, se prezintă la consultaţiile
noastre' la 26 Decembrie 1944 pentru cecitate complectă.
‘A n t e c e d e n t e p e r s o n a l e : Bolnavă de plăm âni acum 6 ani, a stat
în tr’un spital 10 zile. Nu-şi am inteşte să m ai fi suferit . de alte boli
generale. A avut 4 copii, dintre cari trăeşte num ai unul, ceilalţi
3 au m urit la v ârsta de 1 lănăj, 3 lu n i şi 3 ani.
. I s t o r i c u l b o a l e i : In ziua de 21 Decembrie 1944 a călcat rufe
timp de 6 ore neîntrerupt, cu o m aşină de călcat, încălzită cu
cărbuni. Spre seara acelei zile a simţit o cefalee neobişnuită, care
a crescut în intensitate, trep tat, aşociindu-i-se vărsături şi ameţelii
şi o slăbiciune generală m usculară, aşa în cât n ’a m ai putut să se
ţin ă pe picioare.
A treia zi, pe lângă fenomenele de mai sus,
cari p ersistau '^
încă, a observat că-i slăbeşte vederea; la început avea scotoame în
câm pul vizual, ap o i p’a m ai p u tu t să distingă obiectele din jurul
ei şi în
maipuţin de 48 ore n ’a măi văzut - nimic (nu percepea
nici lumina)^
>
La 26 Dec., deci a 5-a d ela debutul boalei, a u încetat vărsă
turile şi cefaleea, încât a fost posibil să fie transportată la Bucureşti
şi în aceeaşi zi a fost intern ată în sanatoriu.
Medicul curant, care o cunoştea d e mai m ultă vreme, ne-a
asigurat că până aci avusese o vedere bună, care n u i - a . dat n i
ciodată prilejul să se plângă de ea.
,
Bolnava ne spune -că, cu 7—8 luni mai înainte, călcând rufe
5»
mai m ult timp, i s’a făcut ră u şi a căzut în nesimţire, în care stare
a fost găsită şi scoasă la a e r; n ’a răm as cu nicio consecinţă neplă.cută după acest accident.
' .
• ■ ,
1 S t a r e a p r e z e n t ă : Bolnava, de statu ră mijlocie, cu ţesutul celulo-adipos bine desvoltat, p a lid ă ,, prezintă o slăbiciune generală m uscu
la ră şi este ag itată.
Examinată* de d-nii prof. D - r N . L u p u şi D -r S p â r c h e z , nu-i
M. M R.

. /
i
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găsesc nimic pulm onar; cordul cu bătăile foarte slabe, pulsul regulat,
\d a r slab bătut. Tensiunea arte ria lă maximă: 9. 1/2, minimă: 7. 1/2,
deci prezenţa uşoară hipotensiune. Reflexele tendinoase norm ale.
O cular p rezen ta: pupilele dilatate inegal (cea dreaptă în midriază mijlocei, cea stângă în m idriază maximă), cu conturul regulat
şi cu- reflexele com plect abolite.
' ,
La fundul ochilor constatăm : papilele cu 'marginile bine con
turate, sunt decolorate, mai ales în 1/2 tem porală, prezentând un
aspect alb-sidefiu. Venele cu calibrul norm al, arterele filiforme, cu
trie c tu l abia vizibil. M aculele congestionate.
A cuitatea vizuală la A O : zero.. Tensiunea intraoculară n o r
m ală (AO:20).
*
. '
’
'
M otilitatea globilor oculari şi pleoapelor este n o rm a lă .'
Ureea în sânge este crescută (dozată după procedeul Korvarsky
este 0,80 gr. la litru ).
Glicoza dozată în sânge (după procedeul Crecelius-Seifert) este
foarte puţin crescută (1,25 gr. la litru ).
R eacţia W asserm an în sânge este intens pozitivă.
Exam enul sângelui mai a ra tă : 3.600.000 hemaţii, 7100 leucocite şi
0. 72 0/o hem oglobină (cu ap aratu l Şahii)
,
Form ula leucocitară:
Poliriucleare neutrofile . 68°/o; Polinucleare eosiriofile 3<>/o, Limfocite 22»/o; Mon otite 7°/o.
,
Hematiile prezentau u şo ară anizocitoză.
Eixamenul urin ii n u ară ta nimic patologic.
(Exam enele au fost executate de laboratorul D -r V. Ionescu
şi G. B lănării).
Făcându-se diagnosticul de intoxicaţie cu' oxid de carbon (pro
venit dela cărbunii a rşi incomplect, din m aşina de călcat), ş’a insti
tuit, la 27 Dec.. 1944, tratam entiul cu inhalaţii de oxigen,' injecţii
cu acetilcolină (0,20 gr. în 2 injecţii 'zilnic).
v L a 29 Dec., pe lân g ă tratam entul din 'zilele precedente, se
adaugă coramina (în injecţii intram usculare de 5 cmc. zilnic) şi
sirop de angioxil.
\
La 30 Dec. continuă tratam entul de mai sus, căruia i se-m ai
adaugă vitamina A în pastile (X eravit).
La 1. I. 1945 starea g enerală este m ai bună, h o in ara nu mai
este agitată. De unde până aci câmpul v iz u a l1era complect în în 
tuneric,. începe să distingă mici pete galbene, în câmpul vizual.
Continuă tratam entul cu acetilcolină, angioxil şi xeravit.
La 3. I. 1945 petele galbene din câmpul vizual s’au înm ulţit,
luând contururi mai precise şi m ărindu-se în acelaşi timp. Stanca
generală a bolnavei este bună. Examenul general (făcut de d-1
Agr. D -r C. Iliescu) a ra tă cord şi plăm âni norpilali.
Exam enul u reei în sânge a ra tă : 0,58 gr. la litru . Continuă
tratam entul cu xeravit, căruia i se mai adaugă injecţji cu belaxin
foarte (1 zilnic).
L a 7/I/1945, în cursul serii, a p u iu ţ distinge conturul persoa
n elo r din jurul ei, având o percepţie luminoasă * netă. Examenul

1

,
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-
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(fundului de ochi arată: papilele cu aspect mai colorat
Arterele retiniene mai distincte.

(în

roz).

La 9/1/945 lum inozitatea m ult mai m are în cám ppl vizual; în
cepe să se accentueze vederea centrală (sub form a u;nui scotom)
şi cea periferică m ult mai“ clară, m ai precisă.
11/1/945: cu ajutorul vederei periferice bolnava poate distinge
conturul ferestrelor şi al obiectelor, din jurul ei. Difepenfa în tre
vederea centrală şi cea periferică este bine distinctă, scotomul cen
tra l ocupând o marc întindere din câm pul vizu|al. Spre deosebire
de zilele precedente, însăşi câm pul vizual central - începe să fie mai
luminos.
•
Fundul ochilor prezintă aceeaşi stare ca mai sus; starea ge
nerală foarte bună.
In

a c e a s tă

l a - d o m ic iliu l
în c e p e

să

i

e i,
se

s ta re
la
fa c ă

b o ln a v a

fă ră ,

jp ă ră s e ş te

unde

C o n t in u ă

tra ta m e n tu l

s a n a t o r iu l
tra ta m e n tu l

a n t is if ilit ic

cu

şi

se
cu

m e rc u r,

în a p o ia z ă
b e t a x in
şi

şi

b is m u t .

Revăzută la 26/1/945, deci la o lună după debutul boalei, p re
zintă urm ătoarea stare lo c a lă :
Pupilele şi-au recăpătat reflexul fotom otor; cea dreaptă este
foarte uşor m idriatică, cea stângă in m idriază mijlocie. Papilele.
cu marginile bine conturate şi decolorate (alb-sidefiu). Ramurile supero-interne ale ■arterelo r retiniene sunt abia conturate, celelalte
.cu aspect m ult apropiat de norm al.
A cuitatea vizuală. O D : 1/8; OS: 1/12.
Scotoamele centrale m ult m ai mici.
D ela această dată
n ’atn m ai revăzut bolnava.
/

'*

E vorba deci de o bolnava de 38 de ani, care, dupd ce a călca!
rufe cu o maşină de călca! cu cărbuni, !Împ de 6- ore, neîntrerupt, a
prezentat fenomene de intoxicafie cu oxid de carbon. E de notat că, în
împrejurări similare, a mai suferi! şi alfădafq o inioxicafie, care n’a
avu! nici ó urmare asupra sănăiăfii. Da dafa a:ea:fa, la» 3 zile după
acciden! a începu! să-i diminue vederea, iar Ia 5 zile prezenta o
cecitate complectă şi atrofie a nervilor optici.
In urma tratamentului aplicat s’a reuşit că în 30 de zile dela
producerea infoxicafiei să recapete o vedere de 1/8 Ia; un ochiu şi
1/12 Ia celălalt, fără însă ca să se poatiă obfine modificări şi în
aspectul oftalmoscopic al pupilelor.
E de notat că, deşi bolnava avea o reaefie Wasserman intens
pozitivă în sânge, nu se pot pune pe seama sifilisului fenomenele
oculare, deoarece bolnava a tavjut o vedere bună până în momentul când
a suferit intoxicafia. cu oxid de carbon (după cum afirmă bolnava,
familia ei şi medicul curant).
*
'
Intoxicafia cu oxid de carbon, observată mai frecvent, este cea
accidentală şi se observă mqi ale» la populafia care frăeşte. în mediile
unde se poate degaja cu uşurinfă acest gaz: în unele fabrici, în casele
încălzite cu aparate defectuoase, şau în cele în care pătrunde gazul' prin,

392

diferite fisuri produse în pereţi, pa lângă ţevile de apă, etc. dela casele
vecine, unde ar exista un asemenea jgaz în stare liberă.
Exp'ozlile produse în mine şi incendiile„în care se produce o cantitate
prea mare de oxid ■ de carbon, ne dau prilejul să constatăm adeseori
această intoxicaţie, pe care dealtfel o întâlnim şi la persoane cari sunt
supuse, acţiunii unei cantităţi mai mici de gaz, ciim sunt Spălătoresele,
sau bucătăresele.
Intoxicata cea mai frecventă este datorită sobe'or defectuoase, cari
lasă să treacă prin pereţii lor o cantitate (prea mare de bioxid de carbon,
care se transformă în oxid de carbon- (cum, (Sunt cele de fie-, ai căror
pereţi se încălzesc până Ia înroşire), sau cari, având coşul închis, lasă
gazul să pătrundă în camera locuită. In felul aceste procedează şi sinu
cigaşii, cari aprind cărbuni mai mulţi ş'i lasă ca tot oxidul de carbon, ce
se desvoltă din arderea incomplectă, să rămână în Camera de dormit.
, Simptomatologia intoxicaţiei cu oxid de carbon este diferită, după
cum avem de studiat un bolnav cu o intoxicaţie acută, sau cronică.
In intoxicaţia acută, cea care ne interesează în cazul nostru,
.bolnavul acuză ameţeli, cefalee şi are vărsături fa început, apoi o'somno
lenţă irezistibilă pune stăpânire pe el şi în această fază adoarme,
nedându-şi seama că e vorba de un pericol, ne făcând deci nici o
tentativă de a se salva, părăsind mediul în care se găseşte şi ieşind
la aer liber.’
'
/
Durata de timp dela producerea intoxicaţiei până la moarte este
variabilă, între o jumătate ,de oră şi mai multe, zile, după cum atmosfera
este mai mult, sau mai puţin încărcată cu gazul toxic.
Intoxicatul prezintă, de obiceiu, o hipotensiune arterială şi hipofermie. Dacă este readus Ia vieaţă, rămâne cu o stare_ de confuziune
şi amnezie retrogradă, sau retro-anterogradă. Brouardeî citează cazul
unui medic francez, care, scăpând cu viaţă dintr’o intoxicaţie cu oxid
de carbon, nu şi-a mai amintit mai multe luni de clienţi, de prieteni
şi a uitat complect simptomatologia boalelbr, ca şi posologia medicamen
telor.
'.
In afară de aceste simptome trecătoare, se citează urmări grave
asupra sănătăţii organismului care a suferit intoxicaţia. Intre alte compli
caţii paraliziile diverse sunt cele mai importante. Balthazard Ie-a grupat
în: hemiplegii de origine centrală, paralizii, nevrife prin compresiune,
accidente nevropafice.
1
Un fapt cert, constatat Ia autopsii de diferiţi autori, este că tromboze
vasculare au putut produce ramolirea nucleilor lenticulari, a corpilor
striaţi şi altor regiuni ale creerilor.
Kiebs explică parte din acpsfe leziuni în felul următor: presiunea
arterială micşorându-se, sub acţiunea oxidului de carbon, viteza sângeluieste mai lentă şi astfel se pot produce tromboze. Paraliziile perifericq,
ca şi atrofiile, pot fi produse ‘prin hemoragii în interiorul trunchiurilor
1 nervoase, sau1hemafoame produse în vecinătatea imediată a nervilor,
sau a originei lor.
'
E necesar deci, cum spune Balthazard, să deosebim cu precizie
turburările nervoase, cari sunt urmarea directă a intoxicaţiei, paraliziile
‘ prin leziunile hemoragice centrale, cerebrale sau medulare, paraliziile
prin hemoragii pe traiectul nervilor, sau intrafasciculare.
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'
Intoxicaţia se produce prin fixarea oxidului de carbon pe hemoglobina
din sânge şi astfel, produsul acesta nou, stabil, Hemoglobina oxicarbonafâ,
nu mai poate să servească de vehicul oxigenului. Acsastă hemoglobir.ă
oxicarbonafâ poate să se disocieze ulterior, sub acţiunea oxigenului şii
globulele sanghine pot să-şi reia funcţia normală, după ce au scăpat
de sub acţiunea oxidului de carbon, căci ele n’au suferit nici o modifi
care esenţială. Aşa se explică faptul că intoxicatul scos Ia aer, sau
inhalând oxigen, este readus la vieaţă cu uşurinţă.
Moartea, care se arată uneori dela început, când rezerva de
oxigen n’a fost epuizată din sânge, sar explica, după Gairde-Bemard,
prin oprirea inimei în sistolă (inhibiţie). Sufuziunile sanghine, întâl
nite totdeauna Ia autopsie, pe mucoase, în plămâni, pleure, în creer, etc.
explică simptomele nervoase şi cu deosebire paraliziile localizate, întâlnite
Ia cei cari au fost readuşi la vieaţă (Balthazard).

Spitalul de Stat din Timişoara
S e r v ili chirurgical: Chirurg primar D-r Al. Lambescu

LIPSA ISTMULUI TIROIDIAN LA O BASEDOWIANA
x
dc .
D -r LAMBESCU ALEXANDRU
Chirurg primar ■

»

şi

SZABO G. MARIA'
Internă onorifică

Pacienta M-... Maria de 35 ani, prezintă o observaţie clinică
ce iese puţin din comun. In fot cursul anului 1944 a> acuzat di
verse sindrome abdominale etichetate diferit şi succesiv: Apendicită
cronică, ulcer gastric, refroversie uferină, pegfru care a suferit în
diverse spitale trei operaţii, pracficându-i-se apendicecfomie, Iaparatomia mediană supra-ombilicală (ulcerul gastro-duodenal absent) şi
corectarea poziţiei uterine. Cu toate acestea în Iulie 1945 situaţia
ei nu este întru nimic ameliorată.
Din examenul complect, în cabinetul de consultaţie, du am reţinut,
decâtţ o dentitie insuficientă şi rău îngrijită, o ţdeformatie abia (perceptibilă
în regiunea cervicala anterioară (mobilizabilă în timpul deglutitiei), o ten
dinţă la tahicardie (pulsul 90), Uşoare tremurături ale mâinilor, un ab
domen puţin distins, cu jenă pe traectul |Colonului transvers şi descendent.Subiectiv: insomnii, nervositate, dureri abdominale capricioase, de obicei ime
diat după masă şi dimineaţa, asemănătoare’ în totul durerilor ce le-a simtit
înainte de a suporta cele trei interventiuni.
.
■ .
"Somatic: Bolnava prezintă o stare de îngrăşaxe.'
In fata acestei situaţii propun cercetarea metabolismului bazai, care
este .efectuat şi apreciat (D-r. Hortopan) la -j- ' 330/0 .
Tensiunea arterială Mx. 11. Mn. 7.
Reacţia Bordet-Wassermann şi Meinicke în sânge negativă.
Analiza urifcei nimic patologic.
,
Glicemia şi uremia în limetele normale.
•
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Examenul radioscopic al tubului digestiv! uşoară gastro-coloptoză cu
durere pe colonul descendent.
In ziua de 24 August 1945, la cererea pacientei de a-i administra
un tratameent chhirurgical, practic o incizie în cravată, economică şi descopei*
glanda tiroidă (operator D-r Lambescu, asistent interna Szabo M.). Spre'
surprinderea noastră ■constatăm o glandă constituită din doi lobi laterali,
fiecare de mărimea unui ou de găină, izolaţi complect prin absenta istmului
tiroidian.
Rezec subtotal din fiecare lob, după ligatura prealabilă a tiroidienei
superioare. închid plan cu plan, 1drenez cu mic tub de cauciuc. Intervenţia
s’a făcut sub anestezie locală cu novocaină sol. 0.500/q, anestezie de bază cu
dilaudid 0.02 gr.
hyoscină 0.0005/1. cc.
Urmările post-operatorii perfecte.

Ceiace dorim să comentăm, este această anomalie oarecum
rară. In adevăr, istmul tiroidian poate firedus ^de volum sau să
lipsească complect. După Gruber această lipsă s ar întâlni în 5 la
100 din cazuri, după Marschall, Bsrard şi Chîmm ar fi mai deasă
ajunqând chiar până Ia 10 Ia 100. Când istmul lipseşte glanda ti
foidă este constituită din doi lobi laterali, dispozifie normală Ia un
mare număr de vertebrate şi anume Ia păsări, maifere şi marsupiale
(Testul). In 82 tiroidectomii ce am practicat şi în 120 observate în
clinica 11—
a Chirurgicală din Iaşi nu am întâlnit niciodată această
particularitate.
•
’„
Explitafia absenfei istmului tiroidian o define embriologia. lata
după H:s, evolufia glandei;
Glanda tiroidă derivă din entodierm în sarcina unei pete (Ebauche) impară, care nu este altceva decât o mică fosetă epitelială
a peretelui faringian anterior. Această fosetă se transformă într o vezicu'ă epitelia'ă cu perefi groşi. Ea furnizează porţiunea istmică. Lobii
laterali sunt proveniţi din evaginarea epitelrului celui de^ al patrulea
buzunar branchial, care până Ia luna 6-a se sudează cu istmul.
7
Mugurele med an are două porţiuni: una^ inferioară care ia parte
Ia formala glandei, una superioară „Pediculul care leagă noul organ
la epiteliul buco-faringian.
Acest „pedicur' dispare spre luna II-a .sau poate persista fie
sub formă de canal (canalul tireoglos al Iui His) fie sub formă de
Din aceste date embriologice- se poate deduce mecanismul ab
senţei istmului tiroidian. Acest mecanism ar consta ori în lipsă de
evoluţie complectă a porfiunei inferioare din burjonul median, reali
zând tipul comun unor vertebrate, ori într un proces de involuţie exa
gerată, extinsă dela „Pedicul” . spre porţiunea umflată^ a^ burjonului.
Am socotit că această notă anafomo-clinică prezintă un dublu
interes; .
.
Ar explica turbură'ile abdominale prin amfoionia vago-simpatica
în Basedow.
. ,
Ar faoe cunoscută dispoziţia anatomică particulară şi destul de
Tară a tiroidei, aşa arm a fost întâlni ă în cazul de faţă.

395
. Clinica IV Medicală — Spitalul Colţea

,

Dir. Prof. B. Theodorescu
: •

TIFOZA SIFILITICĂ
de
D -r CONSTANTIN C

PĂUNESCU

(V

Intr una din clinicile sale Andral spunea de mult, că studiul
medicinei ar trebui să se înceapă cu' studiul sifilisului, penfrucă această boală îmbracă formele cele mai variate, iar prin acest poli
morfism clinic ea poate uneori să simuleze unele maladii bine cu
noscute.
Intr adevăr nu- rămâne aproape niciun organ care să nu fie
tributar infecfiunei sifilitice* dacă nu printr’o leziune patentă, cel pufin
prjntr’o iurburare funcţională evidentă. •
După accidentul primar, în a doua incubafie, în sifilisul se
cundar, spirocheta produce turburări generale ale organismului din
cele mai variate. Ceeace dă o coloratură specială unor cazuri de
sifilis, este febra mai mult sau mai pufin accentuată. In formele ei
mai atenuate ea se poate constata relativ frecvent şi după cum a
arătat Fournier, mai cu seamă Ia femeie.
De obicei febra sifilitică poate lua două aspecte:
1. Febra s.mptomatică întâlnită în erupfiuni mai floride sau
în cursul unui accident în luesul secundar: periostifa sau angina.
2. Febra esenfidlcî e o 'febră de infecfrune dela 2 luni Ia 8 luni,
uneori în mod cu totul rapid, apărând înaintea roseolei.
Deseori această febră se, manifestă sub formă de accese ne
regulate, de intensitate deosebită şi uneori mai scurte decât cele
paludice, alteori accesele se pot produce cu infermifenfă şi mai 'cu
seamă noaptea. In - fine, mai rar, febra poate lua o formă continuă
amintind uneori tuberculoza, alteori febra tifoidă. In acest caz se
vorbeşte de tifoza sifilitică« termen creat de Landouzy.
Intr'adevăr în aceste cazuri, pe lângă cefalee persistentă şi
stare generală rea, se mai constată somnolenţă cu \adinamie. Tem
peratura de Ia 38° urcă Ia 39 şi 40°, pulsul bate 100-120. Semnificafia acestei stări febrile se înfelege abia alunei când apare roseola.
In unele cazuri rozeola constând în macule mai mici, a făcut
posibilă confuzia cu petele lenticulare din febra tifoidă. Se înfelege
, însă că dacă se asociază şi o erupfie papu'oasă, lămurirea- diagnosti
cului este promptă.
Febra dispare în unele cazuri odată cu aparifia ’ rozeoîei. Li
neari însă ea dureazp şi după aceasta, persistând până la aproape
!un an de zile şi necedând Ia tratamentul mercurial ci numai Ia
cel, arsenical.
Se citează rare cazuri în cari tifoza sifilitică a Juaf un mers
aşa de grav încât sfârşitul letal s’a produs cam după 20-22 zile
dela aparifia sifilomului.
x>
Cazul pe care ,îl studiem în acest articol, deşi a luat un
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iispeci grav Ia începui a putut ii influenfat în mod fericit cu tra
tamentul mercurial.
Bolnava E. G. de 22 ani intră în spital pentru febră ridicată, cefalee intensă, adinamie cu astenie marcată.
Anteo. heredo-colaterale fă ră . importantă,.
Antec. personale: n’a avut nici o maladie infecto-contagioasă|.
Menstruală la 16 ani, cu flux menstrual în primele' luni mai abunendent
(7-8zile). Căsătorită
la 18
ani, a născut un copil sănătos.
Istoric.’ Di vreo 2 luni a constatat vagi dureri în regiunea occi
pitală. Nu le-a dat atente, măi .ales că apăreau destul de rar şi dispăreau
relativ repede- Cu timpul însă durerile s’au accentuat, apăreau mai mult ■
spre seară, uneori prelungindu-se în timpul nopţii- Medicamentele anti
nevralgice au avut vreo 2 săptămâni efect mulţumitor, cu timpul efica
citatea lor părea din ce în ce mai redusă, în timp ce şi durerile erau
mai mari.
",
■ ■
Odată cu aceasta s’a instalat progresiv o stare de astenie, care
nu era justificată de muncă, întrucât ea se manifesta şi după o odihnăi
de mai multe ore. In ultimele 10-12 zile, bolnava a început să febriciteze
având uneori şi adevărate fioruri. Astenia şi febra mergând progresiv,
bolnava a fost nevoită să rămâfiă la pat. In acest timp era constipată
şi emitea urini rare şi concentrate. In această stare, se hotărăşte să fee
interneze la spital.
Starea •prezentă. De constituţie astenică, bolnava prezintă un facies
,imult emaciat, cu ochii adânciţi în orbite, privirea inexpresivă, umehii
obrajilor uşor coloraţi, subicter conj unctival. Vorbirea e greoaie, limba
arsă, saburală la bază, fuliginosităti bucale.
Se remarcă 6 apreciabilă stare de astenie cu adinamie. Tegumentul
uşor pigmentat, prezintă la baza toracelui şi la flancuri, relativ rare
, macule vag ovalare, de mărimea unui bob de linte sau de mazăre, de
culoare uşor roză, cu contur estom'pat. Nu sunt pruriginoase, nu descuameagăt .
şi dispar relativ repede la presiune, apărând imediat.
Printre, aceste macule roseoliforme se află diseminate, în număr redus,,
unele papule de mărimea unui bob de linte, de culoare roşie închis nedureroase; unele prezintă o mică squamă epidermică în vârf, altele, mai
rare, având1suprafaţa uşor erodată.
La baza stâlpului anterior drept al vălului palatului se află o mică
ulceraţie superficială, ovalară, cu un exudat opalin la suprafaţă- Ganglionii
limfatici subcutanaţi cervicali, supra-epitrochleeni şi inguinali drepţi, sunt
măriţi moderat de volum, nedureroşi la presiune, rotunzi, .mobili.
Aparatul respirator. Bolnava este uşor dispueică, tuşeşte, expectorând
uneori , o Splută mucoasă. Obiectiv se constată la ascultare raluri ronflante
în ambii pulmoni.
'
Aparatul cardio-vascular. Cordul în' limite normale, la ascultatie sgomote. uşor, surde, cu un' fin suflu mesosiştolie la vârf. Pulsul 110 pe minut.
, Tens. ârt. Mn. 8, Mx. •121/ 2 !
\
Abdomenul uşor excavat, e suplu şi nedureros în regiunea fosei
ilicedrepte. Oarecare , sensibilitate
în hipogaştru şi fosa iliacă stingă
unde
se constată ■şi coardă colică. Tub digestiv:' itfapetentţi, eonstipatieî.
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Picatul măsoară 11 cm. pe linia piedio-claviculară, depăşeşte 2 cm.
falşele coaste, bu e dureros, cu suprafaţa netedă.
Splina e ’ percutabilă pe 4 laturi de deget şi îu inspiraţii profunde
se . palpează polul inferior.
Aparatul genibo-urinar. Rinichii nu sunt palpabili. Urinele rafe, con
centrata. Examen genital: ovare libere, metrită erosică a colului.
Febra 39,5° la intrare. S’a menţinut între 38,8° şi 39,3° timp de
aproape o săptămână,

Chiar din prima zi de internare în spital, cu tot aspectul i tific
pe care-I arată bolnava şi cu toată adinamia şi astenia marcată
ce-l însofeau. ne-am dat seama , pe baza celorlalte elemente, că nu
putea fi vorba de o febră tifoidă. Nici bronşita difuză, nici splenomegalia nu constituiau elemente cari puteau induce în eroare, căci
erupfia maculoasă roseoliformă, însofită de acele papule, cât şi poliadenopatia absolut caracteristică, indicau, din punct de vedere al
diagnosticului clinic sifilisul secundar. '
_
Ceeaqe însă caracteriza această septicemie spirochetică, erau fe
bra mare, spîenomegalia, starea tifica, subicterul, consfipafia, astenia
■ şi adinamia deosebită. Cu atât mai mult cu cât nu se constata ®pistaxis, nici surditate, nici diaree sau dureri în fosa iliacă dreaptă.
Acest tablou clinic amintea destul de concludent forma de lues
secundar descrisă de Foumier sub denumirea de tifoză sifilitică.
Sistemul nervos nu prezintă niciun simptom anormal.
Examenele de laboratop făcute în câteva zile pentru a ^ putea vedea
cum va evolua acest caz, au arătat:
Sero diagnosticul AVidal pentru tific, paratjgfc A şi B a fost negativ.
Hemograma: globule roşii 4.100.000
v
„
albe
10.200. Formula leucocjtară: neutrofile
790/o basofile 00/o, eosinofile 10/0, limfocite 160/0, monocite 40/0.
Examenul de' urină: nor fin de albumfnă, pigmenţi şi săruri biliare,
prezintă rari cilindri hialini, rare leucocite, cristale de oxalat de calciu rare.
Reacfia Bordet-Wasserman în sânge intcsS pozitivă. S’a aplicat bol
navei un tratament cu cianur de mercur câte un centigraln zilnic. După
- 4 zile febra a scăzut la 38°, ajungând în a 7-a zi la 36,8°. Limba a
djevenit umedă, starea de aninamie s’a ameliorat progresiv, ralurile de
* bronşită au dispărut complect, bolnava avea urina mai abundentă, iar -eruptia rozeolică s’a şters complect rămânând doar oateva papule c;a ri după
20 injecţii de cianur s’au vindecat. Splina era uşor permutabilă Bolnavaa părăsit . spitalul după 25 zile, restabilită.

Din expunerea clinică şi din examenele de laborator adecuate,
reese deci că ne-am aflat în fafa unui caz de sifilis secundar care,
printr’o intensă reaefie febrilă şi o alterare pronunfafă a stărei ge
nerale a bolnavei, realiza acel tablou clinic descris de Landouzy cg
tifoză sifilitică.
.
Acest mod cu totul neobişnuit, cu care organismul reacţionează
în sifilisul secundar, ne obligă să ne întrebăm dacă este vorba de o
eventuală rasă de spirochet cu o toxicitate excepţională, care acţionează
asupra unui organism cu*, o anumită receptivitate, sau dacă deter
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minismul principal residă în anumifi factori constifufionali individualj.
Printre aceştia credem că sistemul vegetativ cu _gama Iui variată de
funcfiuni sinergice joacă un rol primordial. Febra excepfional de ri
dicată în acest fel de sifilis secundar ar fi un argument în sprijinul
aceste? ipoteze. Bine înfeles că odată cu aceasta se poate invoca şi
factorul alergic care se pare că intervine în bună măsură.
Existenfa splenomegaliei corespunde cu diseminarea spirocbeîică
dar ea nu caracterizează tifoza, căci o putem întâlni în cazuri nefebrife de lues secundar şi în mod curent în luesul hereditar al noului
născut.
•
/

’1
'

/.

Spitalul din Petroşani {Hunedoara)
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LOCALIZĂRI ATIPICE
IN REUMATISMUL POLIARTICULAR ACUT
dc

D -r ROIBAŞU PA VEL
Medic Primar

şi
‘

D -r BĂLAN ION
Medic de Dispensar

'

Pd cât de învăluită în mister este etiologia reumatismului! acut
şi de’ complicată este pafogenia sa, pe atât de simplu este diagnosticul ’
clinic al acestei maladii.
In materie de pafagenie şi de efiologie probabilă, se pot repeta
cuvintele Iui Klinge „reumatică este acea leziune organică care se
caracterizează, prinfr’o tumefacfie a jesutului inferstifial cu sau fără
hiperplazie şi proliferare celulară. Ea ar fi consecinfa infervenfiunei
unei toxine microbiene. Această toxină îşi desfăşoară activitatea sa prin,
intermediul unei hipersensibilităţi tisulare şi acfionează asupra unui
organism în stare de a'ergie cu aujforul mecanismului de hiperergie” .
In materie de etiologie pură, se poate repeta şi astăzi aforismul Iui
Aretaios din' Kapadochia şi anume: „cauza adevărată a reumatismului
o cunosc numai Zeii, cauza probabi'ă însă o cunosc şi oamenii .
In adevăr, în materie de patogenie s’a invocat noţiunea alergiei,
nofiunea. infecfiunei cu agenfi patogeni ipotetici, existenfa unui focar
nespecific sau infervenfia unei infecfiuni atenuate, inflamafia seroasă,
tumefacfia fibrinoidă şi formarea de noduli în diversele parenbimur'j,
sau alte considerafiuni şi teorii, tot atât de felurit introduse în ştiinţă.
In materie, de etio'ogie, natura diferififor agenfi, ce ar interveni
în declanşarea acestei maladii, variază dela autor Ia autor.
S’au invocat pe rând, mijlocirea unui agent, mai mult sau mai
pufin banal, până Ia acfi'unea utiui virus specific, fără să lipsească
şi vocile ce au atribuit etiologia reumatismului acut infervenfiunei directe
a baciului Iui Koch.
1
O oarecare ordine în această învălmăşeală de idei şi de păreri a
introdus-o Aschoff de când a descris nodulii săi, care au fost invocaţi
de el şi apoi dovedifi ca leziuni specifice ale reumatismului acut.
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Această diversitate de teorii, în ceia ce priveşte etioiqgia şi
potogenia, se regrupează într o unitate perfecta, în ceia ce priveşte
localizarea acestei maladii.
Se cunosc îndeajuns de bine localizările obicinuite ale reumatis
mului acut, pentru a moi fi jievoifi o moi insista asupra .lor. Dacă aceste
localizări constituie aspectul obicinuit al maladiei mai sus citate, există
şi o altă serie de manifestări, cu mult mai rar întâlnite, fără a mai pomeni
de acele manifestări atipice, care pot fi socotite pe drept excepţionale. \
De unele din aceste din urmă localizări ne vom ocupa în articolul
de fafă.
Cazul 1. — Este vorba de bolnavul Marian Carol, elev de liceu, în vârstă
de 12 ani, Care intră în spital în ziua de .4 Ian. 1946,' pentru dureri difuze
în tot abdomenul, dureri continue şi puternice,- cu rare perioade de acalmie re
lativă. Prezenta în acelaş timp diaree, febră mare, anorexie, dureri în ambele
articulaţii coxo-femorale.
.
•
\
Istoric! Mama sa relatează că, încă dela naştere copilul era debil.
In anul 1944, luna Pebr., după o amigdalită dublă, cade la pat cu
dureri la toate articulaţiile şi febră mare. Timp de una lună a fost în
grijit la domiciliu de către un medie, neputand părăsi patul, după care timp
copilul şi-a văzut de şcoală.'
In anul 1945, Iunie, face o scarlatină, care a evoluat normal, fără
nicio complicaţie, numai • că starea de anemie şi de debilitate s’a accentuat
mult.
Cu două zile înainte dfe Crăciun, copilul a căzut din nou la pat cu
febră măre, frisoane, transpiraţii, dureri precordiale. Consultând medicul de
domiciliu, este internat în spital, unde rămâne timp de cinci zile, fiind
trimis acasă. ameliorat, ou diagnosticul de-maladie mitrală cu hipertrofie şi
dilatafie cardiacă d e 1origină reumatismala şi anemie secundară.
A ddua zi după ce a mers acasă, a simtR o vagă indispoziţie.
Cu- o zi înainte de Anul Nou, face febră mare cu delir. Odată cu
febra se
instalează şi durerile abdominale,dureri cu caracterele mai sus
descrise. In acelaşi timp a măi avut scaune diareice, aproximativ 16 în 24
de ore. Săaunele erau mai m ult„ lichide, fără membrane, ră,u mirositioair,e
şi însoţite de tenesm'e. Tot atunci s’au instalat dureri şi în articulaţiile
coxo-femorale, dureri ce-1 făceau să meargă cu mare greutate. A rămas in
această stare timp de trei zile, după care vreme a revenit în spital.
Ant. personale: La etatea de* 3 ani a făcut un icter care a durat 3
săpt. La 4 ani a făcut o varicelă. A prezentat frecvente amigdalite. Re
capitulând apoi reumatism poliarticular acut în 1944, iar în anul 1945
^ scarlatină.
Ant. H.-eolat., fără importantă.
Starea prezentă: Subiectiv se semnalează fenomenele de mai Sus.
L,a examenul obiectiv, abdomenul este difuz, dureros la palpare, cu apărare
musculară discretă în hemibadomenul stâng, ceva mai accentuată in partea
declivă a fosei iliace stângi, unde şi durerea este cu mult mai puţernifcă.
Abdomenul este mărit de volum. Matitate uşoară in părti 1e laterale stângi
declivc ale abdomenului, bolnavul fiind în poziţie de decubitus stâng, unde
de altfel se simte şi o împăstat'e ce se pierde în plin hipogastru. La tuşeul
. rectal fosa iiiacă stângă este dureroasă. Puncta abdominală pune în evidentă
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existenţa unui lichid turbure, în care se găsesc: multe polinucleare nealterate,
frecyente limfocite, rari macrofagi. Amicrobian.
Insemânţarea pe bulion a rămas sterilă. Jenă funcţională măreaţă în
ambele articulaţii coxo-femorale, ■
La cord fenomene de maladie mitrală, puls 128 şi tensiunea arterială
cu mx.: 10—mn.: 6.
•
La nivelul gâtului şi al danturei nu' prezintă'vreo modificare demnă
de reţinut.
1,
Tablou sanghin: Hematii:' 2.700.000 pe mmc.; Leucocite: 13.000 pe
'mmc.'; Hemoglobina: 45 0/0 ; Valoare globulară: 0.830/0 .
Formulă leucocitară: Polinucleare neutrofile: 670/0 ; Limfocite: 270/0 ;
Monocite: 3 0/o ; Polinucleare bazofile: 10/o; Polinucleare eozinofile: 1 0/q ; Metamielociţi neutrofili: 10/0 ; Segmentkernige: 540/ q ; Stabkernige:- 120/o ; Poli
nucleare cu granulaţii patologice: 70/0 .
Viteza de sedimentare, după metoda Westergreen: după una oră: 120;
după două ore: 140; după 24 ore: 144.
Tratanţentul cu salicilat aplicat a făcut să dispară complect, atât feno
menele de colită şi de pericolită, cât şi manifestările sale peritoneale şi ar
ticulare.
Evoluţie: In a treia zi dela internare, face un nou puseu reumatismal
cu localizare cardiacă şi manifestări de pancardită, cu recrudescenţă febrilă
şi un nou proces pleurb-pulmonar bazai drept, tot de aceeaşi natură.
Reşuta reumatismala de mai sus am atribuit-o unei lipse de supra
veghere şi de neaplicare întocmai a tratamentului prescris. Fiind supus, apoi
unei salicilizări masive pe cale intravenoasă, intrarectală şi per os.. asociată
c u , aplicare de pungă de gh’aţă pe inimă, fenomenele febrile cedează imediat,
manifestările pericardiee dispar, tot aşa şi suflul său diastolic, iar afecţiunea
sa pulmonară se vindecă.
Căzni 2. — Bolnavul Bedea Iosif, în etate de 16 ani, este adus in
spital. în 1943, în stare febrilă, temperatura oscilând între 38—39°, pradă
unei agitaţii şi nelinişti, însoţite de dureri în fosa iliaeă dreaptă şi în
flancul drept. Apetitul este diminuat, iar scaunele sunt normale.
Istoric: Maladia sa a început cu trei- zile înainte de internare, cu du
reri atenuate în gât, frisoane şi temperatură,ridicată. Aceste manifestări s’au
menţinut două zile, ca a treia zi să apară turburările mai sus citate.
Slarra prezentă: La examenul clinic se constată amigdalele mult mă
rite, enantematoase. ■Tegumentele sunt palide, pulsul es.te accelerat, abdomenul
este mărit de volum, păstos la palpare, sensibil în toată jumătatea sa dreaptă.
Se percep gargouiUmente în fosa iliaeă dreaptă. Lojile lombare sunt libere,
ficatul este uşor mărit de volum, ' depăşind rebordul costal cu un lat de
deget. ,
In urină se constată un nor uşor fle albumină, fără .elemente pato
logice de sediment.
.
Tabloul sanghin: Hematii: 2.500.000 pe' mmc.; Leucocite: 16.000 pe
mmc.; Hemoglobina 500/o ; Val. globulară: 0.500/o.
. Formula leucocitară:' Polinucleare neutrofile: 690/ q ; Limfocite: 250/q ;
Monocite: 4 0/ q ; Mctamielociţi'ne.utrofili: 1 % ; Polinucleare eozinofile: 10/0.
, .
In faţa acestui tablou clinic şi după eliminarea oricărei localizări or
ganice bine definite, ne-am gândit la o ■maladie septică şi bolnavul a fost
tra ta t'în consecinţă.
'
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In urina eşecului tratamentului şi conduşi fiind de afecţiunea sa amigdaliană, pe care am considerat-o ca eventuală poartă de intrare pentru virusul
reumaitismal, am supus bolnavul unui ‘ tratament cu salicilat de sodiu şi
cu piramidon în doze masive.
In urmă acestei terapii, 'toate manifestările mai sus descrise cedează
ou o iuţeală uimitoare şi bolnavul părăseşte spitalul a.7-a zi după instituirea
tratamentului de mai sus, complect vindecat.

Localizările pe mucoasă intestinală sunt citate în literatura mondială
ca manifestări eventua'e în reumatismul acut şi asupra acestei chestiuni
a insistat mai ales şcoala franceză, în frunte cu Teissier şi Bardier şi. a.
Deasemenea Schiffenhelm, Schlechf, Tiemann şi alfii, în Germania, au
descris asemenea cazuri. In literatura Anglo-Saxonă, se face caz de
asemenea localizări, în urma lucrărilor Iui Bugh, Asquint şi alfii. Autorii
de mai sus consideră mai curând, mucoasă intestinală ca poartă de intrare
a virusu'ui reumatismal, decât o localizare secundară, e acestei maladii:
„Franconi şi Wisser, în monografia lor din anul 1943, ci'ează lextual
că: „reumatismul nu rareori se instalează cu un sindrom diareie care
niciodată însă nu dobândeşte caracterul unei entero-colite cu caracter
dizenterifor” .
In primul nostru caz nu poate fi vorba de pătrunderea virusului
reumatismal prin mucoasa intestinală ci de localizarea acestei maladii
pe colon şi în special pe sigma, cu interesarea tuturor tunicilor, cu un
proces de perisigmoidită şi cu o reaefie peritoneală localizată, plastică
şi exudafivă, leziuni ce se instalează odată cu izbucnirea manifestărilor
articulare.
ţ In al doilea caz, avem de a 'face cu^un reumatism visceral
pur, cu poartă de intrare probabil amigdalele.
Asemenea cazuri sunt descrise în literatura medicală cnondială
cu o frecvenfă relativă şi ele comportă mai mult un element de raritate
în ceia ce priveşte diagnosticul, decât o aţipise proprru-zisă îp ceia ce
priveşte localizarea. ■,
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Febra recurentă, numită încă şi Tifus recurent, sau Febra de
„Famine” (Murchinson), este o boală contagioasă şi epidemică, semna
lată pentru prima oară, în 1843, de autorii scofieni Craigie şi Heriderson, cate, o deosebesc de Tifosul Exantemafic, şi este bine indi—
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•vidualizată în 1873 prin descoperirea de căîre Obermeier, a agentului
patogen, care este un spiril. Mai des în’â nit în . Europa şi anume în
Irlanda, febra recurentă a bântuit şi în celelalte continente!
E tiologie: Febra recurentă merge mână în mână' cu tifosul exantematic
atât din punct de vedere al agentului de transmisiune, (Tire este păduchele,
cât şi din punct de vedere epidemiologie, putând să pcec’adă, să coexisttj)
sau să urmeze epidemiile , de tifos exantematic. In 1908, Edm. Sergent şi
Poley, transmite experimental la maimuţă, prin inoculare, de păduche sdrobit.
In 1913, Gh. Nicolle arată că spirilii se localizează în cavitatea lacu
nară, astfel că simpla înţepătură a păduchelui, nu transmite boala, ci numai
strivirea lui. Inocularea la om de sânge bogat în spirili deslăntue accese tipice
(Miinseh, Metchnikoff), se admite că şi ploşniţele pot transmite boala. Spi
rilii se pot găsi şi în perioada de apiroxie, în sânge (Naunyn); de fapt in
acest timp se. retrag în splină (Ponfick), iar animalele splenectomişate şi ino
culate, mor totdeauna' fără perioada de apirexie.
Anatomie patologică: Splina \ e mărită, putând ajunge până la rupere
(1 /5 ,cazuri morţi), cu infarte hemoragice, ficatul marc cu canalele biliare di
latate, rinichii măriţi şi moi, cordul degenerat, congestii pleure pulmonare,
măduva osoasă cu focare de ramolisment, oedeni al glotei, hemoragii intes,tinal£.
Hist.ologic: prezenta a numeroase celule granuloase care astupă vasele.
^Simptomatologie: Debut brutal, fără prodnoame, cu febră mare şi
frisoane, cefalee, rachialgii, vărsături, insomnie, delir, epigastralgie, constipatie,
subicter. Aceste fenomene durează 5—7 zile, cu uşoară remisiune matinală a
temperaturii, apoi febra scaide brusc la 37° şi bolnavul pare să-şi reia starea
de sănătate, cu uşoară senzaţie de slăbiciune. După 5—-7 zile, fenomenele revin
.cu aceiaşi intensitate, iar accesele se pot repeta de 3 până Ia 5 ..ori. Se
citează şi cazuri, când au revenit de 11 ori. Ultimele accese sunt mai slabe,
uneori ca nişte palpăeli înainte de a se stinge complect evoluţia maladiei,
care merge de cele mai multe ori la vindecarea spontană cu crearea unei imu
nităţi durabile.
'
In cazurile grave, bolnavul sucombă prin ruptura splinei, pneumonie,
hemoragie, cerebrală, etc.
Forme clinice: 1. Tifoidă bilioasă: în care afinitatea spirochetei pentru
parenchimul ficatului şi splinei, atinge un grad pronunţat, traducându-se prin
icter în a 4’-ţa până în a 10-a zi, fata vultuoasă,. ochii injectaţi, dureri intense
epigastrice, - diaree, adinamie, hemoragii cutanate sau intestinale. După Carniol (Bucureşti), ar exista o ciroză atrofică recurentială, Această formă, se
termină de obicei cu moartea, totuşi sunt şi cazuri de vindecare. In general, o
,o formă fără reşută. •
2. Forma sincopală: observată la Petersburg în 1864, este o formă
rară. Laforgue citează cazuri de debilitaţi, cu o curbă termică avâftd un
caracter remitent, fără recurentă, unde deci diagnosticul clinic este mai greu.
Complicaţiiini: Către sfârşitul primului acces, se pot ivi complicaţii
pulmonare ca 'pneumonii, broncho-pneumonii; în cursul acceselor, hemoragii
viscerale, epistaxis, uterine (Henderson) cu avort, şi chiar moartea mamei;
inflamaţii ale ochiului (Douglas), interesând retina, irisul, aci erotica; supu
raţi' ca flegmon difuz, parotidita, artrite, escare.
D iagnostic: D iagnosticul pozitiv îl facem pe baza tabloului clinic
şi cercetarea spirochetei în picătură groasă, sau în tre lam ă şi lainelă. Loe-
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wenthal şi Rutkewitch utilizează metoda aglutinării. Diagnosticul diferenţial
îl facem cu malaria, grpia, tifosul exantematic, febra tifoidă, febra de Malta,
spirochetoza ictero-hemoragică.
Pronosticul: Depinde de geniul epidemic, mortalitatea este de aproxi
mativ 30/o.
'
*
Tratament: Profilactic: izolare, deparazitare, desinfecţie. Curativ: neosalvarsanul injectat în plin acces in doza 3-a sau a 4-a, după rezistenţa
bolnavului şi repetat la.' două zile. Amintim înainte de descoperirea neosalvarsanului, tratamentul sero-terapic încercat de Novy şi Knapp (ser de
convalescent, ser de cal imunizat).

Epidemia înregistrată de noi inleresează 25 de căzuţi internate
li secţia medicală, întrucât majoritatea prezenta un tablou care te
făcea să crezi că este•vorba de altă afecţiune, (icter, pneumonie), iar
cazurile au fost adunate din mai multe puncte ale Judeţului şi ora
şului. Am găsit interesant să relatăm pe' scurt, câteva din foile de
observaţie, înserate mai jos, desprinzând din ele câteva învăţăminte
preţioase, pentru medicul practician, întrucât simptomatologia lor ese
din comun şi foarte uşor am putea fi înşelaţi din punct de vedere
al diagnosticului. Astfel, bolnava dela obser. Nr. 1 sa internat Ia
noi în plină colică hepatică, a fost tratată ca atare, pentru a nu-i
preciza diagnosticul, decât cu ocazia revenirii în. spital. Ceaoe ne-aindus cu deosebire în eroare, a fost faptul că Ia prima internare ve
nise în spital după accesul, febril, prezentând numai o uşoară tem
peratură,' iar fenomenele colecişfice erau atât de accentuate încât
tabloul de colică hepatică se impunea. Durerile Ia epigastru şi în
regiunea colecistjfă, de altfel, le-am întâlnit Ia aproape toate pa-’
cientele, dar •Ia unele bolnave atât de intense, încât greşeala de
diagnostic sau neîncadrarea acestui sindrom în tabloul unei febre
recurente, şi deci aplicarea unui tratament care trece pe delăfuri de
etiologia, se poate face cu multă uşurinţă. Bolnavul dela Obs. Nr.
3 şi- '6 reliefează alte caractere morbide ale bolnavilor de sex masculin,
care aproape toţi' au prezentat icter mai mult sau mai puţin accentuat,
şi o bună parte din ei reacţii intense meningeale, care însă Ia puncţia
lombară n’au dat decât elementele ceva mai crescute, iar toate celela'te analize negative. Cu toată starea icfe'ică prin hepatită infecţicasă,
■ am administrat Neo-salvarsanul în doza III-a, repetat, la 2 zile şi
chiar majorat la doza IV-a, fără niciun inconvenient. Menţionăm!
deasemeni ca o obs. clinică întâlnită la majoritatea bolnavilor noştri,
perzistenfa unei stări de agitaţie, de rău, după trecerea accesului în
perioada febrilă, timp de 2-3 zile. In afară de starea icterică şi
meningism, accentuată, după cum se poaie vedea din obs. Nr. 4,
deseori bolnavii vin cu un focar, pulmonar net, asupra căruia ne
îndreptăm toată atenţia, aplicând tratamentul respectiv care păcă
tuieşte de bună seamă piin ignorarea adevăratei etiologii. Evoluţia
focaru'ui depăşeşte în timp durata accesului şi este interesant de re
ţinut subicterul şi starea de astenie fizică şi psihică mu t mai accen
tuate decât în convalescenţa de pneumonie francă. Din obs. Nr. 5,
deduoem posibilitatea de' contaminare directă, prin 'sânge.e bogat în
spinii, cu care bolnava ca infirmieră în secţiune a venit în contact
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prezenfând numeroase escoriafiuni recente ale mâinilor. Intre alte complicafii notăm episfaxisul, avortul, herpesul, după cum se poate vedea
din obs. Nr. 7.
Dăm în rezumat foile de observaţie ale cazurilor mai inte
resante, care'ilustrează caracterele morbide menfionafe de noi.
Observ, 1.
Bolnava F . M., de 45 ani, se internează pe ziua de 15
Ian. 1945, cu dureri 'accentuate în hipocondrul drept, vărsături alimentare:
şi bilioase, stare subfebrilă A. H . C., fă ră im portantă A . P . neagă alte boli,
axe 4 copii. Neagă avorturile, m enstruaţii normale. Istoric: boala actuală
datează de 7 zile, a început cu frisoane, febră şi d ureri sub form a de cu ti te
sub rebordul costal drept, vărsătu ri. Se internează la noi cu aceleaşi tu rbură ri subiective, dar febra în ju ru l lu i 38°. Stare prezentă: în a fa ră ,d e punctul
coleeistic extrem de sensibil la presiune şi reg. epigastrică, nu semnalăm nim jc
deosebit dm partea celorlalte aparate. Bănuind ô colecistită acută, îi adm i
nistrăm calmante, desinfectante, priesnitz şi regim. Bolnava părăseşte spitalul
cu uşoară jenă în regiunea hepatică. D upă 7 zile revine cu 40°, stare generală
gravă, d u re ri. insuportabile în reg. c0lecistică, vărsătu ri; Sugestionaţi' de des
coperirea spirochetei Ober Meyer, la a lt bolnav căruia îi trimisesem picătură,
groasă pen tru hematozoar, îi trim item şi acestei bolnave picătură groasă
şi laboratorul îi descopere şi ei spirooheta. Ii adm inistrăm -doza 3-a de Neo,
apasă a 2-a zi 'doza 4-a şi tu rb u ră rile se atenuează ca după câtpva zile când
îi mai repetăm un Neo a 4-a, bolnava se simte complect restabilită.
Observ, 2. — Bolnava P . M., de 16 ani, ru d ă cu prim ul caz, se inter.nează pentru stare febrilă, d ureri intense, la epigastru şi ipocondru 'drept, cu
greţuri şi vărsături subicter. L a 'exam enul clinic, duréri în regiunea cojecistu lu i şi epigastrului. E xam enul p icătu rii groase arată prezenta spirochetei
Ohar-Meyer. După doza 3-a adm inistrată în 2 injec{ii întravenoase, la 2 zile
bolnava părăseşte spitalul vindecată.
Observ. 3, — Bolnavul F . A., de 37 ani, agricultor, se internează pen
tr u stare febrilă, icter, adinam ie, -rachialgii intense, cefalee, m ialgii, vărsături
hipoacuzie, pierderea scaunelor şi â urinei. Antecedente fă ră im portantă. Istoric:
cu o săptăm ână (mai înainte a acuzat frisoane, tem peratură mare, apoi cefalee
intensă, icter, vărsături. S’a în g rijit cu diverşi (medici care i-au pus diagnos
ticul de gripă, etc. Stare prezentă: bolnavul adinamie, febril eu tegumentele şi
mucoasele intens colorate în galben. A p arat respirator: normal. A parat cardio
vascular: zgomotele memodfficate, p u lsul 85; tensiunea 12/6. A parat digestiv:
lim ba p ră jită cu fulginogităf.i de gingii,, greţuri, vărsături, pierde scaunele.
Abdpmen dureros, ‘m ai cu deosebire sub rebordul costal drept şi epigastru.
Ficatul depăşeşte falşele coaste cu 2 la tu ri de deget. Splina se percuta pe 4
la tu ri de deget. A paratul uro-genital: urini intens colorate, oligurie. S.
nervos: adenamie cu faze de agitaţie. Reflexele ;pupilare la lum ină,'conservate,
rotulian stâng, abolit, schiţează K ernig, Brudzinski- pozitiv.
A nalize de laborator: puncţia lom bară nu ara tă nimic deoseibi, decât
uşoară creştere a litn'fociteîor, 8 pe mïnç. H em ocultura negativă. Exaenul sân
gelui în p icătu ră groasă, a ra tă perzenţa spirochetei Obor-Meyer. Cu toată
starea gravă a bolnavului şi icteru l intens adm inistrăm o prim ă injecţie cu
Neo doza 2-a, după care feb ra scade la 37°. Starea generală se ameljorează.’
Repetăm Neo în doze progresive- până la vindecare.

i
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Observ. 4. — Bolnavul P . P ., de 22 ani, se internează pentru stare
febrilă, dispnee, junghiu în hemitoracele drept, tuse cu expectoraţie m inim ală,
subicter A. H . C. nim ic de sem nalat. Isto ric: se internează în s p ita l,' după
3 zile dela începutul boalei care a debutat prin frison, febră, junghiu to 
racic, tuşă. IStare prezentă: bolnavul de constituţie medie, t esutu rile bine con
servate, tegum entele normale colorate, mucoasele conjunctivale subicterice, fe
b ril 39°. A parat, respirator: se percepe un isuflu de condensare la baza plă-v
m ânului drept cu fine ralu ri crepitante în tuse. Cord: tahi-cardie, zgomotele
nemodificate. Ap. digestiv: lim ba saburală, ap etit dim inuat, eonstipaţie, uşoară
sensibilitate la epigastru şi sub rebordul costal drept, abdomenul n or
m al conformat. A p.
uro-genital: u rin i concentrate, lojile renale libere. S.
nervos normal. A nalize de lab orator: hemograma: 9000 leucocite, 4.000.000
hem atii. P orm ula: polinucleare 75 O/q . Ştab K ernige 80/o, limfocite 10°/o,
monocite 30/o., eozinofile 3 0/ q, bazofile l°/o - Ex. u rin ă : celule epiteliale,
p late, abondente, depozit de u rta t amorf, rare leucocite: B. W assermann: ne'-.,
gativ. H em ocultura: negativ. Ex. sputei: flo ră banală cu pneumococ. E voluţie:
punând diagnosticul de pneumonie a lobului inferior drept, adm inistrăm sulfam ide, tonieardiac şi expectorante. T em peratura i se menţine în platou cu mici
oscilaţii în ju ru l lu i 39°, ca în. a 9-a zi să scadă la 37°, fără să m ai
urce tim p de 6 zile după care ibolnavul sim ţindu-se bine, părăseşte şpitalul la
cerere. După 3 zile bolnavul revine cu aceleaşi fenomene în spital. Bănuind
o recidivă, îi adm inistrăm acelaşi tratam en t la care adăugăm hemostatice ’şi
v it. C. din cauza unui ebixtaxis repetat şi abundent, când femeia de serviciu
vine în contact intim cu sângele bolnavului,- manevrând şi curăfind tăviţ-a,
cu tampoane şi chiaguri. Luăm bolnavului şi o' picătură groasă,' determ inaţi
de fap tu l că «ra m ilitar şi aspectul curbei termice în care găsim spirocheta.
Ober-Meyer. Ii facem un Neo doza- 2-a, tem ând o insuficienţă- hepatică,
ser glucozat, extract hepatic şi epixtaxisul ne mai producându-se, repetăm
Neo doza 2-a la 2 zile.
'
'
.
Tem peratura scade în lizis, fenomenele pulmonare se amendează. După
7 zile bolnavul părăseşte spitalul fără să mai revie.
Observ. 5, — Bolnava M. S., de 36 ani, de profesiune femeie de ser
viciu în secţia de boli interne a spitalului nostru, se îmbolnăveşte după 8
zile după în g rijirile date bolnavului mai sus menţionat, cu frisoane tem pe
ra tu ră 39°, cefalee, curbătură, epix’taxiâ. Studiem posibilitatea de contaminare
,şi constatăm că avea excoriaţiuni la mâna dreaptă proaspete, în ziua când a
m anevrat sângele dela bolnavi. O picătu ră groasă ,arată spirocheta Ebermeier.
N eavând paraziţi nici bolnavul, nici ea, am dedus că bolnava s’a contaminat
direct cu sângele bogat în spirili. In urm a adm inistrării dozei a 4-a de Neo,
tem peratura scade.
j Observ. 6. — Bolnavul I. I„ de 34 ani, se internează pentru stare
icterică. reacţie meningeală intensă, g reţu ri, vărsături, tem peratura 30°.
Â . H . O. şi P . fă ră inrportan'ţi Isto ric: Boala actuală dateazft de 4 z ile ;
a început eu frison puternic, repetat, febra, • cefalee., vărsături, rachialgii,
stare icterică. Stare prezentă: bolnavul de constituţie medie, cu ţesuturile
subcutan -şi m uscular reduse, obnubilat, tegumentele, şi mucoasele intens
colorate" în galben febril.' Ap. respirator: discrete ral,uri de bronşită. Ap.
cardio-vascular: M atitatea cardiaca în lim ite normale, sgonote nemodificjal-rV
p u ls 90 pe m inut, tensiuneaMx. 11/6 m., A p digestiv: lim ba spburală, constiM. M. R.
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pat, scaun colorat, abdomen norm al conformat, sensibil spontan, şi la presiune.
F icatul depăşeşte falsele coaste cu 4 la tu ri de deget, sensibil. Splina so
percuta pe 3 .la tu ri de deget. Api uro-genital: lojile renale libere, urine
pufine intens colorate, S. nervos: reflexele pupilare normale, osteb-tendinoase puţin exagerate, K ernig prezent, Brudzinschi deasjemeni, cefalee
intensă. Analizele de laborator: hemograma: leucocite 11.500 mm., cu 800/ q
' polinucleare, 15 0/g limfoeite 30/o monocite, 2 0/g eozinofihe, globule roşii
4.000.000 pe mmc. E i . de u rin ă : nornedozafil de album ina, glucoza absentă,
leucocite relativ frecvente, pigm enţi b iliari prezenţi, depozit de u ra ţi amorfi. P uncţia lom bară: lichid limpede Pandy n e g a tiv ,. Nonne A ppelţ ne
g ativ , elemente 8 pe mm. Uree 0,40 0/0o, he'inocultură negativă, B W asser
mann negativ. W idal: negativ.
D in datele laboratorului nu reieşea nimic în sensul unei m eningite.
Am făcut tratam entul icterului şi anti-infecţios general. Bolnavul s’a sim
ţ i t mai bine ,dar tem peratura oscila în tre 38°-38°5. Observând o tendinţă
la scădere totuşi, de tip o n d u la to riu ,'îi luăăm şi o p fcătu ră -g ro a să , des
coperind spirocheta Obermeieri. Cu to ată starea icterică, adm inistrăm neosalvasan doza I lI-a , rep etat la 2 zile şi bolnavul ese din sp ita l complect
vindecat după o săptăm ână de zile.
Obs. 7-a. Bolnava P . E. de 19 ani, soră cu bolnavul red at la obs.
N r. 4, se internează ' pentru stare febrilă, cefalee, frisoane^ s ibicter, vărr
. gâturi, rachialgii. T ratând-o de gripă, ca şi pe fratele ei, păirăfesţşte sp i
ta lu l înaintea acestuia, ca dupe 7 p ie să revie odată cu el \pu aceleaşi
fenomene. Stabilind diagnosticul de febră recurentă la .fratele ei, confir
măm şi la ea. Cum era gravidă în lu n a IV -a prezentând d n reri Aftaj-i
abdomiriaje o trecem la secţia chirurgicală unde avortează»

In concuzie, ori de câte ori avem deaface cu un bolnav febril,
cu focare pulmonare sau icter şi reacţie meningeală, iar dacă e
vorba de femei1cu feb'ă şi fenomene colecistice accentuate, să nu ne
glijăm febra recurentă, examinând sângele în picătura groasă, de
unde putem avea de multe ori surpriză destul de p'ăcută de a des
coperi adevăratul agerit patogen şi prin administrare de Neosalvarsan
să vindecăm bolnavul în câteva zile.
-

Spitalul „Pavel şi Ana Cristea“ Bacău

UN CAZ DE NEFRITĂ TUBERCULOASĂ PRIMITIVĂ
de

. D -r EUG. STRĂCHINESCU
M ed ic secundar

Tubercu'oza localizată Ia nive'ul rinichiului îmbracă două forme
bine distincte: o •formă în focare, cu evoluţie spre cazeificare şi care
se pretează Ia intervenţie chirurgicală şi o formă pur medicală, care
•din punct de vedere anafomo-pafoiogic nu prezintă nimic specific,
nimic comun cu leziunile tuberculoase, ci numai leziuni de nefrită
sau nefroză.
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Tuberculozele medicale şi în special cele primitive se .întâlnesc
relativ rar în clinică. După clasificară şcoalei franceze există ne
frite tuberculoase acute şi cronice.
Nefrită bacilară acută poate fi primitivă sau secundară unui
alt focar. Cea secundară evoluiază deobiceiu în urma unei tubercu
loze pulmonare sau granulii. Nefrita primitivă se caracterizează prin
cedeme masive şi albuminurie, dispnee, hépatomégalie, Hématurie, hipotensiune şi baci'ul Koch în urină. Evolufie scurtă spre moarte.
Nefritele, tuberculoase cronice după clasificafia lui Widal ■ pot
fi albuminoase, cloruremice, azotemice şi hipertensive.
Nefrita albuminoasă poate fi permanentă sau pasageră, în ra
port cu impregnafiavbacilară din organism. Nefrita albuminoasă per
manentă se poate transforma în tubercu'oză renală chirurgicală.
Nefritele cloruremice, studiate de Landouzy şi L. Bernard, au
caracteristic cedeme'e masive,. albuminurie pronunţată (2-10°/oo), oligurie, hématurie şi hipotensiune. Evolufie lungă, în care timp se
poate •comp'ica de nefrită azotemică cu hipertensiune.
^
Nefrita tuberculoasă hipertensivă şi azotemică, descrisă de Lancereaux şi Gaucher, este foarte tară. Se caracterizează prin asociafia
unui sindrom urinar cu unul cârdio-arterial. Sindromul urinar constă
în poliurie clară, albuminurie, ciîindrurie şi hématurie, iar sindromul
cardio-vascular din hipertensiune arterială, hipertrofia cordului stâng
cu zgomot de galop, Ia care se adaugă ureea sanguină crescută ^şi
turburări uremice. După Teissier şi Cahen însă, acest sindrom s ar
caracteriza prin hématurie, evo'ufie rară spre uremie, moartea fiind
datorită deobiceiu unei a'te localizări bacîlare în organism, chiar când
uremia ' se declară, simptomele gastro-intestinale predomină celor ner
voase iar în uremia nervoasă coma şi delirul predomină convulsiilor,
fapt care îl ' explică prin hipotensiunea arterială pe care ei o descriu
în acest sindrom. Cazul nostru intră curând în cadrul descris de
primii.
Tuberculoza mai poate da Ia nivelul rinichilor leziuni de ne-,
frază. De aci existenfa unor forme de nefroză lipoidică sau amiloidoză cu simptomatologia lor obişnuită.
In cursul Iunei Mai am avur ocazia de a studia un caz.de
nefrită tuberculoasă cloruremică în asociafie cu un sindrom azofemic.
Iată foaia de- observafie a bolnavei noastre:
L â 10 M ai 1942, in tră în Secţia Medicală a S pitalului „P avel şi
A na C ristea” Bacău, bolnava E. T. de 2G de ani, cu cefalee, greaţă,
oedeme ale membrelor inferioare, astenie pronunţată.
'Antecedente heredo-eolaterale. Doi 'fra ţi m orţi de tuberculoză p u l
monară.
Mama m oartă de curând, nu poate preciza cauza.
'
Antecedente personale. N eagă orice maladie anterioară. M enstruată
la 14 an i; menstre normale. N ecăsătorită, nu a avut copii.
Istoric. M aladia datează din lu n a Februarie a. c. D ebutează în mod
insidios .cu dureri lombare, apoi nevralgii de tip m igrator. Cam de o
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lună acuză cefalee rebelă, adesea g re ţu ri şi vărsături alim entare sau m u
coase. A scăzut în greutate Ş m ţifo r în acest t !mp,‘ în care a observat şi
ap arit'a unor oedeme discrete ale gambelor apoi generalizate.
Stare prezentă. Tegumentele palide, ţesutul celular subcutanat in
filtra t la nivelul antebraţelor, gambelor, mai puţin accentuat la pleoape.
Pulm onar, m urm urul vfczicular norriial în ambele hemitoraee; rare
frecături pleurale la baza stnâgă.
,
Zgomotele cordului asurzite; m atitatea cardiacă- în ' lim ite normale.
P ulsul tachicardic (92 pe m inut), slab, depresibill Tensiunea a rte ria lă : 10
1/2-9 (Yaquez).
'
Tubul digestiv- Limba curăţă, umedă. Inapetenţă, greaţă, Constipaţie.
F icatul m ărit: m arginea sa anterioară se palpează la un la t de
deget sub rebordul costal. Sensibil la presiune.
Splina nepercutabilă.
'
Abdomenul sonor.- Peretele abdominal in filtra t.

Uiro-genital. Rinichii nepalpabili. Punctele renale şi ureterale nfidurcroase. Micţiuni frecvente, sensaţie de usturime în timpul micţiunilof.
Diulreza : 600 gr.
Sistemul nervos: bolnava este apatică, obosită, răspunde greu lâ.
întrebări, cu o astenie extrem de pronunţată car! o face să stea ' culca'ă,
inertă pe spate m ajoritatea tim pului.
Reflexele tendinaass şi cutanaţi- nor
male. Pupilele reacţionaeză la lum ină şi acomodează la distanţă.,
C urba termică-: bolnava a fost to t tim pul afebrilă.
Examene de laborator. U rina:
Albumina O,300/o0 ; hem atii şi leucocite; celule renale, acid uric ' şi u raţi.. Sânge: Uree 2,75°/o q, C loruri
14,200/o0.
.Evoluţie: După 11 zile J c ospitaliz&re tqlnava sucombă cu fenomene,
de uremie pronunţată, convulsii, diaree profuză, anurie.
*

'-

S.irnptomele clinice şi de laborator arătau foarte clar existenţa
unei glomerulo-nefrite difuze în care erau reunite sindromele cloruremic şi azotemic. Insă cele două cazuri de tuberculoză pulmonară
din familie, ne-au determinat să cercetăm dacă nu cumva bacilul
Koch este acelaş care a produs leziunea renală. Inurina recoltată
steril, Laboratorul găseşte direct în centrifugat bacilul Kcch.
Prezenţa baci.'ului Kocb în urină ne punea două alternative:
rămânea să cercetăm dacă e vorba de o simplă bacteriurie şi deci
să căutăm existenţa unui focar_ de tubercu'oză în organism sau' în'
caz negativ admitem existenţa localizării primitive a tuberculozei pe
rinichi.
’ •
|
,
Bolnava prezenta stefacustic semne discrete de pleurifă uscată
Ia baza stângă, care nici nu a putut fi decelată radiologie, şi care
bineînţeles nu putea explica bacteriuria. Examenul clinic complect al
bolnavei nu ne-a indicat nicăieri un focar de tuberculoză care s’o
explice. Nu rămânea decât să conchidem că bacilul Koch pornea
dela nivelul rinichiului şi deci că avem de a face cu o nefrită tu
berculoasă primitivă.
Bacilul Koch ar putea proveni însă dela nive'ul unei leziuni
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de tuberculoză renală de tip chirurgical, iar simptomele de nefrită
să fie datorite unei. leziuni renale de altă natură.
Diagnosticul de tuberculoză renală chirurgica'ă este exclus, deoare
ce rinichii nu se palpează, nu găsim tumoră renală, bolnava nu
acuză nici subiectiv nici obiectiv dureri în regiunea lombară, uni-sau
bilaterale, cu iradiafii spre regiunea, pubiană, pyurie, cistalgie sau
disurie: n’a avut niciodată o hematurie masivă cum se întâlneşte
în- mod obişnuit în tuberculoza renalăchirurgicală. Deci rămânem
Ia diagnosticul de nefrită tuberculoasă cronică primitivă c'oruremică
şi azotemică.
Astfel -de cazuri 'sunt rar întâlnite în practica medicală curentă.

Spitalul de Boli Pulmonare din Sibiu
Medic. Primar Director: C. Todea

EVOLUŢIA COMPLEXĂ A INFECŢIEI DE FOCAR
(O ANAMNEZĂ INSTRUCTIVA)
de

'

D -r CORNELIU TODEA.
M ed ic prim ar
•,
D ire c to r.a l spitalu lu i de boli pulm onare din S ib iu

t

i
Studiul infecţiei de focar marchiază o etapă de o covârşitoare
importanţă în ■ domeniul medicinei sociale. In literatura medicală se
eşalonează, fot mai precis, făgaşul adevărat al acestui capitol im
portant de patologie.
.
_
Din lucrările de sinteză bazate pe date şi observaţii ştiinţifice,
reese că infecţia de focar este susceptibilă de a determina cele mai
variate boli şi sindrome clinice. Se ştie că infecţia de fo'ar în mared
majoritate a cazuri’or este localizată în cavitatea buco-faringiană. Se—
(Jitii i—
I formează în special dinţii şi amigdalele. Aceste organe fiind
situate Ia o răspântie a căii aero-digesfive,' într’o regiune în perma
nenţă expusă infecţiilor, sunt punctul de plecare al unor invaziuni
şi infecfiuni cu determinări funcţionale şi organice Ia mari distanţe.
R. Duperie' (Bordeaux) susţine că în special amigdalele care sunt
în continuu expuse infecţiilor, atât prin caracterul lor structural cât
şi topografic, *nu servesc ca un baraj contra infecţii'or, faot ce era
considerat până azi ca o 'dogmă în medicină,, ci din contră e.e constituesc o spărtură în calea tuturor agresiunilor şi sunt un receotacol
pentru infecfiunile atenuate. Aceste inflamaţiuni constituite din focare
microbiene, cronice, latente, produc la distanţe în ţesuturile diferi
telor aparate, turburări funcţionale sau chiar leziuni anatomo-paîologice, care se manifestă cu simpfome ce copleşesc prin intensitatea
lor, .fenomenele locale, ale focarului infecfios primar. Infecfiunile şi
leziunile dentare şi amigdaliene, evoluiază lent şi în mod insidios
ani de zile fără a atrag'e atenţiunea purtătforilor •acestor focare, de
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infecfie. In stadiul acfual, imbogăfifi cu o experienfă foarte mare
ceeace priveşte evolufia infecfiei de focar, dispunem de o serie
de simptome, probe clinice şi de laborator, care toate indică prezenfa
în 'organism a unui focar ide infecfie în stare de activitate. Una dintre
cele mai importante investigafii clinice .în descoperirea infecfiei de
focar, este anamneza. Asupra istoricului bolnavului şi mai ales asupra interogatorului luat conştiincios şi foarte amănunfiî .s’a insistat
în special Ia prezentarea acestei surse latente de infecfie din or
ganism. Istoricul şi antecedentele bolnavului joacă un rol covârşitor
pentru depistarea momentelor infecfioase repetate, care interesează di
feritele compartimente funcţionale sau organice din
patologia umană.
Secretul- pentru precizarea unui diagnostic, spunea un profesor de
patoogie generală, este (diai a şti să te gândeşti fa o boală, care explică
dec'ararea simptomelor- istorisite de bolnav.
Această metodă de gândire în materie de infecfie de focar,
este extrem de ufia pentru a ne apropia de adevăratul diagnostic.
Infecfia de focar evoluând cu simptome minimale, pacientul nu Ie
lacordă vreo atenţie deosebită, el nu aminteşte aceste date decât
dacă insistăm în'special asupra lor. Pentru a demonstra importanfa
capitală a interogatorului şi a istoricului boalei în infecfia de focar,
voiu expune cronologic datele, care marchează o f:aie de observafie
pe o perioadă de 25 ani, a unui medic cuo infecfie de focar în
amgdale. Probitatea riguroasă precum .şi anajiza minufioasă a sim
ptomatologiei variate, este asigurată de conştiinciozitatea, cu care s’a
observat acest coleg», al cărui caz instructiv i-I expun în studiul
de fafă.
.
P rin anchetă m inufioasă constatăm, că în copilărie până. 1* vârsta
de 14 ani, în fiecare toamnă şi primăvară face câte nn puseu de amigdalită
acntă foliculară ori pnltacee. Convalescenta după aceste am igda.ite acute
se prelungeşte până la 2-3 săptăm âni,’ în care interval prezintă subfebrilităţi
până la 37,2—37,5. P ersistă un guturain latent, o răguşală şi o tnse fără
exlptectorafie. L a controlul medical rep etat se constată amigdale de m ă
rim e norm ală, fă ră să
se stabilească o xalfă stare patologică spe
cială în regiunea buco-faringiană.
,
- (Dela această vârstă, în mod brusc, colegul precizează că n’a mai
făcut nici o amigdalită a dotă pâniă la vârsta dc 39 ani. Acest interval
de tim p de, aproape ,25 ani, este presărat cu o serie 'd e suferinfe, a căror
foi
de observafie coustitue partea in stru ctiv ă şi pregnantă d in expunerea
aceasta. De mai m ulte o ri pe an, în special toaimna şi prim ăvara, chiar
în 2-3 reprize prezintă un sindrom de coriză spasmodică caracterizat^
»printr’o hidrdree nazală
extrem de abundentă, şi o lăcrim are foarte ac
centuată ínsofita de o congestie foarte pronunfată a conjunctivelor. Accasfiă
coriză durează 4-5 zile. De cele m ai m ulteori debutează cu adevăpatk
quinte de strănutu ri, concomitent având o hemicranie accentuatş, dreaptă
ori stângă.
•
Acest tablou evoluiază cu o' stare de neurastenie accentuată. In
totdeauna catarul oculo-nazal este însoţit dp 0 jenă în g â t şi de o durere
accentuată la înghifire irad iin d în special spre urechi. La examehul fa rînlgelui se constată în totdeauna o congestie profundă şi o sensibilitate'
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exagerată a acestei regiuni. Acest cata r se term ină cu. tuse care ţ ne cateva
zile, eliminând din pino-faringe, în special dimineaţa, secreţii consistenta,
care se deslipesc cu greu. D im ineaţa m ai ales poziţia orizontală îi p ro 
voacă quinte de tuse chinuitoare • însoţite de eliminare de dopuri cenuşii
ori galbene purulente- ExamCnat de un specialist nas, g â t şi urechi, p en tru
a găsi spinul ir ita tîv al acestei corize spasmodice, nu se precizează din
p artea buco-faringelui nimic deosebit- A lteori prezintă tran sp iratiu n i şi o
stare de’ oboseală extremă în decursul unei munci care, n u motivează acest
Surm enaj, cu aspect toxic. Sunt perioade când -turburările se prezintă n u 
m ai în domeniul ap aratu lu i respirator, în special superior, caracterizat prin
răguşală şi un tim b ru schimbat a l vocii, dificultate în vorbire, ia r alteori
se prezintă o serie de ra lu ri sibilante şi ronflante care se percep şi de
către anturaj, interesând regiunea sternală (pe trachee). Aceste stări cafarale
oeulouazale
se repetă invariabil cu to t acest tablou extrem de supărător
pentru bolnav. D ela vârsta de 24 ani, se supra adaugă o serie de* simptqme
noui, care interesează sfera gastro-intestinală. Se prezintă în mod periodic
s tă ri .d e alergie digestivă, caracterizate prin mici puseuri de urticarie cu
localizare pe tegum entele abdominale paraom biljcale şi pe p ărţile latepajle
şi pe ' părţile laterale ale toracelui până sub axilâ. P e tegum ente apar*
mici papule urticariform e însoţite de un p ru rit intens şi o stare nervoasă.
D in p artea abdomenului se prezintă o balonare, o inapetentă trecătoare
' şi o lim bă încărcată: In faringe are o stare de uscăciune şi un g u st
constant de amărăciune. La examenul faringelui se constată o congastio
a regiunei
amigdaliene însoţită de o uşoară durere la deglutifie cu ir a 
d ie rii dureroase spre o ureche ■sau ceala ltă ; to t deodată remarcă că m
m od periodic, p rezintă tu lb u ră ri de dim'ipuare a au zu lu i, cu un p ru r it
inltens peconductul auditiv extern. In aceste cazuri apare sub maxilaijpl
inferior, în special în dreapta, un mic pachet ganglionar, care este sen
sibil la presiune. Se mai relevă, că regiunea angulo-m axil'ară de amândouă
p ărţile, devine foarte dureroasă. T u rb u rările intestinale sunt precedate u-,
neori de ’ ascensiuni termice până la 39 grade însoţite de o stare de curbatu r ă cu fenomene de intoxicaţie generală, im itând tabloul paratifosului,
ca după ce are scaun ori după purgatie toate aceste tu rb u ră ri să jlisparăj.
Rem arc aici că toate tu rb u rările intestinale se însoţesc de o s,tarp de,
indigestie, cu o lim bă saburală, iar lojile amigdaliene sunt în special în 
cărcate cu
falşe membrane şi cn depozitemucnas', care
odată cu dis
p a riţia tu rb u rărilo r intestinale, încep să se elimine şi ele. In această fază
■jirezintă o eonstipafic spastică cu un scaun form at diu sphibale şi cu elim inări de m ucozităti. Sunt perioade când prezintă' o seric de tnrbnrăji
şi din piartea sistemului nervos organo-vegetativ cu crize de tachicardie,
caro durează 2-3 ore, însutite de p a lp ita ţii şi jenă în regiunea precardiacă
precum şi de o stare de nesiguranţă a întregei regiuni cardiace. C rizele
de tachicardie sunt uneori urm ate de adevărate salve de extrasistole foartg
supărătoare. A lteori în mod brusc p rezin tă o durere vie în num ărul drept
cu contractiuni tonico-clouîce a m asculaturii delto-pectorale. Acest sindrom
t'ureros de anghina de piept se complică uneori cu o iradiere dealunguj
x m em brului superior stâng cu o senzaţie de amorţeală în degete.
In alte perioade m anifestările morbide se declanşează. în domeniul,
psihic.
In mod inexplicabil se prezintă st&ri de depresiuni
psjchice şi
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morale foarte profunde, caracterizate p rin tr’o lipeezfre a sp iritu lu i de in i
ţiativ ă, un scepticism deprim ant şi o abolire aproape complectă a p u te rii
de muncă creatoare.. Uneori prezintă un complex de inferioritate foarte
insistent, care are caracterul trecător de 1-3 zile însă de m nlteori, de
term ină inhibiţii la av ân tu ri şi acţiuni- frumoase. Aceste stă ri de ne
gativism sunt însoţite de tu rb u ră ri de memorie care odată' cu d isp ariţia
acestor tu rb u ră ri p sh ic e revin la normal. T ot in a :este faze apa.e o in 
somnie supărătoare care se prezintă în special după miezul nopţii în orele
de dimineaţă. Este foarte caracteristic, că aceste turburări psihico-nervoase
ap ar la schimbări barom etrice pe vreme umedă cu ceată. Acest tablou
psicho-nervos, aşa de bine conturat durează 3-4 zile uneori, repetându-se
diclic * la intervale regulate şi aşa .de bine sistem atizat încât se crede că.
tine jle domeniul unei afecţiuni organice nervoase în faza prodromală. Sim-.

pţomelc

nervoase sunt precedate de o serie de turburări bueo-faringienè,

nevralgie dentară, tu rb u ră ri de d eglutitie, tuse şi uşoare m ărire a gan
glionilor subm axilari cu o sensibilitate exagerată la presiune. O obéprvatie foarte .pregnantă în caracterizarea acestor tu rb u ră ri este că înainte
de declanşarea’ tu rb u ră rilo r intestinale, tim p de 2-3 zile, prezintă o sta re
de euforie organo-psihică, când randam entul c re a to r' este cel mai mare.
Acestor stă ri ciclotimice e x a g e ra te ’ le atribue ’ o conformaţie coris,tituonâlă
,efreditarâ. Uneori se instalează, cu CârâCter pasageţr. hem icranii dureroasa,
care im ită chiar o • migrenă' oftalmică. Aceste hem icranii se. însoţesc de
am eţeli şi tu rb u rări trecătoare încât uneori în plin c itit este nevoit să
facă eforturi pentru a. reuşi să continue lectura.
~ •
Tot în sfera sistem ului nervos şi a psichicului observă declanşarea
[unor stări 11curii,st<
‘nit'orme caracterizate prin stări de ag itaţii inter oarefă ră ca să le poată stăpâni, *cand are nevoe din supra efoifţuri
de
voinţă pentru a aduce la îndeplinire munca sa. P oarte adeşeori se prezintă
trem u ră tu ri atunci când saîle ori ea paharul în m ână, dacă coincide eu
aceste stă ri neurasteniform e. In această epocă prezintă o am orţeală a fe tii
a coapselor cu o stare de insensibilitate a tegum entelor la acesjt niveÎ
(dispare senzaţia tactilă şis ■çhiar cea termică), având un caracter ’ trecător.
!Bin partea aparatului urinar prezintă o Serie de turhurări care se
caracterizează prin senzaţii de urinare m a i. frecvente şi fosfaturie term inală
■prezentând adevărate emisiuni cremoase lăptoase. ' L a term inarea m ictiunii
se prezintă uneori * d u reri nedefinite în regiunea vezieei urinare însoţite
de o ameţeală uneori fo arte pronunţată • cu tran sp iraţi uni reci; aceste stări
de vertigii sunt uneori a tâ t de exagerate încât simpte nevoia de reazem ’
pentru a nu cădea. A fost un in terv al de câteva luni când a prezentat
un sindrom de vertij Meunière tipic. Acest sindrom se caracterizează.p rin tr’o
senzaţie foarte penibilă de instab ilitate cu vertig ij însoţit uneori dc greaţă
şi de vărsături cu caracter rebel, care se term ina eu transpirata uni reci ,
şi o stare le epuizare totală. Pierderea echilibrului s; m anifestă mai ales
la -sculare în tim pul ridicării capului de pe pernă, astfel ' că îi este necesară
păstrarea unor anum ite poziţii, căci a ltfel se ‘declanşează im ediat aciest
sindrom de instabilitate vestibulară. Sindromul Meunière, a ţin u t în mod
violent câteva săptămâni. In ultim ii ani, în mod ciclic,,, cam la 3-4 săptă
mâni, prezintă crize de colită caracterizate prin colici abdominale uneori
foarte intense, urm ate de scaune păstoase pline de mucozităti. Au - foşjt
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perioade de câte 5-6 zile, când a elim inat m ueozităti, sânge şi puroiu,
ca în tr’un sindrom recto-sigmoidian.
In ce - privejşte starea generală observăm, ca sunt faze .1când pierde
în 'greutate în m ol excesiv pen tru ca apoi foarte repede, în fazele pofzitivte,
să recâştige g reu tatea şi euforia anterioară. In domeniul m usculo-articularv
se prezintă zile când în mod nem otivat prezintă d ureri lombare care in 
teresează câte o (diată sacrul ş i m ai ales coceigele, ce devine foarte d u iijiw
în special la presiune. Undori lum balgii'.e sunt aşa de intense încât nu f.c
poate în d rep ta ori flecta înainte.

Din istoricul complex a! acesfui caz observat riguros, se evi
denţiază două etape importante: a) evoluţia ciclică, care constitue
Ischeletul pe care se suprapune întregul tablou morbid aşa , de caleidoscopci ce interesează aproape toate organele şi funcţiunile organismu'ui. b) la vârSta de 39 ani, se prezintă în mod brusc din
nou puseuri de amigdalite acute; foliculare şi pulfacee care evoluiază
dramatic cu temperatură de 39 grade, cu o stare septică vio'entă
însoţită de frisoane intense şi junghiuri refro-angulare şi submaxilare.
După câteva puseuri de amigdalite acute este examinat de un spe
cialist de nas, gât şi urechi, cohsfafându-i-se prezenţa unei amigda
lite cronice- criptice cazeoase. Aceste amigdalite se prezintă în pe
rioada de involuţie a acestor organe limfatice. Diagnosticul de in
fecţie de focar se face numai în această perioadă destul de tardivă.
'Bazat pe examenul specialistului ' şi mai ales pe un - istoric aşa de
bogat şi de eclatant se decide pentru amigda'ecfome. La intervenţia
care se face cu destulă dificultate şi durere întru cât anestezia nu
se poate practica în mod ideal; din cauza aderenţelor multiple se
constată amigdaje attrofiate pline de cripte, care Ia presiune nu prea
mare, proecfează un cazeum şi o secreţie buco-purulentă. Desfacerea
aderenţelor se face cu multă dificultate, obţinându-se totuşi _ elimi
narea totală a mugurilor limfatici persistenţi şi a amigdalei linguale
care se găseşte .deasemenea tumefiată şi plină de cazeum. După
extirparea acestor glande, restabilirea se face în mod lent, însă cu
atât mai salutar pentru organism. In mod treptat din săptămână în
săptămână, şi de lună în lună, observă dispariţia acelor turburări
multiple care interesau funcfiunile neuro-psicbice, respiratorii, cardio
vasculare, digestive, musculo-articulare, precum şi toate celelalte des
crise atât de amănunţit de însuşi bolnavul. Ele explică că au fost
/. determinate prin mecanismul infecţiei şi furburări!or aleraice din. cauza
amigdafelor infectate cronic, care aii servit timp- de 25 ani, ca uri
focar ’de infecţie, determinând fa distanţe în diferitele funcţiuni şi or- ■
gane, turburări atât de complexe şi variate.
Grafie cercetărilor ce s’au făcut în domeniul bolilor alergice
de către Ross'e, Klinge, se pune într’o lumină) nouă mecanismul care
prezidează /în infecţia de focar, Ia deslăntuirea turburărilor de ordin
funcţional şi Ia producerea- leziunilor tisulare.
Endoalergenele, care ajung în mod continuu,' fie în puseu, pe
cale scfngvină ori limfatică, în circulaţia generală, provoacă modi-,
ficări profunde şi foarte importante atât în umori cât şi în ţesuturile
organismului. Ele provoacă o stare de imunizare şi o modificare e-

senfială a capacităţii de reacfiune a organismului, care devine ipersensibil Ia endoalergenele din focarul infecfios. La recrudescenfa in
fecţiei de focar, endoalergenele din inferiorul infecţiei invadează or
ganismul producând o reacţie promptă Ia nivelul fesufurilor sensi
bilizate sub forma unei' reacfii iperergice asemănătoare şocului ana-filactic. In ţesuturile şi organele unde se produce reacţiunea iperergică se constată turburări funcţionale şi fenomene inflamatorii. Relafia inmuno-biologică stabilită între macro şi microorganism nu este
constantă fiind susceptibilă de modificări în funcţie de numeroşi factori.
Modificarea se poate produce de exemplu în cazul unei rezistenţe
scăzute a organismului.
Este foarte important de relevat că reacţia alergică-iperergică
şe produce deasemeni în funcfie de#anumiţi factori ereditar^ consfifufionali. Pentru a se putea produce reacfia» alergică-iperergică, frebue să existe o anumită predispoziţie consfitufională, congenitală şi
ereditară.
'
Acest caz este extrem de e'oquenf şi mai ales foarte instructiv
■ pentru dificultatea mare cu care se poate fixa diagnosticul de infecfie de focar, care poate sta Ia baza celor mai bizare sindfome
clinice ce interesează toată viaţa neuro-psichică şi organică a fiinfef umane.
Prin amigdalectomîe şi prin proba terapeutică, singura infaili
bilă, se confirmă că fot acest complex clinic evolutiv a fost deter
minat de ă infecţie de focar localizată în amigdale.
In labirintul patologiei clinice să ne orientăm gândirea cât mai
des spre infecţia de focar, care desleagă de multe ori dificultăţi de
diagnostic, ce până în ultimul timp ni se păreau de neelucidaf.
«
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CONSIDERAŢIUNI ASUPRA 619 CAZURI
DE TIFUS EXANTEMATIC DIN ANII 1944 ŞI 1945,
TRATATE LA SERVICIUL DE BOLI CONTAGIOASE CARACAL
de

D -r MARGARETA COROI-MARCOV
. M ed ic prim ar provizoriu

In cursul anilor 1944 şi 1945 au fost tratate Ia serviciul de
boli Contagioase Caracal de sub conducerea mea, un număr^ de 61V
cazuri de tifus exantematic, repartizate astfel: 218 cazuri în 1944
şi 401 cazuri în anul 1945.
. . . . .
Cu această ocazie am putut face o serie de observafiuni, atâj
de ordin epidemiologie. cât şi asupra evoluţiei maladiei în rqport cu
frequenta ,şi gravitatea complicaţiilor, mortalitate etc.j pe care te voi
expune mai jos.
_
, .
r . ,
întrucât epidemiile din 1944 şi 1945 sau manifestat fiecare
cu pa ticu'arităfile şi specificul ei am socotit nimerit a expune fiecare
epidemie separat.
- a -i n i
In primele 4 luni (Ianuarie, Februarie, Martie şi Aprilie; ple.
anului 1944 cazurile de tifus exantematic provenite din Caracal şi
jude* nu întrec numărul de" 19,'fiind mai des vorbă de cazuri spo
radice. Repartizate, pe luni avem: Ian. = 1 caz, Febr. = / cazuri^
Mart. = 4 cazuri şi April. =7 cazuri.
'
,
începând din luna Maiu 1944 avem un aflux foarte mare de
bolnavi, proveniţi însă, în marea majoritate, diri tinerii premilitari,
evacuafi din Dud. Botoşani cu ocazia refugiului şi cazaţi în diferite
comune ale Dud. Romanafi. Astfel, începând din luna Maiu până in
Decembrie 1944, am avut 122 premilitari apoi. militari în număr de
37, .restul de 40 cazuri fiind format din popuplafie civilă, fie refu
giată, fie autohtonă.
.
,
.
Ţinem să remarcăm, că numărul maxim de cazuri a tost in
cursul- Iunei Măi şi Iunie diminuând treptat în cursul lunilor ur
mătoare.
_
1
Are
. ,
(Repartizate pe vârste: 162 cazuri între 10-20 ani, dU intre
20-30 ani, 10 între 30-40 , ani, 13 între 40-50 ani, 2 peste 50
ani şi 1 caz sub 10 ani.
'
Numărul mare de cazuri între vâ'ste de 10-20 ani se dato.eşfe
participării masive a tinerilor P. P-, între care a bântuit eî'^ ?m'a
din pin. Repartizate pe sexe avem 17 .cazuri Ia femei şi Zl)j barbaji.
Mortalitatea înregistrată în carsul epidemiei din 1944 este de
6 cazu-i ’a 218, adică de 2,75«/o din care 2 fe.-nB- şi\ A barlmfi, iar
ca vârstă, 2 cazuri între 10-20 ani 1 caz între 20-30 iar ,3 int.e
' 40-50 ani.
, ,c
, .
In ceace priveşte evolufia maladiei, la 45°/o ea a evo.uat ca
tifus exantematic de 15 zile, de formă uşoară şi mijlocie, iar restul
de 55% au prezentat diferita complicajii dupe- Cum urmează.
Cele. mai frequente, au >fost complicaţiile aparatului respirator,
bine înfeles dacă putem socoli ca complicaţie propriu zisă, stările
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de bronşită difuză pe care au prezentat-o majoritate din aceşti bol
navi.. Mai rare au fost congestiile pulmonare uni-sau bilaterale. Din
celelalte afecfiuni pulmonare găsim pneumonia 1 caz, pleurezie exudativă 1 caz şi pleurită 2 cazuri.
i
In total 103 bolnavi adică 46,8% din totalul bo'navilor, au pre
zentat complicaţii pulmonare.
Mai puţin frequenfe fa epidemia din 1944 au fost complicaţiile
inflamatorii datorite piogenilor în special streptococului, a cărui asociafie
de predilecţie cu tifusul exantematic este bine cunoscută. Ele s’au
manifestat Ia 16 bolnavi, fie 7,33 °/o din total, de cele mai dese
ori şub formă de parotidite secundare unui sau bilaterale, asociate
sau nu cu otite, mut mai rar abcese sau flegmoane în diferite regiunii
Contrar celor semnalate, de Danielopolu Ia epidemia de tifus
exantematic din Moldova în 1918. (Vezi Probleme de medicină de
război, voi. l )am putut observa la epidemia din 1944 că apariţia
de parotidită nu a întunecat pronosticul mqladiei, întrucât din oe[|
12 cazuri de complicaţii protidiene numai 1 singur a fost mortal.
Dintre complicaţiile măi rare, notăm Hepatita acută icterigenă,
observată Ia un caz mortal, Nefrita bemaiurică 1 caz, Flebita 1 caz
şi Gangrena uscată a membrului inferior în urma trombarteritei un caz.
In ceace priveşte cele 6 cazuri mortale, a fost vorbă de forme
hiperfoxice cu complicaţii supurafive un caz, icter 1 caz şi complicaţii’
cdrdio-vasculare la cele'alte 4 cazuri.
Dupe âceasfă vedere de ansamblu, putem spune în concluzie,
că epidemia de tifus exantematic fraiafă şi observată Ia spitalul de
Stat Caracal în aunl 1944, a fost caracterizata prin forme benignei
cu o mortalitate foarte mică (2,75%) datorită atât toxicităţii reduse
ă virusului, cât şi frequenfei mici de complicaţii grave care ar 'fi putut
influenţa nefavorabil evo'ufia. maladiei. La aceasta a contribuit desigur
şi faptul că maladia a survenit în majoritatea cazurilor Ia indivizi
tineri (P. P.) cu o constituţie fizică robustă. Astfel din cei 122 premilitari nu am avut de înregistrat niciun caz mortal, majoritatea
părăsind spitalul în a 8-10 zi de afebrilitate.
Trecând Ia epidemia de tifus exantematic din anul 1945, dela
început suntem surprinşi de numărul mare de'forme .grave, ce de
termină o martalitfate cu mult crescută faţă de anul precedent. Re
partizarea celor 401 cazuri pe luni se prezintă astfel:” Ian. =*34,
Febr. = 45, Mar. = 118, April. = 104. M°i-= 53, ' Iun. = 25, = 11,
Aug. = 3, Sept. = 1, Oct. = —, Noemb. = 4, Decemb. = 3. • Repar
tizata pe sexe se prezintă astfe', 133 femei şi 268 bărbaţi din' cară
159 mi ilari.
Repartizarea pe • vârstă a cazurjlor este dupe cum urmează j
până la 10 ani 22 cazuri, între 10-20 an 90 cazurii, între 20-30
ani 168 cazuri, între 30-40 67 cazuri, între 40-50 ani 31 ' cazuri,
între 50-60 ani 16 cazuri, între 50-60 ani 16 cazuri peste 60 ani
7 cazuri. In ceace "priveşte mortalitatea înregistrată, ea a fost de 51
decese Ia 401 bolnavi, ceace constifue 12,71%. Cât despre reparti
zarea mortalităţii. pe vârste, în concordanţă cu cele semnalate de alţi
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autori am observat că morta'ita'ea cea mai ridicată o înregistrăm dela'40
ani. In sus dupe cum urmează:
Intre 40-50 ani, 29,03%, între 50-60 ani 37,50%, peste 60
ani 28,57%%.
Cât despreţ mortalitatea înregistrată până Ia' vârsta de 40 ani
ea se prezintă astfel: Intre 30-40 ani 20,94%, între 20-30 ani
8,33%, între 10-20 ani 5,55%, şi până Ia 10 ani 4,54%.
Ceeace ne isbeşte însă Ia epidemia din 1945, es!e mortalitatea
iL'icată în rândul femeilor, care atinge cifra de. 17,21 fafă de 10,44%!
a bărbafi'or. Acest fapt,, se opune celor observate de Danielopolu Ia
epidemia din Moldova (1918), fiind vorba poate de o formă mai
deosebită a geniului epidemic sau în funicfie de bogăfia statisticei,
şi dafe'e vârstei.
Bine înfeles, nu putem generaliza această observaţie, rămânând
ca observaţiile făcute asupra epidemiilor din diferite alte regiuni a e
fării să Infirme sau să confirme acest lucru.
Trecând Ia evoluţia maladiei, dupe cum am spus Ia început,
am putut nota predominenfa formelor grave asupra formelor mijlocii
şi uşoare şi deasemenea am observat o serie de complicafii pe cât
de frequente pe atât de variate. In adevăr, din cei 401 bolnavi, la
192 maladia a evoluat sub 'formă' pură, restul de 209 prezentând
(următoarele complicafii care în foarte multe cazuri erau grupate câte
mai multe Ia acelaş bolnav.
! , '
Notăm în ordinea frequenfei următoarele complicafii:
1. Complicafii pulmonare, dintre care congestiie pulmonare au
ocupat locul de frunte (50), urmând bronşita difuză- (27), bronhoipneumonia (8), pleurifa (4), pneumonia (3),. abces pulmonar (1).
2. Complicafii datorite asociafiei cu streptococul şi altor' piogeni: Flegmoane ale coapsei (32), erizipel (24), parotidifă secundară
(13), otită purulentă (13), supurafii multiple (11), pioderfnită (4),
amigda'ită (3) .şi furunculoză (2).
3. Complicafii cardio-vasculare: Miocardife, colaps cardio-vascular, sindromul extremităfilor (22).
Afară de aceste comp'icafii destul de obişnuite, am avut şi altele
mai pufin frequente ca număr şi mai rare ca. aparifie, cuprinzând aproape toată gama afecfiunilor organice.
Notăm astfel dintre 4. Complicaţiile vasculare: Trombo-flebita
membrului inferior (4), Trombarterita membrelor inferioae cu gan
grena consecutivă (1) caz iportal.
5. Complicaţii renale: Nefrita acută hematurică (6).
6. Complicafii hepatice: Hepatita acută, icterigenă (3).
7. Complicafii nervoase: Nevrifa, gambei (1), hemiplegie cu afazie şi turburări de vorbire (2). Pareza membru'ui superior stâng (1).
Alte complicafii: Hemoragii multiple (5), Laringâ-traheită (3),
Reumatism poli-articular (2), avort spontan (1), artrita genunchiului
: (1) şi septicemie streptococică (1).
In legătură cu aparifia complicaţiilor inflamatorii de asociafie
am remarcat că pronosticul tifusului este sambru, atunci când acest’
complicafii apar în timpul perioadei febrile.
\
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In adevăr, aproape toate cazurile în care erizipelul sau parotidife
au apărut în cursul perioadei febrile, au fost mortale; fie agravând
tifusul, fie evoluând ele înşile sub o formă atât de toxică încât
organizmul supus Ia două infecfii virulente şi toxice a trebuit să cedeze.
Din contră, complicaţiile supurative apărute în perioada de afebrilitate,
au un pronostic cu atât mai bun cu cât apariţia !or este mai de
părtată de perioada febrilă.
In ceace priveşte supurafiile care au fost atât de variate, ne-a
atras atenţia numărul. relativ mare de colecţii purulente !a nivelul
locurilor de injecţie. Se pare, că această complicaţie s ar datora tr'aumatizării ţesuturilor prin substanţe injectate (în special oleu camforat)
şi grefării ulterioare a streptococului, pornit din una din cavităţile na
turale, tocmai pe acele ţesuturi. Faptul că Ia numeroşi bolnavi, pe
lângă fiegmonul coapsei situat Ia locul de injecţie, s’au putut remarca
compicafii supurative multiple concomitente (otite, abcese, efci), poate
fi luat în sprijinul teoriei de mai sus. In niciun caz, nu putem admite,
că această frequenfă complicaţie „Supurafia Ia nivelul locului de in
jecţie s ar datora unor defecte de sterilizare sau unor- greşeli de asepsie comise din partea personalului sanitar.
Decesele, în număr de 51, au fost datorite în '25 cazuri formelor
hipertoxice, iar în 26 cazuri complicaţiilor. In formele hipertoxice.
18 decese au survenit în timpul perioadei febrile, .6 cazuri în prima
săptămână de afebrilitate şi 1 caz în â 2 săptămână de afebrilitate.
Dintre cauzele ocazionale, ce explică mortalitatea .ridicată
(12,71%), trebue aşezată pe pFim plan starea de război, cu toate
lipsurile sale inerente. Aceste lipsuri s’au făcut în deosebi de dureros
remarcate în domeniul medicaţiei. Astfel cardiofonicele ca strofantina,'
âuabaina ba chiar o'eul camforat se găseau în cantităţi absolut in-.
. suficiente. Serul glucozat apoi sulfamidele, cu care multe complicaţii
ar fi putut să fie combătute cu succes, lipseau aproape cu totul. în
grijirea bolnavilor a fost asigurată în condiţiuni .satisfăcătoare prin
devotamentul personalului auxiliar.
Ca un alt factor, ce explică procentul de mortalitate, amintim şi
faptul că în foarte multe cazuri cu sfârşit le'al, internarea în spital
sa făcut târziu, în a 8-12 zi de boală, respectivii bolnavi fiind mult
timp lipsiţi nu numai de tratamentul ■ medicamentos, dar şi de cel
igienic Ia fel de important.
, ,
•
Rezumând observaţiile făcute, asupra celor 619 cazuri de' tifus
exantemafic putem spune:
.
Epidemia din anul 1944, cu o mortalitate globala de 2,75<Vo,
a avut un caracter benign datorit virulenţei reduse cât şi rezistenţei
•Individuale bune, în legătură de sigur cu factorul vârstă cât şî frecvenţei
m’ci ă complicaţiilor grave.
Epidemia din 1945, cu mortalitate globală de 12,75%, a fost
caracterizată prin forme grave, relevând desigur natura mult mai
toxcă a agentului patogen fiind măi bogată în compl’caţiile
cele mai variate. Complicaţiile datorite microbilor de asociaţie
sunt cu atât moi de fontul, cu cât apariţia lor survine mai aproape
de începutul bolii.
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Mortalitatea -cea mai ridicată s’a observat dela 40 ani în sus.
Mortalitatea Ia femei, cu 17,21%, a fost mult mai ridicată decât Ia
bărbaţi 10,44%. Relevăm frequenfa accidentelor de supura}ie Ia ni
velul locului de injecţie.
_

CU PRIVIRE LA LETALITATEA IN TIFOS EXANTEMATIC
de

IWNA VORNICESCU ŞCHIOPI}
Medic specialist In boli contagioase

Relativ Ia articolul D-Iui D-r I. Tatoiu, „Tratamentul tifosului
exantematic, prin acfiunea frigului uscat” publicat în Nr. 1-2/1946
din Acta Medica Romana, Articol în care .autorul ne recomandă
cu insistenfă metodă proprie de tratament cu aplicarea pungei de
ghiafă pe abdomen, putem obiecta cele ce urmează.
J. Numărul martorilor nu .numai că nu este egal cu numărul
cazuri'or Ia care s’a aplicat tratamentul poopus, dar este şi aşa de mic
(10) fată de ceilalţi (300) că procentul letalitătii Ia aceşti 10 bolnavii
martori n’are nicib valoare.
2. Formele hiperfoxice Ia cei 10 bolrtavi, nefratafi cu aplicarea
ghefei pe abdomen, au fost într’un procent de 80% fafă de 26%
forme hiperfoxice din restul ‘ Iotului de 300 bolnavi, natural că acolo
unde predomină formele hiperfoxice Va predomina şi mortalitatea.
In afară de asta în Iotul celor 10 n’a fost niciun caz Je formă
uşoară său frustă, căci se ştie că în aceste forme de tifos texanfemafic. mortalitatea e inexistentă.
;
3. Dacă examinăm cu afenfie tabelul procentajului letalitătii,
dat de D-I D-r Tatoiu în art. menjionaf mai sus, prin care tindei
să demonstreze marea, coborâre a letalitătii în tifos exantematic prin
aplicarea metodei frigului uscat, constatăm următoarele;
Mortalitatea la 100
în tifos exantematic

La 300 bolnavi trataţi
prin frig-uscat asociat

Generală
,
Pe vârsta 12—39 ani

2%
‘0,67%

43—60

»

1.33%

La 10 bolnavi care au
refuzat frigul uscat
100%
40°/o '
60

'Raportul'între 1,33% şi 0,67% ce reprezintă procentul mor
talităţii pe vârste este absolut acelaş ca şi raportul între 60% fafă
de 40% ceiace demonstrează, nu acfiunea binefăcătoare a frigului
uscat, ci confirmă încă odată legea bine cunoscută în epidemiologie
că letalifafea în tifos exantematic este cu atât mai mare cu cât
etatea bolnavilor este mai mare. In tifos exantematic se întâmplă
invers de ceia ce se observă în scarlafină unde mortalitatea descreşte
<
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în raport cu vârsîa. Astfel mortalitatea este cea mai mare în co
pilărie.
ţ Procentul lefalifăfii în bolile conîagioase (epidemice) [raportate
stricî la aceiaşi vârstă, esfe idenfic penfru aceiaşi boală în orice
fără, la orice rasă (Sfalibrass, Gromaşevschi). Unii aufori bazându-se
pe aceasfă consfafare cru .emis feoria invariabilifăfii în ce »priveşfe
pafogenifafea germenilor (poate şi a ineficaciîăfii frafamenfelor uzitate).
_
^î> ar^‘ nos^ru intitulat. >,Epidemie de Tifos exantemaiic din
Craiova publicat în M. M. R. Nr. 3-4/1943, noi am găsit un pro
cent nerectificat de lefalifafe 4.38% care este foarte apropiat de pro
centul lefalifăfii (dacă înglobăm şi cele 10 cazuri nefratate cu frig)
în tifos exanîemaîic al D-Iui D-r Tafoiu care este de 5,11%. Aceasfă mică diferenfă în procentul lefalifăfii se datoreşfe probabil
raptului că Ia noi a fost o mică predominenfă a elementelor finerd
(cuprinzând şi o mică epidemie de şcoală primară). Nicio altă ex
plicaţie nu se poate găsi penfru a demonstra această diferenfă. Voi
l i Un- exemp^
U:
Primăvara anului 1943, fiind delegată a trata
bo.navii de exanfemafic apărufi între definufii Penitenciarului Cen
tral Oaiova, am avut p lefalifafe de 2«/o la (17$ bo'navi). Aceasfă
mică totalitate în tifos exanfemafic se datoreşfe faptului că marea
majoritate a definufi'or bolnavi o formau soldajii dezertori, deci indivizi
ţineri ceilalfi factori nu contează, căci nici definuji nu erau mai pufin
subalimenfafi decât restul populafiei din fără, nici condifiile de fratamenf nu puteau fi mai bune în penitenciar, decât în orice spital.
Nici n a fost posibilă administrarea unui tratament special neavând
nici material, nici personal adecuat (personal auxiliar şi inferior fiind
recrutat din definufi, .excepţie o soră).
Prinverificarea făcută de epidernio'ogii contemporani a cSzuf fai
moasa teorie din primul război mondial, prin care se spunea că'lefalifafea în tifos exanfemafic este mult mai mare Ia infelectua'i şi în
special la medici.' In realitate a fost altfel, majoritatea1 so'dafilor erau
mai tineri decât medicii, iar în restul populafiei erau şi mulfi copii, pe
când medicul prin simplul fapt că e medic presupune o vârstă mai
înaintată. Anii de studii durează suficient timp ca medicul să nu
poată ■ avea mai pufin de 25 ani. La fel nu numim un copil sau
adoescenf intelectual, căci intelectualului î se pretinde o cultură care
a fost acumulată în timp.
Făcând procentajul lefalifăfii în tifos exanfemafic Ia medici,'ra
portat la vârsta corespunzătoare, sa constatat că el este absolût' idenfic cu procentul lefalifăfii în exanfemafic, în orice altă categorie
de oameni şi ori cât de proletari ar fi ei (cu condifia să se raporteze
'a aceiaşi vârstă). Autorul tratamentului cu punga de ghiafă pe.abdomen_ afribue moartea celor 10 care s’au opus tratamentului lipsei
binefăcătoare 'a frigului Dacă ar fi aşa, atunci mortalitatea în tifos
exanfemafic fa Spitalul de ; Confagioşi- Craiova, şi în Penitenciarul
”Central Craiova şi \n alte Spitale ar fi incomparabil mai mare
decât sa găsit. Noi n’am ufi'izaf ,nicio metodă specială de tratament'
afară de cel igienic şi simptomatic, intre care şi fonicele cardiace
dupa caz.
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In èe priveşte regimul a'imenfar n’a fost sirici. Mânca bolnavul
ce vrea, ide ce avea gust şi ce putea. Desigur că bolnavii gravi, cu
febră foarte mare, nici nu putetu mânca afară de pufin lapte şi ceai.
Ne îndoim deasemenea că daîoriiă acfiunei frigului uscat s’a
sortat durata febrei. Autorul ne spune că bolnavii Ia care a obbervat
scurtarea febrei n’au făcut toată boala Ia spital. E posibil că n’crcr
• fost cunoscute exact zi ele de boală de acasă. Apoi auto"ui nu citează
nici cazuri fruste şi nici cele abortive de tifos exanfematic a cărori
durată se ştie că este mult mai mică. Aceste forme abortive suni
sunt destul de frecvente Ia copii şi adolescenti, indiferent de trata*
tementul de care au beneficiat.
In cazu ie grave cu c'eiienfă circulatorie care e aşa de carac
teristică în tifosul exanfematic, aplicarea pungei cu gbiafă pe abdo
men poate avea efect salutar. Infr’adevăr, organele abdominale şi
în ' special ficatul şi splina, care sunt cele mai mari ‘rezervoare de
sânge din organism se măresc mult din cauza insuficienţi cardiace
(miocardite).
Sub acfiunea frigu'ui vasele abdominale se contractă, redând
o pa te din .sânge circu aţe!, care rămăsese cu mare deficit de sânge}
Aplicarea pungei cu gbiafă pe abdomen nu cred să aibă nicio
acfiune anihilantă asupra virusului exanfematic după cum presupune
bufo'ul, căci tofi cercetătorii care sau ocupat cu studiul Iui sunt de
Ucord că frigul nu numai că nu împiedică vitalitatea Iui, ci din
ccnt ă o păstrează mai mu't fimo, cu cât temperatura este mài joasă
(Lépine, Lalg-et, R. Durend, Bălteanu, Levaditi). Temperatura de 37°
omoară foarte repede virusul exanfematic dacă nu este închis în celule ,
vii. Terrreaiuri'e joase măresc vi'a'iţafea vi u:u'ui exantcmat'cu'ui.
Astfel el rezistă 48 ore Ia -f- 4°, 8 zile Ia— 5° şi 20 de zile.
fa — 15°.
Spitalul de Stat din Piatra-Neamţ
Serv. de boli interne— Medic primar: D-r M . Enădiescu
TETANIE PARATIREOPRIVA REAPĂRUTĂ LA 32 LUNI
DUPE AUTO-QREFON OSOS
de

D -r M. ENĂCHESCU
. Medic primar

şi

’

MARO. COROI MARCOV
Medic secundar

Cazul pe care îl prezentăm a fost comunicat şi apoi publicat
de câte D-I D-r E. Corneleac medic Chirurg în numărul 4 (Mai 1942)
al Buletinului medical Piatra-Neamf, cu ocazia considerafiunilor psupra bio'ogiei grefonului osos.
Este vorba de femeia M. F. de 36 ani care se internează în
serviciul medical al Spita'ului de Sfat Piatra Neamf în ziua de 3
Ianuarie 1943 pentru crize1de contracturi, stare de asthenie, paloarepronunfafă şi infi trafie edemaloasă a fejei. •
M. M. R .

i

'
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Istoricnl maladiei pe care îl extragem în p arte din publicaţia D -lu i
D -r Corneleao ne a ra tă că pacientei i s ’a făcut tiroide.tam ie to tală în anul
1939, pentru fenomene de tox'.coză tiroidiană. A p a trra • zi după operaţie
apar fenomene de tefanie, ce devin din ce în ce m ai grave în decurs de
6 luni. In luna A prilie 1940 şe fixează grefă de os m ort sub cutau pentru
creşterea calcemiei, însă grefa elim inâniu-se, se procedează în luna Maiu
a aceluiaş an .la fixarea u n u i auto-grefon osteo-periostic in tra muscular.
A proape im ediat se observă o ameliorare n etă a fenomenelor de ţe . tanie care se menţine şi la controlul făcut, după 11 şi 12 lu n i, arătând cre
şterea calcemiei.

Starea prezen tă: Bolnava de constituţie mijlocie, m usculatura şi ţ.esu. tu l celular sub cutan. reduse. P alo area impresionantă. F a ţa apare de aspect
uşor bouffi. Pe .faţa anterioară a g âtu lu i, se observă o cicatrice şemi) lunară -consecutivă tiro ’dectomiei. P.e fa ţa externă în 'treim ea superioară a
coapsei drepte prezintă o cicatrioe longitudinală, d ato rită extracţiei autoglfea'
fonului osos. Se observă deasemenea pe abdomen două cicatrice din care una
situată pe linia m elian ă sub. ombilica’iă, rezu ltată din grefa de os m ort
elim itată şi. o cicatrice oblică în regiunea flancului drept, în profunzimea
.căruia se 'simte un corp tare, palparea fiind însoţită de dureri.
Acuză deasemenea dureri difuze la palparea restu lu i abdomenului.
Sub-febrilă, cu stare de astenie pronunţată, bătăile cordului uşor
slăb it altfel regulate. De’a in 'r s r a în, serviri, face un acera' de contracţii
clono-tonice cu fenomene de asfix:e im inenta. Accesele la început s.unt destul
de frecuente 1
3 4 in 24, ore —- p en tru a-şi ră ri ap ariţia sub influenţii,
tratam entului calcic deven’nd mu’t m ai uşoare. In intervalul -acceselor pare
m stare de obnubilaţie, răspunde’ g reu la întrebări şi vorbeşte aiurea.
Chvostekh, W eisş şi- Trouseau precum şi celelalte semne de hiper-exci‘ -stab ilitate nervoasă. Căloemia (D -r-M ic u ) 0.0780/0q.

Ne aflăm deci în faţa unui caz de tetanie parafireoprivă, ameIiorafă mult dupe auto-grefâ, ameliorare oe se menţinea încă dupe
22 luni dela operaţie şi caracterizată prin dispariţia complectă a
contracturi or şi creşterea calcemiei, pentru ca dupe trecerea a încă
10 luni fenomenele de tetanie să apa'ă din nou sub formă gravă.
Radiografiile, făcute în ziua de 23/11 şi 8/III 1943 arată per
sistenţa grefonului cu semne de neolormofiune înspre capătul medial.
(Fapt observat anterior şi de D-I D-r Corneleac), precum şi o massă
opacă paralelă cu coloana vertebrală pe care o interpretăm ca o de
pozitare masivă de calciu.
'
Acest caz apare deci interesant atât din punct de vedere al
biologiei grefonului osos (fapt care nu este de competenţa noastră)
cât şi mai ales prin problema meîabolizmu'ui calcic care actudi-nente
şe găseşte din nou iu'bu at. Şi chinei efectu’ sa'uiar al aufo-grelonu'ui
a fost vreme'nic devenind în cele din urmă no*if prin depozitarea în
massă a ca'ciului sustras restului organizmu'ui ? Dar extracţia .gre
fonului ar determina o ameliorare a fetqniei? Deci atâtea probleme
ce-şi aşteaptă desîegarea. ■
/
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Lucrare tăcută în Sanatoriul Moroeni
Director: Sextil Rusu

DISLOCARE LOBARĂ
IN CURSUL PNEUMOTORAXULUI TERAPEUTIC
de
SEXTIL RUSU

şi

, :
C. IONESCU

Primul care atrage alenfiunea în literatura medicală asupra fe
nomenului de dislocare lobară, este Rossel în 1932. Vin în ordine
cronologică: Sors şi Clermond, Rist, Ravina şi Hauîefeuille în 1933,
Bezancon, Braun şi Mayer, Pierre Lucien şi Andre Clermont, Stoichifa, to,i în 1938.
,
Dislocarea lobară, credem că este o aparifie nu prea rară atât.
în tube cu ozele Iobare tratate pe ca'e natura ă şi pe cari Ie socotim
în mod obişnuit cu frumoase vindecări naturale, considerându-Ie ca
Iobite hipe re.ractate, cât şi în cursul pneumotoracelor terapeutice so
cotite ca bipe.e'ective.
In fond dislocarea lobară înseamnă retracfia până Ia dimensiuni
minime a lobului bolnav şi ocuparea Iocu'ui rămas liber prin retracjiunea
'acestuia, de către lobii sănătoşi ai pulmonului respectiv.
Unii din. autorii citcfi mai sus, descriu 'retracjîunea lobului bol
nav mergând până Ia a zecea parte din volumul inifia!. Cum1 toatei
cazurile descrise până în, prezent se referă Ia lobul ' superior drept,
asemănarea cu o Iobttă azzgos este potrivită şi sugestivă.
Un caz asemănător ne-a fost dat să observăm cu câteva luni
înainte, în pavilionul de femei al Sanatorului Moroeni şi am găsit
nimerit a-I prezenta, pentru a reactualiza, defini şi reŞpecta o fer-J
mino’ogie definitiv intrată în'dicj-ionarjil ftiziologic.
E ste vorba de pacienta Q-. 0 . în v ârstă de 18 ani, casjnică, care se
internează în Sanatoriul Moroeni la 6 Sept. 1945 eu pneumotorax terapeutic
drept, b r’dat apical şi in filtra t ram o 'it subclavicular stâng. D ebutul aparent
al bolii înainte cu un an. 6 luni înainte la Sanatoriul M arila, i se ih stitu e pneumotorax terapeutic drept, care i-a am eliorat simptomele morbide.
Dela S m ato rip l Marina este trim isă în sanatoriul nostru p eatru rezectia de
bride.
.
.
La dat*, internării în Sanatoriul Moroeni,. picienta era afebrilă, stare
generală bună, tuse şi expectoratie reduse m atinale, s,puta baciliferă, g reu 
tate 44,800 kgr. Pulm onar, clinic fine m odificări resp irato rii la v ârfu l p u l
monului stâng, tăcere re piratorie pulmonul drept. R adiografia pulm onară ne
ara tă un pneumotorax terapeutic drept brid at apical, ineficace (cavernă de
m ărim ea unei nuci mici în lobul superior drept). In filtra t ram olit subclavicular stâng.
■Exam enul celorlalte ap arâte nu ne ara tă m odificări patologice. E vo
lu ţia păci ntei decurge normal, stare generată b m i în 3 lu n i câştigă 4 k g r.
în greuta.e.
. /
In

ziua de 4.1.1945, i se face sub control pleuroacopia rezectia a
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bride apicale cordoniforme, Rămâne o bridă apico-rnediastinaJă cu ţesut p u l
monar şi inserţie scurtă pe mediasţtin, ce n u se poate- rezeca. E voluţia
post-operator:e norm ală, , nioio reacţie pleurală sau generală. La, 2 să p tă 
mâni după Jacobăeus, se constată tendinţa m arcată la retracţie atelectazică a lobului superior drept. Im a g n a cav itară nu se mai vede decât ca o alună mică.
Controlul sputei ne a ra tă B. K . negativ.
L a 2 luni dela rezecţia br'd e.o r ge constată retracţia lobului s,uperior
drept, ca o bandă param ediaetinală, de grosimea unui police, cu imaginea
cavitară dispărută şi reexpasiune im portantă a lobilor mediu şi inferior. In 
filtra tu l stâng rem aniat p a rţia l, persistă imaginea c a v ita ră , subclaviculară.
B. K . constant negativ. L a 1.IV .1945, părăseşte sanatoriul la cerere,’ cu
starea de m ai sug.
Revine în sanatoriu după 2 lu n i dela p ărăsire, în 30 M ai 1945. De
clară că tot tim pul a u rm at insuf’. aţiile reg u lat şi control radiosoopic. R e
vine pentru ,tuse cu expectoraţie şi fenomene subiective anormale în liemitoracele ştang (junghiuri şi b â râ itu ri). Pulm onar se constată un pnoumotorax 1
drept electiv, cu lobul superior re tra c ta t para nodiastinal ca o bandă de circla
4 cm. lă ţm e şi lobii inferiori e x p in d o n aţi până aproape de nivelul claviculei
sus, iar lateral de abia se distinge conturul la peretele costal. Proces u lcero-cazeos câvitar lim ’- ta t subdavioular stâţig cu te id 'n ţă . evolutivă B. K .
pozitiv:
Bolnava declară ca a , făcut in suflaţii cu presiuni te rm 'n ilo -^îegative
la un dispensar din Bucureşti, la in terval de 12— 14 zile. L a noi conţinuşi ,
insuflaţiile pneumotoraxului drept, însă cu presiuni iniţiala 0 —ţ—4, term ina1e
v
; după introducerea a 200 cc. a e r -{- 34 —|— 36. D upă insuflaţii., •
deşi cu presiuni pozitive, bolnava n u se plânge de senzaţie de apăsare. Ul
terior la radicscopie, nu se constată o m ărire a p u n g ii ds aer. L a urm ătoarele
controluri radioseopice, se constată tendinţa din ce în ce m ai m arcată a
a lobilor inferiori, de a umpVe spahiul* gol răm as prin retracţie. electivă a
lobului superior drept. L a rein su flaţii nju şe mai pot (introduce decât 150—200
cc. aer, cu presiuni m ari pozitive. So fac ra r -la 2 'săptăm âni.
L a 8 Iunie 1945, se instiţue pneumotórax sjtâng obţinându-se un pneumotorace eficace bridat ax ilar.
L a începutul lu i Iu lie 1945, văzândjU-se tendinţa m arcată la dis’ocaţie lobară şi ne m ai putându-se insufla în condiţii normale se abandonează
pneumotoraxul drept.
L a 10' zile dela abandonare, o radiografie ne arată lobul superior
drept tu r ti t • param eiiastin al ca .o bandă densă, curbă, cu conoavitatei mediastinală, în tre marginea inEerioată a coastei a 2-a şi m irg in â s.up'rioârâ â
epastei a 6-a. de circa 4 cm. lăţim e, i n ’tânll o lo b ită azigos s,an o adenopatie, ia r lobul mediu şi inferior hip ertro fiaţi au ump’Vut to t sp aţiu l bernitoracelui drept ■răm as gcü. Deci s’a produs fenomenul de dislocare lobară
tipică.
L a 24.VIII.1945, se completează pneumotoraxul stâng cu Jaeobaeus,
obţiHandu-se un colaps to td . La 5.11^.1945, pacienta pără'Pjte sanatoriul fără
semne de reactivare a leziunilor drepte, ia r în stânga leziunile bine comprimate
B. K . negativ.
I
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Cazul de mai sus reprezintă tipul clasic al dis'ocajiei lobare.
Lobul superior drept s’a dovedit a fi inextensibil şiinexpansibil iar
lobul mijlociu şi inferior au hemiat, umplând cavitatea toracică şi
şi 'ocul ocupat în mod normal de lobul superior drept, cu toată intenjia noastră de a păstra acest pneumoîorax. Doream să păstrăm
pncumotoraxul, deşi semnul instalării dislocării lobare era evident, de- ,
oarece ne-au fost prezente constafări'e Iui Pruvost, Pierre Lucien, şi
Clermont, Jeannereţ, etc., în sensul că în cele mai promijăfoare
dis'ocă i lobare pot )apărea reactivări ale leziunilor cu emisiuni inter
mitente de baci'i.
Tofi autorii, cari au observat şi urmărit cazuri e de dislocare
lobară, au încercat a-i da o interpretare patogenică. Rezumăm pă
reri e acestor autori înîncercarea lor de a explica mecanismul acesior fenomene. ' ' . .
Mayenburg crede că este vorba de o hipertrofie a jesutului
pu'monar sănătos sau un emfizem compesa'or. Rist, Ravina şi Havhfeui'Ie cred că este o simplă distensie mecanică a a'veolelor pul
monare. In lipsa unui control anatomic, Demirleau, care a fă~ut o
serie de Iobectomii Iacâini, a constatat mărirea volumu'ui lobilor
rămaşi pe 'os, iar Ia examenul histo'ogic a constatat leziuni de (citat
după Sfoichifă) emfisem.
,
In orice caz în interpretarea mecanismu'ui ce rezidă la baza
fenomenu'ui de dislocare' lobară, trebue să amintim şi să reabilităm
legea Iui Donders (legea compensărilor). .
In forace, sistem închis şi semi-rigid, ori ce modificare în volum
a unei părfi ' din parenchim trebue să se compenseze cu alta, sau
exprimat în termeni de mecanică pu'monară: „Orice variafie a forjei
de tensiune e'astică a unui teritoriu pulmonar, trebue să se com
penseze” . Dacă anexăm legii Iui Donders legea Iui Morgan asupra
inextensibilifăfii şi inexpansibilită.'ii parenchinrvu'ui pu'monar patologic,
vom înfe'ege că forjele de tensiune elastică de origine fiziologică s u
pato ogică, nepu!and să-şi exercite aefiunea asupra unui fesut inextensibi! şi inexpansibil, se repartizează cu forjă crescu'ă arupta parechimu'ui rămas sănătos în vecinătate sau Ia disfanfă de leziuni,
* compensând prin acest parechim sănătos go'ul toracic. Acta'tă compen'are se raa izează cele mai dese ori prin hiperexpansiunea jesuiu'ui
sănătos.
Credem deci că, compensarea în dis'o'ările lobare se produce
printr’o distensie emfizematoasă a parechimu'ui sănătos. La aceasta
sistemul nervos vago-simpafic, al cărui rol este bine definit în feno. mene'e de const icfie şi dilatafie pulmonară , (Chadourne, Hennel şi
Cory'Ies, Monaldi), probabil că exercită, o aejiune sinergică cu aceia
a legi'or de mecanică pulmonară. Trebue amintită condifia .primordia a a unei pleure ^degajată de orice servitute cosfa'ă, pentru a se
putea produce fenomenul de dislocare lobară.
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CONSIDERATIONS SUR UN CAS DE SCLÉROSE LATÉRALE
. AMIOTROPHIQUE DOULOUREUSE
de
PETRE BRÂNZEI
Asistent Clinica neuro-psichlatricS Ia;i

Le soldai C. G. âgé de 42 ans, né à Tanacu, departement de
Vas'ui est envoyé à l'hôpital militaire Z. I. 284, le 10 Décembre»
1943 pour un examen neurologique^
A nt. H . O.. P ere m ort à la su ite d ’une T.B.C. pulm onaire: L a m èrré
est saine; une tante aurait, de^ troubles de -la .m arche, to u t dep’acement
étan t fatiguant.
'
'
..
Ant- perg. T iphus exantém atique en 1916. Comme enfant i l à Deaiicoup souffert d une céphalée intense, qu i cessa à l ’âge de l ’adolescence sans
aucun traitem ent- A 13 ans il eût une dermatose généralisée q u -il ne peut
définir et qui disparut sans la moindre trace. E n 1924 à l ’occasion de son
service m ilitaire, il a été intern a l'in firm erie à la suite d ’une maladie
fébrile avec asthénie qui d u ra un mois e t dont il ne peut rien prècisér.
H nie d ’autres maladies, notam m ent le chancre , vénérien.
M arié à l ’âge de
25 ans avec un fem m e qui p a ra it être saine, il eût
6 enfants. Le prem ier
et le deuxième enfant sont nés au térm^é
mais
m oururent des les prem iers jours. Le troisième fu t i un prématujre, foetus
m ort, et macéré. Le quatrièm e enfant n a q u it très p etit. A présent à l ’âge
de 12 ans, il accuse des douleurs de ty p e réum atism al dans les membres in 
férieurs. L a dentition
est irrégulière, l\é ta t psychique intact. Le 5-ème
enfant et le 6-ème sont sain^ aucune ta re somatique ou psychique.
Le m alade n ’use pas d ’alcool.
H istoire de la maladie. En 1936, à l ’âge de 35 ans . le malade
sentit la perte de ses forces.- ,,Je n ’avais aucune, de tra v a ille r” , nous
d it il. Deux ans après, pendant la marche, et même à l ’é tat de repos il
sen tit des crampes fo rt douloureuses dans les muscle? de? jambe?. D es
contractions rythm iques e t involontaires lim itées m êm e-aux segments des mê
mes mouscles accompagnaient les douleurs. H consulte un médecin qui m it le
diagnostic de reum atism e e t lu i préscrif une cure de salycilate de soude et
N aïod’ne, m ais le soulagement fu t nul.
A 38 ans, les cram pes -ipoutèrent aux cuisses, nous d it le maladp,
les douleurs étant provoquées p a r le f r o id , et la fatigue.
- . •c
,,U paraissait que des serpents se battaien t dans mes muscle?” , r a 
conte le malade- Une année plus, ta rd ces phénomènes s’accusèrent et peu-dant la n u it les jam bes, étaient prises par des contractions toniques en f l e 
xion, accompagnées de douleurs violentes.
A l ’âge de 40 ans ' il fu t appelé au service m ilita ire .. A cette occa
sion il fu t très • mécontent parsjque dèé q u ’i l . rom pait les rangs et fa isa it de?
mouvements rapides, il tom bait avec aisance. Ce -fait am usait beaucoup ses
camarades qui provoquaient sa chute pour se distraire.
.
.
- Cependent ses .^membres supérieurs étaient en', bon’ état, car' il ma- neuvrait l ’arme, avec energie. A u commencement' de l ’année 1942 i l observa
/x

' •

g
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que sa main droite devient sèche ; au. niveau du prem ier intero?,seux dorsal" _
ap p a ra it une gouttière à la place du relief m asculaire. L'es contractions
des muscles* "de . la m ain e t de l ’avantbras d ro it sont p resq u e continu s. Six
m o s plus ta rd il observe les mêmes symptômes au membre supérieur gauche,
la dim inuation de forces musculaires* e t des crises de hypertonie douloureuses.
E n 1943 à l ’âge' de 42 ans, la marche devient de p lu s en plus, d if
ficile, étan t obligé de s’aider d ’un bâton.
Comme il tom bait très souvent, il n ’oâait pas q u itte r la maison que
lo rsq u ’il éta it accompagné p ar quelqu’un.
E ta t présent. Dès l'entrée du malade dans notre cabinet nous sommes
frappés p ar l ’atrophie marquée et évidente des m u sses interossqux et desavant-bras chez ce type de constitution picro --asthénique. L a peau e s t 'd ’as
pect normal, 'élastique fia e . Le tisiUi adipeux et m usculaire sont réd u its de
volume. Les prem iers muscles interosseux dorsaux sont fo rt atrophiés, leu r
relief étan t remplacé par uné gouttière, su rto u t à la m ain droite. Les a n tre s
interosseux aussi que les muscles de l ’éminence thénare e t hypothénarè sont
atrophiés, effacés, la paume ay an t un aspect plan, m ain de singe.
A l ’extrém ité distale des avant-bras, on observe le relief net osseux sous
la peau. Les muscléq des bras sont hypotrophiques, de volume ré d u it; de
même lest muscles, des fosses suş-epineuşeş.
Les muscles* de la ceinture pelvienne et des membres inférieurs n ’a 
y a n t pas des modifications nettes de volume, opposent un contraste saillan t
aux muscles des membres supérieurs
M otilité. N ous observons des contractions fib rillaires et fasciculaires
dans les musples des mains, des bras, du doş et deş
fléch sieurs des
cuisses*.
’
Les mouvements d ’abduction des bras s ’exécutent avec dificulté comme
si ceux-ci auraient été collés a u tronc, m ettan t un tem'ps prolongé et l ’ef
fo rt du malade est évident. M ais qi le m alade fa it p lusieurs m ouvem ents
d ’abduction-adduction, les gestes prennent une u llu re, aisée. A u dynam om ètre
la force, musculaire est nulle.
1
L e malade marche avec difficulté, la jambe gauche plus fléchie sur
la cuisse, le pied touche le spl p a r v etalon avec un ch.bc accentué. A près
avoir marché environ 50 m ètres il accuse de la fatigue, des douleurs et
crampes dans ses membres inférieurs, les doigts accrochent leş talonş danş.
la progress’on du pas, le pieidi ba’aie le. sol.
'
Les petits obstacles ne sont- pad évités p a r .l’aocomodation du pas, e t
notre homme tend les bras pour prendre un appui quelquonque. On vo it la
souffrance e t la douleur sur son visage. Lorsque’ili se répose, nous m arquons
des contractions tonique^ en flex :on de ses membres inférieurs, accompagnées
p ar des douleurs vives;.
.
Le s ’gne de Remberg .est négatif.
»
..
I l n ’y a pas des troublements, intentionnels n i adiadococyenésie, asvnergie.
'
'■
-,
1
L a langue d ’aspect e t «forme norm ale présente des, fines .trem ble
m ents fibrillaires.
,
L a phonation et la d ég lu tit’on ne sont troublées.

\,
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Les mouvements passifs des mmbres inférieurs se font avec certaine
difficulté, les musc'es, étant en hypertonie spastique.
Reflex®. Les pupilles un peu inégales (la droite plus grande que la gauche)
ne présentent des troubles, à l ’accomodation, ni a la lum ière, * n i àüistance.
Le r. ostéotendineux et ostéopérios,tiques sont nettem ent exagérés aux
membres supérieurs- ,
Les rôtùliens et achiliens, ne sont pas troublés.
, Les reflexe crém àstériens sont abolis.
Le s'gne de ^Babinsky est présent ,du côté droit, fo rt positif en éven
ta il du côté gauche.
■
On obtient le reflexe pharyngien
• Le reflexe m assetérin absent.
._
Le malade déclare q u ’il ne p eut pas reten ir longtemps l ’urine, mais
nous ne constatons pas de troubles sphinctériens nfets, leş lingeş şont pro
pres, sans odeur urineuse.
■
L a sensibilité objective superficielle e£ profonde sont conservées.
La scns.bilité snbj etive. Il accuse des parésthlésies et deş fortş a l
gies aux niveau des membre^ inférieurs, surrvenant p a r crises d u ran t quel
ques minutes- Cee symptômes sont intenses et pro’onigé? pendant la nui{
et accompagnés par des crampe“, m usculaires persistents.
L a pression- f,ur les muscles e t le s tra je ts nerveux ne provoque paş
la douleur.
•
Les appreils réspirhtoire, cardio-vasculaire,
naire sont exempts de troub’eş, à présent.

digestif

E ta t psych qnc. L ’affectivité d u malade est
vers les douleurs dont il souffre beaucoup.

entèremenj dirigée

On n ’observe pas de troubles m entaux.
Examens de Laboratoire,
Sang.

; , ’

R. B. W. !
Meinicke { négatifs
Citochol I
'

-

et

gén ito -u ri
en

'
•

L..C.R.

'

Lymphocytes 0,31
N. Appelt
Pandy
R. B-W.
Citochol

négatifs

$i nous résumons maintenant les faifs cliniques nous trouvons:
1. Des contractions fibri.laires aux niveau des membres) du
tronc et de la langue.
' .
<
2. Atrophie très marquée des muscles des avant-bras et des
tnains,- hypotrophie des musc es des bras et de la ceinture scatu aire,
v 3. Exagération nette des reflexes osfeolendineux aux membres
supérieurs.
. v
Signe de Babinsky. ’ ,
5. Algie des membres inférieurs sans troubles de la sensibi
lité objective.
^
Nous sommes donc en présence d’un cas de sclérose latérale
amiofrophiqüe qui a comme début l’algie des membres inferiurs, compliv
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quée ulferieurmenl- pendoni' une évolution lente, par une paraplegie
spastique et omiotrophie tardive des membres supérieurs.
Le début de la maladie de Çbarcot avec paraplegie spastique
est une variéié rare.
"
/,
Sauf l’exception de Ballet, le début douloureux n’est pas signalé.
3e crois utile de présenter ce cas qui débute par I alg:e des.
membres inférieurs, symptôme qui s’aggrava par l’évolut'on de la ma
ladie jusqu’à la fase prébulbaire dcns laque b le malade vient nous
consulter. Puisque l’algie est un phénomène primaire, intense et ténace qui trouble le malade plus que la paraplégie et l’amiotraphie,
ayant ces caractères, nous la considérons non comme psychogénetique,
mais réè'e.
Enfin nous croyons que ce cals est une pièce qui peut compléter
l’étude des différentes posibilifés du début et de l’évolution de la
sclérose latérale amiotropbique.

REUNITĂ PIGMENTARĂ CONGENITALĂ ŞI FAMILIARĂ*)
de
HURMUZACHE E ,

NUBERT IONESCU

şi

BRÂNZEI ELENA

Avem onoare a vă prezenta pe femeia Hârcă Măria în vârstă
de 27 ani, necăsătorită, fără profesie, originară din Corn. iTomeşti
3ud. Iaşi d.npreună cu doi copii naturali, un băiat în vârstă de şapte
ani şi o fetijă de trei luni.
Mama dimpreună cu-•sugarul se află în prezent în serviciul de
pueri-cu’fură deoarece nu şi poate creşte şi întrefine copiii având ve
derea foarte mult scăzută.
Antecedente h^do-colaterale. P ă rn '.ii nu erau rade de sânge. A av u t
p a tru f r a ţi; din aceştia doi au murit, de ml'ci. Bolnava n u semnalează în
fam ilie şi între rudele de sânge cazuri de deficit vizuali
c’
Antecedente personale. Tuse convulsivă în copi\ărie, m alarie în iarn a
.anului 1944/45, neagă m aladiile venerice, n u a avut av o rtu ri, nu consumul
bău tu ri alcoolice, nu este fum ătoare. N u a fost capabilă să înveţe la
şcoală.- A re doi copii nelegitim i dintre care p rim ul în vârstă de şapte
ani are vederea m u lt dim inuată.
Istoric. M ama declară că dela v ârsta de şapte ani, a început să nu
m ai vadă pe înserat., ia r cu tim p u l n u m ai distingea obiectele ’a lum ina
artificială- In ultim ii şapte ani, alterarea vederii s’a accentuat astfel încât
chiar la lum ina zilei nu m ai distinge obiectele decât „ca prin sită ” ., cum
se exprim ă bolnava, astfel încât esjte în im posibilitate a se conduce şi în 
g riji copiii. T ot dela mantă ne informăm că prim ul copil în v ârstă de
şapte ani are vederea scăzută în tim pul crepusculului dela vârsta de p a tru
an:, ia r în ultim ul timip vederea a . dim inuat şi la lum ina zilei.
*) Comunicare făcută la Soc. de „Medici şi Naturalişti* Iaşi.
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Examenul oftamologie a l mamei relevă" urm ătoarele: N istagm us în 
continuu. A quitatea vizuală — 20 cm. Tensiunea oculară, norm ală. Câmpul
vizual nu se pdate măsfu!rja d a t fiiqd intjelccţt(ul redua Examen skiiasoopi©:
Hiperm etropie la ochiul drept, oe nu se Corija. Examen biomicroscppic: Cor
neea şi cristalinul tran sp aren te; în vitros) filam ente şi flocoane ce fac a proepe im posibil examenul oftalmoscopic. ,
. !
După atropinizare, se observă o p ap ilă optică decolorată în alb gălbui
ca de ceară, cu m argini • neregulate, decolorajie galben rubinie. In ju ru l
papilei ret na de aspect tu lb u re, m arb rat, galben rugiiniu. U rţnează o bandă
de retină de aspect re la tiv noipnjal, după care se văid depozite pigimentar
neregulate şi diseminate ca un desen os,teo-blastic, sa,u de cuiburi
dkj
păianjen, virând dela culore brună până la negru, sa tu ra t. >
;
R etina ca şi . clior’oida, atrofică, sub ţiată, cu o strâm toare accentuată
a vaselor, care în p arte su n t obstruate. Petele pigm entare ca şi degenerarea •
chorio-retiniană interesează şi p eriferia ; retinei cu regiunea m aculară, la
am bii ochi.
Copilul, băiat de şapte ani, p re z in tă o degenerare re tin ia n ă -tip ic ă , cu
hemeralop'e şi deplasarea pigm entului incipientă.
A l doilea copil, o f e tită de tre i lu n i, oftamoliogic p rezin tă h ip er
metropie. E ste necesar a şe obseiţva evoluţia de abiotifofie eventuală.
I

A nalize de laborator.
U rină:
Mama
•
'
t album ină, absent;
Sânge: absenta hem atozoarului palustru.
zahăr, absent;
calciu 0,080 O/oq
'
P . H. 5;
'
Meinicke, negativ
sediment, numeroase leucocito
H echt, negativ
,
■
'. ■ ’
libere şi .grupate!
Copilul sagar:
Sânge: Meinicke negativ
Citocol negativ ■
H echt t t

'

,
’

■■

\

Rezumând constatăm că din punct de vedere oftamo'ogic, mama
prezintă o retinită bioculară congenitală şi a debutat din prima copiărje cu hemeralopie, spre a diminua încontinuu aquitatea vizuală,
astfel încât Ia vârsta de 27 ani să o piardă şi în punctul de fixafie
central.
Primul copil prezintă aceiaşi afeefiuno bioculară ca şi mama; cu
deplasare pigmentară incipientă, şi degenerare retiniană tipică..
AI doilea copil sugar, fetifă, este de urmărit în evolufie şi
deremarcat pozitivitafea reaefiei Hecht în sâng. Este necesar a se
(Iua în considerafie că ambii copii sunt nelegitimi.
Evolufia lentă şi continuă aduce prin lezarea jnaculei pierderea
definitivă, a vederii în această zonă. Vogt a descris în această zonă
un desen de aspectul unui fagure de miere. Ginsberg descrie în degene area avansată o gaură sau,' o pată întunecată în zona maculară.
Degenerarea maculară variază; în unele cazuri ste^ionează ca
un scotom inelat (krause), unii bolnavi pot seri şi ceti până Ia o
vârstă înaintată^ iar alfii Ia treizeci-patruzeci ani devin orbi.
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Sunt cu toiul excepţionale carurile când leziunea'este uni-OGuIară.
Etiologia acestui sindrom este necunoscută. Adeseori se constată
asocierea cu deficiente intelectuale sau surdo-mutitate. -

Etiologia nefiind cunoscută, tratamentul este neprecis. Se re
comandă ochelari protectori, injecfiî ai stricnină, tratament în raport
cu reacfiile, humorale şi eventuală insuficientă glandulară, vifaminoterapie în care să. predomine A. B. C.
S’a încercat înfiltrafia şi secfiunea simpaticului cervical, decorticarea carotidei (Leriche). acecolină, nicotină, (Celai) barai retro-'
bulbar cu dionină, clorură de sodiu (jodl), sulfamide.
Toate metodele pomenite pot aduce ameliorări parfiaîe, ca o
consecinfă a clarificării relative a humorilor, însă »pentru saurt timp.
Patogenic se. incriminează sifi isul, T. B. C. alcoismul, tul—
, burările glandulare 'în care lobul intermediar al hipofizei cu hormonul
intermediar, ar avea rol principal asupra pigmentaţiei; nu se cunoaşte,
însă mecanismul şi nici rezultatele administrării acestui hormon.
\
’ Autorii Anglo-Saxoni şi Germani susfin că ar fi o Iară dege
nerativă reîiniană, o abiotrofie hereditară.
In statistica clinicii oftamologice din Iaşi această afecfiune are
o freqvenfă, redusă de 2-3 Ia sută cazuri pe an, incriminându-se
qonsanguitatea.
V. ' \.■
Tratament. Dela începrut mamei i s’a administrat un tratament
ocu’ar local cu atropină, injecfii retrobulbare cu soluţie dionină 3%,
sulfamide albe, vitamina C. 12 injecfii, bisiinut 12 injecţii, biodură
Hg. 12 injecfii.
.'
;
Social ar fi indicat Ia această femeie sterilizarea prin ligatura
trompelor, dat fiind greaua sarcină ce o aduoe societăţii, spre a nu
se întâmpla ca Ia o familie din Poieni-Iaşi de exemplu unde din
zece copii şase au fost orbi.

COLECIST1TĂ ACUTĂ
INTR’UN CAZ DE SITUS INVERSUS COMPLECT
•

.

D -r H. MAKELARIE

de

şi

•

D -r A. SANDESCU

Cazurile de ;inversiune complectă sau parfială de viscere sunt
uşor diagnosticate astăzi, grafie. examenului radioscopic.
Transpozifiunea aceasta de organe este întotdeauna bine toerată
şi nu dă Ioc Ia vreo stare maladivă care să permită întrevederea
existenfei unei asemenea entităţi clinice.
Examenul radiologie ne dă aşa zisa „imagine în oglindă” a
organelor corpului examinat şi înlesneşte astfel un asemenea diagnostic.'
îmbolnăviri diverse sunt fireşte şi în asemenea organisme şi
în astfel de împrejurări s’au publicat cazuri de Situs .inversus complect,
unde îmbolnăvirea afecta unul sau altul din-organele astfel inversate.
Aşa au fost publicate cazuri de Situs inversus complect cu
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apendicită în cari cazuri semnele locale inflamatorii erau localizate în
fosa încă siângă.
Profesorul D. Danielopolu şi Doctorul V. Dănulescu au publicat
un caz de Jranspozifie complectă de viscere cu simpfome clinice de
insuficienfă mitrală şi aortită cronică în care caz toaiă simptomato
logia clinică şi radiologică se înfăptuiâu în partea dreaptă a sternului
— în hemitoracele drept.
,
'
In cazul nostru de Situs inversus complect, transpunerea de
viscere fiind bine suportată, cunoaşterea acestei inversiuni de organe
a trecut neobservată pentru pacienta noastră, până în momentul când
bolnava de cari vorbim, fiind cuprinsă de dureri violente în Ipochondrul stâng şi consulfându-ne, am descoperit acest viciu de i n 
forma]iune organică de cari era afectată.
lată în scurt, observafiunea c inică a acestui •caz. '
E ste vorba de fem eia M. B. T. ’ de ani 63, din V alea-Bărbuş C.
L ung Muşeel, care a fost ■văzută de noi pentru p rim a dată cu câţiva ani
în urm ă cât şi ulterio r p en tru dureri m ari în Ipochondrul stâng; dureri ce
au survenit sub form ă de crize acute, uneori de lungă d u rată şi cari s’au
repetat apoi la intervale neregulate.
.
/ ,
La antecedente personale şi heredo-colaterale ale pacientei nu găsim
nimic deosebit a f i relatat.'
1
,
Isto ricu l boalei actuale. Crizele dureroase desfpre cari vorbim ’ s’au
instalat aproxim ativ acum 6 ani, când bolnava aflându-se în plină să
nătate a sim p t pentru prim a d ată d u reri extrem de violente în ipochondrulstâng, dureri ce irad iau în spate la baza toracelui stâng şi în E pigastru.
D urerile acestea s’au însofit de v ă rsă tu ri alim entare şi biliare;
Crizele dureroase astfel instalate în tretăiate ' de perioade dci acalmid
relativ ă au d u rat aproxim ativ 6 zile, după cari, grafie tratam entului u rm at
, (uroform ină Gobey şi regim ) aii d isp ăru t complect, nelănând nioiun a lt
semn de boală.
N
D upă - 6-8 luni de sânăltate deplină, boala a revenit cu aceleaşi fe 
nomene de crize ’ extrem de dureroase, ou toate caracterele arătate m ai su s;
şi to t astfel la intervale de 6-8 lu n i — p rin îndepărtarea de regim şi ne
glijarea în făp tu irii tratam en tu lu i recomandat, boala s’a repetat încă
&n'
câteva rânduri cu aceiaşi înfăţişare clinică..
•
Starea prezentă. Bolnava este în v ârstă a stă z i' de 63 ani.; are 61 k gr.
g reu tate şi este norm al desvoltată c â t ' priveşte conform aţia exterioară a
corpului. P rezin tă un tip constituţional long:lin — astenic. Tegumentele
şi mucoasele norm al colorate. Ţ esutul m uşchiular adipos slab dezvoltat.
Sistem ul osos norm al. In regiunea tiroidiană o mică guşă cât m ărim ea
unei nuci, mobilă cu m işcările de, în g h iţire. E arin x iu l norm al c o ^ ra ti
G rupele1 ganglionare externe — uşod palpabile în ambele regiuni cervicale.
Toracele alu n g it — sonoritatea normală- L a ascultaţiunea^pulm onară, m u r
m urul vesicular norm al, fă ră niciun sgomot supra-adăiogat.
Aparatul eardio-vaseular T. A ., 14-8 la ap. W . L. P u lsu l reg u lat
80 pe m inut, bine b ătut. Cordul situ a t în hemitoracele drept, se delim itează
p rin percufie pe, o zonă pirifo rm ă cu baza la stânga şi v ârfu l la dreapta
având 9 cm.' diam etru lo n gitudinal şi 12 pm., d iam etru transversal. Ma*tita te a precardiacă astfel delim itată este situ ată .în hemitoractele
drfcpjt

/
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în tre sp aţiu l a l f l l - a ş i , s p a t u l al V i-a in % c o sta l în dreaţpta. B ătăile
v ârfu lu i inim ei (şocul apexian) găsindu-se la p alp ar ca d ig ita lă c â t
şi
ascultătoriu în sp aţiu l al V l-a intercostal lp 7 cm., d ep ă rta re de m arginea
d reaptă a s te rn u lu i., Ascult&ţiunea cordului n u a ra tă nim ic deosebit ,în
a fară de un uşor suflu sistolic la . vârf, fă ră n ici o propagare.
'Api. digestiv. A petitul p ă stra t, nimic deosebit gastro-inteştinal. M atita te a hepatică o găsim în lip o h o n d ru l stg., unde notăm disp an tiu n ea so- •
n o ritătii obişnuite a spaţiu lu i lu i Traube. A ceastă matitiate hepaijjcă estfc
cuprinsă în tre a l VTI-a spaţiu intercostal stg., şi nivelul rebordului costal
stg., la un la t de deget sub falşele coaste în stânga.
In cuprinsul acestei m a titâ ti ş i în apropierea de rebordul costal s t g .,;
şi anume pe m arginea externă a m uşchiului d rep tu l abdominal stg., găsim
punctul cistic dureros (punctul lu i M urphy) c h ia r la o presiune d ig itală
uşoară. Splina percutabilă în hipoclondrul d -r.,^ pe lin ia m edio-axilară
şi anume pe o zoină de un la t de deget, situ a tă în tre coaste 9-11.
A p aratu l uro-genltal. Norm al. Lojile renale libere. U rina n u are
nimic deosebit a fi notat. Ureea sâng. 0,45 Ko-tarski.
Sistem nervos. Sensibilitate norm ală. Reflexele ■osteo-tendinaass n or
male. Reflexele abdominale abo'ite.
•
,
.
Examen radioseopie. Radioscopie abdominală cord, pulmon. Pulm on.
Ambele câm puri pulmonare de transparentă norm ală. D iafragm ul stg., da
m obilitate redusă, bolnava acuzând dureri de aceiaşi p arte. Cord» VarfuJ.
cordului bate la un la t de deget sub diafragm iil dirept.' Cdosa ao rti \se
proectează în hemitoracele d -r., C onfiguraţia cordului norm ală, insă in 
versată. Abdomen; A ria ficatu lu i uşor m ărită, se găgpşte proectată în
hipoclondrul stg.
•
.
E x : eu substanţlă de contrast. Stom acul în p o ziţie, stângă,
mică
curbă priveşte spre hipoclondrul stg. Mobil, curburi regulata, kinezie n o r
m ală. Evacuare norm ală. B ulb duodenal norm al ca form ă, inversat, -se găH
seşte în hipocllondrul stg. p u n c tu l cistic net dureros la .presiune. Colant
Cecul se găseşte în fosa iliacă stângă, bine um plut cu substanţa de con-*
tra st, mobil. Apendice vizibil în poziţie desdedentă, uşor sensibil la p resiune, mobil, norm al, bine um plut cu substanţa de contrast. U nghiul hepatic,
a l colonului transvers de calibru norm al, form ă norm ală, invers situ a t. Co
lonul deseedent, şi sigmoidiian, normale ca form ă şi calibru, situ ate îln
- flancul şi fosa i l ’acă dreaptă.1 '

Socotim că expunerea c'inică şi radiologică ce am făcui, înve
derează în destul diagnosticul da Co!ecistită acută în acest caz de Situs
Inversus complect, ce Tam relatat, încât numai este astfel cazul
a face şi un diagnostic diie'enfial în această cauză..
De altfel bolnava înţelegând să urmeze .cu sfricfefă regimul
şi tratamentul dat, n’a mai avut crizele boalei despre care am vorbit,
de aproape un an şi jumătate.

<r
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Medicină socială

!

\

Organizare sanitară

ACŢIUNE^ DE PROPAGANDA SANITARĂ
IN MEDIUL (RURAL
D -r GH. COSMA

Medic igienist de plasă

Propaganda sanitară în mediul rural a fo:t una din problemele
de căpetenie care a ocupat intens Ministerul Sănătăţii. Această acfiune
a fost determinată de realitatea mai mult decât dezastruoasă în care
se găseşte populaţia din mediul, nostru rural. Aceasta acfiune de
propagandă sanitară a fost pornită cu mu't elan, aşa cum se pornesc
toate acţiunile noui, pentru ca repede să fie abandonată, sau în
cel mai bun caz lăsată mai moale. Pentru a dirija această acfiune
de propagandă sanitară, Ia Minist. Sănăt. a luat fiinfă o direcţiune
a propagandei, care avea, şi mai are încă rolul de a coordona în
treaga acfiune de propagandă. După :ce-sau dat ordine ca fiecare
medic şi personal sanitar să ia parte la această marè acfiune, Di
recţiunea „ de propagandă sanitară a văzut de bine ca să editeze
câteva tablouri menite a populariza anumite noţiuni medicale, ta
blouri cari uneori nu reproduceau nici pe departe intenţia voită. Iar
propaganda sanitară impusă medicilor a fost repede abandonată de
către aceştia. Motivele cari au dus Ia saceasta au •fost multiple, şi
printre .ele vom aminti doar următoarele:
1.
Lipsa unui locd popriu. Ca să se fină o conferinţă, o de
monstraţie e nevee de un .locol propriu. Nu esfe destul ca să -invităm
oamenii Ia şcoală, să Ie -ţinem un logos de 10-15 mnute şi apoi Ia
revedere peste una lună de zile. Trebue un Tocai special — în speţă
o Casă Culturală — unde să se găsească diferite tablouri murale,
aceasta pentru motivul că cele spuse de conferenţiar ,să fie de
monstrate măcar' cu planşe dacă nu cu altceva.
!
2 : Lipsa 'de tablouri murale. Cred că este aproape inutil a fine
o conferinţă dacă nu putem să arăiăm mai intuitiv ceeace vrem să
spunem, măcar pe planşe.
3. Lipsa de interes a populaţiei. Trebuè să recunoaştem că
popu-afig noastră rurală nu înbrăfişează cu drag conferinţele, de
monstraţiile etc. Dacă se întâmplă de vin Ia prima conferinţă, Ia
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doua sau a treia numai vine aproape nimenea. Soluţia cea meii
bună ar fi ca populaţia, sau o parte din■ populaţie, sd fie constrânsă
a frecventa conferinţele, sau cursurile şcoalei ţărăneşti. S ar putea
obiecfiona' că în cazul acesta am restrânge libertăţile individual©.
E drept, dar având în vedere scopul; "cred că nimic nu ne poate
împedeca de a pune în practică principiu!.
4. Lipsa de mijloace de comunicaţie. Pentru a face o pro
pagandă sanitară, aceasta trebue să fie o propagandă susţinută, adecă făcută în mod sistematic şi perseverent. Dacă ţinem azi o
conferinţă, a doua peste câieva săptămâni cu ocazia unei inspecţii
sanitare, aceasta nu are niciun rost. Ori, cum poate să ţină medicul,
sau altcineva, un ciclu de conferinţe dacă nu are ia îndemână mij
loacele de comunicaţie în mod grahiit, căci salarul ce-I primeşte nu-i
permite-ca să-şi angajeze căruţă. Statul sau comuna ar trebui să-i
pună Ia. dispoziţie, în mod cu totul gratuit, mijloacele de transport.
5. L psa de inventar culinar. Dacă medicul sau sora de ocrotire ar dori să deschidă o şcoală de gospodărie casnică, nu poate,
deoarece lipseşte inventarul . cu inar, vesela etc. Deasemenea lipsesc
materiile prime, din care să gătească mâncarea. S a spus că acestea
să fie aduse de către eleve, ceeace este refuzat în mod sistematic.
Şi aci ar trebui ca să se găsească o soluţie intermediară, făta de
care şcoalele de gospodării casnice nu pot funcţiona.
.
f
Am expus în cele de mai sus câteva puncte arătând motivele
pentru care nu se' poşte face o propagandă sanitară susţinută. Vatrebui ca să se găsească soluţii pentru toate greutăfle dică dorim
să faoem ou adevărat o propagandă sanitară susţinută, bine dirijată
şi eficace.

d

I I . ' JU S T IF IC A R E A

A C Ţ IU N II.

Să vedem acuma' cari sunt motivele pentru cari acţiunea de
propagandă sanitară în mediul rural este. justificată. Vom aminti în
treacăt pe cele mai importante.
‘ 1. Mortalitatea generdlă. Din 28 de State europene şi extra
europene, România are cea mai urcată morta itate generală cu pro
porţia de 19.4 (1930) cea mai mică mortalitate având-o Noua. Zelenda, cu abea 8.6 %o- In. ultimii 15 ani de când organizarea noastra
sanitară s*a desvoltat în mod simţitor, constatăm că mortalitatea nu
a scăzut decât extrem de puţin şi anume: dela cifra de 23.7 %o .
cât ere în 1921, Ia. 21.1 %o.în 1935. Deci mortalitatea generală a
‘scăzut cu abea 2.6%o în timp ce nafa.itatea, în aceaş perioadă
de timp ă scăzut cu. 8.8%.
2.
Mortalitatea infantilă. Dintre 21 de ţări europene şi extraeuropene, în 1930 ţara noastră se afla în fruntea tuturor ţărilor
cu o morta’itate de 17.6°/'o, cea mai mică mortalitate infanti.ă având-o Noua Zelanda cu proporţia de 3.5%. Procentul de 17.6%
este cel mai scăzut procent înregistrat Ia noi în u timii ani, şi el
reprezintă totuşi 'în cifre g'obale un număr de 109.955 de copii ,
morţi înainte de a fi înplinit vârsta de un an. Mortalitatea infan
tilă a scăzut în toate ţările, şi în timp relativ scurt, .numai Ia
noi cifra se menţine în jurul proporţiei de 20.0%.
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3. Mortalitatea prin toii infecto-contagjoase. In timp ce mor. talifafea prin febră tifoidă la noi este de ,5 Ia sută de mii de Icc,
în America este de numai 1 Ia suta de miiIoc. Mortalitatea prin
scarlafină-Ia noi este de, 17 Iasută de mii de Io:. în America de 4.
4. Mortalitatea prin tuberculoză. Dintre 12 state europene găsim că cea mai mare mortalitate o are Ungaria cu 194 Ia suta.
de mii de Ioc., România cu 182, iar cea mai mică o are Danemarca
cu numai 68.
5. Excedentul natural. Deşi ne aflăm în fruntea ţărilor cu- cel
— mai mare excedent, totuşi acestaa scăzut dela 15.9% o cât
era în 1906, până Ia 10.9.%0 în 1935. In unele provincii ale ţării,
ca Banatul, excedentul a ajuns chiar la minus 2.3%o în 1935.
6. As stenţa naşterilor şi a bolnavilor în mediul rural. Din foîa.ul naşteri or dirdrun an (1933) rîn mediul rural 6.4% nu au
avut niciun fel de asisţenfă; 58.8 % (global 306.930 naşteri) au
asistente de „babe” sau moaşe empirice fără diplomă şi abea
34.8% au beneficiat de asistenţa unor moaşe diplomate. Dease-'
mmea până când Ia noi abea 1.2% a grâvide'or nasc în mafernităfi, în Rusia Sovietică s. ex. s’a ajuns ca 20% a gravidelor din*
mediul rural' să nască în instituite de maternitate, şi mai mult ca
65% din gravidele din mediul urban.
Apoi din totalul deceselor în 1933, 77.6% nu au beneficiat
ţj®
^
asisfenfa medicala înainte de. moarte, şi numai
,22.4%a morfi'or dintr’un an ap fost văzufi de medic. Analizate
pe grupe :de vârstă, constaffăm că 89.7 % a decedafi'or sub vârsta
de 1 an din mediul rural nu au avut niciun fel de asisţenfă me
dica ă înainte^ de moarte şi 74.6% a decedafilor deîa, 1-14 ani
nu au fost văzufi de medic înainte de a muri.
III.

SCOPUL A C Ţ IU N II D E PR O PA G A N D A

SANITARA.

Să vedem^acuma care este scopul acfiunii propagandei sani
tare. Le putem reduce Ia următoarele:
1. Protecţia elementelor sănătoase. Prin aceasta se înfelege că
va trebui să dăm în special o deosebită atenţie elementelor sănă
toase atât , somatic cât şi biologic. Acestor elemente va trebui să
Io ^creem condifiî optim© d© desvolfore, p©nfrucă ele sunt rezervorul
bio.ogic al neamului.
/
2. Păstrarea sănătăţi lor întfegrale. Va trebui ca acestor in- ^
divizi să Ie păstrăm sănătatea integrală, atât soma'i:ă cât şi biologică.
3. Ridicarea optimală a capacittăţii de rezistenţă şi a valorii
biologice a capitalului uman. Ridicarea optimală a capacităţii de re
zistenţă o putem face cu ajufforul a diferite .vaccinări, iar valoarea '
bioogică prin ferirea lor de agenţii 'cari ar putea altera plasma
germinativă.
IV .

P R IN C IP IIL E P E C A R E S ’A CLĂDIT

SISTEM UL ACTU AL D E M ED ICINA 1 PREV EN TIV Ă ,

1.
Să deplasăm centrul de gravitate al acţiunii sanitare deîa
oraşe Ia sate,
^
Intr adevăr până acuma acţiunea sanitară a ?ost mai activă

l
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în mediul urban, deşi nimic nu justifică aceasta. Atâta timp cât
populafia rurală este de 80°/o din întreaga popu'afie, este normal
ca acfiunea sanitară preventivă să fie îndreptată înspre mediul rural,
ca atât mai vârtos cu cât populafia rurală este rezervorul biologic
al neamu'ui.
2. Să se introducă acfiunea specialistului în problemele de igienă şi salubritate publică. ^
Această latură a medicinei preventivă a fost lăsată până a- .
cuma pe seama medicilor de circfie, cari pe lângă faptul că aveau
atribufii — mixte: curative şi preventive, dar nu aveau pregătirea
necesară în acest domeniu. Ori se ştie ce rol important joacă acestea în buna desvolfare a individului, desvoltare somatică şi bio
logică.^
r,
. /
3. Generalizarea rnstitufiei surorilor de ocrotire.
Creiată în anul 1919, această instiiufe ai isvorât din adânca
necesitate de pe teren. dictată de precarea situafie a popuapei noastre
noastre rurale. Cum această mstitufie are deja o vechime de un
sfert de veac, utilitatea ei a fost pe deplin verificată. S’a dovedit
că numai o femee — sora de ocrotire — poate să intre în intimi- \
tafea familiei, numai ea este ascultată, numai ea poate să facă
educajie necesară. Ceeace este regretabil, e cănumărul acestora este
prea mic. Ne trebue multe _surori de ocrotire, ne frebue una de
fiecare comună, dar în acelaş timp va trebui ca să Ii se creeze
condifii de activitate, cazare efc, corespunzătoare gradu'ui.
'4. Introducerea acfiuni competente a medicu'ul specialist în ma
rile probleme (T. b. c. etc) f.'e prin interme'iul Caselor de Ocrolre
dela plasele sanitare, fie prin dispensarul ambulant.
Până acuma bolnavul era acela care se declasa Ia specialist.
Ori va trebui ca acesta să se deplaseze în mediul rural, fie prin
intermediul Caselor de Ocrotire dela p’asa sanitară, fie prin dis
pensarele ambulante. Prin inferm'ediul acestora' se poate face o de
pistare ştiinfifică a diferitelor maladii,' precum şi educafia igienică
necesară. Nu boViavu! — în spefă po'uair — este pentru medic,
ci acesta pentru bolnav, pentru, populafie. Deci ••să se coboare în
mijlocul ei, să o tămăduiască, să o instruiască.
V.

FA C T O R II

C A R I IN FL U E N Ţ E A Z Ă M ER SU L
SĂNĂTĂŢII P U B L IC E
7

'

Sănătatea publică este în strânsă corelafie cu anumifi factori
externi cari influenfează în mod hotărâtor evolujia etno-biologică a
populajiei. Printre aceştia vom aminti următorii:
.(
1. Factor cultural. Se ştie că aco'o unde nive'ul cultural este
ridicat, evoluat, şi sănătatea publică — până Ia un punct' oare
care — este ridicată. Acest.fapt se poate ilustra şi cu exemple:
cu cât ne apropiem mai mult de partea de Vest o fării, cu atât
sănătatea punică este mai ■ ridicată, •măi avansa!ă.
2. Factorul economico-financiar. Se înţelege de'a sine că acest
factor are un rol hotărâtor în toate domeniile. Numai pr.ntr’o stare
economico-financiară bună putem ajunge Ia o situafie înfloritoare în
toate domeniile, ca şi în sănătatea publică de altfel.
'' . ■ '
i-.
M. M. R.

-
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3. Factorul moral. Mă gândesc !a căsătoriile ne'egifime, la con
cubinaj cari au Ta - baza lor lipsa de moralitate. Ştim cu toţii ce
influenţă are acest factor asupra unei deşvotări armonioase'a familiei.
4. Factorul pitolegic. Acesta este în strânsă legătură cu factorii
de mai sus. Se înţelege că acolo unde primii trei factori sunt în
ascendenfă, şi factorul patologic este mai redus. Altfel bolile cele
mai variate bâniue cu furie în sânul populaţiei.
5. Factor edilitar. Deşi acest factor este în strânsă conexiune
cu factorul economic, am ţinut totuş să—
I amintesc separat, deoare
ce am observat că nu în toate locurile unde- este bogăfie este şi
confort. Astfel în jurul Haţegului, deşi oamenii sunt înstăriţi, totuşi.
trăesc într’o promiscuitate vrednică de plâns, şi în case mizerabile,
cari dau serioase perfurbafiuni în bunul mers al sănătâfii publice.
6. Factorul alimentar. Cunoaştem cu foţii fe'ul de trai al ţă
ranilor noşfrii. Regimul alimentar este insuficient caVativ şi ' canti
tativ fa jumătate din popule[ia noastră, iar restul de jumătate in_suficeint din punct de vedete al corifinutului în alimente plastice
şi esenjia'e. He oprim aci — pentru a numi cu un singur cuvânt’ —
toţi factorii de mai sus, mizeria, care va trebui combătută cu toată
energia.
V I. O R G A N E LE D E COM BATERE

Pionerii acestei lupte sunt: 1) medicul de circfie cu întreg
personalul în subordine, ca sora de ocrotire, agentul sanitar, moaşa
de circfie. 2) medicul igienist de plasă cu tot personalul auxiliar dela
plasă, 3). învăfăforii şi învăfătoarele, 4) preofii, 5) notarii şi 6)
tofi intelectualii din comună. Acest personal numeros a fost obligat
să facă propagandă sanitară la sate, să facă adică conferinfe de
popularizare a cunoştinţelor din domeniul -medicinei, igienei şi-sa
lubrităţii publice, conferinfe cari trebuesc făcute în colaborare cu alte
societăfi ca: Astra, Fundaţiile Regale, Liga Culturală, Casele Na
ţionale întâmpinate de aceştia aşa că numai revin. Totuşi personalul
medical până Ia găsirea unor alte metode, va trebui ca să facă
şi pe mai departe propagandă. Ia fiecare ocazie ce se iveşte. Astfel
cu ocazia vaccinărilor anti-varioloiee, anfi scarlatinoase, a consultafiilor de puericultură, consultafii prenatale, consultaţii generale, cu
ocazia vizitelor Ia şcoală efe, etc., vor difuza pe cât posibil cunoştiinfe din domeniul medicinei etc. Ţin să amintesc că singurul
organ serios în această acţiune este sora de ocrotire, şi aceasfai
numai în cazul când ea este conştientă de chemarea ei, de .răs
punderea ide o are. In ultimii ani s’a încercat ca să se înlocuiască
lipsa surorilor de ocrotire, cu învăţătoare,, care au fost chemate chiar
Ta un curs de inifiete. Aceasta s’a făcut cu surle şi cu sgomof, pen
tru ca după ce acestea s’au reîntors ,în mediul rural,, să nu facă
nimic. , Nu este chemarea lor, nu au nici timp. Ele pot fi ,un
auxiliar foarte preţios' al soréi’ de ocrotire, dar nu pot să o în- locuiască.

I
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VII. SPRE' CINE IN SPECIAL S E ' V A ÎNDREPTA
ACŢIUNEA DE PROPAGANDĂ SANITARĂ?

Aceasta se va îndrepta exclusiv spre femeile satelor noastre.
Ele sunt cheia de bază a întregii noastre acfiuni. Ea este sufletul
fami'iei' ea este factorul hotărâtor în desvolfarea integrală a familiei,
desvp'tare morală, cultura'ă, somatică, şi biologică. Spre ea deci se
va îndrepta toată acfiunea noastră. Pentru ea se vot înfiinfa Şcoli
superioare fărăneşfi şi cursuri sistematice pentru fete şi tinerele mame
măritate, în cadrul cărora li se vor- da cunoştjnfe ■ cât mai variate.
Acestea însă vor trebui să fie generalizate — cam deodată — pe
circfii sanitare. Va trebui reglementată frecventarea acestor cursuri,
în-sensul că niaio fată să nu se. poată mărita dacă nu‘ are dijpliojma
de absolvirea acestor cursuri. In felul acesta credem că vom1putea
ajunge Ia rezultatul scontat.
VIII. MATERIAL DE PROPAGANDĂ

-

Pentru ca propaganda sanitară să deg roade, frebue ca această
să fie ilustrată cu diferite tablouri cari să redea — măcar în parte
imaginea celor, spuse. — Astfel - Min, San. va trebui să editeze
planşele murale necesare, broşuri de propagandă sanitară, articole
de propagandă sanitară în ziare, afişe etc. Deasemeriea Miri. San.
va trimite în mediul rural caravane cinematografice cu filme de pro
pagandă sanitară, precum şi muzee ambulante de 'igieriă, toate ser
vind acelaş scop, propaganda sanitară.
•
Am arătat în cele de mai sus, principiile de bază precum şi
necesitatea propagandei sanitare. Nu am prefenfia să fi fost comp'ect, în cadrul unui articol nici nu se poate epuiza întreaga pro
blemă. Deşi problema este de mult cunosdufă, totuşi aceasta nu m’a
împedecat de a o aminti, din nou. Dacă înainte de război, problema
se punea .acut, azi când urmările acestuia sunt mai dezastruoase
ca ori când, problema propagandei sanitare prezintă o gravitate ex
cepţională. Este absolut inadmisibil Ca o moştenire primită să per- petueze. Ia. infinit. Dacă ne place să aruncăm lozinci noui, cu atât
mai vârtos în domeniul sănătăfiî publice să se 'rină cu metode noul,
adaptate situajiei create. O fără în care fenomenele demografice con
tinuă a fi Ia acelaş nivel ca acum câteva decade, sau poate şi mai
rău, denotă o lipsă de progres. Această situafie se daforeşfe mize
riei şi ignoranjei. Acestea vor trebui să fie combătute prin propaganda
sanitară. Dacă pentru alte domenii din viafa publică se găsesc mijloace
materiale, •cu a'âi mai vârtos pentru Sănătatea Publică trebue să se
facă investiri mari. Să se pomsas-ă cât mat curând o bătălie contra
mizeriei şi ignoranfei, căci existenta unui Sfat ou o popufafie fără
' prosperitate biologică, este deadreptal un „nori sens
, -
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MIRAJE ALE TERAPEUTICEI
,

de

;

D -r S. IRIMESCU
Secretar general al Ligii
contra Tuberculozei

.

■

"

intr’un judicios articol din „Timpul“ d-1 Demostene Botez, releva
, cu accente de legitima îngrijorare starea de carenţă a apărării sănătăţii
publice. Pentru a exemplifica această carenţă cita cazul unui locuitor
dela tară, care neaxând posib lltatea să-şi procure medicamentele—sulfamidele—de care avea nevoie se jelea că se va prăpădi cu zile şi.infecţia
provocată de o rană îl va duce la groapă.
Terapeutica a făcut mari progrese în ultimul timp Sulfamidele
penicilina—ca să enumăr numai vedetele medicalilor de mare faimă, au
renovat-o pentru tratamentul maladiilor infecfloase.
„
Medicafiile acestea rămân însă numai vagi deziderate inaccesibile
celor mulfi. Se anunţă din rând în când că pleacă pentru aprovizionarea
cu ele comisiunl oficiale şi s’au obtinuţ cantităţi apreciabile ca să fie
distribuite instituţiilor spitaliceşti şl prin farmaciile particulare şi indi
vidual bolnavilor.
N.idejdi mari sunt întreţinute. Miracolele realizate prin tratamente
specifice care şi-au valorificat virtuţile tămăduitoare, apar tangibile.
Realitatea e însăalta. Vestea aceasta e numai un miraj. Nu numai tira
nul—el rămâne un veşnic Qropsit ori cât se strigă de toţi pe toate tonu
rile cât le e de drag şi' cât tin sâ-1 scoată din nevoi-,dar şi orăşeanul
riscă să moară fără ca leacurile salvatoare să-i poată veni în ajutor. Cel.
mult la bursa neagră, fericiţi) posesori de valute forte le pot găsi uneori
la preturi astronomice/ Se vorbeşte acum de criza de numerar şi cauzele i
acestei crize o atribue economiştii—marii lecuitori al neajunsurilor de tot
felul în care ne sbatem—tezaurizării monedei, sub toate formele, de ţărani.
Poate ca una din soluţiile ca monedele să iasă din tainiţele lor ar fi şi
aceia de a face cunoscut că bursa ndăgră pentru medicamente există şi
la sate. S’ ar vulgariza astfel procedee aşa cum funcţionează la oraşe,
sporadic însă şi numai pentru privilegiaţii soartei şi ai câştigurilor uşoare.
/ Specialiştii în materie şi-ar întinde operaţiile şi în întunericul satelor ca
să le lumineze cu sclipirile fulgerante ale medaliilor şi cocoşeilor.
E prea multă jale însă în constatarea cât de greu pot ajunge medi
camentele la fără, ca să fie bagatelizată cu glume, care ar putea fi so
cotite că nu sunt la locul lori
Râdem ca să nu plângem, cum spune Figaro în piesa de teatru a
Îui Beaumarchais.
1
.
,
Starea sanitară a populaţiei e deplorabilă. O strigăm dem ult
Sunt adevăruri tragice pe care şi oficialitatea le recunoaşte. In declaraţii
publice, Ministerul Sănătăţii spunea recent că bugetul sanitar, eare repre
zintă l,7*/o din bugetul general, ca să corespundă sarcinelor enorme, care-i
incumbă, ar trebui să fie majorat până la câteva zecimi la sută. D-1 Botez
în articolul său fată de lipsurile bugetelor sanitare de pretutindeni, rea
minteşte de acel proiect de asistentă din-Anglia a întregei populaţii, prin
•care se creiau acolo posibilităţi ca îngrijiri medicale să fie acordate iie-
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cărui bolnav oricât ar fi de sărac. Din relaţiile publicate, planul Beveridge
nu a rămas în cartoane şi e perfect viabil, de oarece s’au găsit modalităţi
ca să fie aplicat aproape complect în această mare tară, unde democraţia
e o realitate integrală şi a ieşit din faza de făgădueli utopice.
Ori cât zel şi bună voinţă ar arăta conducătorii sanitari, ca să ■
pledeze că bugetul sănătăţii publice ar trebui să fie considerabil mărit,
e greu ca solicitările lor să găsească ecou, de oarece sunt şi atâtea alte
imperioase exigente de gospodărie publică care nu pot,fi eludate şt reclamă
şi ele bugete mari. O altă modalitate trebue deaceia fie căutată care să
complecteze aportul statului, pentruca sănătatea populaţiei să fie efectiv
apărată. Un plan întocmit pe aceleaşi baze ta planul Beveridge de vastă
mutualitate pentruca alături de Stat cote contributive ale particularilor
să intervină cu plusuri importante în raport cu veniturile lor, e nevoie
să fie pus în studiu, ca să se ajungă la formularea lui adecvată situaţiilor
sociale şi economice dela noi. Spaţiul restrâns ăl unui articol din revistă,
unde alte dăfi se ofereau pagine întregi pentru exprimări, fiind drămuit
din cauza lipsei de hârtie şi a mânel de lucru nu-mi îngădue să intru iu
desvoltâri asupra acestei teme. Le-am expus cu alte ocazii. O mare acţiune
de organizări sanitare prin fondurile rejalizate în acest fel s’ ar împlini in
diferitele domenii ale aspectului sănătăţii publice.
Boalele inferţioase acute sunt focuri de pae cu flacăre mări care
Impresionează şi sperie. Există însă pentru multe din ele vaccinuri pre
ventive aşa încât nu mai fac decât pufine victime.. Vâlvătaia mare care
încinge straturile diferite ale populaţ ei până în adâncuri, sunt boalele
pentru care nu avem leacuri specifice. Sbuciumul în care se frământă
omenirea depe urma catastrofei provocată de război a cauzat o redeştep
tare a multor afecţiuni care zăceau latente în organism. Boalele de cord,
leziunile creerului şi a altor organe dau lo>iturl de teatru brusce şl sinistre.
. Oameni cu perspective de împliniri încă mari în viitor dispar subit lăsând
' un mare gol în jurul lor.
Ar fi logic ca la intervale funcţiunl'e organice să fie controlate şi
atunci când resorturile le sunt uzate şi alterate să fie'drese şi repuse în
bună stare. E ceia ce se face în acele vaste instituţii pe baze de asigurări—
Life Institut—din Statele Unite, unde milioâne de oameni sunt ţinuţi în
observaţie, ca să st? constate dacă sănătatea lor nu a suferit-scăderi,
pentru ca acestea să fie îndreptate din vreme când sunt reparabile. ’
Pe de altă parte există o boală care sub o formă latentă e aproape
generală. Bacilul lui Koch trăeşte într’o simbioză aproape perfectă, în
bună tovărăşie cu organismul uman. Reacţiile biologice la tuberculină
dovedesc că majoritatea adulţilor e tuberculizată şi totuşi numai 2°|o din
ei fac forme clinice, de boală. Dacă s’ar surprinde boala la epoca când
'trece într’o fază activă, fiind perfect curabiiă la acest moment al debutului
ei, ea n’ar mai face pustiirile pe care le provoacă acum. Primele mani
festări nu pot fi însă revelate, decât radioscopic. Statele Unite consacră
anual în acest scop 10 milioane dolari, 43 mii miliarde de lei după valuta
noastră. In felul acesta âi0 o din populaţie îşi are întocmit fişierul ei, tre-,
când în faţa ecranului. Lupta contra tuberculozei se intensifică acolo din
ce in ce mai mult şi în scurtă vreme la înregistrările de morbiditate şi
mortalitate, tuberculoza aproape nu va mai figura.
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Organizări în stil mare pentru măsurile preventive ar scuti bugetele
sanitare de sarcinele formidabile, pe care le-implică căutarea boalelor
când se instalează adânc în organism. Organizările acestea, necesitând
fonduri importante, nu pot fi însă realizate decât pe baza unei aslgtt ârl
generale co tra boalelor, în felul cum am schifat-o în acest articbl.
Asigurarea e acum de mai mare actualitate decât oricând, de oarece
boalele ne invadează şi cu bugetele sanitare disponibile le putem face
faţă numai într’o slabă măsură, ca să le stăvilim în extensia lor.

CONSIDERAŢIUNI ASUPRA CENTRELOR DE OCROTIRE
ALE COPIILOR
.

de

*

.,

D-r D. MILOTA
,

Medic Primar Director al Centrului
pentru Ocrotirea Copiilor din Tg. Mureş

Am cilii cu . multă plăcere pasagiu) scrisorii colegului D-r O. •
Ruşcă, reprodus în cronica medicală a No. 1-2/1946 al revislei
„Mişcarea Medicală Română” şi cred că adevărul pe care-I cu
prinde, este un dureros strigăt de alarmă de care trebue să se fie >'
eoni cu loafă seriozitatea, în aceste vremuri de mari reforme socia'e.
Dar dacă. situafia medicului, de circumscripţie esle aşa după
cum foarte bine a reuşii s’o expună co'egul nostru, are totuşi mân
gâierea — deşi s'abă — că medicpl dela fără nu reprezintă ultima
verigă a lanului de lipsuri sanitare dela noi.
' •
Există şi ală categorie de medici cari în raport cu colegii lor
cu aceaşi pregătire şi cu acelaş titlu, sunt totuşi mai pufin pretuifi şi cari se luptă cu greutăji nebănuite, dintre cari o bună parte
sar putea uşor înatura.
Din categoria aceasta fac parte medicii prjmari ai Centrelor
ide Ocrotire' a copiilor (fostele azilel). Fără .îndoială, unii plini de
i
mândrie vor spune că „omul sfinfeşte locul” . Da! Dar cât de de .
parte sunt ei de adevăr, nici nu bănuesc. . Greuftăjile cu cari trebue
să lupte medicul primar dela Centru, sunt mult mai' mari decât acelea dela spital. Pentru a obiectivă documentare şi pentru a putea
face un front comun, propun un schimb măcar de 1 an între co'eIegii dela spitalele de copii şi cei dela C. O. C. Numai în ' felul
acesta .îşi vor putea da seama de marea diferenfă ce există astăzi
pe nedrept — între C. O. C. şi spitalele de copii. Ajposfaîat?!
Da! Dar să-I facă fofi.
•
.
C. 0. C. aşa cum funefionează azi şi numai; din acest mo
tiv, sunt considerate în mod curent drept instifufii cu caracter pe
dagogic şi nu medical.
Adesed se confundă cu orfelinatele sau sunt considerate pur
şi simplu drept „depozit” menit să ocrotească — ^rin analogie cu
azi.ele de bătrâni — „reforma” capitalului biologic Uman.
Mamele copiilor, din C. O. C. se consideră condamnate tot
timpul cât sunt obligate să stea în Institut, pentru a-şi alăpta co
pilul. In directorul instifufiei văd pe ce! mai mare duşman al lor.
x
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Iată deci, prima recompensă a medicuui primar dela C. O. C.
fără a mai adăuga lipsa. de înfelegere, indiferenta şi superficiali
tatea, personalului medical auxiliar.

Dacă întrun spital de copii mamele nu ştiu.cum să execute mai
bine şi mai conştiincios indicaţiile medciului, apoi mamele copiilor dela
C. O. C. nu ştiu cum ar face să scape cât mai repede de el|. Se.
bucură când copilul se înbolnăveşte şi sunt fericite când moare.

La spitale, îndată ce s’au convins că orice efort pentru sal
varea copi ului este de prisos, copilul este eliberat din spital (pent u
a nu mări morfalitatfea1) pe câtă vreme acest lucru este imposibil
la C. O. C.
Iată cheia secretului de neexplicat pentru unii, cari se În
treabă mereu , dece oare mortalitatea este mai mare la C .'O . ,C .
decât 'a spitale?

îndată ce „fostele mame” scapă de Institut încep reclama, răs
pândind ce.e mai fantastice ştiri despre felul cum au trăit în Instiiut,
creindu-se astfel o atmosferă imposibilă, căci creduli sunt destui.
Trebue să se ştie că 95 °/o dintre copiii aduşi pentru internare
în C. O.' C. sunt distrofici sau chiar atrofiei, rachitici sau cu di
ferite tare ereditate, fiind recoltaji din cea mai .de jos treaptă socială.
Marelé neajuns al C .'O . C. şi pe cari îl simt cu predilecfie
copiii de sub 1 an, este faptul că cei cari reuşesc să se refacă
nu pot fi imediat scoşi din Institut. Rămânând mai departe in Insti
tut, oricât de severă ar fi vigilenja respectării principiilor de puericultură, este imposibil ca , o bună parte dintre sugari să nu cadă
victimă diferitelor infecţii.
Pericolul infecfîos ar putea fi cel pufin în parte diminuat dacă
O O. C. pe lângă sistemul pavilionar pe careul au, ar dis u-.e de
seefii *special construite pentru sugari. Secţiile cu bocşe dest.clă pentru
2-3 sugari; sunt fără îndoială ^celemei bune.
In plus, este absolut necesar personal suficient şi bine pregătit
(şi răsplătit N. R.),' pe lângă posibilitatea procurării medicamentelor
necesare. Cu cât personalul este mai bine pregătit cu atât este mai
conştiincios, căci ■ îşi dă mai bine seama de consecinfele nefaste ale
indolenfii şi superficialităţii.: .
G. O. C. fiind Institut^ de puericultura <— şi aşa ar trebui
să se numească — ar trebui puse în situgtia. să poată respecta toate
principii'e puericulfurale şi numai în acest caz să se pretindă rezultate.
Un maré balast al C. O. C. sunt copii infirmi şi debli min
tali cari sunt menfinuji în mijlocul ce'prlal,i până la vârsta ş'olară,
din lipsa Institutelor speciale pentru . ocrotirea' acestor naufragiaji ai
sorfii. .
^
_
Ün mare duşman al puericulturii -— încetăfenif Ia noi--- este
„a'ocafia” care după regulele, confabilităfii financiare, nu poate fi
depăşită.
>(
•
r
.
• Puericultura pretinde „raţie” şi nu „alocafie ! (Azi: a.oca}ial
este de 1000 Iei, iar. 1 kg. lapte costă 1500 Iei! cel pufin).
Iată dar, o înşiruire de fapte de cari trebue să fie cont tofi
acei, mari şi mici, cari judecă rezultattele C. Q. C. şi spitalelor
de copii.
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E dureros cd, adesea, chiar şi aceia cari cunosc aceste neajun
suri înciină în a aducea învinuiri medicului conducător.
Medicul primar director al C. O. C. es!e abso'uf Ia fel sa'arizat
ca şi cel dela spital. Cel de'a spital are procente, cel dela C. O. C.
are ob igajia de-a colinda jude.'e'e afectate institujiei lui, fără a avea
însă şi mij'oacele necesare de transport.
•
Pentru aceste considerente (ipsa procentelor şi obligativitatea
deplasării) ar trebui să se dea o primă lunară egală cu jumătate
din sa arul bugetar şi mijloacele necesare de transport (maşină).
C. O. C. nepufând interna copii bolnavi din afară — acest
drept fiind rezervat exclusiv spitalelor — sunt puse dela început —
în fafa lumii — în stare de inferioritate fafă de spitalele de copii.
Toată c'ienlela este acaparată de colegul dela spital.
Căci — spun părinfii şi bine spun -— mai bine mergem Ia
cel dela spital decâ|t Ia cel dela azil- (orfelinat) căci şi aşa dacă este
ceva serios tot la spital îl trimite spre a-I vindeca. (Cei dela spital
sunt medici mai bunii).
^

Medicii secundari fug de C. O. C. şi se bat pentru'ocuparea
locu i or dea spiţa e, căci — spun ei — la azi'e nu ai ce-învăfa,
nefiind rulaj 'de bolnavi. Poate că au ceva dreptate.
Pentru în aiurarea acestei sifuajii nedrepte, ar trebui să .se per
mită neapă.af ca şi C. O. C. să poată interna copii bolnavi pentru
tratament.
In iocalifăjile unde există ambe'e Instifujii (C. 0. C. şi spital)
1/3 din paturi'e buqetare să fie rezervate pentru internări de acest
fel, iar unde există numai C. O. C. 1/2 din -paturi să fie rezervate
acestui scop, căci altfel înseamnă că în aceea localitate nu pot be
neficia de îngrijire medica'ă în spital decât copiii abandonafi, ceace
constiîue o mare nedreptate. Se ştie că anumite afeefiuni nu pot
fi îngrijite decât numai în spital.
Această măsură ar satisface atât nevoia ştiinţifică a medicului
primar şi secundar, câit şi nevoi'e mate-iale ale insfifufiei şi ocrotifîlor.

Numărul medicilor secundari dela C. O. C. să fie eaal cu
cel dela Spitalul din aceaş localitate (un secundar Ia 30 paturi buIgetare) şi să fie obligafi medicii secundari a face un rulai .dela
Spital Ia C. 0 . C.. tot lâ 6 luni, care nu poate fi decât în binele
lor şi al insfifufiei.
In viitor să nu se mai creeze Insfifufii separate (C. O. G. şi
Spiţa') în aceaş localitate, ci Insfifufii unice şi cu o rază de activitate
mai mică decât azi (maximum 2 judefel).
Grija bănească şi de îmbrăcăminte a copii'or plasafi în co
lonii, să fie neapărat încredirifafă unui birou al ocrotirilor de'a S. S.
Uudefean, şi nu medicului primar al C. O. C. care pe lângă fapta!
că' frebue să fie jandarmul institafiei să fie şi administrator, negli
jând cu total preocupările medicale.
,
Medicul -să fie al medicinii! Să se simplifice formele biroucratice, căci înfr'adevăr este prea-'mu'fă scriptologie! Copiii din co
lonii frecând astfel în grijă — oarecum —• a S. S. Uudefean vor fi
desigur mai bine supraveghiafi. de către colegii dela circumscripţie,
în raza de activitate a cărora frăesc.
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Trăind azi epoca marilor reforme în toată compartimentele vieţii, .
credem că a sosit cu adevărat ■ vremea fapte or când' şi problema ocrotirii Copilului, atât de mult discutată în trecut, şi-ar putea găsi
forma definitivă.

CÂTEVA CONSIDERAŢIUNI ASUPRA ALCOOLISMULUI
D -r C. LUPESCU
M e d ic p r i m a r S e c ţ i a P s i h i a t r i c ă
-

S p ita lu l d e s ta t T â rn ă v e n l

Alcoolismul este o problemă care a preocupat şi preocupă încă
multă omenire. In finufurile noastre, dacă ar fi să facem un scurt
istoric al acestei probleme am găsi material chiar rn manualele de cursul
primar care vorbesc că strămoşii noştrii, poporul Dac, .decăzând din
cauza abuzului de vin, a determinat pe conducătorii lor d.n acea epoca,
Preotul Deceneu şi regele Boerebista, aşa ne spune istoria, să ia
măsuri 'dispunând sfârpirea viior. In aoea epocă o astfel de măsură
de luptă împotriva alcoolismului era poate salvatoare, de carece nu
era cunoscută metoda de preparare a alcoolului din cereale, ntefocă
introdusă în ţările române prin secolul al XVII d. Hristos, dela
Poloni, cartoful el însuşi nu era cunoscut fiind de oricine americană,
importul de băuturi alcoolice ca orice import de pe vremea aoeea
era greu.
In diferitele fări şi în diferitele epoci, efectele alcoo’imului au
alarmat peconducătorii ţărilor respective şi i’au împins Ia iniţiative
împotriva abuzurilor ‘ de alcool. ,
In epoca actuală, în finu!u’ile noastre, după cele oe se observă
în societatea de azi, socotesc că efectee răulăsă oare ale alcooismuluî
sunt de proporţii mult mai îngrijorătoare decât importanţa ce i se
acordă.
Nu impresionată de vre’un mare număr de alcoolici pe care
i-aşi fi întâlnit prin spitalele de Psihiatrie rp’a determinat să spun
acest lucru, ci din cele ce observ zi'nic: copii rău întreţinuţi şi rău
eduoafi ai alcoolicilor, nerespeefarea datorii'or, certuri şi chiar crime,
dezagregări familiare, etc., etc.,, efc. Am tinuf seamă bine înţeles
de acele care au drept motiv principal •alcoolismul. Cât priveşte nu
mărul psihopatiilor determinate de alcoo'ism, infernaie prin spitalele
de bo'i mintale prin care am făcut serviciul un timp mai \rnulf sau
mai puţin lung, - au fost reprezentate prin următoarele procente: un
procent de5,25% din numărul internaţilor dintr’un ser\i iu de primire (serv. I. B..), dela Spita'ul Şcoa'a din Iaşi (latele au fost luate
pe timpul dela 1 Maiu 1942 Ia 30 Apri ie 1943). Un procent de
2% din totalul bolnavilor întreţinuţi Ia spitalul de bo i m'ntale, bol
navi cronici, din Răducăneni Oul. Fă ciu (late din va.a anul i 1943).
Un procent de 5,54% din numă ui interna i or din se;,ia Psih'atrică
a Spiţa ului Târnăveni şi colonia familiară anexă, (date dela 1 Ia
nuarie 31 Dec. 1944).«
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După cele ce se observă zilnic, se poate constata, că marea
majoritate a alcoolicilor trăesc liberi, în familie şi societate toată
viaja. Fie că nu prezintă tulburări: mintale grave, sau uneori pre. zintă periodic ceva tulburări mai grave, dar care tulburări adesea
-chiar familia Ie poate ascunde, ei sunt astfel toleraji de familie şi
de societate aşa cum sunt ei. Indivizi care să nu consume nicio
dată, nici un soiu de băuturi alcoolice, se cunoaşte a fi destul de
rari. La fel socotesc a fi relativ rari'acei care în viaja lor n’au făcut
măcar un mic chef, niciodată. Din contră sunt numeroase persoane
care obişnuesc Ia mese cantităfi mici de vin. Nu mă refer Ia simpli
consumatori moderafi de alcool, Ia acei Ia care nu, s’a manifestat
niciun xsimptom morbid datorit'consumului de, alcool,. ci mă refer Ia
acei ade\ă:afi alcoolici, adică Ia acei Ia care alcoolului a ajuns să-şi
manifeste efectele sale nocive prin tulburări somatice, dar mai ales
prin fu burări psihice, de intensităfi foarte mulji din aceştia sunt cu
noscuţi în societatea <în mijocul căreia îşi duce viaja, şi adesea sin
gura sancfiune pentru comportarea lor morbidă, din .partea acestei
societăţi este expresia: „dă-i ,pacă, e un befiy’’. i
Gama alcoolicilor este foarte variată. Dela individul care face
chef Ia câteva luni interval, sau care bea câte un şprif, sau rachiu
de câte ori ese dela lucru şi până Ia cei mai îndărătnici vicioşi,
pe care nimic nu-i mai poate desparte de băufurie lor favorite,
(ajungând Ia pierderea serviciului, Ia pierderea bunurior sale, ajung
Ia cerşetorie, iar banii căpăfafi în acedşffă modalitate să-i dea cu
mai mu.fă bună-voinfă pe băuturi alcoolice decât pe mâncare sau
pe îmbrăcăminte, să uite cu , desăvârşire de ob'igafiile sociale sau
de cele familiare. Şi câfi din aceştia nu vagabondează pe străzi
până Ia sfârşitul viefei lor! Cei mai mulji din aceşlea n’au sfat
internafi niciodată în vre’un spital de boli mintale, unii mai vizi
tează spiţa ele de medicină generală. Zic spitalele de boli mintale,
de oarece în fara românească până în epoca de fafă nu există
insfilufii speciale de" ocrotire sau de reeducare pentru alcoolic!.
Socotesc că problema alcoolismului este cu . mult mai vastă,
necesi!ând un material de expunere mai bogat decât acel care să
poată fi ouprins înfr’un articol de talia articolului de fafă. Totuşi
cu un material rezumativ în care să schijeze, suprimând defalii'e
şi evitând materialul care am socotit că trebue încadrat în alte
domenii.
.
•
;
Vom împărji deci acest material în 3 mici capitole.
■ I. Efecte'e alcoolismu’ui asupra individului. Repercusiuni fami•liare. Repercusiuni economice , şi sociale.
II. Câteva din cauzele care pot crea alcoolici.
III. Câteva din mijloacele de combatere a ; dlcoorismuIui.
I.
E FE C T E L E ALCOOLISM ULUI A SU PR A IN D IV ID U LU I.
PE R C U SIU N I FA M IL IA R E . R E PE R C U SIU N I ECONOMICE Ş I SOCIALE.1

R E -'

1.
In doză moderată, după cum am spus mlai sus, a'coo'ul este
consumat de mu tă omenire sub diferite' preparate, adesea cu sco
puri socotite mai mult sau mai pufin utile. Un!i indivizi pot con
suma băuturi alcoolice în doză moderată toată v ia ja fără să sufere
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vre’o consecinfă. La alfii paf apare efecte vătămătoare chiar con
sumând doze mici, datorită unui organism mai f.agil. Sunt cunoscute
gastritele, hepatitele alcoolice, etc. Alcoolul poate contribui şi .indi
rect la vătămarea organismului sensibilizându-l Ia frig şi Ia infecfii:
Este cunoscută gravitatea pneumonii Ia alcolici, frecvenţa tuberau.ozej
pu'munare Iş alco ici, etc., etc;
■
Sunt de asemeni cunoscute efectele aIcooIismuTui asupra siste
mului nervos central sau a sistemului nervos periferic.
Alcoolismul, acolo unde există, este un bun auxiiiar al pe
lagrei. Alcoolul supra adăugat hranei rele, compusă din mult porumb,
grăbeşte declanşarea pelagrei.
s
2. Repercusiuni familiare. In primul rând un organism predispus
sau afectat în vreo modalitate, aşa după cum am vorbit mai sus,
nu poate da decât un randament înfr’un procent micşorat. Apoi vo ,
parte din timpul, alcoolicului este pierdut în cârciumă, cit timp în
alte împrejurări peroocupaf de modalitatea cum să-şi poată prrocura
blcool. Bunuiile familiare scad, creşte mizeria familiei. Pe de o parte
mizeria Ia care alcoolicul împinge familia sa prin reducerea producfiei şi sporirea consumafiei, căci o parte din venituri frebue să
cheltuiască pentru a’şi procura băuturi alcoolice, pe de a.tă parte
comportarea alcoolicului fafă de familia sa, alcoolicul cu sistemul nervos
afectat de toxine, cu tulburări de caracter, cu simjul moral şi afectivilatea familiara scăzute, declanşează ură şi confli-te famiiare,.
care pot duce până Ia dezagregarea viefei de familie. Lipsa de în
drumare a copii'or şi exemplele rele sunt urmă i!e dezast.oase ce se
răsfrâng asupra copii'or. Nu mai vorbim de efectele alcoo'ului asupra
descendenţi o', din punct de vedere, eugenie, susfinute de mulţi autori,
ca_e se încadrează în domeniul eugeniei.
3. Repercusiuni economice. După cum am spus mai sus Ia
alcoolic produefia scade calitativ şi cantitativ. Sunt cerce!ă!o:i care
socotesc că produefia este scăzută mult chiar într’o fază incipientă
de alcoolism, cu toate că se găsesc indivizi care- să caute în a’cool
unexcitant al acfivifăfei lor. Pentru scurt timp şi în faza incipieniă
de alcoolism, poate fi un excitant, dar efectul excitant trece repede
şi. organismul rămâne mai epuizat.
4. Repercusiuni sociale. Prin nerespeefareo datoriilor, cu tul
burări de caracter, cu simful moral scăzut, alcoo'icul intră prin di
ferite moda itîăji în conflicte cu socie'alea, devine şi povara so i făfei
ca şi povara familiei. Sau sporeşte numărul întrefinujilor d*n insti
tuţiile de ocrotire azile , de bătrâni sau spita'ele de boli mintă'e. Şi
îp aceste soiuri de spitale se găsesc adăpostifi alcoo'ici1, capabili de
activitate rodnică, dar îndată ce capătă libertate ei îşi reiau rolul de
„befiv” adesea mai curând de cât ro'ul avut în societate mai înainte
de internare sau mai înainte de a deveni alcoolic. A eştia chiar f.ind
intenaţi, izbuifesc să evadeze, îşi vând hainele da pe dânşii pentru
a-şi p'o'ura bani de dat pe alcool.
Infr’o fază incipientă se pare că ar trebui să existe o cauză
oarecare, datorită căreia un individ ar deveni a’coolic. După o pe
rioadă de inifiere, în care încercări un individ poate avea pe , lângă
efectele socotite plăcute şi fenomene foarte dezagregabile, individul
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capătă obişnuinfă „prinde gustul”, /apoi caută mereu să-şi reproducă
efectul eufo izanf deslănfuif de alcool, o excifafie cerebrală, sau mai
bine un fel de adormire a simţurilor morale şi etice cu excitaiie cerebra a patologică. Odată simjul moral pervertit, alcoolicul bea mai
depa te fă ă niciun rost, bea fără ssf, ajunge Ia adomiea conştinjei
Ia inconştiinfă' complectă. AIcoouI eliminat din organism individul re
vine Ia sta. ea normală. Dar reproducându-şi mereu această stare de
bef.'e mai mult sau mei pufin intensă, ajunge la alterarea definitivă a
organismuui, cu deosebire a sistemului nervos central şi modificările
psihi.e rămân definitive.
Numeroase ar fi ccuze'e care ar putea contrrrrribui Ia. crearea
de alcooici, vaiete şi greu de găsit. Tclfuşi încerc să expun câteva
câteva, din care une'e citate de alcoolici, în urma cărora, pretind
ei, ar fi prins gustul de alcool..
A.
Consumatori de alcool cu scopuri socotite mai mult sau
mai puf'n utie.

1. Ca sfimu'enf cerebral şi euforizant. Sunt muncitori manuali,
după cum se găsesc şi inte ectuali care se simt „mai ageri” după
Iun excitant de fe'ul băutuii'or alcoolice.. Am întâlnit militari care
(povesteau, că „Ia front lucrurile mergeau mai bine dacă înainte de
a intra în luptă se afumă” de oarere atunci uitau de primejdia ce
sar fi putut în’âmp'a şi prin'e u curaj.' La pet ereri lumea se înve-se'eşfe cu di.Viie băuturi, alcoolice, iar unir indivizi prelungesc cheful
câteva zie după zua pet ecerei.
2. Ca sfimu'enf fizic, după cum cei din cafego'ie precedentă
îl înfrebuinfau ca stimulent psihic.. Din stagiul ca internă sau secudară Ia spi a'ul Socoa din Ieşi, Ia internarea alroo i i o", dccă starea
lor Ie permitea sau atunci când le permitea, sau inferogând fami ia
care îi interna sau vizita, despre moda'itafea cum ar fi devenit al
cooici, că-ătam următorul răspuns: „dar care muncitor nu bea un
ipăhăre'? Dacă munceşti din greu frebue să bei un păhărel, altfel
n ai, pute e să mun eşti” . Dar a coo'ul e:fe stimulent în faza inifială
după care efect organismul rămâne epuizat.'
3. Ccmcensaior al alimenfafiei. Unii munciffori1 interogaji asupra moda'ifăfei cum ar fi devenit alcoo'i'i ne răspundeau: „dacă
mâncare nu-i cu ce cumpăta, şi atunci te fine mai eftin să mă
nânci o coajă de pâine, bei un păhărel de rachiu şi munceşti” . .
4. Sfimu'ent al apefilului şi auxi’iar al diges'iei. Ospefele din.
oricare categorie socia'ă, socotesc a fi o raritate să nu se înceapă
prin a băutură a'coo'ică oarecare şi să nu se fernrne'prin alta. Cu
acest scop se consumă pe o scară destul de întinsă şi la mesele
obişnuite.
' .■
5. Ca anestezic cerebral. Dure’ile morale în oarecare măsură
pot fi răspunzătoare de crearea unui procentt de a'coo'ici.
;
Se găsesc, indivizi deven'fi a coolici în u'ma pierdere! unei fiinje
iubite, a averei, a unei situa,ţiuni, etc. Unii tău făcători când se
pregătesc ’ să săvârşească o fă ă de lege, îşi anesteziază • conşfiinfa
cu a'cool înainte de a săvârşi actul crimina'. Bine înfe'es aceştia
din urmă mai beau alcool înainte de a' săvârşi fărădelegea şi în
scopul de a se bucura de atenuarea pedepsei.
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B. Fărâ n'ciun scop util.
1. Contagiunea mediului social. Foarte adesea pentru munci
torii fie din mediul rural sau dela pe ifera o-aşelor, .cârciuma este
locul de întâlnire unde să-şi petreacă timpul liber şi să discute: In
acest Ioc de întâlnire nu se poafte să nu . se consume alcool. Iar
ialfii. spun: „Nu puteam să nu beau, eşeam cu ceilalţi dela lucru,
mă invita ba unu', ba altul Ia câte un păliăel. Azii aşa, mâine aşa
până prinzi gustul, apoii te duci mereu, te duci şi singur. „Sau: ’
atunci când mergeau bine chirii e, nu puteam să nu bem aldămaşul,
mai a'es cg în calea noastră aveam cârciuma” . Unii alcoolici nu
om dar de când s’a luat cu un „befiv” care Ia tras în cârciumăl
un fo\a ăş. Am înltâ nit alcoolici, şi erei că dintre aceştia sunt destul
de numeroşi, despre care familia să se plângă că era cel mai bun
om dar de când s’a luat cu un „bejiv” care l-a tras în cârciumă
să bea cu el, s’a făcut un befiv şi nu mai voeşte să fie seama de.
ca.ă şi de nimic.
2. Modalitatea de traiu în mediul familiar. Infr’o familie unde
există neînfe'egeri, certuri, poate ca bărbatul să-şi cautte distracfii
sau momente de uitare în cârciumă cu alcool.
3. Lipsa de ocupafie şi vagabondajul. Muncitorii caută infor
maţii asupra posibilităfei găsirei de lucru în cârciumă. Aşieptândi
căutători de lucrători, ei beau. Deasem'ni sunt agricultori care numai
iama sunt „befivi” . Am cunoscut cazul unui grădinar care ne de
clara familia, precum şi anturajul, că de cum începea IucAil Ja
grădinărie începea să nu mai bea, până Ia abstinenfă tofa'ă, pe
măsu’ă ce se intensifica munca Ia grălinari, aşa că în timpul ve. ei
sau toamna nu bea de’oc şi era un fcarie bun grădinar.
Pe măsură ce se termina lucrul îşi reîncepea ro'ul de-„befiv.,
până ce într’un. sfârşit de iarnă sub impresia halucinaţilor terifiante
deferminafe de alcoolism şi-a omorât sofia.
4. Predispozifia ,şi structura individu'ui. Aceştia sunt importanţi.
Mulfi dezechilibrafi sau vagabonzi constiuf’ona'i frecventtează câr
ciuma chiar dela intrarea lor în cadrul viefei sociale.
Factorul - predispozanî trebue socotit că intră în oarecare pro
cente, în toate căzu ie care s’au,citat mai sus. Ori pare ar fi motivul
pfentru care un individ, începe să consume alcool, el paste consuma
cantităfi mici, I’ar putea evita când ar «simţ pericolul aproape. Ar
căuta prin voinfa, rafiunea lor să se îndepărteze de alcool. In in' divid se poate naşte o luptă între rafiune, tainfă pe de. o parte şi
impu's:a către consumul de alcoo' de cită parte. înving cele dintâiu,
individul respectiv izbuteşte să se depărteze de alcool, înving ce.e
din urmă individul se predă viciului. La unii indivizi tentafia către
consumul de alcool este aşa de mae încât ei se luată cu ei însumi,
cel puţin o bucată de vreme, ducă care voinfa lor cade învinsă şi
ei încep să bea cu patimă. Mulfi din alcoo'ici - regretă de q avea,
acest viciu, exprimă cea mai mare dorinfă de a se putea lăsa, de
băut, dar declară că ei nu mai pot .fi oameni întregi şi nu se pot
lăsa. Aşa unii declară astfel: ,-,Nu mă pot sffăpâni,' pwrcă diavolul
!mă cheamă. Când îmi vine să beau nu mai pot lucra nimic, mă
frământ, mă chinui şi până nu mă duc să beau nu mă pot linişti .

î
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Mai târziu, când alcoolul a ajuns sd altereze sistemul nervos, lupta
între a bea sau a nu bea se pare că nu mai are Ioc, alcoolicul
se conduce după instincte, şi el bea fără niciun rost, bea în neştire.
,
De sigur că mu'fi trec prin. pericolul de a deveni alcoolici şi nu devin,
pot să-ţ evite. Iar alţii caută împrejurări să bea, sunt preocupaţi de
gândul de a consuma alcool. Mulţi autori sunt de părere că pre,
dispozijia către alcoolism se transmite ereditar.
După cum am spus mai sus, problema alcoolismu'ui a .preocupat
omenirea din diferitele. epoci şi din diferitele fări. După cum am mai
spus socotesc că această problemă ar fi cu mult mai vastă de a
putea fi expusă în cele câteva rânduri ale unui articol. Totuşi încerc
să schifez câteva rânduri.
In diferitele fări au fost luate cu privire Ia combaterea alcoolis
muluidiferite măsuri
legislative. Unele au dat rezultate bune altele
rezultate contradictorii. Au, mai fost luate împotriva alcoolismului inifiative din partea societăji'or particulare de binefacere. La noi în
fard a existat o asemenea socieffate, „Temperanfa” . Unele măsuri
legislative antialcoolice se lovesc de interesele financiare ale sfaiu'ui,
căci alcoolul fiind un articol monopolizat consumul acestui articol reali
zează venituri pentru sfat. Dar în unele regiiini ţăranii au aflat se
cretul preparărei alcoolului din cereale, pe‘ care I-|ar utiliza chiar
,
şi-pentru vânzare clandestină. Am auzit să se spună: „Nici nu mai
iau nevoe de cazane alambicuri, \se servesc cu oale de lut şi-şi fac
-'
rachiul în casa lor, ba mai şi vând” . Deci băuturile alcoolice pot
exista din belşug susfrăgându-se controalelor financiare.
V.
Pentru ca o muncă anfialcoolică ’să dea roade trebue colabo. rarea strânsă a maimultor factori: economici, agrari, administrativi,
financiari, sanitari, educativi, efc.
1. Măsuri legislative cu privire Ia producerea materialelor prime
din care se fabrică băuturile alcoolice (distrugerea viilor producătoare
.
direct), exemplu, industrializarea fructelor şi a materiilor prime din
/
care se fabrică aceste băuturi. Modalitatea de dishibufie a acestor
produse. Norme cu privire Ia deschiderea localurilor de distribuţie a
acestor băuturi.
2. Crearea cantinelor muncitoreşti, Ia îndemâna cărăuşilor ^şi
a tuturor categoriilor de muncitori, unde aceste categorii de mun
citori să poată găsi, mâncare hrănitoare pe prefuri eftine şi de unde
să lipsească băuturile alcoolice.
3. înfiinţarea de cămine culturale şi a altor institufii de educafie
şi cultură, unde marele masse să se ipoată întâlni, să-şi petreacă cu
folos timpul liber, să-şi discute chesfiunele profesionale şi gospodă
reşti, etc.
\
' i
4. Educaţia marelor masse, cu toată râvna, care educafie să
îndrumeze pe drumuri bune chiar pe predispuşi, pe ereditari, căci oel
mai bun antagonist al eredifăfei este educafia.
5.
Cercetări şi îndrumări în medul familiar, acolo unde împre
jurarea necesită. Educafia femeei să, ştie să-i realizeze o viaţă plăcută
în căminul ei, chiar în cadrul stărei materiale de care dispune.

6.
îndepărtarea dn med'u a indivizi or recalciiran(i recîdivişfi,
care pot fi dăunători, fâând şi pe a fii în cârciumă. Infemarea lor
şi obligativitatea lor Ia muncă supravegheată şi uti'â. Luarea obli
gator !a lucru a tuturor pierzătorilor de vreme prin cârciumi.

V
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Problemele medicale de organizare sunt astăzi frequent, desbătute în reviste de specia itaie, în diverse cotidiane, în conferinţe pu
blice. Aceste probleme existau şi înainte, acum însă cu războiul şi
consecinfe'e Iui nefaste, au căpătat o deosebită importantă, mai ales’
că accentul ce . cade astăzi cu destulă greutate pe social, este strâns
legat de medicnă. De aiceea acestor probleme Ii se spune probleme
medico-socia e şi antrenează întreaga opinie publică.
Ca un rezumat a ce'or desbă'ufe şi dorite de tofi susfinătorii
acestor probleme este de amintit printre altele o singură chestiune,
Medicina Preventivă cu Asistenţa socială. Concecinfele razboului aduc
întotdeauna prăbuşiri economice-moraîe-sociale. Din .frământarea teribi'ă a straturilor sociale şi a deficienţilor în toate compartimentele,
lumea îşi caută o ieşire onorabilă din acest haos; iar tendinţa este de
a se creia un mediu de
existenfă mai acceptqbi ă. Şi atunci între
problemele care se pun cu multă acuitate este şi . problema >medicosociaa. Sănătatea omului este sdruncinată, mizeria şi suferinfa , îl
pândesc Ia tot pasul, valoarea biologică a Iui şi deci a unei întregi
co'ectivi!ăfi este în primejdie. Ce este de făcut? Singure desbateri
publice sau publicaţii în reviste de specialitate sau cotidiane de opinie
pub'ică, nu.au da ui decât de a alarma o situaţie de'a precară, mai
a’es că în gene al ace.te încercări gene oase ca conce ţie au.un mare
defect; nu aduc nimic pozitiv în concluzie. Se vorbeşte în general
de o problemă, fără a-i indica un ,•remediu precis, sou alteori in
dicaţiile sunt prea departe de realitate, propunerile fiind juste, dar
inapicabile ca posibilităţi.
,
Intr’un articol anterior om avut aerul de a cădea în aceiaş
vină. Semna'am o problemă serioasă, o prezentam într’o imagine de
rea ă coloratură, dar nu atingeam nici pe departe actul final, concluzia
şi remediul acestei probleme. Am făcut-o poate cu anume scop, în
a ne încadra în spiritul vremei şi a fine pasul anteceso i or noştri.
Sau poate am -ţinut ca artico'ul precedent să fie o simplă introducere
Ia prezentul pentru a ată'a o p’ob'emă a zilei. Penfrucă există un
mare adevăr cere nu poaie fi negat astăzi. Fa:fo ud social, pecare
o lume întreagă încerca să-I fixeze ca o dogmă, este încă sub dependinfa a'tor factori. Iar noi medicii şi auxiliarii noşfrii prefioşj,
legaţi strâns de această problemă, . încercăm cu ardoare de multe ori
înzadar a forţa nota lucrunlor^şi—a. depăşi cu .intenţiile şi .posibilifă-
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fiié actuale, greufă’ile în special materiale ale obiectului propus. în
cercăm des.'egarea acestei probleme într’un sens favorabil bunelor a-»
şezâri sociale, dar elemente născute din vârtejul conflictelor sociale
, actuale ne împiedica şi ne deviază dela calea ferma de urmat, într o asemenea problemă., Ani impresia că legătura dintre medicină .şi
social este disonantă şi deci în loc de un acord avem un dezacord.
Şi am convinge ea ferma ca rezultatul absolut concret nu va fi realizat,
decât în momentul când factorii amintifi altă dată, social, economic, po
litic nu vor fi dirijaji într’un sens anume, iar interdependenta lor
va fi since ă şi co'aboratoarej
1
,
k
In articolul anterior am deschis problema asisfenfei sociale şi
în special atăcam irrifial elementul preventiv, şocotindu-I astăzi în
mare defect şi abso'ut neiesnr, fotuşî, ca bază de viafa. Şi nu niţmai .
noi am procedat în acest sens sau suntem în măsură de a elabora
proecte sau metode de organizare. Problema este desbătută şi prea
bine cunoscută, am socotit însă că fiind o problemă vastă şi com
plicată va trebui să avem acces cu câteva idei pentru a completa
împreună cu alfii o lacună şi a pune Ia punct cu un moment mai
din vreme un imperativ bio'ogic; şi vom privi astăzi probleema dintr’un anume sens; „a formarii cadrelor medicale” .
In ultimii 15 ani problema formării acestor qadre a evoluat
sub aspecte diferite. La început concepţia era pentru admiterea în
Facultatea de Medicină a unor elemente mai pufine, apoi din ce
în ce mai mu te ca în ultimii ani să ajungă o adevărată avalanşă.
— „Medici cât mai mu'fi, numai medici să fie”. —" S’a încercat
superficial să se rezolve problema repartizărei personalului medical
(criza medici or dela sate) supl'ându-se-deficitul medicilor din anume
locuri cu creiarea de noui medici. Problema greşit pusă a dat rezu tate greşite.
Majoritaféa au rămas ca şi înainte în mediile urbane, me
diile rurale fiind mai departe în suferinţă. Dar nu numai atât. Pro
blema are o îndoită vină. Ne punem ipoteza: într’o aglomeraţie de
cei dornici să învefe medicina, personalul şi materialul didactic a
fost suficient de util pentru fofi în căpătarea cunoştinţelor? Credem
că nu! Şi astfel am-creiat câteva serii de medici, care nu din vina
vina lor ci a problemei greşit puse au în bagajul lor profesional lacune
mari. Ţara nu a folosit nimic prin insuficienta cunoştinţelor căpătate.
Este o problemă a prezenlului şi a trecutului apropiat. Afirmafia
nca:f.ă merge mai departe, şi spunemi că exista şi o problemă a trecuîu'ui îndepărtat, mai mică dar există.
Medicina este o şîi.nfă grea. Şi este grea nu numai prin faptul
studiilor pe care trebue să Ie aprofundezi, dar prin faptul ■ că eşti
pus în baza.uinui tit'u, ce ti se conferă, a avea vieafa semenilor tăi
în mână. Şi răspunderea este extrem de mare.
1
De aceea înainte şi astăzi chiar s’a căutat prin diverse metode
de se'ecfiona e şi de sîimu'are a se creia o elită profesională. In fă
cutate în afară examenelor care nu spun prea mult, erau concursul
de externat şi de internat,. mai târziu ce! de secundariat. Aceste con
cursuri î}i dădeau acces în spital. Acolo Ia patul bolnavului se for-
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mează caracterul medicului de mai târziu, acolo se înţelege, se în
vaţă' şi. se remediază suferinţa omenească, acolo se creiazâ expe
rienţa şi abilitatea profesională. Examenele 'de selecţionare aduceau
înainte în aceste concursuri cam 20% din studenţi în spital întro
serie. Ceilalţi erau doar simpli Stagiari observaio i, care-şi completau
cunoştiinfele profesionale mai târziu, sau devenind spcialişti, „stricto
sensu” se mulţumeau cu cunoştiinfele căpăiafe într’anume specialitate.
Şi adevărul mai trist este că cei mulţi plecau de pe băncile facultăţii
insuficient pregătiţi şi se pierdeau în anonimat ca simplii medici
biurocrafi sau lefegii ai vreunei instituţii oarecare.
Am fost şi suntem pentru creiarea e iţelor. Nu sunt pentru
exproprierea meritelor sau standardizarea lor. Dar cred că de mult
s’ar fi putut găsi o formulă care să împace .şi necesitatea naţională
şi cea individuală. Este tocmai lucrul Ia care frebue să ne oprim şr
să-i creiem un anume termen. Este vorba de Medicina dirijată. Şi
Vom explica mai jos ce înţelegem prin această medicină dirijată.
Şi fă;ă a mai face vreo critică a frecutu'ui — p ezentului vom aduae
în concluzie o serie întreagă de propuneri în sensul unei naui perspective
pentru creiarea unui alt climat medical, strâns legat de necesităţile
timpuri'or actuale şi ale ţării în general. Natural că aceste p-opuneri
au aceiaşi permanentă legătură cu cele ce ne-am propus: O serie
de reforme în medicină cu fundament social, cu scop naţional, în
care elementul de asistenţă ca factor preventiv să predomine.
Iată ce gândim: Admiterea în Făcu taie să se facă pe baza
Unor examene serioase de selecţionare Ia fel ca înainte. Eventual să
se caute a se limita numărul locurilorpentru fiecare facultate de
knedicină pentru a nu creia unsurp'us de studenţi. Dacă se simte
nevoia creierei de medici într'un număr mai mare, să se creieze
încă un centru de învăţământ medica'. Aceasfi cu conc'i ia imperioasă
de a avea Ia dispoziţie tot materialul necesar. Astf.I ar fi o monstruozi
tate a funcţiona numai pe simp'u fapt că trebue să funcţionezi şi că
trebue să scoatem cât mai mulţi medici, mai bine mai puţini, dar
bine. preparaţi.
'
/
Mai mult, sunt şi pentru
"desfiinţarea
acelora care nu-şipot
justifica cu nimic existenţa.
Anul I şi II să fie folosit pentru asimilarea în bune condiţii
a materiilor! de bază: Anatomie-Fiziologie-Isfologie-Biologie-Chimie, eventual Patiologie. In anul III obliga'or va funcţiona exie natul pentru
toţi studenţii; natural- un examen va califica ordinea locurilor. Toţi
studenţii trebue să intre în spital, şi să înveţe practica piedicinală.
Să se obicinuiască cu aparatura elementară şi de urgenţă, să cu
noască bo'navul în toată evoluţia lui, în fine să-şi asume o serie
întreagă de cunoştinţe de bază de practică profesiona.ă, va fi îm
părţit în două grupe de şase luni prin roiaţie.
Anul IV. şi V. va fi folosit ca practică de internat, iarăşi ob'igatoriu. Va fi împărţit în trei grupe de 8 luni cu rotaţie respectivă.
Se va creia ob'igativiiatea de a trece printrun serviciu de medicină
internă, de chirurgie, şi altul eventual de specia«itatea respectivă, pe
ca e o doreşte sab o presupune viiiouî medic. Şi aici trebue să facem
M. M, R.

’
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o mică paranteză. In ultimii ani, legea a deschis o serie întreagă
de concursuri de secundariat, primariat, efc., cu nuanţă vădită de
cializare. La aceste concursuri s'au modificat normele de can
are, în sensul că orice absolvent al facultăţii putea să concureze
indiferent dacă a fost intern — extern sau are oarecare practică reală
în specia.itate. Evident foştii interni şi externi de sp'itale logic ar fi
trebuit să aibă prioritate datorită statului de serviciu din .trecut; ei
erau în general bine pregătifi. Dar concursul în general îşi are şi el
cu:iozifăfi!e Iui. Foşti interni cari înfârziaseră prin facultate şi spita.e, concurau cu cei care din facultate îşi începuseră o oarecare
specia itate şi se pregătiseră numai în acest sens. Şi poate de multe
ori aceştia din urmă erau calificaţi onorabil. Afunci foţi ceilalţi (in
terni) şi-au pus următoarea ipoteză: de ce atâţia ani pierduţi, oând
tendinţa este spre specializare şi legile nu ne.iau sub ocrotire! Ifrebarea
este logică iar răspunsul greu de dat.
Iată de ce, dacă timpurile o cer, să procedăm şi noi Ia o
adaptabi itate în acest sens.
Anul VI şi VII să fie folosit ca o continuare a practicei me
dica e cu tendinţă evi fentă de specializare.
Un consiliu sanitar superior din care fac parte reprezentanţi
ai Minisferuui Sănătăţii şi Facultăţii de medicină, va studia din
timp pe întreaga ţară sau regiune respectivă pentru fiecare facul
tate de medicină, eventualele locuri necesare ca .posturi de medici
şi specia işti necesari. Va publica şi va limita numărul locurilor în
Facu'tăţi din timp pentru fiecarie specialitate.
Specia'izarea se va face practic şi teoretic obl'gator'u cu acces
in spfal şi cu înregistrare de cunoştinţe în materiile de bază pentru
.fiecare (Exp. pentru medicina internă, bacteriologic, anatomie pato
logică, fiziologie).
Aci statul prin Ministerul Sănătăţii îşi va avea un cuvânt de
spus. Va trebui să-şi creieze şi susţine o specia'lzare strict necesare
Iui. Medicul hgenisf şi Medicul practician. Circumscripţiile sanitare
vor trebui înzestrate în acest sens: Un medic ce se va-ocupa numai
cu medicina prayentivă şi altul numai cu medicina curativă. Higienistul va căpăta suficiente curioştinţe în timpul internatului, iar
în anul VI şi VII se va dirija către cunoaşterea Medicinei Pre
ventive. El reprezenta unitatea generatoare de vieafă. Practicianul pro
priu zis va trece după anii de internat prin stagii care interesealză
mult medicul rural din punct de vedere curativ: Chirurgie de urgenţă,
Medicină internă infanti ă şi contagioasă, obstetrică. Eventual va fi
şeful unui spital mixt. Amândoi vor fi instalaţi Ia o circumscripţie
şi vor dirija un tatei bio'ogi'ă rurală în sensul comandat. Ei vor trebui
să fie recrutaţi prin exameene şi burse din timpul facultăţii (cu anume obligaţii),, dar Ii se vor creia candi’ii de viea'ă civi izdtă (mijloace
de transport-safarizare-cazare). In felul acesta sar putea spera într'o
mai justă repartizare a medicilor, care vor fi şi mai bine pregătifi
profesiona mente, .vor fi mulţumiţi materialmente şi noi ca naţie yom
avea rezu'tafe concrete.
La sfârşitul anului VII se va frece un examen de doctorat
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complet în care vor fi materii de medicină generală şi de specialitate.
Apoi se va tipări teza de specialitate acordându-se titlul de
doctor în medicina şi medic specia ist în....
Pentru creiarea e'i’elor sunt anii ce urmează. Pentru ocuparea
poshrîor respective Ia sfat sau particulare se vor fine concursuri în
specia iîate. Pentru examenulde medic primar, obligator va fi un
stagiu de trei ani înfr’un serviciu de spital sau consultaţii, după cum,
se vor da concursuri'e, pentru serviciu de consulfafii sau pentru ser-/
viciu de spital. Acest stagiu se va putea obfine prin trecerea unui
concurs de medic secundar de consulfafii sau de serviciu în spital.
Preparatorii de clinică şi asistenţi universitari cu stagiu de 3
ani, de’a luarea titlului de doctor în medicină, potfi scutifi.
In acordarea titlului de medicprimar se va fine seama de
antecedente.
Stagiile şi concursurile de -externat, internat, specializare şi se
cunda iat sunt trecătoare.
.
*
Concursurile de ocuparea locurilor de medici specialişti şi me
dici primari dau dreptul Ia definiiivare în Jocul respectiv.
Iată în general o ' schemă de orientare nouă în organizarea
învăfămânfu'ui medical. Adică ceace am numit mai înainte Medi
cină drijată.
/
I-am acordat acest titlu şi I-am legat de un articol anterior
re'afiv Ia Medicina preventivă, şi Asisfenfa socială cu gândul şi faptul
evident că sfatul în infe ecul individului şi co'ecfivu'ui frebue să in
tervină cu mairmu'fă greutate şi să aranjeze o formă de vieafă con
formă cu necesitatea şi timpul în care trăim.
Se va împăca astfel individul-nafia-profesia.
Arătăm schematic aici un punct de plecare Ia noua metodă
de gândire şi de Iuctu.
i

Medicina practică

IMPORTANŢA ANALIZEI FECALELOR PENTRU DIAGNOSTIC
, . de
D -r VASILE GASNAŞ

şi

In *. Chim ist ATENA GASNAŞ

In practică, de ce!e mai uite ori, nu este necesară analiza
ba ferio osică a fecalelor, Ia fiecare caz în parte; rezumatul ei n’are
importanta în general pentru terapie, de cele mai multe ori acest
rezu tat este tardiv. In schimb cercetarea microscopică a Protozoareior
are importcnfa deosebită; ea determina punerea diagnosticului just,
cât şi administrarea tratamentului potrivit.
Ana iza fecclelor are o importanfă deosebită Ia diferenţierea' şi
diagnosticul djareelor nespecifice. Diferenţierea catarurilor intestinului,
gros şi subfire, co iţelor şi enferifelor, recunoaşterea dispepsiilor, deosebirea
co iieior catarale de acele ulceroase efc. se sprijină în cea mai mare
parte pe analiza fecalelor. Aci e mai pufin hotărîtoare analiza de
laborator, decât aspectul microscopic al fecalelor, adică simpla privire
aruncată asuprd fecalelor. •Sângelej mucozifafile sau puroiuf caracteri
zează fecalele bolnavului de colita; în fecalele bolnavilor de catar al
infestinu'ui subfire, ci pepsie, diaree pancreatica, diareele nervoase se
observa lipsa sângelui, mucozităfilor sau a puroiului, adică exsudatul
mucoasei inflamate a intestinului gros. După natura acestor masse ale
exsudatului, precum şi din raportul acestora fafă de celelalte masse din
fecale, pot fi trase concluziuni cu privire Ia gravitatea procesului inflamatoriu, precum şi dsupra localizării jnflamafiei în intestinul gros: fecale
cu puroiu sau cu sânge purulent, duc — în cadrul clinicei totale a
căzu ui — Ia diagnosticul — Colita ulceroasă; — muoozifafi turburate
de către rare ce'ule purulente caracterizează afecfiiinea cafarală a
intestinului gros; dacă se observa cantităfi mai mari de sânge amestecate
cu aceste mucozitafi, avem un caz mai grav al acestei afecţiuni. Dacă
fecalele au forma normală, dacă sunt vârtoase şi grăunzoase şi sunt
acoperite numai Ia suprafafă cu sânge, mucozitafi sau puroi atunci avem
de a face cu o Proctita, dacă materiile fecale sunt amestecate cu
esudatul mucoasei atunci înseamnă ca procesul s’a întins în suş.1
Myxoneuroza se dovedeşte macroscopic, după prezenfa mucozităfilor
lucioase, lipsite de Ieucocite (membrane mucoase, scurgeri de mucozitafi).
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Fecalele bolnavului de Enterita nu conţin sânge, mucoz'făfi şi puroiu.
Consistenţa mai mult sau mai puţin densă a fecalelor, dova:a macroscopicâ a resiurilor de alimente nedigerate, precum numărul scaunelor
zilnice sunt puncte de reper pentru gravitatea boalei. Procesele de
fermentaţie şi de putrefacţie sunt recunoscute după miros şi mai cu seamă
după aspect: fermentaţia se recunoaşte dacă fecalele sunt de culoare
deschisă, voluminoase moi, pătrunse cu bule de oaze. adesea imediat
după defecafie sau abia mai itârziu, e'e devin spumoa'e din cauza unei nour
fermentafiuni ele au miros acid, amintind de acela al acidului bufiric;
putrefacţia dă fecale de culoare închisă, cu miros fecu’ent, cu reacţie
afcalina. Fecalele grăsoase se recunosc macroaaopioe, ele trebuesc însă
examinate de cele mai multe ori şi Ia microscop.
Prin examenul microscopic al fecalelor — dacă facem abst'acfie
de Profozoare şi de ouăle viermilor — urmărim modul de folosire al
hranei; cercetăm alimentele nedigerate. La Enterită toţi componenţii,
hranei. albumina, grăsimea, hidrafii de carbon, sunt prost digeraţi; Ia
Dişpepsia putrescentă mai cu seamă albumina; Ia fermentaţie, hi-raţii
de carbon Ia Insuficienţa pancreatică toţi componenţii hranei se regăsesc
în materiile fecale, caracteristica este'aici aflarea în fecale a unei subsL
grase neutre (macroscopic se recunoaşte boala^adesea numai după fecalele
'„unfoase”).
/
V La insuficienţa secreforie biliară, rezorbtia acizilor graşi şi a
sărurilor acizilor grase cari s’au format din subsf. grasă neutră, e:te
turburată; aceştia se găsesc în cantităţi mari în feca'e. Cercetarea
simplă microscopică a fecalelor, este mult superioară metodelor chimice
— cantitative pentru determinarea albuminei, grăsimei şi hidraţilor
de carbon.
Determinarea fermenţilor din fecale nu prea prezintă încredere,
deaceea a fost abandonată.
Pentru diagnosticul Achiliei, se preferă până Ia o tanumifă măsună,
simplă metodă macroscopică, înaintea metodei chimice de determinare a
materiei colorante; stabilirea, timp de câteva zile în, şir, a culoare; albe
sau cenuşii a fecalelor, dovedeşte cu mai multă siguranţă e-uizarea
secreţiunii biliare în intestin, decât cercetarea prin metodele chimice
senzibilp.
La cercetarea hemoragiei oculte, trebuesc mai întâi eliminate
sângerările provenite de Ia gingii, nas, spufa, hemoroizi, fisuri anale,
sânae menstrual, etc.
Trebue ţinut seamă, că cele mai uzuale metode catalitice, nu sunt
specifice determinării sângelui; ele determina toate fe'urile de catalaze,
- chiar şi catalazele din alimente (din făjnă, cartofi, etc ])
Cu toate că prin fierbere şi prin digestie, cea mai mare parte
dintre catalazele nesanguine se distrug, o mică parte ajunge totuşi în
fecale şi dă reacţii senzibile, (pozitivifate). Ssnzibilitatea diferitelor
metode este foarte variată, iar senzibilifafea variată este hofărîfoare în
aprecierea rezultatului negativ şi pozitiv al reacţiei'. Reacţia Weber.este
atât de puţin senzibila, — prezenţa sângelui nu se poate dovedi decât în
concentraţie de 2%, cel mult l°/o încât ea este specifică pentru
determinarea sângelui şi atunci când e pozitivă dovedeşte prezenţa unei
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hemoragii ocu!fe; cantităţi atât de mari de catafaze, încât să dea
reacţia Iui Weber pozitiva, nu pot proveni decât din sânge, alte
oata.aze nu se găsesc în fecale în cantităţi mari.
In schimb negativul reacţiei Weber nu foloseşte, căci afecţiunile '
stomacului şi a1intestinului — de pildă Ulcer sau Cancer — dau sânge
în concentraţie mai mică decât 1°/o, iar reacfia Iui Weber nu mai
răspunde la asemenea canfitqji. Dimpotrivă reacţia Benzidinei, efectuată
cu sol. concentrată de Benzidina şi extract acefo-acid din materiile fecale,
este atât de senzibila {se poate dovedi sângele până Ia o concentraţie
de 0,02%) încât dovedeşte şi ce'e mai infime canfităfi de caialaze
Benzidinei e pozitivă, ea nu dovedeşte o hemoragie, dimpotrivă reacţia
Benzidinei e pozitiVa, ea nu dovedeşte o hemoragie, dimpotrivă react.a
negativă dovedeşte sigur că nu e vorba de o hemoragie ocu tă. Reacfia
Greaersen. dovedeşte tocmai concentraţia minimă a sânaelui (P,2°/o)
ce care o putem afla Ia ■ o hemoragie ocultăj atât pozitivul cât şi
negativul ei sunt utilizabile;' reacfia nu prezintă însă întotdeauna1certi
tudine.
Se recomandă să se folosească în acelaş timp toate trei reacfiunile
numite, căci ele se complectează reciproc.

Istoria medicinei

DOCTORUL NAVARA ŞI HOLERA DIN 1836 LA SLATINA '
de
D -r V. GOMOIU

Din cauza lipsei de documente sau din pricina omenescului
vremii, urmaşii au păcătuit adeseori fa'ă de trecut — prin preţuirea
injustă a oamenilor şi a faptelor. Dar, respectul justiţiei ne obligă
să facem cuvenita rectificare — favorabilă sau defavorabilă —■ de
îndată ce descoperim adevărul.
*
De pildă. Când am publicat „Repertorul de medici, farmacişti,
veterinari din finutturile româneşti dinainte de 1870 „am înregis
trat — după „Buletin” şi după „Analele Parlamentare’' — doi
Navara: Unul Ignatie şi altul Tadeu sau Teodo*, amândoi absolvenţi
ai liceului. medico-chirurgical din Klausenburg (Quj).
Despre primul (Ignatie), spune „Bu'e inul” din 1833 că a-luat
idipîoma în 1829, iar în „catagrafia doctorilor*’, din August 1833
este menţionat ca „hirurgoman” (adică, fără dip'omă de „doctor”).
Analele Parlamentare de alunei spun că „Ia 20 Februarie 1837 s’a
acordat „dobtoru'ui Navara o recompensă de 30 galbeni pentru sluj
bele ce aiv arătat în vremea boalei holerei din 1836 Ia Ploeşti” ,
iar eu am conchis că acesta a murit în 1837 de oare ce „Ana'ele ’
din acel an spun că „Elisaveîa dohtoroaia a răposatului dohforului
Navara dela PIoeşti” a obfinut pensie de 30 Iei lunar.
' Despre al doilea Navra (Tadeu) spune „Monitorul” din 1862
că a obfinut diploma în 1830 şi a venit în Valahia în 1832, iar în
1833 era veterinar în judeţul Saac. Analele Par'amentare spun că în
Aprilie 1836 era în Slatina, ca medic al şcoaîei Ionaşcu, dar nu sei
pomeneşte nimic de existenfa holerei acolo. In 1837 însă un Navara
se afla Ia Zimnicea, iar între 1839-58 era doctor îa ocrogul 2
^(Vâlcea şi Romanafi), şi mai apoi (între 1864-66) medic particular
în oraşul Caracăl. - ■
,
Acestea fiind singurele informafii pe care le-am aflat atunci
despre cei doi Navara, am înregistrat doar prefuirea primului —
prin acordarea recompensei de 30 galbeni, — dar -despre cel de
.al doilea nu mi-am permis. nici-o apreciere, ei l-am considerat ca
\pe unul din obişnuifi simbriaşi ai vremii. ~
1;
Iată însă că împrejurarea mi-a pus de' curând Ia îndemână
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un document, care aşează într’o lumină foarte favorăbilă numele de
N avara, dar încurcă mai mu t puţinele date de până acum, de oarece
nu ştim la care din cei doi se referă.
Acest document este munuscrjs cu cirilice cu aspectul unei
scrisori particulare, pe hârtie ordinară (şi totuşi cu marginea aurită
şi cu 2 filigrane), format 27-23, având următorul cuprins (pe .pag. 1-2 şi câteva rânduri pe pag. 3) pe care’i redau, cu ortografia
respectivă1).
„ P rea înnălţate Doamne,

'

'

(Astăzi după 16 ani mai cu deosebire auzind suspinul nostru vă
revedem strălucind în ochi J unor d ’atunci vechi recunoscători; şi câte ?,imcitiuni nu trebilesc îm tr’acest
ve^el ţ m ângâitor m inut noi înşine nu le
putem închipui, nici ce fel după asemfenea în p reju ră ri du reroase să pre-,
tuim expresia v irtu ţi p rin în n alt M (ării) V(oastre)).
A fi lăsat tronul Domnesc, ca să , ştergeţi aceste trecute usturoase
D ureri ale noro dului Stătinean, a ţi alerg at nepregetat să stă v iliţi apăsătorul
m âhnirilor noastre. V aţi ostenit să ne întindeţi de fa ţă Domnească sprijinii*
toarea m ână, şi mai în tâ i pă d a tă n eaţi d at p ild a de credinţa relig ii
litan iia ce a ţi săv ârşit p re a
în n alta ,M. V. cu noi
toţi] înpreună. A ţi
p riim it cercetarea celor holeroloviţi în chiar proastele lor locaşuri şi. prin
graiu până la cel m ai m ic a ţi rev ărsat în noi mângăerea şi curajul [.
Ce m ulţum iri dar m ai vii ne treBuesc a suppune la picioárde .prea'
înnalt M. V. |negreşit, nici tonul cuvântărilor nu le poate desvolta. Insă
dm m ai scumpul ] inim ilor vă jertfesc m ulţum irile p u tin ţii noastre).
Să trăeşti prea în n ălţate Doamne, provedenţa fiei răşp lă tito ru l dorin ţii noastre, facă-vă slav a nem uritoare şi dreptatea cerului fiei ajutorul
acestui (strălucit neam. D a r către acestea nici nu vom u ita, nepre [ţiosul,
şi nepregetatul ajutor', ce l ’am av u t 'din începutu trecu tu lu i rău , dela
(D-l N avar D oîto ru l acestui oraş, nici mai vârtos acea în g rijită îmbră-<
ţoşare ce ne dete în tr ’această neagră m âhnire d ’ocârm uitor, şi încă cu
lieosebire |D-1 Marele D oftor E stio ti, "ce şi cu fap ta
Doftoricescului aju ţo r
şi cu[ n esfiita pipăire a bolnavilor holeroloviţi ne-au încorajaţ cu desăvârşire.
D ar însă dela cine izvorăsc aceste sfinte faceri de bine. Oare Cine
i-au ales şi i-au trim is aşa g ră b it Şşi a$a de îm brăţişător. Singur prea
înnall[M . V. carele v a ţi n ă sc u t a pildui de depozit al pronii, şi carele
după atâtea în g rijiri ne astâm păraţi a ţi ^alergat la noi. De aceia ne
feăl tu ra ţi încă repetáim, Să
tră ie şti prea ,în ă lţa te Doamne. Să
trâeşti
mân găito ru l norodului, Să tră ie şti începutul renaşterii neam ului nostrlu
prea ) plecaţi/supuşi],
,
Iaman-Jaehe G ig â rt (?), Serdar G rigorie U rianu, Ioan Deleanu, Luch|i.
M avrodin, Constandin .....altov, 'D afail M ihalopulu, N .K, Izvoranu, M ihail
...... Pop, ,,,,,,Pavra, D im itru Zăd,ea (?) Stoicu Cojocaru: Io n iţă Mândri,loiu, Ioan Fidulariu, D u m itr u , Stan Ghepcea, D um itrache Petan, M ărin
M andriloiu, Ilie Onţieă Stam a M ăcelariu, Tănase T uţui, D iie Cizm ariu,
Ilie D ulgheriu, Alecse Cojocar, G ligore Scarlat
şi înpreună cu a lţi locuitorii oraşului” .

\
1) Liniile verticale din text sunt introduse de mine şi însemnează frântura
rândurilor.
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Este deci o scrisoare pe care cetăfenii (probabil fruntaşii) slătineni au trimis-o Domnitorului Alexandru Gbica (înscăunat în Aprilie 1834), drept mulţumire fiindcă a vizitat oraşul şi pe cei „holero'ovifi”, intrând „în chiar proastele lor locaşuri şi prin grai, până
a fost permutat, în loc să fie răsplătit ca Ignatie (Navara) sau ca
Estiotu. Apoi, o atare bănuială ar putea să explice chiar de ce ma
rele doctor Estioti, „şi cu fapta docforicescului ajutor şi cu nesfiinta
Ia cel mai mic a revărsat mângăerea şi curajul” .
Nu ştiu Ia ce se face aluzie prin amintirea celor _,,după 16
ani” dar această scrisoare atestă neîndoios existenfa holerei Ia Sla
tina (în anul 1836), despre care n’am ştiut a face menfiune în
biografia aceluia din ceidoi Navara, Ia adresa căruia se exprimă
aşa de lăudabil zicând1: „Dar către acestea nicinu vom1 uita neprefiosul şi nepregetalul ajutor ce I-am avut din începutul trecutului
irău, delà D-I Navar doctorul acestui oraş, nici mai vârtos acea
îngrijită îmbrăfişare ce' ne 'dete într'această neagră mâhnire d’ocârmuifor şi încă cu deosebire D-I marele doftor Estioti, ce şi cu fapta
doftoricescului ajutor şi cu nesfiinta pipăire a bolnavilor holeroloviji
ne-au înconjurat cu desăvârşire
,
Spusei însă cu acest document — care confirmă ceia ce ştiam
deja despre Estioti,1) ne încurcă încă mai mult cu privire Ia cei doi
Navara. Căci. Scrisoarea vorbeşte de „D-I Navar doftorul, acestui _
oraş” , pe când Analele vremii aratăcă Tadeu Navara era doctorul
Şcoalei Ionaşcu. Iar dacă aoesta este în cauză şi a ifoslt aşa de prefuii, de ce a fost răsplătit „pentru slujbele ce au arătat în vremea
boa'ei holerei din 1836, Ia PIoeşti”, Ignatie Navara (mort în . 1837),
pe când Tadeu a fost mutati (tot în 1837) Ia Zimnioea? Sau, dacă
era vorba de Tadeu „medicului oraşului”, local — de ce se în
treabă semnătării scrisorii: „Oare cine i-au ales şi i-aii trimis aşa
de grăbit şi. aşa de îmbrăfişător” ?
Nu ştiu ce legătură, de rudenie va fi fost între aceşti doi
Navara, dar, în lipsa altor informajii se poate bănui că -— Jojă de
incapacitatea localnicului Tadeu, — Domnitorul (sau Estiotu) şă fi
trimis* Ia Slatina pe vrednicul sau priceputul Ignatie din PIoeşti, care
a fost răspătif (Jar s’a şi bolnăvit şi a m'urif în 1837).
De a'tă parte însă — fiind-că pe atunci se făceau adese ori.
asemenea intervenfii de complezenfă, — se poate bănui că prin elogiile din această scrisoare de mulfumire către Domnitor, s a ur
mărit tocmai acoperirea localnicului Tadeu Navara şi prevenirea vre
unei pedepsiri pentru inactivitatea sau incapacitatea sa.
W sprijinul acestei supozijii ar veni însuşi faptul că jne aflăm
în fafa unei scrisori particulare — un memoriu cefăfenesc, — pe
când normal era să se trimită Domnitorului o adresă oficială, semnată
1) C. E stio tu (Isth io tes) era preşedintele com itetului celor cinci d o c to ri cu
d re p t de control in to a tă ţara. In biografia lui am m en ţio n at că a activ at in c o m 
b a te re a hoierii şi ca a con tractat b o a la , cu o c az ia epidem iei din S latina. In ar ca
urm are, ţ}upă ce a v izitat Slatina, D om nitotül a m ulţum it „D um nealui D ohtorului
C. E care a a ră ta t cea mai vrednică silinţă a su p ra unei îm p reju rări, vizitarisin d
şi lu c râ n d însuşi în tru căutarea b o ln a v ilo r“ , iar K isselef l’a n u m it definitiv proto-.
m ed ic al M unteniei, l’a decorat cu „Sf. S ta n isla s“ cl. IV şi i-a d a t o gratificaţie
d e zece mii lei.
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de autorităfi. Ea concordă perfect cu faptul că acel Tadeu Navara
pipăire a bo'navi.'or holero'ovifi ne-au încurajat cu desăvârşire” —
căci dacă ar fi fost Navara mai activ, nu mai avea Ioc „încă cu
deosebire” maree Doctor Estioti.
Refinând deocamdată termenul de „holeroloviji” (— ţn loc de
„îovifi de Ho!e ă”) pe care l-am în!â'nit întâ'a oară în limbajul me
dica!, trebue să observ încă odaiă că precizările istorice se fac cu
greutate şi reclamă multe ajutoare.

HISTOIRE DE LA MEDECINE - DOCUMENT CLINIQUE
par

D, PAULIAN

»
Nous avons soigné et rédigé, il y a quelques ans, le certificat
médico-légal, du lieutenant S. P.
Récemment il nous a apporté un ancien document, un acte mé
dico-légal signé en 16 Dec. 1917 par les Professeurs Becterew, Prof,
von Wall, Doc. univ. Dr. Smirnov, le médecin militaire, médecin géné
ral Bagrianzow.
Voici la feuille d’observation rédigée dans les sanatoriums de la
la Croix Rouge Russe, section III Neuro-Psichiâtrique.

D ocent
E giazarow
(Tomsk)

Com ission m édico-m ilitaire.
m édecin
Professeur
g én éral
W ladim ir MihaB agrianzow
ilovici Becterew

Prof. O scarovici
von W all
S ecretaire de la com ission
Cluev.

(Groupe des m édecins de la Croix Rouge Russe)
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OBSERVATION - Histoire de la m aladie: le lieutenant de garde S .P . fils
de Io s if — a été interné.
U nité: D ivisions de la g ard e im petiale (2t-a d ’obusiei).
Caste : N cble héréditaire de la p ro v in ce de B essarabie.
Date ûe naissance: 1>92, le 2 N ovem bre d a n s le village B rătuşani, d is
tric t Bălţi, province B essa.abie.
Études : U a term iné les étu d e s licéales (licé No. 4 à O dessa); ensuite il
a su rv i les co u rs de l’U niversité Im périale (N ouvelle R ussie) et à la F aculté de
D ro it e t à la F a c u lté de sciences e t lettres de P aris, ensuite re v en u en R ussie,
à l’école d ’artilleiie p o u r ofticiers actifs (g ra n d d u c Serge).
Antécédents pathologiques: V a rice le à 13 a n s ; rougéole à 15 a n s; scarla
tine à 20 a n s; pseudo-paralysie générale en 1916: in te rn é d a n s u n hospice

A. Héréditaires ?
Examen somatique: Deux fois bléssé à la tè te : prém ière fois à la région
frontale, a u d e ssu s de l’arcade sourcillière gauche, p a r éclat d ’o b u s, suivie d ’u n e
com m otion générale, d a n s la lutte de Vitonaj (en V olhynie), le 26 Juillet 1 916;
sec o n d e fois, b lessu re à la lèvre supérieure e t a u nez, p a r éclat d ’ob u s, suivie
d ’une com m otion cérébrale et m édull ire, d a n s la lutte de 27 A oût 1916 à M ărăşeşti (R oum anie); il com m andait une b attérie légère.
Etat présent. Inégalité pupillaire ; rellexes ro tu lie n s et achilleens exageres(?)
trem b lem en ts fins p erm an en ts des d o ig ts, d e s lèvres, de la lan g u e et des m em 
b re s in fé rie u rs ; dém arché sp astiq u e (?), tallonée ; tro u b le s de la parole, dysartrie.

Examen psichique:
al Grandomanie : le m alade n o u s en tretien t su r sa généalogie, il cite so n
arb re généalogique et ses p ré te n tio n s a u trô n e d u „G rand D uché de L itu a n ie “
é ta n t p a ren t d e s p lu sie u rs d y n a stie s e u ro p ée n es; il p réten d m êm e q u ’on lui paie
se s dro its pécuniaires dynastiques.
b) Manie de persécution. Il m ène u n e vie solitaire car se s ennem is veulent
le supprim er. P en d an t la nuit, il se cache et p a rfo is il do rt so u s son lit., so u s
une table, etc.
c ) Manie religieuse. Il se c ro it protège par sainte B rigite, qui lui a s a u 
vé la vie et à laquelle il a prom is de battir une église. C ’e s t elle qui l'appelle
so u v e n t, lui parle... Halucinations auditives.
Il cause avec tro is so ld a ts: Jacob, P aul e t G eorges d e sa division, tu é s
à l ’ennem i. — Halucinations visuelles et auditives.
d) L ’écriture est troublée ; am nésie an té ro g rad e .
Conclusions générales. 11 s ’agit d ’u n m alade exam iné le 6 Septem bre par
la com m ision m édico-m ilitaire sp éciale, so u s la présidence de l’academ icien le
P ro fe sse u r V. M. Becterev, et qui l’o n t déclaré invalide de prem ière classe (L ettre
A, I). Le m alade s ’est am élioré e n su ite. Q uelque tem p s a p rès il s ’est e n tu it du
san ato riu m , il est p a rti sur le front, e t il su b it u n deuxièm e choc —; les tro u b le s
p sy c h iq u es so n t re ap p a ru s avec ré p erc u ssio n s u r les centres nerveux.
D ’où la co n clu sio n q u ’il p ré sen ta une „m aladie ré cid iv a n te “ et le d ia g n o s
tic fu t celui de „P seudo-paralysie g é n éra le “ suivie de tro u b le s dégénératifs p sichiques, encadrés d a n s tDégéneratiO-PsiihicaM.

Nous avons exposé en traduction la feuille d’observation psichiatrique signé par la commission présidée par le Professeur Bechierew et
nous ajouttons la photographie des membres de la commission, qui cons
titue un document historique.

Terapeutice

.

MICOTERAPIA IN DERMATOLOGIE
(PEN C H IN A )
de

D -r EMIL I. BQLOGA
Medic consultant dermato-venerolog
al Policlinicei de stat Biaşov

Descoperirea epocală a Penicilinei de către savantul englez
Fleming, reactualizează problema anlibioficelor descoperită încă în anul
1877 de către marele Pasteur, deschizând totdeodată în terapeutică
un nou capitol, acela al tratamentului eu ciuperci sau al micoterapîei.
Arsenalul bogat şi complicat al dermatologiei se vede astfel
îmbogăfif. cu un nou procedeu, în care omenirea şi împreună cu ea
benignitafea dermatozelor infecfioase.
Trecând peste capifo'ul general referitor' Ia Penicilină, pe care
medicul doritor îl poate găsi în lucrările apărute voi descrie succint,
rezultatele obfinufe cu penicilina în tratamentul boli'or de piele, din
lucrările pufine pe care am avut ocazia a le -consula, dorind aslfel
a pune Ia dispozifia colegilor cu un ceas înainte aceste noi poslbilităfi
terapeutice.
Faptul că tratamentul cu penicilină nu a făcut în dermatologie
o vâlvă atât de mare ca în venerologie, se explică în parte prin
benignitafea dermatozelor infecfioase.
Dacă pană în prezent dermatozele de n a tu ră streptococică s’au bu
curat de o influenţare favorabilă p rin terapia sulfamidică, ^nfecţiunile cu*
fanate stafiloeooiee din contră au răm as foarte p u ţin accesibile sulfamido1
terapiei. O ri indicaţia principală a Penicilinei în dermatologie o rep re
zintă chiar aceste stafiloderm ii.
De unde în celelalte afecţiuni Penicillina este adm inistrată p arenteral
(intram uscular, intravenos sau in trarahidian) în : dermatologie a fost pre
ferată aplicaţia *locală.
Penicilina a fost ap licată sub formă d e f soluţii pulverizate, de- alifipi
sau paste conţinând 250-500 u n ită ţi Oxford pe gram de lano-vaselină, sau
injectată în pielea bolnavă, de exemplu în furuneule mici în can titate de
0,1 cm3 d in tr’o soluţie de penicilina de 10.000 u. p pe cm3.

I
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L a tratam ent se pretează cel m ai bine afecţiunile cutanate de n a tu ră
stafilococică.
A stfel, aplicată sub form ă
de unguent în concentraţia m enţionată,
ea a d at rezultate satisfăcătoare în tratam en tu l im peţigoului, al exemelor
infectate secundar, în foliculite şi sîeoză. In furunculoza m icoterapia penicilinieă îm piedică ap ariţia de noi furunculi, d a r nu vindecă pe cei odată
apăruţi.
In streptodcrm ii acţiunea Penicilinei răm âne inferioară sulfam idelor,
care ' continuă a reprezenta în aceste afecţiuni trata m e n tu l de bază.
Ou toate că acţiunea Penicilinei nu este îm piedecată de prezenta
sângelui sau puroiuuli, se obţin rezultatele cele m ai bune atunci când
Penicilina vine în contact direct cu pielea bolnavă (deci după o p realabilă
decapare a crustelor), şi în infecţiunile cutanate a căror floră este penicilino-sensibilă.
O afecţiune dermatologică care reacţionează ^prompt la tratam en tu l
cu penicilină este erizip d cid n l lu i Rosenbach, după o adm inistrare din 3
în '3 ore" a 20.000 U. O. tim p de 48-72 ore.
ţ
4
H uriez şi Leborque în tr’un
articol recent publică rezultatele lor
obţinute p rin a d m in istrare a Penicilinei în d iferite boli de piele.
A stfel ei au adm’n istra t Penicilina în 35 cazuri de inîeeţiuni c u 
tanat« stafilocoeice (foliculite, stafiloderm ii, sicoză).
In formele de pioeoeli benigne cronice, ei nu au recurs la Penicilină
decât după ce m edicatia antiseptică şi sulfam idică nu dusese la niciun re zu lta t. A utorii au aplicat Penicilina local p rin p ulverizări d in tr’o soluţie
care conţinea 500 U. O. pe Cm.3, sau în a lifii cu conţinut de 250-500 u. o.
pe gram de lanolină-vaselină, asociat sau nu cu pudră de „septoplix” .
In cazurile tenace de 'im petigo, precum şi în cele de foliculite cronice
au obţinut efecte rapide şi au to rii speră că atunci când tratam en tu l cu
Penicilină va fi m ai aoqesdbil, prin combinarea unui tratam en t local şi
general, rezultatele vor fi şi m ai' evidente.
Cele m ai rezistente au răm as »'rozele stafiioeoc'ce în care doza de
Penicilină a ajuns în unele cazuri la can tită ţi remarcabile.
A utorii observă, că cu cât o stafiloderm ie este m ai extinsă (fie în
suprafaţă, fie în profunzime) m icoterapia duce la rezu ltate m ai bune.
In câte.va cazuri de furunculoze generalizate (la un deportat, un
bolnav de insuficientă hepatică şi g l:cozurie şi la un sifilitic te rţia r), r e 
zultatele au fost d in tre cele m ai fericite.
R ezultatele cele mai evidente au fost obţinute de aceşti autori la
vârstele extreme (copii sugari şi bătrâni). L a un copil de 2 luni cu abcese
cutanate m ultiple au adm inistrat doza de 3-4000 U. O. pe klgr. g re u ta te
cu succes, copilul tolerând perfect tratam en tu l. *La un bătrân de 75 ani
p rin tratam en tu l cu Penicilină au reuşit să vindece un a n trax grav al ce
fei în 7 zile, p rin injectarea locală la 12 şi 24 ore a unei ^ can tităţi de
10 cc. d in tr’o soluţie de 1000 U. O. pe ce. în to ta l 100.000 U. O:
R ezultatele cele mai miraculoase au fost obţinute în stafilocociile m a
ligne ale feţei cu iccalizare nasală, p ;lp b rală şi Iabială.
Amtorii descriu
9 observaţii.' T ratam entul m icoterapeutic a fost m ix t (looal şi general).
Injectarea locală a 10-15.000 U. O. este dureroasă pen tru moment şi este
’ urm ată după câteva ore de o dim inuare a tensiunei locale: P arenteral au
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fost adm inistrate 300.000— lj.200.000., după care s’a observat o scădere a
edemului, o regresiune a lim îaiig itei şi în m ulte cazuri o resorbţie spontană
a colecţiilor purulente.
D upă cum am m ai spus, în streptoderm ii rezultatele au fost mai
puţin încurajatoare, sulfam idoterapia fiind aici suverană în cele mai m ulte
cazuri. T otuşi autorii menţionează rezu ltate excelente înfr’un caz g rav de
orizip.el al fetei şi în tr'u n adeno-flegmon ax ilar în care j tratam en tu l oui
Penicilină a tre b u it să fie în tre ru p t din cauza unei u rtic a rii gigante pe
care bolnavul a prezentat-o după adm inistrarea Penicilinei.
î n t r ’un caz de stom atită nlcero-gangrenoasă cu floră strepfococică şi
asociaţii de anaerobi au to rii au o bţinut un re z u lta t foarte bun adm i
nistrând 900.000 U. O. In alt' caz de stom atită bismufică s’a în reg istrat
vindecare după 500.000 U. O.
R ezultatele au fost defesemeni optime în câteva cazuri de 1erifrodermii stwptocoeice generale, ia r în cele arsenobenzolice m ai rezervate.
I
In dermatozele v^zicnlo-b'nloase rezultatele au fost nesatisfăcăfoare.
A stfel în tr’un caz de derm atită buloasă polimorfă Brocq — D iihring şi altu l
de pemifigus nu s’a p u tu t observa decât o am eliorare trecătoare. î n t r ’un
a lt caz de pem figus' vegetant cu leziuni buco-faringiene, auto rii au obtinjrt
vindecare. Acelaş re z u lta t în tr’un caz - de pem figus infan til acut şi gene
ralizat.

Fără a putea considera micoferapia penici'inică ca un pro
cedeu terapeutic omniva'ent, pe lângă o recunoaştere a rezistenfei îafă
de fratamentt ă bo'ilor de piele în general, frebueşte să recunoaştem
că descoperirea Penicilinei şi-a stabilit deja în Dermatologie un Ioc
primordial în stafilocociile cufanatfe al căror tratament era în cele
mai mu!fo cazuri dezesperant atât pentru dermatolog cât şi pentru
bolnav.
Experimentarea ulterioară şi o posolagie mai exactă (pe .greutate
şi nu unifăfi bio'ogice) prin descoperirea penicilinei sintetice, permit
speramje şi opt'mism în rezi&ntele pe care dermatologa Ie va în
registra prin această nouă metodă în terapeutica bolilor de piele.

SULFANILAMIDELE IN TRATAMENTUL LOCAL,
AL EMPIEMELOR PLEURALE
de
D-p AL. DOBRESCU
Spitalul Călăraşi '

Empiemele marei cavităfi pleurale au constituit întotdeauna un
lapanaj .până în prezent al chirurgiei. In serviciile de boli interne
totdeauna când se punea diagnosticul de empiem pleural, bolnavul,
era trecut de îndată Ia serviciul de chirurgie unde. infervenfia chirurgica'ă era executată după diferitele metode chirurgicale, cu suc
cesele şi insuccesele lor.
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Cavitatea pleuralâ fiind considerată ca un element inchis în
care se poate face introducerea de so'ufii de sulfanilamide, pentru
a-şi exercita acfiunea !or Io=aI asupra bacterii or piogene, spre deose
bire de alfi autori cari tratau aceste empieme prin tratamente ge
nerale cari trebuiau să aibă un răsunet- local, noi ne am condus de
observaţia că pleura constituie îri asemenea cazuri un strat izolator
fajă de pu'mon şi de cele'ate organe, daci ea a a un rol de contente,
iar .acfiunea so'ufiilor de sulfani'amide se exercită în acest caz mai,
rlepede şi cu o mai mare eficacitate, decât dacă ar fi introduce pe
altă cale decât cea pleura a, deci direct în foca ui supurativ.
Prezenfa acidului para-amino-benzoic îri focare'e supurative pleuro
■ pu'monare, care are acfiune anti sulfamHică, împiedică pătrunderea
sulfamidelor în procesele supurative pleurale pu'monae. A doua ba
rieră care se opune la acfiunea sulfanilamide'or, o constituie ţesu
turile mortificate şi insuficienfa circulaţiei sangbine locale.
Ţinând seamă de aceste considerente pare mai justificat tratnentul prin introducerea sulfanilamide'or intra-pleural ' sau intr-pul
monar, decât tratamentul ge/ieral cu răsunet local, pleurb-pulmonar.
Golirea pleurei de puroi se impune când fenomenele toxice se
accentuiază. Puncfia simp'ă pleurală nu este suficientă, deoarece ea
nu aduce o evacuare masivă de lichid purulent, cu detompresiune
secundară accentuată, şi'nici o diminuare a fenomene or toxice, ci
din contră uneori după o punefie evacuatoare am observat o exacer
bare a fenomene'or toxice, cari ca şi compresiunea’ mare puneau
indicafia de a se interveni chirurgical de urgenfă.
A'egerea momentului de intervenfie chirugica'ă constituie o pro
blema delicată, — Toracofomia — operafia dasi'ă, cu receefia de
coaste şi deschiderea largă a cavităţii pleurale, din cauza mortfalităfii mari, provenită în urma modificării b'uşte a pres:unei intra1 pleurale, fapt care constituie un serios impediment, a făcut ca să
scadă entuziasmul dela început Ia aplica ea acestei metode, în astfel
de cazuri.
In practica noastră după introducerea de so'u’ii de sulfanilamide
intra pleural- nu am observat niciun fel de acc’denfe serioase, iar
doze'e întebuinfafe au variat între 0 20 gr. — 0 50 gr. — pe kilogram, fără ca să observăm vreo reaefie generală violentă, modi- ■
fică.i sanghine sau renale.
1
Asupra vârstei nu am avut nici o contră indricafie; fo eranfa
Ia acest fel de tratament fiind destul de bună Ia copii, ca şi Ia oej
vârstnici.
La pacienfii de.vârstă tânără se observă o re-efie mai rapidă,'
mai bună, iar Ia cei vârstnici am remarcat că trece un timp mai
lung dela începerea fraîamenftu'ui până Ia aparifia p'imelor si^otome
generale şi locale de ame'iorare. Starea gsnera'ă .g'avă a gacientu'ui
nu a constituit niciun obstacol în aplicarea infra-pleura ă a acestui
tratfamenf. Prezenfa acidu'ui para amine benzoic, care are acfiune
anti-sulfamidică, şi care apare întotdeauna în procesele supurative,
nu împiedică în acest fel de tratament acfiunea Io*a'ă şi generală
a produselor introduse intra-pleural, deoarece se realizează o cont
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cenfrafie bruscă maximă şi susţinută, care anihilează1pe de o parfe
Gcfiunea inhibitoare a acidului para-amino-benzoic, iar pe de altă
parte substanţele introduse sunt destul de active pentru a influienfa
procesele locale, şi pentru a redeştepta rezistenţele generale, pentru
a contribui Ia procesul de vindecare.
.
Redăm câteva observ aţiu n i: Obs. I . Copilul, M. A . de 7. ani este in tern at în spital pentru s,tare
febrilă, dispneie accentuată, tuse şi expectoratie.
Antecedente heredo-colaterale şi personale fă ră im portanţă.
llstoric. Cu tre i săptăm âni în urm ă copilul a" sim ţit în . mod brusc
un junghi intens în hemitoracele drept, însoţit de febră 39-40®., apoi ju n 
g h iu l a trecut şi în p a rte a stângă. Dispneea e ra foarte accentuată dela
început. îjuse abundentă. A fost în g rijit acasă fă ră ca starea sfi să fee
amelioreze, este adus la sp ital în stare gravă.
S tare prezentă. C opilul feb ril cu 40°, cu intensă dispneie, cu faciesul
palid, cu nările frem ătânde, acopeŞrit de s.u|dori reci, cu resp ira ţie abd»-'
m inală, acuză un ju n g h iu intens pulm onar.
E xam enul pulm onar a ra tă abo’irea v ib raţiilo r vocale la ambele baze,
m atitate în ambele hem itorace, şi un intens suflu pleural.
C ordul accelerat, p u lsul 120, pe m inut. F icatu l depăşeşte falsele coaste.
Splina este palpabilă.
—
E xam enul radioscopic pulm onar ara tă o ' im agine lichidiană în am 
bele hemitorace, până la p atru la tu ri de deget sub claviculă.
I se face o puncţie exploratrioe şi se scot 150. cc. lichid p urulent
verzui fetid. Introducem 15 cc. soluţie 5 0/o de Proinijosil solubil, in tra
pleural.
D upă aceasta sta re a sa generală devide g ra v ă ; febra creşte la 41®.
A doua zi repetăm puncţia, evacuăm’ 200 Cmc. lichid, şi introducem soluţiaj
de P rontosil 50/ q, 20 cmc. Starea generală se menţine gravă, ia r în a 3-a.,
şi a 4-a zi repetăm puncţia evacuatoare în dreapta şi în stânga, introdu
când soluţia de Prontosil, altern ativ în dreapta şi în stânga.
începând dela a cincia zi, tem p eratu ra începe să scadă în lisis, toate
celelalte fenomene încep să se atenuieze, ia r radiologie, se constată o no
tabilă scădere a lichidului p leural care a răpras de 2-3, degete la baza
pulm onului drept şi stâng. Continuând aeelaş tratam en t obţinem scăderea
tem 'peraturei în a 8-a zi de tra ta m e n t, definitiv, ia r lich id u l purulent
dispare în a 12-a zi des tratam en t, complect. Bolnavul păirăselşte spitalul
complect vindecat după '20 zile de tratam ent.
’
R evăzut la in terv ale scurte păstrează aceiaş stare bună.
Obs. Il-a . Soldatul O. M., de 27 de ani, se internează în spital
p en tru ; stare feb rilă însoţită de junghi intens în hemi toracele stâng,
dispnee, tuse şi expectoratie abundentă muco-purulentă,

-

Antecedente heredo colaterale şi personale, fără importanţă.

Istoric, cu p a tru lu n i în urm ă fiind pe fro n t este lo v it de o schijă
în hemitoracele stâng, pie care a suportat-o bine aproape două luni de
zile, după care tim p observă d ureri în locul unde a fost lovit, apoi
febră şi are chiar o mică hemoptizie. Se internează în tr’un sp ita l m ilita^,
unde făcându-i-se o puncţie p leu rală i se găseşte lichid sero-purulent.,
Iese din spital după două lu n i de tratam ent.
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/

-

'

.

!
\

469
t
■ S tare prezentă. . Bolnavul de constituţie debil, Cu faciesul ejnaciat,
cu resp iraţia accelerată dispneică, lim ba saburală,. -Spută abundentă; la - ana
liz ă se găseşte în sp u tă o flo ră b an ală / .
•
Exam en pulm onar a ra tă d isp ariţia v ib raţiilo r vocale în jum ătate ; in-,
ferioară a- hem iţoracelui stâng. M atitate şi su flu pleural de aceiaş p artal
,
D in partea celorlalte organe nim ic de sem n alat.^
j
Exam enul radioscopic pulm onar ara tă o um bră lichidiană cire cuprinde
jum ătate din hemitoracâle stâng..
■Diagnosticul clinic a ţ opt de empiepi al cav ităţii pleurale stângi, con
firm at' radiologie, şi ptrin punctie pleurală.: . ,
I i facem o punctie evacuatoare şi scoatem 500 cmc. de lichid purulent,
apoi introducem,. 30. cmc. de Prontosil 5 0 /p. A. doua zi feb ra este în creştere,
Iar toate fenomenele toxice Se aceentuiază-Punctiohăm din nou şl evacuăm
nn rest de 400. cmc. de lichid p u ru le n t,, introducând î n ' loc 20 cmc. de,
P rontosil 50/o.- In a p atra zi febra începe să sc a lă ; puncţionăm din nou
evacuând . o cantitate mică, de lichid gero-purulent de d a ta -aceasta, şi in 
troducem din nou Prontosil 20 cmc. In ' a şasea zi -de tratam en t, toatefenomenele încep să se amendteze; f e b r a , scade în lism, espectorâtia înqepe
' să djiminuielze, ia r starea generală , a bolnavului începe să se amelioreze
vădit: şi continuăm trătam entlul până lâ complecta : vindecare care’ survine
In a 25-a zi dela începerea tratam en tu lu i.
- ' '
. t.
R evăzut după tre i ldni, şi după şase ’ lu n i,' dela părăsirea spitalului,
constatăm că starea sa generală bună se păstrează.
>
'-:>
Obs. 3 -a . Fem eia A. I. T.,* vine la sp ita l 'p e n tru ; stare febrilă,junghiu toracic, tuse, şi expeetoraţie ■muco-purulentă, astl^enie.,
'1 Antecedente heredo colaterale şi personale, fără im portantă.
Acum un an a făcut o mică pleurezie sero-fibrinoasă în stânga. S ’a
tr a ta t, totuşi nu s’a sim tit bine, acuzând, d u re ri la . baza pulmonuljii stângi
S ’a în g rijit destul de atent fă r ă ca să observe vreo ameliorare., .
Stare prezentă. Bolnava de constituţie debilă cu faciesul palid, eu
lim ba saburală, febrilă, cu sp u tă m uco-purulentă abundentăExamen pulm onar.- V ibraţiile sunt dispărute în jum ătatea inferioară
a pulm onului s tâ n g ,, unde se constată prezenta unei m a tită ti. Suflu pleuretia
' în stâ n g a ., 1
Cordul este tachicardic; nim ic orificial. .
D in partea celorlalte organe nim ic de relevat.
I se pune diagnosticul de pleurezie veche închistată, confirmat şi
radiologie. Eăcându-i-se punctie pleurală se evacuiază can titate mică de
lichid purulent, gros, aderent, şi se introduce soluţia de „Promtioail 5 0/q ,
10 cmc., intra-pleural. Repetăm p u n c ta a tre ia zi, constatându-se că puhoiula devenit mai fluid, evacuăm ‘o p arte şi introducem apoi 20. cmc. Prontosil.
F ebra creşte în aceiaş zi. Continuăm punctiile evacuatoare, după cari
introducem întotdeauna Prontosil, intra-p leu ral, şi în, a şasea zi de tratam en t
febra începe să scadă. ■Expedţpratia începe să scadă ca: volum, şi ju n g h iu l
toracic dispare. Repetăm acţest tratam ent, contholând clinic şi radiologie
pacienta, piână la vindecare care survine - în a 20-a zi dela începerea t r a 
tam entului.
R evăzută după cinci lu n i dela părăsirea spitalului, pacienta păstrează
aceiaşi stare bună.

M. M. R.
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Din cele 62 cazuri de supurafiuni pleuro-pulmonare, pe cari
ie am îngrijit până în prezent, şi câţi au fost tratate prin injecjii
infra-pleurale de sulfamide, deci aplicate chiar intra-focal, nu am
avut recidive. Nu putem da o Statistică complectă, fiindcă ne-a fost
greu ca să urmărim pe cei câfi au plecat din spital vindecafi, Ia
un moment dat, pentru a vedea dacă mai târziu au mai recidivat în
în maladia lor.
Intrebuinfarea intra-pleurală a sulfanilamidelor duce repede Ia
o sclerozare a pleurei, persistentă, pe care o atribuim nu numai pro
cesului inflamator, ci şi prezenfei irifanffe a sulfanilamidelor intra. pleural. In unele cazuri am constatat o jncjroşare rapidă a pleurei,
* trei patru puncfii pleurale urmate de. introducere de solujie de sul
fanilamide, atât de măre încât nu a mai fost posibil de a mai puncfiona pleura. Se realizase o simfiză pleurală rapidă.
Tratamentul intra-pleural ~éu solufii de sulfanilamide constitue
în cele mai multe cazuri un tratfament de siguranfă, care trebueşte .
încercat înainte de a se decide pentru intervenue chirurgicală, care
adesea ori nu dă rezultattele aşteptate.
A L . DOBRESCU: Les sulfanilamides dans Ie traitement local des cm» *
pyèmcs plénraux.
L ’auteur publie des cas cliniques, d ’où résulte que dans les cas d ’empième ‘
de la grande cavité pleurale la m eilleure méthode est d 'introduire dans la
cavité pleurale des solutions de sulfanilam ide — parceque l ’action locale, ,
intrafocale est plus rapide, p lu s intense, et d ’une efficacité maxime..
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STRUCTURE FONCTIONELLE

. . Imprimeria Naţională Bucureşti, 1945.

Sub auspiciile Academiei Române au continuai’ sa apară Vol. II
şi Voi. III din Opera ştiinţifică a Prof. Fr. I. Rainer.
Vol: II cuprinde Lucrările de STRUCTURĂ FUNCŢIONALĂ macroscopică şi microscopică, făcute Ia Institutul de Anatomie şi de Errîbiologie din Bucureşti delà 1920—1942, cari sunt menţionate mai jos.
In „Prefaţa"," care Ie prezintă, D-I Dr. St. Mi leu scrie: Prof.
Rainer, adept al concepfiei Iui W. Roux în privinţa morfologiei funcţio
nale, în lucrări dintre cari unele au făcut obiect de teză a elevilor săi,
a contribuit în largă măsură să o consolideze 'şi să o difuzieze, aducând
o contribuţie românească de valoare internaţionala (concluziile cercetărilor
asupra ţesutului conjunctiv au intrat în tratatele clasice de medicină).
Prof. (Rainer a ridicat nivelul cercetăărilor de morfologie, şi a lărgit con-»
aepţia biologică în medicina românească. Prin explorarea mecanismelor
de /formare a organelor, prin adoptarea principiului de cauzalitate func
ţională în morfologie, Prof. Rainer este fundatorul morfologiei ştiinţifice
în România.
' F r. J . R ainer: „Considérations su r la structure fonctionnelle dé la dure
mère“ .
,
/ F r . J . R ainer et I. T h. R iga: „Une nouvelle méthode de recherche dans
l ’étude des form ations fibreussps en gédéral et articulations en particulier“ .
F r. J . Z. Jagnov: „L a structure fonctionnelle du périoste“ . ’
F r. J . R ainer et N. I. Ştoenescu-Neagu: „C ontribution à la connaissance
de la construction mécaique 'de la face“ .
<
‘
F r. J .' R ainer e t I . Cotaescu: „Contribution à l ’étude de l ’appareil f i breux de la colonne vertebrale“ .
F r. J . R ainer et F- Robaok: „E tude morphologique et fonctionnelle Üea
ligam ents intereruraux de la colonne vertébrale humaine“ .

4-72
F r. J . Rainer e t Z. Jagnov: ,:La structure fonctionnelle du bassin“.
F r. J . R ainer e t E . E loru: “ Le tractu s ilio-tibial. Etude anatom ique et
fonctionnelle“.
’
,
E r. J . Rainer
b ro m du pied“.
F r. J . Rainer
F r. J . Rainer
R ater—Pacini“ .
F r. J . R ainer
tendineux.

e t I. Ionescu: „S tructure fonctionnelle de l ’appareil f i
et N . Bujorica: „S tructure fonctionnelle du péricarde“ .
e t B. Menhes: „Structures fonctionnelles des corpuscules
1
et St. M. M ilcu: „S ur la morphologie du musche semi.
'
'

Vol. III cuprinde Lucrări de Antropologie, Morfologie (Varia), Bi
bliografie.
In lucrările de Morfologie umană, caşi în cele de anfropologie, cu
prinse în volum, se remarcă dupe cum spune în „Prefaţă", tot D-I Dr.
M ii cu, grija permanentă de a pune în corelgfie aspectele morfologice
cu aspectele funcfionale.
.
•
Intr’un Index al lucrărilor ştiinţifice sunt prezentate în ordine cro
nologică, începând din 1900 până în 1942, cefe 35 lucrări ştiinţifice
ale Prof. Rainer, unele din ele însoţite de concluziile iauforutuî.
Intr’un Index bibliografic al tezelor sunt redate cele 23 teze lu
crate sub direcţia Jşi cu Contribuţia personală a Prof. Rainer, dintre ele
unele însoţite de concluziunile formulate Ia sfârşitul tezei.
17 planşe cu 51 figuri prezintă Sistemul limfatic al mimei, studiu
Ide anatomie comparată care este, dupe autorii cari au redactat aoeste1
volume, cea mai principală lucrare de anatomie a Prof. Rainer, lucrare
care publicată în 1911 în Analele.de biologie, de slabă difuziune, n’a
putut avea răsunet larg în străinătate.
.
F r. J . R ainer: „ U n , procédé p articu lier de momification“ .
'
F r. J . Rainer e t A . Tudor: „V ariabilité des fissure^ du foie hum ain“ .
F r . , J . . Rainer et M. Lecca: „C ontribution à l ’étude topographique de
l ’aire d’immergence des nerfs m usculaires“ .
■ . - ‘ F r. J . Rainer e t B. Menkes: ■„E tudes sur la, génère du tissu élastique“ .
F r. J . Rainer et Z. Jagnov: „ L ’idiotopie du hile du rein“ .
• F r. J . R ainer et B. Menkes: „Contributions',à l ’étude de la structure de
la fibre élastique“ .
■
'
■F r. J-. Rainer et G r. Jacobson: „Etude su r l ’innervation du droit ab
dominal“ .
’
•
F r. J . Rainer et V al. N eaga: „V ariabilité des muscles coraco-brachial
e t biceps“ .
'
‘
i
E r. J . R ainer et I. Cotăescu: „Une nouvelle entité morbide: l ’a rth rite
atlanto-odontoidienne“ .
,

Opera postumă a Prof. Rainer se cere a fi întregită cu textele
conferinţelor ce a ţinut, Pu cuprinsul predat în extenso sau în esenţă) al
manuscriselor, memoriilor şi notelor, disparate, cari au rămas1, pentru a
transmite posterităţii,. într’un tot indivizibil, toată opera sa intelectuală.
Aceiaşi grije Ia triere şi Ia prezentare va corespunde înaltei ţinute etice,
spirituale şi estetice ain viaţă a autorului. '
*

'
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PELAGRA
PATOLOGIE — SOCIOLOGIE
'
i

D*rl ION CLAUDIAN şi N. GRUIA IONESCÜ
Spitalul de boli. interne — Ploeşti, 1944.

Monumentala lucrare, ce prezentăm corpului medical românesc,’
a apărut în vara anului 1943. Materialul vast cuprins în tratare
care necesită un efort .îndelungat pentru recenzent, precum şi împre
jurările excepţionale cari s-au opus unei concentrări susfinufe — ne-au
împedecat a ne face cu un moment mai devreme datoria fafă de
operă, fafă de munca autorilor, şi fafă de Biologia poporului românesc.
jO facem cu oare care amploare, dar nici pe departe deoât s*ar
cuveni, în numărul de fafă al revistei.
Lucrarea, -/.rod al .unei munci de peste 6 ani, efectuată în
sălile de bolnavi, în laboratoare, în biblioteci şi pe teren“ tratează
în cadrul câtorva Isufe de pagini — între cari numeroase grafice şi
cartograme de hărfi geografice, diagrame, statistici, tablouri — tot ce
se referă, şi s’a scris în literatura medicală universală şi românească,
cu privire Ia PATOLOGIA şi SOCIOLOGIA PELAGREI, pe capitole
de endémio'ogie şi -sociologie, etiologie, patogen’ie cu. fiziologie patolo
gică, descriere clinică, anatomie patologică, diagnostic, prognostic şi
tratament.
.
'
_
In „Prefafă” autorii explică motivele pentru cari au înireprins
lucrarea; între cari; nu există în nicid literatură medicală o lucrare de
sinteză a acestei afecfiuni considerată mai mult regional, deşi răspândită peste tot globul; literatura variată nu este Ia îndemâna tutulor;
cunoştinfe.'e noi şi mereu reîmprospătate ou privire Ia alimentafia în
funcfie cu care este pelagra; Ia noi raportul de dependenfă în care stă
cu subalimentafia păturei rurale; o pregătire aparte prin atenfia îndrep
tată prin lucrări anterioare; dar mai ales „cu gândul Ia ţăranul nevoiaş,
care se trudeşte de veacuri pe ogoarele mănoase ale acestei ţării” au
scris autorii cartea.
.In „ISTO RIC“ , se expun cronologic,, cele d intâi şi toate cele până în p re 
zent m enţionări despre pelagră, legate de numele au to rilo r şi m ai ales de in 
terp retările de ordin etio-patogenic. In vechime n ’a ex istat pelagră, pentru-că
condifiunile pelagrogene alim entare nu erau realizate. Sporadic sau epidemic
(în Spania şi Ita lia de N ord) pelagra, a a p ă ru t în leg ătu ră cu introducerea
cu ltu rei porum bului şi a Subnutriţiei alim entare a individului şi a co lec tiv ităţii
(în speţă a p ătu rei rurale). P rim ele m enţiuni se fac la sfârşitu l Sec. 16. In
Secolul 17 pelagra in tră defin itiv în cadrul nosologiei şi al istoriei medicinei.
T eoriile m aidică şi toxioo-maidică, teoria tu rb u ră rilo r digestive, carenţă alim en
tară, carenţa complexului vitam inic B şi al factorului P —P , in flu en ta favo
rab ilă a acidului nicotinic, desechilibru alim entar hipoprotidic — m archează
ipe rân d datele asupra patogeniei pelagrei. L a noi . prim a menţiune o găsim
în teza lu i V ăm av (1836) „Rudim entum ,physiographiae M aldaviae“ ; C aillat
(medic francez care vizitase ţă rile noastre) pomeneşte în 1847 despre o „lep ră
epidemică“ în Moldova; I. Teodori publică „de pellagra“ în 1858; î n '1852
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funcţionează în Moldova l a D arabari u n Spital de pelagroşi; F e lii identifică
boala în 1859 în Muscel ş ii apoi în toate judeţele tă r ii; I. Neagoe, în 1886,
în Bucovina ş i dupe 10 a n i în T ran silv an ia; Rosen, în 1894 in Basarabia.
L ucrările se înmulţesc î t special cele cşite din Şcoala lu i Babeş cu colaboratorii
şăi (între 1890—1912), c a rii adoptă teoria toxico-maidicâ. In tre a lţi cercer
tători, /de semnalat, G. Marinescu (studiază leziunile în centrii nervoşi); I.
N itescu (studiul digestiei proteinelor vegetale, Zeina, în sângele pelagroşilor);
O bregia (psichozele pelagroase); P arhon cu P apinian şi Goldstein (leziunile
glandelor interne); Şcoala dela Iaşi a P ro f, Slătineanu, cu B alif, Bălteanu, I.
N itzulescu, M. Sibi, se apleacă asu p ra fiziopatologiei pelagrei şi asupra endemiei pelagroase în R om ânia; P . Tomescu cu colaboratori studiază biochimia
şi terapeutica pelagrei.
'In E PID EM IO LO G IA şi SOCIOLOGIA PE L A G R E I se expun: formele
epidemiologiee (pelagra endemică: în N ordul Ita lie i, în descreştere; în Ro
mânia, în creştere; în S pania şi V estul F ra n ţe i,-p e cale de d isp ariţie; In E g ip tu l de jos, încă în evoluţie; şi în S udul Americei de Nord, recentă, pe cale
■de scădere; — pelagra sporadică, cu cazuri sporadice propriu zig,e; şl locală
sau regională, în anum ite colectivităţi; azile, ospicii); — distribuţia geografică
şi evoluţia epidemiilor: în Europa, A frica, Asia, A m erica*); '— în Sielologia
pelagrei îB cadrul istoriei sociale şi eeonomice, se a ra tă că peste to t pelagra
este în funcţie de dezorganizarea claselor producătoare, şi de pauperizarea p ă
tu r ii rurale, eşfe o boală a civilizaţiei legată de perioadele de tran ziţie, când
un regim social-econom c% care n u m ai corespunde noilor conditiuni de v iată,
întârzie. La noi, exploatarea intensă a păm ântului (la început p rin domnii
fanarioţi pentru turci, apoi de arendaşi şi moşieri pentru export) a m ers,
mână în imână cu reducerea teren u rilo r pentru păşunat şi cu îm puţinarea v i
atelor; »pătura ru rală a sărăcit; în p lus pentru procurarea obiectelor d e-im p o rt
' subalim entatia a crescut, şi 'aceste conditiuni eoonomico-sjociale a u com'cidat
cu consum aţia exclusivă (şi ea in îufiicientă) şi u nilateral de porum b. D in această cauză pelagra s ’a le g a t de alim en taţia cu porumb, d ar iv irea ci în co
lectivitate a fost condiţionată de condiţiile economice, cari au lu c ra t în masă..
L a fel, în celelalte ţ ă r i ; şi în America, în care epidemia a a p ă ru t prin deze
chilibrul economic produs când ferm ierul a ajuns dependent de p ia ţa mon
dială, „coborându-se la n ivelul ţăra n ilo r din ţările agricole din E uropa“ .
Ca ETIO LO G IE, se expun: I. Condiţiile .etiologic «colective ale pela
grei endemice, factorii exogeni: a leg ătu rei cu alim entele specifice pelagrogene (porum bul; tre stia de zahăr cu gucloza extrasă din ea, ca în America,
în care pelagra a» fost condiţionată de cei 3 ,,„M.“ : Maiz, M isery, Mol ass/s,
fasolea(?), grişu l d e 'g r â u ) ; — Cu economia ru rală, (sărăcia ru ra lă — po
rum b şi sărăcie; pelagra — boală ru ra lă ); aspectele deferite ale ,,sărăciei“
agricultorilor, p ro letariatu l agricol; starea economică a fam iliilor pelagroşilp r şi a pluganjolr idin ţă rile agricole, cu insistentă particulară asupra con
d iţiilo r sociale pelagrogene în Rom ânia cari su n t: densitatea mare a popu latişi
agricole, rarita te a p ro p rietă ţii m ijlocii şi îm bucătătirea proprietătfii ţărăneşti,
predominarea ag ricu ltu rii extensive cerealiste şi îm puţinarea păşunilor , şi a
vitelor de "lapte; — pelagra endemică şi alim entaţia ru ra lă cu: caracterele gej

*) In „ P e la g r a în R o m â n ia “ I. Niţulescu, M. Sibi şi Prof. Al. Slătineanu
au făcut o prezentare de ansamblu în , v işcarea Medicală Româna“ 1939 pag. 148.
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nerale laie alim entaţiei ru ra le ; procesul de subalim entare al ţăran u lu i, condi
ţionat din' cauza stă rii sale economice, de vegetarism ul exclusiv p rin lip sa
produselor anim ale şi de precfominenta cerealei m ai eftine şi m ai la îndem ână
care-este porum bul; tip u rile alim entare pelagrogene diverse, în tre cari pentru
Rom ânia l a ţă ra n ii din regiunile pelagrogene: m ăm ăliga domină, acoperind
2/g— 3 di n to talu l caloriilor; proporţia m arp .d e glicid e.care atinge 3,2—4 ,1 ;
pToteinele totale su n t în lim ita fiziologică de 1— 1,50 g r. pe. kgr. corp, d a r
ele sunt furnizate ţji cea mai m are parté idé proteinele vegetale ale porum bului
şi fasolei de valoare biologică slabă, proteinele animale de-abia reprezentând
;5— l9o/o din to talu l proteinelor; c an titativ , dinamic, rqgim ul reprezntă în
medie anuală 3137 de calorii (Enescu şi Radenschi) şi m ai crescut în perioada
muncilor agricole, dar regimul este din punct de vedere a l vitam inelor sărac
în facto rii complexului. B2, în vitam ina A şi D earna şi prim ăvara şi în v i
tam ina C, şi m ai ales regim ul tó té să r c în acidul nicotinic.
- II . C ondiţiile
etiologice individuale ale pelagrei, factorii endogeni: sunt în legătură cu v â rstea (excepţională sub un an), cu sexul (m ai.■ale-, la femeii), cu v a rs te a -ş i
sexul (m a i, ales l a femei în tre 15—20 ani, m ai .ales la b ărb aţi dupe 45 ani),
cu rasa (dupe obiceiurile alim entare atnice); în leg ătu ra cu cauze ajutătoare
individuale de ordin patologic, constituţional şi ereditar, d ar m ai ales cu com
plexul bolilor ru rale care constitue în patologia ru ra lă o patologie specifică ţă 
rănească şi cu constituţia Jdiatezică^ a ţăran u lu i. — II I. Condiţiile etiologicei ale
pelagrei Sporadice, din colectivităţile silite precum : ospiciile de alienaţi, la g ă 
rele de prizonieri şi închisori; cele în leg ătu ră cu o .pelagră secundară a a l. coolicilor; 'sau o pelagră determ inată de- obiceiuri alim entare defectuoase; sau
consecutivă (afecţiunilor igastro-intestinale; Siau o pelagră idiopatică, stric t in d i
viduală in afară de vreun factor pelagrogen anume.
L a PA TO G E N IE , au to rii expun: Metodele de cercetare aplicate stu 
d iu lu i • pelagrei (observaţia, cercetările de laborator, metoda experim entală) şi
Evoluţia eoncepţiunilor asupra patogenie! pelagrei. D in clasificarea schema
tică a teoriilor asupra patogeniei pelagrei care se îm p art în teo rii n u tritiv e
(teorii alim entare: toxice, carentiale, toxico-carentiale; şi teo rii digestive n u 
tr it iv e : toxice şi carentiale — fiecare cu subdiviziuni) şi teorii infectioase
specifice, reese I. — Rolul factorilor patogeni alimentari: factori pozitivi, re 
prezentaţi de substanţele toxice pelagrogene (din porum b, din afara porum 
bului, d in alcool); fadtori n egativi, rep rezentaţi de carenţele pelagrogene
(proteinică m inerală şi vitam inică: vitam ina B 2 sau factorul P —P , carent i a t teau disociat; acidul nicotinic, cu evoluţia cunaştinj/elro dela P —P la
acidul hicotinic, chim ia, metodele de dozare, acidul nicotinic în n a tu ră şi
în (organism'; eoinceptia actu ală a carenţelor vitam inice în patogenia pela. grei, fcarente m u ltip le şi divers asociate în tre cari lipsa de vitam ina O
earna ş ii p rim ă v a ra ); rolul desechilibrului specific al regim ului alim entar
p rin rap o rtu l d in tre prateinile anim ale şi cele1 vegetale, dintre vitam ine şi
componenţii 'regim ului. — I I . Rolul to rtu rărilo r digestive cu mecanismul
prin* .ntoxicatia de origină intestinală (autotoxicoză) sau carenţă de origine
digestivă (pelagra secundară ş i -rolul tu b . digestive în patogenia d iferitelo r
form e şi 'simptom e ale pelagrei endemice ,,a cărei patogenie Cste înainte de
toate o patogenie alim entară“. — II I. Rolul infecţîunei în patogenei pela. • grci, infecţie de ordin specific sau .nespecific,. şi in festatie parazitară, cari
pot acţiona direct sau p rin interm ediul tu rb u ră rilo r digestive ce ggrovoacă
sau agravează.
■
t
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: Ca l'IZ LOPATOLOGII'’ autori 1 a ra ta că pélagra începe p rin tr’ùn I timp,
latentă elinică, de desechilihrn n utritiv spceìfie, de distrpfie inaparentd
(MoUriquand) ; căruia îi urm ează a l I l timp, când factorii revelatori, sezo
nieri (de prim ăvară şi' .v a ă ) . său ăccidenrtali' (o . in fecţie,: lactatia; o sarcină1,
un traum atism ), deslăntuesc accesul pelagros, dupe care se instalează tim pul
•HI iun complex simptomatic cronic.
r I
/ 1
de

’ " ’ Ţ i* fiziopatologi» accesului t pelagrbs, ù u b in flu e n ta r factorilor revelatori
sezonieri,.'ieste.: dèi c o n sid e ra t'irâ d ia tia so la ră '(p e la g ră — Ijoală de lum ină) cu
procesul ^ foto-trăum atie (histam inic), procesul; fotodinamic (porfirinic), şi con* ,
d itiile um orale şi tisu lare jale fo to sen sib ilitătii;1— Lcareu j(a alim entară de earhiJ
şi 'de v a ră ; — tattnca d e ; v a ră -c u tu rb u ră iile metabolice, consecutive; — ‘ şi
tu rb u rările digestive de vară'.
’
,
,
'
,
-• f In fisiopatologia complexului simptomatic crónie al pelagrei, d in punct
de vedere .general, se poate, consideră dă simptomele cronice ale pelaìgréi sunt
urm area fenomenelor acuto, ia r procesul lent determ ină fenomenele de para*
avitaminoze (M auriquand) care ap ar în urm a . unei carente specifice ' cronice
şi 'devin ireversibile, răm ânând do:.origine vitam inica dar n u ş i de n a tu ră
avitam inică (ca în p arasifilisu l Idi Fournier), încât rezistă chiar .tratam entului
-cu Vitamina specifică'.respectivă;
din punct de , vedere special, ' qe detaliază
-mecanismul fizioţpatojlogic ' p rin care ia u naştere tu rb u ră rile digestive (g astrita
ănacidă, glositâ şi 'sto rn atita; en terita şi colita cronică), complexul gastro-en,-tèro-nervos şi simptomele ‘c ronice de origine pluri-carentială (m anifestări cu■fanate, h'emeralopia, polinevriitele).
: f o : ,
In rezum at, ,,,pelagra începe p rin tr’o tu rb u ra re toxicb-carentială spe
cifică,: devine în .momente acute o toxicoză acută fotodinamica şi sfârşeşte ca
o boală organică g eneralizată cu tendinţă la sistem atizare“ p rin fix ita te a len iu n ilo r şi cronicitate,
■; ; ■. :.
" ■ . .
; ,
iţ : Qa,, D E SC R IE R E C L IN IC I G EN ERA LĂ se prezintă I, EV O LU ŢIA
.CLINICA A -,P E L A O R E I,.cu o. .faza de incubaţie care comptează ,,nu cu lu pr.i cu-, anii“ ; -v- pelagra laten tă şi debutul real al pelagrei, în care pot
atrag e aten ţia tu rb u rărilo dispeptice şi pune diagnosticul precoce anum ite teste
ş i Cercetări;; de j laborator; precum reacţia lu i Campbell, ferm entaţiile intestiua.le; exagerate, .anaclorhidria gastrică, reacţia A bderhalden. la zeină -(I. N i.ţesdU),; prezenta ; corpilor p a rf irinici în urine şi testele vitaminico (dintre calri
.testul de satifrafie cu acid ‘ nicotinic şi proba tratam entului cu drojdie de bere
.sau .cu acid şnicotinic);; — debutul clinic al pelagrei p rin tr’un stadiu prodromic
(stadiulj preeritdm aţos al lu i Babeş sau neuro-digesti v al lu i Obregia) de o
pelagră fru stă du simptome variate, de 1—t lu n i d u ra tă ; — accesul pelagros
.cu Un sindrom um oral ‘ (acidoză, porfirinurie. anorm ală, scădere' în urină şi
•sânge- a derivaţilor nicotinici, ş. a .); ‘debut brusc, sgomotos, prim ăvara, odată
.cu ap a riţia eritem ului, de a rsu ri la stomac,, 'diaree, cefalee, insomnie, astenie,
confuzie m intală;: cu evoluţie de câteva zile şi o perioadă de stare de 2— 3
săptăm âni; accesele din, toam nă sunt m ai silabe, m ai şterse, m ai puţin fru ste;
.accesele de recădere, cari p o t surveni dupe ani,' au o simptomatalogie ştearsă
■care se perde in cortegiul, de simptome- cronice, sunt incomplete, în ele p re 
domină simptomele g astro-intestinale sau neuro-digestive; — Complexul simp
tom atic cronic al stadiilor interaccesuale Se m anifestă m ai ales în sferele di•gestivă, neurologică sau psichică; — ca m'ers şi d urată, pelagra este o boal'ă
■uranică; „odată pelagros eşti întotdeauna pelagros“ • (Strambio), sau o boală!

.
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acută recidivantă; este o boală progresivă şi sis te m a tiz a tă ;— ca sindrom*
finale, pelagrosul moaTe p rin tr’o complicaţie, sau p riu cachexi-e, sau în curbul
unui acces acut care îm bracă o fo n n ă tific ă sau encefalitică. — II. Ca SIM PITOMATOLOGIE, între simptomele principale, avem simptomele cutanate
(eritem ul în faza de inflam btie, de desquamaţie, faza atroffică sau cicatriceală, cărnoasă (Cazacu); cu caractere regionale anumite, dupe topografia t i 
pică şi sediul pe tegumentele acoperite de vestm inte sau pe proeminentele
osoase sau, în regiunea genito-perineală sau sunt generalizate; lesiuni cutanate
asociate precum stom atită m arginală sau angulară, keilitis, biperkeratoza folieulară, hem oragii cutanate, xantocromie palm o-plantară, pigm entări cuta
nate, leziuni ale unghiilor; — simptom*' digestiv« ca alterafiu n i ale muooasei
buco-faringiene (glosita pelagroasă: lim bă scarlatiniform ă, geografică, limbă
cheală, lim bă brăzdată, lim bă ica pielea de crocodil; stom atită p-elagroasă); tu r 
b u rări gastrice (senzaţie de arsură,; de balonare abdoniinală; v ă rsă tu ri; b u '
lim ie; hipotonicitate; achilie, anaclorhidrie, hipo-şi anaciditate); tu rb u ră ri in'-testiinale (diaree, fecale cu anum ite reziduri alim entare şi un chimism de
aciditate cronică crescută; cu p a ra z iţi animali şi o floră m icrobiană v a ria tă );
simptom* Ue*vOase (neurastenia pelagroasă) constând din simptome spinale
(sindrom ul Spastic, simptome ale cordoanelor' posterioare, fenpmene ataxi'cd,
atro fii m usculare); simptome radiculo-nevritice; simptome cerebrale; tu rb u rări
vegetative şi tro p ice; — turburări psihice - (variate, psichozele pelagroase);
— simptome generale (senzaţie de arsură, sete, tu rb u ră ri ale poftei de m ân
care, cefaleea, ameţelile, astenie neuro-musculară-, slăbire, febră). In tre simp(tomele secundare, au to rii fac o detaliere am plă a caracterelor sângelui la 'p e la groşi (anemia pelagroasă; leucopenia; viteza de sedimentare crescută;, protideletotale scăzute . caşi serinele; .p o lip ep tid ele-crescu te; o hipeerglobuliaem ie; in 
dicele de desaminare crescut; o hipocrâtinem ie; o acidoză pelagroasă; v itam i
nele în carenţă v ariată) ale ficatu lu i (cu tu rb u ră ri ale tu tu ro r funcţiunilor,
reversibile); ale rinichilor; âle ap. circulator, ale glandelor endocrine (sin
drom e pluriglanduläre); ale tu rb u ră rilo r oculare (între altele, hemeralop-ia,
keratomalacia, n ev rita optică — cari sunt d.e origine esenţială, asociate pela
grei ; şi tu rb u ră ri oculare pelagroase propriu zise, între' cari un sindrom pupdlkr
acu t de m idrjază şi dim inuare a reflexelor p u p ilare; şi, in egalitate p u p ila ră 'c u
încetenirea reflexului fotomdtor în complexul simptomatologie cronic al pela
grei). — II I. Ca FO RM E Ş I A S P E C T E C LIN ICE. Intre acestea autorii descriu:
I. Forme clinice determinate, de eondijiuni etiologice anumite, precum : de vârste,
la copil (— sub un a n : o pelagră congenitală, o heredo-pela'gră, un status pellag ro id u s; :— peste un a n : o pelagră floridă, una laten tă sau laten tă , s,au
frustă), la b ătrân ; — pietate de mediul epidemic sau geografie (pelagra din
America se deosebeşte de cea din E u ro p a); — de caractere de fo c a r. regional
(complexul simpomatic d in F reib u rg , din Taschkent), din "colectivităţi (pela
g ra alienaţilor, din închisori, a prizonierilor ^de războiu); — după aspecte ale
cazurilor izolate (de origine digestivă, etilo-pelagra);. — după complexe ’ sim p
tom atice tropicale (stom atiie şi glossite sekonier^ însoţite de tu rb u ră ri, diges
tiv e ş i generale — în D akar, A lg eria; stom atite m arginale cu m anifestări
digestive, nervoase şi cutanate variate — în Sierra, Leone, Madagascar, M alacca, N igeria ş. a . ; parestezii periferice prin tu rb u ră ri de n u triţie — E u m in g
feet la Calcutta ş. a.) — cari realizează diverse sindrome carentiale, con
firm ate de terapeutică; — II, Forme elinieei prin variatiuni al« simptomato-
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logici: forme atenuate sau fru ste (la te n te ; fru ste propriu zis,e; incomplecte:
fără eritem , digestive pure, neuropsichice pure, eritem pelagros iz o la t); cu
predominenţa' anum itor simptome (forme cutanate; g astro-intestinale; nervoase
şi psichice’ cu debut p sih ic ; forma p ara litic ă ); forme maligne acute şi subacute; — I I I . Asociaţii morbide: pelagră asociată cu afecţiuni pelagrogene;
asociată cu sindrome carenţiale m u ltiple (de avitaminoze A, B j, B 2, C ); coe
xistând c u . afecţiuni diverse (tuberculoza, paludism ul, sifilisul, tu rb u ră ri en
docrine ş. a.).
ANATOM IA PATOLOGICĂ n u prezintă leziuni specifice, ci cel m ult
'sistem atizate la anumite aparate şi'o rg a n e , de ordin m ai m ult toxic deci de
generativ. Studiile s’au făc u t d u p e ' cazurile m ortale, Reprezentând m axim ul
de leziuni pure şi asociate. Cercetările lu i Lombroso şi Babeş predomină şi
fac A utoritate în m aterie.
_
DIAGNOSTIC. D iagnosticul p ozitiv se pune dupe semnele clinice, după
evoluţia lor şi dupe condiţiile în cari au a p ă ru t; prdcium şi dupe atiumiţc.
TESTE BIOLOGICE UM ORALE şi TEST E T ER A PEU T IC E. In tre te s te le '
biologice umorale se menţionează; hiperporfirinia, în exces în u rin ă ; — do
zarea acidului nicotinie, pe a cărui lip să sau micşorare în urine autorii ame
ricani pun bază, (d a r n u şi auto rii cari în urm a cercetărilbr de control ,îi con
testă specificitatea caşi testului d o . saturaţie; — reacţia lui Campbell (sângele
norm al decolorează o soluţie iodo-iodura’t ă, decolorarea estemai rapidă cu
sângele de pelagros) a cărei valoUre specifică auto rii nu subliniază^
PROGNOSTIC. Ca letalitate (raportul dintre num ărul cazurilor m or
tale şi cel al num ăru lu i to tal al pelagroşilor) Prooa a. dat la npi pentru
1931—35 procentele, respective de 4,5; 3,8; 5,0; 3,4°/o; 3 ,2 % ; Babeş, _1,5—
' 2 % ; — ca mortalitate (rap o rtată la cifra generală a m o rtalităţii populaţiei),
I I — 16 la 100.000 locu ito ri; — ca morbiditate, procentul cazurilor noi şi al
celor inortale creşte cu vârstea, p rin u z u ră; n u ţine seamă precisă de s,ex, caro
rămâne to t în funcţie de v ârste; — pelagra da m ortalitate în serv. de. boli
m intale dela C ernăuţi ş i Socola, înainte de întreb, acidului nicotinie în tre
30— 50% , dupe întreb, acidului nicotinie num ai de 1—2 % ; — tendinţa la
recăderi este în funcţie de factori m u ltip li; Proca a ' su sţin u t curab ilitatea pe
la g r e i; obişnuit boala este evolutivă, cu opriri şi scăderi, evoluţie spre eachexie, în orice caz o in firm itate cu Sequele.1
. .
■> T R A TA M EN T şi P R O F IL L A X IE . T ratam entul cu rativ se adresează
simptomelor acute şi cronice, condiţiilor etiologice, forme clinice şi individuale
, — prin METODE şi A G E N Ţ I T E R A P E U T IC I şi mijloahe de TER A PEU TIC Ă
' s p e c i a l ă .,
.
'
.C
1 Schematic tratam en tu l curativ, etiologic, constă din: 1. Regim «lineal-'
ta r antipelagros; c a lita tiv şi c an titativ , cu arm onizarea componenţilro lu i în 
depărtarea substadţelor greu digerabile. — 2. O vitaminoterapie specific*, prin
preparate 'cari conţin Complexul B 2 (drojdia de bere şi extractele hepatice);
acidul nicotinie şi compuşii săi a m id a ţi; a lţi factori ai complexului B2 (lacta
sau riboflavina, factorul antiânemic, acidul pentotenic, vitam ina B 6 — Adermin,
acidul adelinic). — 3. Extracte de mucoasă gastrică.
.
..
.C a medicaţie ajutătoare se adaogă: agenţi chimici ca feru l, su lfu l; a r
senicul; vitamine neşpecifice,, ca vitam ina B ; şi vitam ina O; o medicaţie !simp
tomatică, pentru g losită şi stom atită, anaciditaţea gasţrică, diaree, legiunile
'cutanate, insuficienţele endocrine, 1 ,
1
*
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T erapeutica' specială se exercită cu rativ asupra m anifestărilor (în spital
sau în' mod am bulator), preventiv asupra recăderilor şi ca tratam en t de în 
treţinere.

PRO FILXA IA PELAGREI ENDEMICE se exercită eu r*I eeanomie
şi seeial, prin combaterea p u lv erizării loturilor ţără n e şti; p rin încurajarea a g ri
c u ltu rii; p rin încurajarea creşterii vitelor; prin valorificarea produselor a g ri
cole; p rin r’o derivaţie demografică în scop de a combate şom ajul agricol prin
d eplasări tem porare de m uncitori agricoli, p rin colonizări agricole, p rin
creearea de industrii în regiunile suprapopulate, p rin u tilizarea ţăran ilo r şo
m eri la lucrări publice- — ia r e» acţiune directă pentru ridicarea nivelului bio
logie şi alimentar va tinde la m ărirea proporţiei de proteine animale în ra ţia
ţăran u lu i, la restrângerea consumului unilateral de porumb, la raţionalizarea
muncei.
O vastă B IB LIO G R A FIE , în care lu crările şi auffirii români su n t men
ţio n aţi, la zi, term ină lucrarea.
De rem arcat dintre G R A FIC E , graficul 5 — cu R e p a rtiţia pelagrei în
România, pe 1provincii; m orbiditatea şi m o rtalitatea la 100.000 locuitori (cari
su n t în O ltenia şi Moldova, respectiv, de 612 şi 700, 32,5 şi 32,5); şi graficul
31 — cu Ciclul sezonier al pelagrei, al alim entaţiei şi al muncii agricole in
R om ânia.
.
(
*’
Ia r dintre CARTOGRAME, Cartogram a 15 — cu Răspândirea pelagrei
endemice în România. M o rtalitatea prin pelagră', pe judeţe, în cursul anului
1937; şi Cartogram a 16 — cu întinderea cu u ltu rii de porum b în România.
Procentul din su p rafaţa de cultură.

Pelagra este prototipul boalei sociale legală,ide condiţiile économicoagricole Ia noi. Este o boală răspândită pe tot globul; 'dar se iveşte, in
dividual sau colectiv, bfund când condiţiile favorizante sunt realizate —
Ia noi, cu prisosinţă, prin acumulare.
.
,
.
In lucrarea de faţă autorii au studiat boala, în condiţiuni complecte
de descriere clinică |şi patogenie, de documientare şi experimentare de
tratament şi profilaxie, — din punct de vedere patologic şi social. A|u
urmărit acest Studiu, Ia fel, în toate ţările în care pelagra bântue en
demic şi epidemic, Iegându-'I de condiţiile locale, cazurile sporadice explicându-Ie prin cauzele particulare. In ţara noastră I-au pus în legătură
cu condiţiile inerènte de viaţă ale poporului românesc, reuşind să scrie,
un capitol de patologie românească- Este prima operă de acest fel, care
ţine socoteală de toate condiţiile noastre de specificitate naţională. Prin
numeroase laturi bolile sociale se leagă între ele; în special Ia noi — ,
n’ar fi decât lipsa de cultură a majorităţii populaţiei, de condiţiuni favo-,
rabile de viaţa din punct de vedere higienic şi economic, lipsa de modici,
lipsa unei organizări sanitare complecte, predispozifiunile rasiale eau le
gate de sol ş. a. Patologiei i-a lipsit până în prezent coloratură locală, în
timp şi spaţiu (boalele de azi nu seamănă cu cele de altădată şi pe?agrosul român şi deosebeşte de cel american). Accentul patologiei naţio, naie cade în primul rând asupra boalelor sociale. Primiul capitol al unei
Patologii ttiedico-sociaîe româneşti a fost scris, şi cum nu so poato mai (
bine. Autorii, medici internişti de valoare, cu pregătire specială, tî pot
continua. In volumele „Tratatului de higiena socială ale D. Dr. G.
i
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Borni se află cuprinse, pentru celelalte boale medico-sociale dela noi,
părţile sau fragmentele de părfi din mediul social românesc, în care boald
evoluează. Să se complecfeze cu descrierea boalei. Se cuvine, dupè im
portanţa în grad, să se înceapă cu Tuberculoza — Patologie şi Socio
logie, în ţara românească; în urmă cu, Sifilisul Ia români; sau cu, PaIudismul românesc, şi celelalte flagele naţionale.
In felul acesta arh complecta Literatura medicală românească priginală cu o Patologie a boalelor sociale româneşti. Tratarea şi competinfa
autorilor se vor inspira din lucrarea de faţă.
' v

ţ
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ŞTIINŢA MEDICALĂ IN U. R. S. S.
de
P ro f. V . V. PARIN
. .

„

Editura „Cartea Rusă" 1945.

^

Autorul, Profesorul V. V. Pari n, Locţiitorul Comisarului Popo
rului pentru Sănătate şi Secretarul general al Academiei de Ştiinţe me
dicale din U, R. S. S., întro broşură de 125 pag. expune şi carac
terizează activitatea ştiinţifică medicală din ultimul tiinlp efectuată da
medicii şi savanfii iruŞi.
Ş tiin ţa medicală sovietică face parte inseparabilă din. sănătatea publică.
E a s’a inspirat din problemelè săn ătăţii publice şi a făcut jpaşi uriaşi, ajungând
dela 16 facultăţi de medicină ş i un singur aşezăm ânt special .p en tru cerce
tă ri ştiinţifice — în 1917, la 70 şcoli superioare de m edicină şi 223 aşeză
minte speciale pentru cercetări ştiinţifice. — azi.
Medicina a îm prum utat dela ştiin ţa : sovietică în general o metodologie
specifică; un avânt dezorganizare şi cercetare excepţional; o pianificare a
cercetărilor; o legătură indiso’ubilă în tre teorie şi practică; o subordonare la
aşezămintelor de cercetări ştiinţifice fafă de directţiile respective din Com isariatul
Poporului pentru S ănătatea Publică'; un permanent contact şi schimb eu 'ex
perienţa ştiinţifică; s’a desfăşurat în numeroase Societăţi, Congrese, Reviste
(apăreau în 1941, 41 de reviste medicale). C ărţi, . Manuale didactice, în edi
tarea Marci Enciclopedii de Medicină Sovietica.
A utorul menţionează în fru n tea savanţilor ru şi pe marele I. C. IP a v l o v
şi şcoala lu i (în studiul fiziologiei sistem ului nervoş central); pe IA. C u r v i c i
(descoperitorul radiaţiu n ilo r mitogenetied); pe A . S p e r a n s o h i (în fiziologia
durerii); pe E. L o n d o n (în domeniul studierii n u triţie i organice şi în te rorganice) ; ■pe N. A n i c i c . o v (în patogeneza - arteriosclerozei şi a legăturilor
acesteia cu schimbul cholesterinei); pe V. Ş . a m q v şi S. J u d i n (au folosit
sângele eadeveric pen tru tra n sfu z iu n i); pe V. E i l a t o V (au to ru l metodei
auţoplastice' cu g refa rotundă) ş, a.
P rezintă cercetările mai principale, cu autorii lor, executate în dome
niul fiziologiei-; biochim ici, farmacologiei; anatom iei, histologiei, şj' în toate
celelalte domenii medicale, în special în microbiologie, medicina internă,' boalele infecţioase, ‘ocrotirea săn ătăţii copiilor, chirurgie (blocul p rin novvocaină
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a l lu i A. Speranschi, chirurgie de refacere prin metodele lu i F ila t ov), o ftal
mologia (terapia ţesuturilor lu i F ilatov), igiena (probleme ediliiare, alim en taţia,'
colectivităţile de copii).

Autorul a expus |numai lucrările cele mai de seamă, care au adud
şiiinfei medicale sovietice un Toc de conducere în ştiinfa universală. Ac
tivitatea din timpul răztoiutui continuă în pace. .
‘ ,
Desavantajul pentru medicii, români în maximă majoritate de a
nii şti limba rusă şi a urmlari aoeste lucrări în monagrbfiîle şi revistele
ruseşti; lipsa traducerilor în româneşte; nepăfrunderea tîn anii dina
intea răsboiului în limbile străine a activităfii medicale ruse, de unde să(
o putem urmări îşi noi rar toate slabele posibilifăfi ale relafiilor noastre cit
o parte din fările străine; ne menjionarea în tratatele clasice străine de
cât a Unei infimă părfi din activitatea medicală ştiinfifica rusă şi numai
□ celei excepjionale, unanim recunoscute; datele mereu în mişcare ale
cercetărilor ‘ştiinţifice în Igeneral; şi mai| ales inexistenta niciunui con
tact între medicina romiână şi cea rusă, nici chiar în ce( pri
vea organizarea 'unor sectoare ale viefei publice ruse din care orga
nizarea noastră sanitară dacă s-ar fi inspirat n-am1fi ajuns în starea
lamentabilă de azi —■ ne pun în sifuafia de a nu putea aprecia şi în
suşi pe cât merită datele şfiinfei medicale sovietice. ArTus, din. iniţiativa
căreia s’a tradus această broşură, ar putea relua pe scară întinsă tra
ducerea în româneşte a principalelor cărfi de medicină ,rusă, şi mai
ales a lua inifiafiva înfiinţării unei Reviste medicale româno-ruSe bilinguâ sau cu rezumate în_ambele 'limbi, Arhis sdu Editura de Stnt.
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ANUL TERAPEUTIC
1945 — 1946
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de

D -r MAUR NEUMAN
1
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D -r M. R. DÁVID
,;Pheubus*

’

Bucureşti,

1946.

In felul vechilor „Ani terapeutici” sau „Ani medicali 'practici
cari ău excelat mai cu seamă în literatura medicală franceză, autorii
au încercat în broşura de ,faja sa reia metodă, pentru anul 1945—1946.
Lucrarea începe, în Partea I-a, cu un Stădiu amplu despre
Penicilină. In Partea Il-a se expun câteva Noutăji de diagnostic. In
Partea 111-a, mai multe Noutăji terapeutice.
L a P E N IC IL L IN !, se . face Istoricul, Farmacologia (Principalele .prin
cipii antibiotice cunoscute până în prezent, dozarea penicillinéi, absorbţia, con
cen traţia sanguină şi căile de eliim inare, difuzibilitatea, accidentele, sensibili
tatea şi rezistenta la penicillină, modul de acţiune), modul de preparare, Căile
de adm inistrare. Indicaţiunile generale (sigure şi nesigure), acţiunea profilac
tică. Indicaţiunile clinice (meningite, pleuro-pneumopa-tii, septicemii, afecţiuni
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medico-chirurgicale, . oftalm o şi oto-rino-laringologice, in dermatologie, in afectiuniile venerice — blenoragia şi sifilisul).
L a fiecare din aceste, afecţiuni se dă posologia; lă=,ându-se loc la rg coe
ficientului personal de apreciere din partea medicului.
L a NOUTĂŢI D E D IAGNOSTIC, se expune valoarea p ra c tic ă ' a reetoseopîei î» dizenteria baeilară; — avantagiile hepato-lienografie) en hepatoselectan asupTa th o ro tra s tu lu i; — Coleeistografia repetată pTin adm inistrare
nouă de tetrognost care d ă o supra impregnaţii indată; — în hipcrparatiroidism
litiaza renală este m ai' frequentă decât leziunile scheletice; — prin puncfie
m edulară se facilitează diagnosticul şi tratam entul unei osteo-mielite acute; —
ca date noi în fiziopatologia tifnsnlni exantematie, este producerea experimen
ta lă a bolii la şoareci albi de către Castanede, p rin care se acum ulează o m asă
enormă de rickettsii în ţesu tu l pulm onar şi se face posibilă prepararea unui
vaccin eficace; — eifra eozinofilelor în medulogramă are o vajoare prognostică
pentru purpurele trornbo-penice, în purpurele allergice benigne este peste 50°/oo>
iar în cele grave p rim are se află sub 50°/oo' :
, Ca N O U T Ă Ţ I' T E R A P E U T IC E , se indică p rin tre substanţele anticoagulate Heparina, care se găseşte norm al în sânge şi ţesuturi, cu indicaţie p rin 
cipală în trombozele venoase, adm inistrându-se preventiv şi c u ra tiv ; — şi Dienmaral-nl, un d erivat al Cumarinei, care reprezintă factorul toxic din t r i 
foiul a lte ra t de o eiuipercă care provoacă în Canada o m aladie hem oragipară a
vitelor, este o substanţă sin tetică; se întrebuinţează to t în tromboze, profilactic
şi curativ, având asupra heparinei ■în tre alte avantaje pe cel al e ftin ă ţă tii.
' Ga mm»-globul inele rep rezin tă una din cele. 3 globuline ale plasmei sanguine;
sunt în legătufă cu fenomenul im u n ită ţii; ' extrase au fost în trebuinţate eu
succes în prevenirea' şi tratam en tu l hepatitei infectioase epidemice. Ca S ulfamide Irecente semnalează Snlf»d*azinele, cari au -avantaje asupra sulfathiazolului, fiind m ai bine tolerate, şi Pronizole, o sulfam idă sulfurică,, a cărei
acţiune "favorabilă în tuberculozele viscerale la cobai a fost aplecată cu succes
, la om în tuberduloza renală. Platifilina un alcaloid parasim paticcolitie se
întrebuinţează în contra spasmelor tausculaturei netede, neprezentand ca atropină
efecte secundare (uscăcime, ta h ic a rd ie , p a lp ita ţii; e indicată în ulcerele gastroduodenale, astm ul bronşic, g astrite, spasme ale coronarelor. Pemamina este o
substanţă simpaticomimetică care excită' funcţiunile psjchice combătând som
nolenta şi oboseala. D. B* E.’ este o nouă subs,tantă oestrogenă sintetică activă,
care şe dă pe )]gură, ţâre o acţiune prelu n g ită ş l este efieace în turbufeirile do
menopauză. Se încearcă reluarea în tratam entul sifilisului a ArseJioni-lor, cari
scurtează cura de ataci prin- arsenic dând o cicâtrisare ihai ra p id ă a . accid/entelor cutaneo-muooase şi astfel scurtând perioadă de ospitalizare a bolnavilor.
Crizele de taehicardie p-aroxistică se opresc1 prin injecţii wtravenoase de acetilcholină, în m ai p u ţin de 30 seounde,-injectând' uşor 1—10 ctgr. dizolvate
în 2— 10 c tm .'c . a p ă ; dacă eu 0-02 ctg r. n u se opreşte l ă fiecare 3.—1 minutej
se fac 4, 6, 8, 10 ctgr. Se întrebuinţează ca tratament sclerozau* a l ;v a r i il o r ,
metoda de precipitare p rin oleat de sodiu şi gluconat de sodiu, care dă oleatu l de Calciu care blochează vena, ia r ca ultim amestec pen tru obstruărea
varicelor rezistente se întrebuinţează iodul, cu benzosalicilat. Maladia lu i R»ynand se tratează favorabil cu benziilimidazolină (2 ctgr. în injecţii in tram u sculare sau comprimate de 25 m gr. per os de 3 o ri câte 3 pe zi); substanţă
sintetică care provoacă vasodilatatie ărteriolară şi capilară. Ambiaza intesti-
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Oală se vindecă’ repede cu Itivanol, adm inistrat în capsule de- gelatină de 0.10
ctgr., de 3 ori pe zi, tim p de 5 zile, pauză 3 zile, se repetă de .4 o ri ciclul
de 5 zile. Oxiuroza se tratează radical cu Phenathiazina, care in tră în con
stitu ţia nucleului de albastru de metilen, în doza to tală de 1.5—6 g r. p en tru
copil, 8— 12 g r, doză totală pen tru adult, adm in istrată în 3 zile, 2—3 prize
pe zi. N u mai este nevoe de regim, clisme, purgative. Injecţii de novocaină,
intraperitoneal, 9— 8 m gr. de novocaină pe k g r. de' greutate, în tre x ifo id , şi
ombilic, în soluţie de 50/o, à jeun, în decubit dorsal, calmează repede şi
pentru câteva zile durerile rebele d in . afecţiunile ulceroase şi din entcrita tu bereal*asă. Injecţii intravenoase de extracte, eortico-snprârfcnale hidrosolnbile
dau foarte bune rezultate în hepatic, ictere, cholangite, ciroze, reprezentând
o terapie de apărare a ficatului (regim de hidrocarbonate, doza zilnică de .
sare" se restrânge la 3— 5 g r.; se fac zilnic injecţii intravenoase de 10 m gr.
Percoten hidrosubil. dizolvat în 20—50 ctmc. de ser glucozat 200/0$. A u to rii
ruşi contrar de vechea dogmă a ev itării supraîncărcării fiçatu lu i insuficient
cu substanţe albuminoide recomandă transfuzia de sânge în hepatopatiifoi cro
nice difuze şi în sindromele liepato-spleniee (doze mici, repetate de 200—300
cmc. de sânge proaspăt) ; — rezultatele cele m a i bune s’a r obţine în cirozele
, splenogene (tip B anti) şi bineVoase - în stadiul preascitic şi ascitic ; — contraindicatiile sunt hepatitele acute şi subacute, icterul hem olitic şi insuficienta
renală concomitentă. Astwood a introdus în tratam entul h ipertiroidiilor şi al
tirtaxicozelor thionrea şi thiouraeilul, care este un compus su lfu rat organic; —
tratam en tu l se face am bulator, lu n i şi ani, p ân ă se aduce şi se menţine la
norm al m etab o lism u l'b azai; — A m eliorarea p rin d ispariţia slăbirei, nervozi
tă ţii, palp itaţiilo r apare dupe câteva zile ; — se dă 2—3 săptăm âni 0:60 c tg r.
thiouracil zilnic în m ai m ulte doze; se scade la 0,30—0,40 până se reduoe
m etabolism ul bazai, apoi o doză de întreţinere de 0.10—0,20 ctgr. lu n i şi
chiar a n i; — la încèput se poate observa o accentuare trecătoare a Simptomelor;
— se va face deseori examenul sângelui, p e n tru a evita leucopenia care poate
merge până la ggranulocitoză ; — uneori se observă febră, erupţii, oedeme,
.vărsături. A utorii francezi socotesc AnrinothUzolul, fot o substanţă sulfurată,
m ai tolerabil, în doză zilnică de 0.20—0.60 c tg r. In loc de tiroidectom ia care
s’a preconizat ca tratam en t al anginei pectorale, s’a recomandat cu aceleiaşi
bune efecte thiouraeilul, care a r realiza o tiroidectom ie funcţională. P a u l
Michon a recomandat tratamentul boalei Ini Adisson prin im plantarea subcu
tanată de comprimate de hormon sintetic (10 comprimate de D. O. C., adică
desoxicoîtioosteron, în regiunea a x ila ră posterioară, doză prev ăzu ta pentru 30
zile), In arsuri Gosset recomandă ca tratam ent general' contra şocului tran sfu zii
m asive şi rehidratare masivă pe g u ră pentru a înlocui plasm a sanguină p er. du tă ; injecţii cu glucoză şi alcalizante . contra toxicozei ; sulfamidotera'pie şi
pehicillinoterapie (generală , şi locală contra infecţiei, cu celelalte regula ca,
în plăgile dc- răsboiu ; rafie calorică de 3000 calorii pe zi şi un ccomplex v itam inic antrm it contra denutriţiei şi anem iei; ia r local, în tre â 15 şi 25 zi
grefarea întregei suprafeţe de granulafie cu la rg i .lam bouri dermo-epidermioe.
In intoxicaţiile grave cu barbilnri'ee se recomandă piefotoxina, un excitan t
pjerotoxină în ser glucozat 10«/o, cu debit de 1 mgr. picrotoxină conţinuţi în
doză to tală de 100—450 m gr., în .goutte-à-goutte intravenos soluţie l°/oo
pierotoxină în ser glucozat 10° / q, cu debit de 1 mgr. picrotoxină conţinut în
1 ctmc. pe m inut tim p de c â te v a 'o re ; se suprim ă când a p a r . reflexele, continuându-se teu injecţii la 1/2 oră de coramin sau oardiazol,
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Am reprodus întreg conţinutul de Noutăţi sau Actualităţi de ordin
diagnostic şi terapeutic expus în broşură, pentru a marca utilitatea
acestor lucrări pentru orice medic în general, practician în special.
Prin ele acesta se }ine Ia curent cu mersul medicinei, peeace îi ri
dică .moralul şi -creşte prestigiul în proprii săi ochi şi apoi în ai bol
navilor. Numai că încercarea de faţă, dupe atâţia ani de lipsă a.
periodicilor medicale străine, putea să fie mai amplă, mai cuprin
zătoare, mai variată şj, adaptată diferitelor domenii ale medicinei, deci
au atât mai fructuoasă pentru medicul român căruia i se adresează.;
In orice caz începutul este bun. Autorii îl vor continua şi complecta cu
ocazia anului terapeutic următor.
'
m.

c.

RADIOTERAPIE CLINICĂ
de
P roL D -r D. NEGRU
-Tip. „Cartea Românească" Cluj, 1946, 1 voi. de 500 pag.
legat în. pânză, cu 33 de figuri în text şi 7 tabale.
Preţ 70.000 lei. De vânzare la, principalele
.
librarii sau la autor în Cluj, Str. Mica No. 1

Asupra acestei lucrări, care completează Trilogia radiologiei scrisă
de, autor — cuprifisă în voi. I, de Radiologie medicală (Fizica radiafiunilor şi Tecnica Generală) şi voi. II de Radio-diagnostjc clinic -—- vom
face în numărul viitor o expunere amplă. Ne mărginim, pentru moment*
a o recomanda în modul cel mai călduros- corpului medical românesc
(medici şi studenţi) pentru valoarea deosebită din punct de vedere ştiin
ţific şi de folos practic, ce prezintă.
\

M. C.

CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIE

P R . I.' R A IN ER : L ’oeuvre scientifique, Vol. I l şi Vol. IÎI, Im prim eria'
N aţională, B ucureşti; 1945.
.’ ' '
' ,
. EM. COLBAZI, -EM. BOLOGA şi V. DÂMBOIU: Consideraţiuni asupra
tratam entului cu „R eticulina M” în dermatoze. T ip. „C artea Românească’;’,;
Cluj, 1946.
' • r
O,
EODOR: N e frita -a c u tă . N oţiuni de " fizio-patologie clinică. - Tip
„C artea Romândască” , C luj, 1946. :
,
S. STOICESCU: . Sympexiile (funcţiuni de depozitare). Tip. „P resa” , Bucureşti, 1946.
V
i

II

SOCIETĂŢI MEDICALE
ACAD EM IA

DE M EDICINA
t

Şedinţa din 15 Iunie 1916. D. Danielopolu: T erapia favorizantă şi te 
rap ia frenatoare. — C. C. D um itriu şi M. Popescu: C ontribuţiuni la acţiunea
farmacodinamica a V eritolului. — A l. Crăiniceanu: Funcţiunea secretorie g o - .
nodotropa a caducei ’ uterine.
Şedinţa din 6 Iulie 1946. D. Danielopolu, I. Nicolau, G avrilescu şi Bruc- ‘
k n e r:. A cţiunea stim ulantă a Acetyl-cholinei asupra celulei în producţia globulinelor. Cercetări asupra Eserinei. C ercetări asupra acţiunei Strofantinei.
D. Danielopolu, I. Nicolau, G avrilescu, Bruckner: P aralelism în tre hemo
gram ă şi producţia globuliaelor p rin acţiunea stim ulantă a Acetyl-cholinei. —D: Danielopolu, M. Popescu: R eactivitatea parasim patom im etică a intestinului
subţire de cobai în diferitele sale porţiuni. C ercetări comparative cu intestinul
de epure. — D. Danielopolu, I . , B rùcknér: Şoc parafilactic asupra intestinului
term inal 'de cobay. A ntianafilaxia este un fenomen de deeholinizare.
D.
Danielopolu, Gr. G r. Popa: A cţiunea antiacetylcholinică^ şi antiadrenalinică a
strofantinei. — C. C. D um itriu, Gavrilescu şi Mi Cristescu: C ontribuţiuni la
tratam en tu l salicilic. — V. Ciocâlteu, I. Isăcescu: R eacţii catalizate de sânge.
— V. Ciocâlteu, I. Isăcescu: A supra determ inării cantitativ e a triptofanului
p rin reacţia Adamkiewicz-Hopkins.' L. B aliff, N- Constantinescu şi M. ,Chelărescu: Reacţia spirochetolizinelor în febra recurentă.
SOCIETATEA DE TERAPAUTICĂ DIN BUCUREŞTI
Şedinţa d'n 28 Aprilie 1946. M. Teodorescu, C. V asiliu şi A- Condaxe: T ratam ent cu Penicilină în tr ’un caz de septicemie stafilococică cu pa
noftalm ie şi trom boflebita sinusului jugular. — M. Stănescu şi V. M ihăilescu: Edeme de carenţă şi tu rb u ră ri endocrine.
Şedinţa din. 23 Iunie 1946. C. V asiliu, N . Covali şi Condaxe : T ra ta 
m entul tetaniei p rin hetero^grefă osoasă. — Gherghinescu, I. Tomescu şi
farm . A preaţescu: întreb u in ţarea chininei în tr ’un caz de edeme hepatice cu
rezultate bune. — G. E u sţaţiu , Vasilescu, A. Comăneşc’u : A cţiunea apei
P e rla de Bodoc asupra conţinutului în vitam ina C din organele de cobai.
Şedinţa din 26 Mai 1946. M. Teodorescu: R ezultate tard iv e în ulcerele
gastrice perforate. — C. V asiliu, V. Stroescu şi M eţianu: T ratam entul d ia 
betului insipid p rin grefa hipofizară sub mucoasa nazală. — V. Z igura: U l
cerele marei curburi a stomacului.
.M. M. R.
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SOCIETATEA ŞTIINŢELOR MEDICALE DIN CLUJ-SIBIU
Şed. din 21 Aprilie 1945. C . Tătarn, P. Ţârlea şi A. O p riş : Piodermie
vegetantă. — P. Târlea, A. O p riş: Un caz de. sifilom perjanal. |— C , Tătaru,,
P. Ţârlea şi A. O p riş: Parapsoriază gutată. — E. Ţeposu, C . Bruda şi D .
Togănel: Pielografia în -tumorile renale. — M. Hăngănuţ şi E. Morariu: C o n sideraţiuni asupra unor reumatisme cardio-vasculare familiare. — T. Vasilyü
şi V . Cim oca: Un caz de tumoră vegetantă a limbei. ;— C . Antonescu:,
Pentru ö clasificaţie a sincopelor cardiace în baza mecanismului lor patogenic. — Er. Teofănescu: O bs. personale asupta tratamentului malariei
cu chinină şi adrenalină. — Er. Teofănescu: Observaţii asupra tratamen
tului local prin sulfamide. — Er. Teofănescu: întrebuinţarea cyrenului B
înfr'un caz de endovenită obliterantă prjogresivă. — Er. Teofănescu:
„Novocaina
vascular. L

injectată intravenos în câteva cazuri de boli ale sistemului

. Şedinţa din 26 Mai 1945. P. Ţârlea, A. O p riş: Aspect clinic <al d ermatitei

Diihrirvg. —

P. Ţârlea, A .

Q p ţiş: .Sifilide

tubero-iulcero-serpigi-

noase lupiforme. — I. G avrilă, D. Duma, L. C am es: Oonsid. asupra u n iiî
caz de hem iplegie în cursul unei febre tifoide. — Ţeposu, Popluca şi
Togănel: Asupra câtorva cazuri d e scleroza colului vezita l şi com plica
ţiilor ei. — V. C im oca: Conduita diagnostică în stării le fimotice în le
gătură cu Un caz de cancer al glandului. — M. Hăngănuţ, |V. Seicăne:Cercetări clinice experim entale asupra apei minerale de Geoagiiu-băî. —
I. Petrescu şi Cristian: Aplicarea extrasului ngamar în disfuncţiunea ovariană.

Şedinţa din 9 Iunie 1945. I. G avrilă, D. Duma şi L. C ornes: Com 
plicaţiile nervoase în tifusul exantematic. — E. Ţeposu, M. Popluca şi
şi D. Togănel: Asupra unui caz de rinichiu polichistic cu piefcgrafie
atipică. — T. Vasiliu şi C . Ţeposu:- Un ■caz de limfosarcom >al pielei, —
Antal: Sarcină trigemelară. — T. Popoviciu şi Antal: Sarcină intrauterină.
după o sterilizare chirurgicală. —‘ O v , M agda: Statistica operaţiunilor e x e 
cutate în clinica chirurgicală din Cluj în anul 1939.

Şedinţa din 23 Iunie 1945. O v . M agda: Raport statistic asupra opera
ţiunilor

executate

în

Clinica

Chirurgicală

din

Cluj

în

anul

1940.

—

I. G avrilă, Şt. G ârb e a: Difterie ascunsă a cavumului. — G r. Benetatp,
I. Ştefan: Contribuţiunj la studiul senescenţei. — G h . Popoviqi, V. Săbăduş: Nanism renal hypofosfatemic cu semne de diateză cistinică. —
G h. Popovici: Un caz de boală al lui H and—Schüller— C ristian,« — V.
Cim oca: Malformaţiunile congenitale ale himenului în legătură cu o ob
servaţie clinică. — Prof.^M. Sturza: Alocaţiune cu prilejul închiderii seriei
şedinţelor la Sibiu. Răspunsul Prof. D-r luliu. Haţieganu.
Şed. din 10 Noembrte 1945. I. Ruşu şi V . Papiliari: Noi cercetări,
experimentale asupra sistemului presor-depresor. — *J. Haţieganu: Un caz
de dermato-miozită. — I. Haţieganu şi O . Fodor: Joxinfecţie alimentară în
masă cu tabloul clinic ăl poliradiculitei. — I. Haţieganu şi A. Faur:
Un caz de pubertate precoce cu nanism şi obezitate de natură lipofizoipercortico-suprarenală. — T. Vasiliu şi T. Costache: Rectifa şi pjerirectita infiltrativă. — T. Pascu: Sindromul neuro-anemic în anemia per
nicioasă. — G h. Popovici şi Homicaru: Un caz de dermatomiozită la,
c ° P 'h

■
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Şed.

din 24 Noembrie 1945.- P. Ţârlea şi V . Traian: Sifilis'ţerţiar

întins cu oftalmie sifilitică. — P. Ţârlea, A. Oprţş şi I. Traian: Poïkilo
derm ie tip lacobi. — P. Ţârlea, A. O priş şi I. Traian: Psoriază vulgară cu
localizare paImo-plantară. ,— M. Hăngănu{: O sută de ani d elà haşterOa
lui Rôntgen, cincizeci d e ani raze Roentgen. — L. Daniello, N . Bumbăcesdu,
A nastache: Curabilitatea spontană a supuraţiilor pulmonare cronice. —
St. Hărăguş şi A. Faur: Importanta examenului radiologie al prterei (pulmo
nare jîntr'un caz cu un anedrism . şi o scleroză secundară. *— G h . Pbpoviciu, C . Antonesu şi E. JVIilea: Un caz de boala lui Calv-Legg-Perthes.

în.
REVISTE MEDICALE NUOI •
MEDICINA ROMÂNĂ
Revistă

bilunară de

medicină generală,

şi ( orientare profesională
Pe data de 1 Iulie a. c. a apărut No. 1 al revistei care se chiamă
„Medicina Română“. Revistă cu apariţie de 2 ori pe lună, (Ia 1 şi 15
ale fiecărei luni), de medicină generală,; informafie şi orientare profesio
nală — noul organ de publicistică medicală românească va avea, ca tră
sătură esenfială „informaţia cât mai amplă ştiinţifico-profesională".
In „Cuvânt introductiv, D-I Prof. Dr. C. I. Par hon, Membru
Academiei Române, îi expune menirea şi alcătuirea ce trebue să aibă:
informaţie

},O pntributiunea medicinei la progresul c.ulturei generale e din cele mai
im portante.
■
*
1
■ Cercetătorii pe terenul patologiei şi în mod m ai general al biologiei ne
fac să înfelegem mecanismul v ie ţii normale şi al celei patologice ceeace ^
e de un interes deosebit când e vorba de tr a ta t pe cei suferinzi pe de o
p arte dar şi în ceeace priveştp concepţia ce ne putem face asupra n a tu rii
în genere. Lăsând la o p arte u ltim a problem ă şi m entinându-ne num ai la
domeniul strict al medicinii nnacesitafea uaţi baie prese medicale periodice
ea intervale scurte dela un num ăr la a ltu l e foarte sim ţită întotdeauna, dar
în zilele noastre cu a tâ t m ai m u lt 'cu cât periodicile străine ne sosesc in
num ăr foarte mic. şi cu m ari întârzieri.
Pe de altă parte posibilităţile de (publicare a faptelor clinice ce ies din
comun, a cercetărilor, originale experimentale etc., sunt de asemeni cu to tu l
reduse ceeace întreţine o atm osferă deprimantă, p rin tre aceia eire a r dori să
aducă contribuţia lor- la p ro g r^ u l medicinii.
Comunicările ce se fac la diferitele societăţi ştiinţifice medicale, care din
fericire au înoepiut a-şi relua activ itatea râm au p'utin cunoscute d'oarcce
'p u b licitatea lor e aproape inexistentă.
,
O re v is tă 'medicală cu intervale scurte de apariţie poate umple şi acest
gol ceeace e desigur foarte im portant.
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Dax p e n tru 'b u n a funcţionare a corpului medical ;p u e, lip sită1 de interes
nici latnr'a pur profesională, ilata şi locul tin e rii concursurilor diferite,
publicarea datei şi locului congreselor, a m odificărilor legislaţiei ş. a. m. 4 ,
P e n tru toate aceste m otive salu tăm a p ariţia „Medicinei jîom âne” destinată,
să promoveze cu ltu ra şi progresul general al corpului medical, precum şi o
mai bună înţelegere a fenomenelor, pentru uşurarea suferinţelor omeneşti” .
i

Noua revistă va continua în format, aparifie şi întrucâtva în scop
vechea „România medicală“. Schimbarea titlului va marca însă o aplecare mai stringentă asupra elementului de esenfă pur medicală şi de
practică profesională. Este menită să ajungă revista de tiraj şi de IargH
difuziune care se cere, daaă va ^cultiva informaţia amplă şi-şi va asigura
aparifia sigură Ia datele anunfate. Via fi o revistă necesară tutufor medi
cilor, mai ales celor oficiali prin latura ei profesională de stat.
Rubrica de corespondentă cu cetitorii este o inovaţie în presa me
dicală românească.
Excelentele condifii tecnice, în care se prezintă delà început; îi
sunt garantate de competenta editură „Dean Leon" în care apare,
i

M. C.

MOLDOVA MEDICALĂ
O nouă revistă medicală românească şi-a făcut aparifia, „Moldova
Medicală“ în Moldova Ia Bacău, în cadrul Spitalului „Pavel şi Ană
Cristea", ca organ sau Buletin ăl „Cercului ' Medicaf al Spitalelor de
Stat din Bacău“ şi al altor Centre spitaliceşti din Moldova, „cenându-se!
şi patronajul Faculfăfii de medicină din Iaşi". Dupe „Pagini medicale“,
djn cadrul Spitalului „Elena Beldiman" din . Bârlad, reapărută în âursul
anului trecut în continuare a vechilor „însemnări medicale“, Moldova me
dicală este o publicaţie medicala nouă, de faplt Buletîji, ca şi „Paginile
Medicale“, caşi „Revue médico-chirurgicale“ care este „Le Bulletin de
Ia Société des Médecins et des Naturalistes de Iassy“. Revista carie se
impunne pentru Moldova este un „Iaşi Medical“, pentru prestigiul Ia
şilor care trebue să rămână şi în publicistică Capitala Moldovei medi
cale, pentru reluarea tradifiei vechiului „laşul Meidical“' Ia care a con
tribuit atât răp. D-r Gr, Gr. Iamandi, pentru demnitatea însă-şi a Facultăfii de medicină din Iaşi.
Noua publicafie, într’un bogat sumar de Lucrări originale. Ca
zuri clinice şi Şedinfe ale Cercului medical, trădează un avânt ştiinfific
excepţional şi de bună calitate. Câteva din articolele publicate vor fi
prezentate Ia „Analizele“ noastre.
Pentru Sociefăfile medicale din provincie şi Buletinele lor, am făcut
considerafiuni ample în arfioolul cerut cu ocazia aparifiei „Buletinului
medical din Piatra-Naamf" în cursul răsboiulul. Cu ăceiaşi simpatie di
înfelegere privim realizarea delà Bacău, ca şi pie cea delà Bârlad, caşî
altădată pe aceà delà P.-Neamf — cari prezintă mişcarea medicală , de
ordin ştiinfific a Moldovei.

*

\

Necrolog
t Doctorul D. BAGDASAR
In ziua de 16 Iulie a. c. s’a înregistrat decesul D-ruIui D.Bagdasar, M-truI Sănătăfii publice, în ultimul moment titular al Catedrei
de neuro-chirurgie, creiate anume pentru D-sa, care a fost Creiatotorul neuro-cbirurgiei româneşti.
_
Absolvent al Inst. m*dieo-militar „Carol Davilla“ din Bucureşti, D -rul
Bagdasar a fost la începutul c a rie rii. medic m ilitar- Elev alŞ coalei de Neuro
logie 'a D -rului D. Noica din cadrul Serv. de Neurologie al Spit. M ilitar din
B ucureşti, în calitate de bursier al Inst. Rockefeller din America, s’a specia
lizat în neuro-chirurgie la şcoala Prof. Cnsliing. în to rs în ta ră a funcţionat în
calitate de medic prim ar neuro-chirurg la S pitalu l de neuro-psichiatrie din
Jim bólia, în urm ă la cel din C ernăuţi şi în ultim ul, tim p ca Chirurg primar
al Scr v. de Neuro-Chirurgic de la S pitalul central de Neurologie, P sichiatrie şi
Endocrinologie din Bucureşti.
^
^
.
Conferinţa de neuro-chirurgie dela F acultatea de Medicina din Bucureşti
a fost transform ată pentru D -sa în Catedră de N euro-D hirurgie, pe care a
ooupat-o prin chemare în baza titlu rilo r, lucrărilo r de specialitate şi a valoarei
sale unanim recunoscute.

Dintre cuvântările rostite şi articolele scrise, Cari scot în relief via}a
şi opera Prof. D-r D. Bagdgsar, reproducem rândurile D. Profi. Da
nie Iopo Iu, din cari rees limpede trăsăturile caracteristice ale perso
nalităţii celui care a pus bazele, neuro-chirurgiei româneşti şi a tost
chemat Ia conducerea M-teruIui Sănătăţii Publice în calitate de demo
crat convins:
„Doctorul Bagdasar a fost una din figurile cele mai interesante ale
intelectualităţii române. Prin moartea lui şfiinfa pierde un savant de seamă,
profeesiunea un practician priceput, dezinteresat şi bun la suflet şx politica
românească Un om perfect cinstit şi un mare idealist.
EI şi-a făcut studiile cu mari greutăfi materiale. Aceasta l-a ofeIit, căci nimic nu formează mai bine caracterul, ca studiile unui tânăr
sărac şi pasionat pentru muncă.’ Aceasta i-a format şi convingerile
democrate cari impun respectul muncii şi a meritelor. Nu a fost om care
să apere cu mai multă energie şi mai sincer drepturile muncitorilor de
ţoale categoriile, care să fi respectat mai mult, fără nici o urmă de
gelozie, meritele altora, ca doctorul Bagdazar.
/

Munca Iui din greu cu dificultăfi de fot felul, faptul de a se fi
deesvolfaf singur şi de a-şi fi căpătat, fără ajutorul nimănui, marile sale
merite, au făcut din Bagdasar democratul cinstit, ce au recunoscut toji
cei ce l-au judecat fără patimă.
Elev al unuia din cei mai distinşi neurologi români cu reputafie
mondială, doctorul Noica, deela început a arătat calităţi desăvârşite de
clinician. Numai după ce a căpătat nojiuni suficiente de neurologie el a
îmbrăjişat specialitatea de neurochirurgie. A realizat astfel idealul înfr’o
specialitate. întors din America în 1933 a pus bazele neuro-chirurgiei
româneşti.
s'
In şfiinfă, doctorul Bagdasar a publicat lucrări de seamă,' dar
practica sa de specialitate, în care era aşa de competent, l-a absorbit
cel mai mult. In profesie el a fost cu totul dezinteresat. Nu a fost medic
mai generos şi mai bun fafă mai ales de bolnavii săraci. Bagdasar,
care în specialitatea Iui era cel mai mare chirurg ce am avut şi cane
din profesie putea să adune o mare avere, n'avea suficiente mijloace să
se îngrijească şi a murit literalmente sărac.
Lucrările sale şi capacitatea sa - profesională îi dădeau de mult
dreptul să ocupe o catedră. Facultatea de medicină şi-a făcut datoria
creându-i o conferinfă şi |în urmă o catedră de neuro-chirurgie. Bagdasar
a refuzat să ocupe catedra din cauza situajiunei sale politice. Eu însumi
am insistat pe lângă el, arătându-i că sifuafiunea sa este cu totul spe
cială, el fiind singura persoană indicată să ocupe acea catedră, de care
Facultatea nu Se poate lipsi. Mi-a răspuns: „Voi reflecta,1dar cred că
voi merge „tot pe drumul drept ce mi-am croit în politică". A refuzat
catedra şi a fost numit când era greu bolnav şi fără voia sa.
In politică, Bagdasar, a fost un idealist, gata să-şi sacrifice in
teresele sale pentru susfinerea Unor principii de care era convins. Por
nind dela dreptul fiecăruia de a-şi apăra munca şi meritele, a creat „Sin
dicatul sanitar", ajungqnd să imp'ună principiul că toţi cei cari muncesc
în acelaşi domeniu, să poată lupta în comun pentru apărarea intereselor
profesionale. Separafiune, susfinufă încă de mulfi, între medici şi aju
toarele lor, fără de cari nu putem lucra, este încă un semn al mentalităfii retrograde în care trăim şi astăzi. Sindicatul sanitar va rămâne şi
va sluji interesele tuturor celor cari muncesc în sănătatea publică de cari
aşa de des' şi-au râs guvernele de un sfert de secol încoace.
Doctorul Bagdasar era, cu drept Cuvânt, un aprig adversar al ve
chilor metode poliiice cari ine-au dus Ia dictatură şi Ia războiul rnenorocif
impus cu forfa poporului român contra aliaţilor noştri naturali' şi democrajia pierde prin moartea fui unul din cei mai convinşi adversari ai
reacfiunei. Cu respectul desăvârşit pentru banul destinat bolnavilor Bag
dasar suferea în sufletul Iui, alături de fofi oamenii cinstifi cari au luptat
pentru sănătatea publică, de a nu putea distruge vechile obiceiuri cari
au dăunat aşa de mult dela răsboiuDtrecut încoace, organizatei sa
nitare.
EI era un mare apărător al oamenilor de şfiinfă şi al aplicării
cercetării ştiinţifice în problemele de sănătate publică. De curând ales
In Academia de Medicină, mu a avut timpul să ne aducă prefioasa sa
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colaborare, Academia îi este însă foarte recunoscătoare de .a-i fi adoptat, .
împreună cu d-I ministru Voitec proectul de lege de reorganizare prin
care instituţia Inoastră va putea ajuta mai eficace decât până acum or
ganizarea sanitară.
Bagdasar nu a fost colaboratorul meu în medicină şi prin ocupafiunile noastre deosebite ne vedeam foarte rar. Am avut însă totdeauna
pentru el cea mai perfectă stimă. Ştiam că este un om perfect cinstit*
şi în profesie şi în politică. Când în Aprilie 1944 profesorul Sfoilov mi-a
prezentat memoriul câtorva universitari cari luaseră inifiativa unei miş
cări contra regimului Antonescu şi pentru reînstaurarea democraţiei, nu
m’am mirat un moment să văd numele lui Bagdasar printre primii
semnatari ai acestui- memoriu.
EI a fost unul idin luptătorii cei mai curajoşi ai acfiunii noastre. Delà
lupta cd am dus atunci ' împreună âm rămas strâns legaji şi nici o sfor
ţare din partea nimănui nu a putut să ne despartă. Aveam discufiunî
vii cu el când conduceam sănătatea publică, dar ori de câte ori era
vorba de o problemă de interes general ajungeam Ia perfectă înfelegere.
Bagdasar şi-a iubit {ara, înţelegând naţionalismul său prin prismja
principiilor umanitare cari' ne obligă Ia un tratament egal al tuturor nea
murilor cari trăiesc pe pământul românesc, singurul mijloc de progres
al târiit
.
rToată viafa sa a trăit modest şi, cu toate meritele sale, ii lipsea
orice prefenfiune 'şi era insensibil la orice-laudă. Nu a căutat niciodată
notorietate şi renumele ce şi-a făcut aşa de repede în fără era datorit
numai vastei sale culturi ştiinfifice şi marelui său talent chirurgical într o
specialitate aşa de dificilă.
Numele Iui va rămâne în mintea tuturor oamenilor de bine şi
viafa Iui va servi de exemplu, şi în profesiune, şi în şcoală şi în politică .
Ca Activitate profesională în cadrul Institufiilor, în care a funcfionat, şi a întinsei sale practici chirurgicale de specialitate, menfionăni:
In ' decurs de 10 ani a -p ra c tic a t 473 ventriculografii ; 988 intervenţii
m a r i. cranio-cerebrale, din cari 558 pentru procese neoformative şi 4 3 0 -pentru
nevralgii trigemene, traum atism e, hidrocefalii, osteome orbito-craniene ; 259
intervenţii rahidiene pentru tum ori medulare, arachnoidite, cordotomii ş1 ra dieotom ii; 83 intervenţii pe nervi periferici.

Ca Activitate.,de ordin ştiinţific, D-ruI D. Bagdasar a comunicat
şi publicat în cadrul Congreselor, Societăfilor şi Revistelor, medicale ro
mâneşti şi străine numeroase lucrări, dintra cari semnalăm:
Un -cas de M aladie de Uriederich, non fam iliale, aves des troubles do sen
s i b ilité 'obiective. Quelques considérations sur l ’hérédité morbide, (în colaborare
eu dr. XoH'a). Bull* et Mém. SMH Bue. 1923.
Hémisyndrome parkynsonien gauche avec tremblement de la languuo
et phénomène de blocage au cours des .mouvements altern atifs et rapides (eu dr*
Noica), ■Revue Neurologique» 1923.
Syndrome radiculaire sensitivomoteur d’origine infectieuse inconnue, (Bull,
et Mém. SMH, Bue. 1923).
■
'
Sur la persistance des troubles) physiopathologiques chez un blessé, n eu t
ans après l ’accident* (eu dr. No*ea) BuB. et Méut. SMH, Bue. 1924.
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Un cas d’hémiparésie gauche avec des myoclonies, à la suite d ’un tr a u 
matisme de la face (eu dr. No ica) Bull, et Mcm. SMH Bue. 1924.
,
Deux cas 'de syndrome sensitif cortical (en dr. Noieà şi dr. Árama) Bull,

et Mém. SMH Bue. 1925.

'

'

A ttaques vertigineuses au courş d ’ünc pseudo-tumeur cérébelleuse (eu dr.

Noica) lievue Neur . 1926.
Lésions tuberculeuses de la colonne cervicale sim ultant le syndrome de
K lippel-Feil (eu dr. Noiea) B. Neur. 1927. '
Sur un épidémie de polynévrite observée en 1923 (lans Farinée ro u 
maine) (eu dr. Njpca) Bull, et Mém. SMH Bue. 1927.
'
•
Intracranial Ohordoblastoma, The American Journal of Pathology 1929.
Le traitem ent chirurgical des gommes cérébrales,. B. Neuùr. 1929.
Méningiome volum ineux dans la région frontale gauche (eu dr. M. Ni-.

eulfSco, dr. A. Kreiudler şi dr. Fl. Bagdazar).
Cordotomia (eu F l. Bagdasar).
Cysticerque de la zone Bolandique eu Fl. Bagdasar şi dr. Bazgan, SMH
Bucureşti.
|
L ’operation d ’Egas Moniz dans le ' traitem ent de certaines psyhoses (eu
dr. I. CoUstantincse'u).
L a chordotomie. Considérations su r la voie de conduction de la douleur.
B . N eur. 1937.

L ’arachnoidite spinale. Bev. dei Chir. 1938.
Les ostéomes orb itaires et orbito-craniens, leu r ablasion p a r la méthode
transfrontale (en dr. G. Schmitzer şi Fl. Bagdasar). Jnrn. de Chir.
Compresiunile medulare. T um orile medulare prim itive şi leziunile in fla 

matorii. Baport la al X -lea congres naţional de chirurgie 1939.
Le tuberculome cérébral (eu dr. ArSpjnie) SMH, Bue. 1939.

,

T étraplégie consecutive à une tum eur située au niveau de la moolle'
cervicale supérieure. P résentation de la malade apres l ’operation SMB Bue.
Conduita chirurgicală în rănile nervilor periferici. Bul. Medical 1942.
*

Doctorul Bagdasar a onorat delà început cu colaborarea sa aceastâ revistă, în care a publicat în anul 1932 un articol despre „Sta
rea actuală a neuro-chirurgiei şi promotorii ei"; şi în 1934, împreună
cu D-na FI Bagdasar despre „Cordotomie".
Numeroase din lucrările sale au fost semnalate şi jecenzate Ia
timp în coloanele revistei. Intre ele, „Tumorile cerebeloase" — Dare de
seamă anatomo-clinicâ şi neuro-chirurgicală pe 44 de cazuri verificată.
Ştiinţa medicală românească sufere prin moartea Doctorului Bag
dasar o perdere ireparabilă. La fel Sănătatea publică, care găsise în
D-sa un apărător şi un organizator pe bază democrată. Dar cea mai
grea perdere o înregistrează Democraţia română, care are nevoe în
primul rând de asemenea ideologi convinşi, cinstiţi şi verificaţi.

