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A SU P R A  P R O G R A M U LU I' DE V IIT O R

. Revista YArd a  MetfiS,a Rom°n a‘,I şi-a schifaf în numărul prece
dent Programúi de viitor. Revine, pentru a  sublinia continuitatea cu cejl 
căruia s-a  conformat timp de 20  ani, Program de activitate pentru ale 
cărui ipa.izări a primit confirmarea prin felicitări şi urări, de viitor din 
partea Soc. Române de Istoria Medicinei şi a Grupului Roman pentru 
Istoria Ştnnfelorj Felicitări colegiale, urări de prosperitate şi pentru rea- 
lizarea Frogramukii de viitor îi face recent, în. persoană directorului ei, 
ş i D- l^ Profesor D -r M . Kernbach, Decanul Faculfăfii de Medicină din 
GIuj, in „Ardealul Medical No. 1/1948, în care i-a  fixat noul Program.

A t u  j Sfe Cd ZU pe,?fru a ™arca °  Serie nouă, Revisttă ştiinţifică, 
„Acta Medica Romana se află în continuare, credincioasă scopului 
prim de a prezenta Mişcarea Medicală Românească în ansamblul ei de 
aspec şfilnfiiic, ^socral şi profesional, pe fir evolutiv natural progresist.. 
KA J ‘ ■ acea s a chemat, dintru început, Mişcarea Medicala. Cum 
Medicina se prezintă ca „un tot, întreg, unit, Coerent” şi cum m o cul- 
prmdeun totalitatea ei upiversală este prezumfios şi neoperant, „Qui trop 
embrasse mal etreint , s-a  resttrâns la „Mişcarea Medicală "Română“ 
am ta r a ţ i  din străinătate; şi, pe măsură, Ia prezentarea Mişdării medi
cale romaneşti ştnnjifice în ansamblul ei în străinătate, prin Rezumate 
scrise m mai multe limbi străine, grafi© unui Schimb' intens cu numeroasie 
period'ce^trame, cea ce a condus Ia adopttarea tjtlubi de „Acta Medica 

ana , la fel cu al multor periodice de aoeaşi concepfie.
Fentru aceste motive, nu din vanitate, se socoteşte un Organ re

prezentativ a! Şfiinfei Medicale Romaneşti, pe care a  căutat tot timpul, 
cu scopuri e fatale, să o prezinte în ce are mai de valoare, mai original,

. m<JI. speci *c ' triind, trecând sub tăcere, combătând manifestările ne- 
po rivi e. A dus o luptă,-căci este o luptă de afirmare şi de negare în 
a egere, nu o „Simplă trăire sau „conformare” de necesitate ideologică . 
Şi pu icistică. A făcut aceasta, adresSndu-se Ia timp, în anumite prq- 

a expanenfi auforizafi ai Medicinei româneşti în toate domen- 
nn e de rrianifestări medicale; —  solicifându-Ie, Ia ocazii, articole în-ccţ- 

ru actiyifăfii ior personale; —  sprijinindu-se activ pe un grup de C a- 
a oratori pnneipcJj^ adevărat colectiv de muncă organizată, —  folosind 

coaborările Ocazionale de calitate, cari întind acest colectiv în întreaga- 
l"*3 * par*e  activitate însăşi membrii Comitetului de Direcfie

Ş nnfifică, care reprezintă cel mai autorizat gir ce se poate da unui organ 
rnedicgl şij.nfific românesc. Revista leagă de personalittăfile proeminente



cari figurează pe frontispiciul Revistei, „in memoriam“ pe cele dispărutte: 
D. Profesori i. Canfacuzino, D. Gerota, I. Nanu-Muscel, A. Teoharî.

Atentă asupra oricărei manifestări de esenfă medicală, Revista Ie 
consemnează ii Ie comentează într’o „Minată medicala“ de vie trăire, 
adică participare, ancorare în actualitate. Acest „Moment medical pre
zent” î! trăeşte întreg cuprinsul unul npmăr cu o Cronică medicală de. 
actualităfi; cu o Revistă generală (una sau mai multe); cu Lucrările ori
ginale; prin Dările de seamă, Notele şi Cazurile anatomo-clinice (părfi 
cari consfituesc întregul, foarte bine venite, or cât de multe, când aduc 
ceva nou şi original, nu atât rar); cu articolele întinse în afarăi de do
meniul strict medical; cu Comemorările; cu Analizele-şi Bibliografia 
(grupate pe Specialifăfi şi pe Organe); cu Aspectele medicale diverse —  
cari toate pot intteresa pe medicul multilateral şi prezenta părfile întregului 
medical. Scrise de atâfia membri ai Colectivului medical românesc, ele 
satisfac comandamentele Munoei colective care se cere coordonată, precum 
şi Manifestările individuale cari trebuesc încurajate. Va consemna însă 
numai cea ce cadrează, va combate chiar cea ce nu cadrează cu evolufia 
progresistă (precum, în trecut, improvizările din Organizaţia sanitară; a -  
ranjările personale din Viafa Universitară; orientările greşite din învăţă
mânt; caracterul individual, deseori ilicit, nu colectiv socjal al Practicei 
medicale; —  şi, mai ales, amestecul Politicei în Sănătatea publică). A 
lăsat libere discufiile de ordin ştiinţific şi ideologic medical în contra
dictoriu fără caracîer de polemică personală, intervenind Ia ocazii prin co
laboratori calificaţi sau prin Organul de Direcfie, —  pentru a degaja 
şi „alte aspecte ale unicului medical” ştiinfific, social şj profesional. Este' 
bine a  Ie lăsa şi în viitor, este ştîiinfific şj dialectic.

Pentru prezentarea acestui imens tot, unic şi coerent, care este 
Ştiinţa medicală a unei fâri, cu naţiunile medicale, cu un halo de de- 

■ păşiri paramedicale şi o dâră de sequele mefamedicale —  pete de ulei 
cari se întind în teritorii vecine constituind tot atâtea Aspecte medicale; 
pentru consemnarea atâtor Activităfi medicale —  care şi cari poartă asupra 
manifestăii'or întregei Mişcări medicale româneşti, se cere pe lângă 
ochiul de departe scrutător şi coordonator ochiul de aproape văzător a) 
unor Colective regionale de muncă redacţională, Comitete regionale de 
redac}ie, icreiale în Centrele universitare dela Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timi
şoara, Tg.-Mureş. In prezent se procedează Ia constituirea acestor Co
mitete, a  căror activitate concentrată va prezenta în esenfă, succint, re
zumativ, activitatea medicală a regiunilor respective.

Unitatea Ide direcfie şi de redacfie va fi păstrată, pentru coordonare 
şi pentru asumarea responsabilităfilor ce comportă. Ştiinfa medicală este 
prin esenfă ei socială; asistenta socială, prin aplicare de fapt; profesluniect 
medicală, urmează; —  organele de publicitate, cari Ie reflectă, trebue să 
se conformeze. Ştiinfa medicală este universală; organizarea sănătăţii pu
blice începe a fi considerată pe plan mondial; profesiunea medicală răJ  
mâne apostolat —  dar întregul este constituit din părfi, cari dau dublul 
sau taultplul aspect al unicului. Unele din aceste aspecte Ie formează: 
NafionaluJ, Regionalul, Localul —  cari toate evoluiază pe fir materia
list progresist; iar toate firele împreună se contopesc ,tntr un fir unic gafle 
traduce evolufia întregului, în loc. şi timp, Ia un moment. Acest fir ne
vom sili să prindem. ,s •

A c ta  M e d ica  R o m a n a



CRONICA. MEDICALĂ

1 Dreptul la sănătate

' Dreptul la  Sănătate îl asigură cetăţenilor Statul prin arţ. 25 din 
Constituţie: „Statul poartă grija de sănătatea publică prin înfiinţarea şi 
desvoltarea de servicii sanitare şi prin încurajarea şi sprijinirea edu
caţiei fizice*. •

i :

' „Problem ele de apărare a S ăn ătăţii publice In Republica popu
lară  rom ână* le-a enumerat, şi indicat soluţionarea, într’o expunere făcută 
în ziarul „Scânteia* No. din 6 şi 7 Iunie 1948, D-l Leontin S ălăjean , 
Ministru-adjunct la Sănătatea publică:

Politica sanitară a regimurilor burghezo-moşier'eşti, ca şi întreaga lor 
politică de exploatare a poporului muncitor, au adua tara noastră întro 
stare sanitară dezastruoasă.

Suntem una din ţările cu cea mai ma're mortalitate infantilă: 18 200/o
dip copiii noştri mor, îndeosebi cei pană la 3 luni'.

In fiecare an un milion de oameni, de îmbolnăvesc de malarie, ceeace 
face să se piardă cel puţin 14.000.000 zile de lucru:( 100/0 din muncitori 
sunt ieumatici, din care cauză sunt scoşi din câmpul muncii ^câte 3 !(
săptămâni pe an. • k

Avem peste 600.000 'tubc-Tculoşi, mai mult de. 300.000 bolnavi de) 
pelagră, mai mult de un milion sifilitici, aproape două milioane blenoragiei. 
Iată tabloul sănătăţii publice în tara noastră, moştenire a regimurilor trecute.

O bună parte din aceste date .sunt furnizate din timpul regimurilor 
„istorice” sau ăntonesciene ;• realitatea este şi mai gravă, după cum arata 
ancheta recentă depe teren din jud. Argeş unde s’au găsit 34.000 guşaţi, în 
vreme ce după statistică âr fi 'trebuit să fie doar 980 guşaţi.

Starea dezastruoasă sanitară moştenită dela regimul burghezo-moşieresc 
nu se datoreşte întâmplării. In regimul trecut, omul era dispreţuit, nesocotit,- 

’ privit doar ca o marfă; se înţelege deci că problemele sănătăţii publice au
fost şi ele desconsiderate. ' ,

Azi însă, când omul şi grija de om titec tot mai mult pe primul 
plan al preocupărilor ^regimului de democraţie populară, problema sănătăţi* 
publice devin« şi trebne să devină o chestiune de interes naţional. Problema 
sănătăţii publice nu mai poate fi privită.oa o problemă de ciare sunt interesaţi
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indivizi sau grupuri izolate de indivizi, ci o problema de Stat, care trebue 
considerată şi tratată ca atare. Aceasta este punctul de vedere ăl Partidului 
Muncitoresc Român. i '
'  ̂ încă la Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român ce a avut

loc in Octombrie- 1945, în Raportul Politic al Comitetului Central, -tov. 
Oh. Gheorghiu-Dej declara: „o-atenţiune deosebită trebue dată problemei 
sănătăţii publice”. - •

Cu atat mai mult azi, în condiţiile întăririi şi desvoltării democraţiei 
noastre popoare, sănătatea publică, trebue să devină'1 o preocupare permanentă 
a Partidului nostru, a organizaţiilor şi. cadrelor sale. E  limpede azi pen
tru toată lumea că ceeaee a constituit cheia succesului tuturor marilor 
campanii cu caracter economic s*u politic a regimului nostru de democraţie 
populara a foşt ..sprijinind şi îndrumarea dată de forţa conducătoare a 
Republicii Populare Române, Partidul clasei muncitoare. •

: .. . Dealtfel unele începuturi au şi fost făcute.- In marca campanie între
prinsa iarna aceasta de Ministerul Sănătăţii împotriva'tifosului. exantemâtic 
orgamzaţuîe locale aie Partidului mostra au adus o contribuţie, hotărâtoare, 
activiştii Partidului dând nenumărate pilde de eroism; abnegaţie şi Spirit 
de sacrificiu. Este necesar însă ca' organizaţiile locale ale Partidului Munci
toresc Roman să se preocupe îndeaproape de toate problemele legate de să
nătatea publică, să socotească toate acţiunile iniţiate de Ministerul Sănătăţii 
dnept chestiuni care le privesc în mod direct şi să mobilizeze pentru spri
jinirea acestor acţiuni massa membrilor' de Partid şi , a organizaţiilor de 
massă demncraiiVe ' - • ' . : ;

in Manifestn1 program al Frontului Beinbcrafiei Popular* de pre
cizează că se. vor desvolta aşezămintele puse în slujba, oerotirei mamei 5i a 
copilului, că Statul democrat va lupta pentru îmbunătăţirea eonditiiloir d« 
traiu, pentru ridicarea nivelului cultural'şi al îmbunătăţirii sănătăţii popo- 
rului, Art. 26 din Constituţie prevede /că: „femeia marnă şi copiii sub 18 
ani se bucură de o protecţie deosebită, stabilită prin lege”, iar Art. 25 din 

on ti nţie, prevede; „Statul poartă grijă de sănătatea publică prin în
fiinţarea şi desvoltarea de servicii sanitare.; S tatu l' asigură asistentă spci-ilă 
pentru boala., accidente şi invaliditate, rezultate din m'uncă sau în timpul 
muncn şi bătrânele sau în serviciul de apărăre al Statului, cât şi asistentă 
medicala atat pentru'salariaţii săi cât şi pentru cei ai întreprinderilor partî- 
cuiere a căror contribuţie se fixează prin lege’’. '

De aici reese o sarcină importantă pentru Republica Populară Română: 
de a organiza în mod treptat,J ţinând seama de condijiunile ecohomice ale 
ţarii noastre apărarea sănătăţii publice.

Este necesar ca Statul prin Ministerul Sănătăţii, să ia în mână toate 
problemele de sănătate publică atât în ce priveşte instituţiile şi aşezămintele 
sanitare de Stat, cât ş i.p rin  îndrumarea şi controlul Ministerului Sănătăţii 
asupra tuturor instituţiilor şi aşezămintelor particulare, sanitare, precum 
şi îndrumarea şi controlul modului cum se exercită acţiunea sanitară de 
Către liber profesionişti..

Dcaeeea, se impune că Ministerul Sănătăţii având răspunderea orga
nizării apărării sănătăţii poporului, să încadirtize ^a Ministerul Sănăt ti? 
mtreg personalul sanitar ca; medici, farmacişti, surori de ocrotire, sanitari, 
moaşe, laboranţi din instituţiile sanitare de Stat etc;, cadrele sanitare urmând
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ft 'fi recrutate şi repartizate de Ministerul Sănătăţii după necesităţile general» 
ale apărării sănătăţii publice. Aceasta, pe baza unui sistein unitar de 
încadrare gi salarizare a  personalului sanitar.

Ar trebui să se prevadă ca întreprinderile de care aparţin spitalele, 
policlinicile, dispensarele, etc. să ăibe răspunderea. îngrijirii acestora diii 
punct de vedere material şi administrativ,, deasemeni ca întreprinderile să-şi 
poată crea noui aşezăminte sanitare cu avizul Ministerului Sănătăţii oare 
ar urma să îngrijească de încadrarea acestora cu personalul sanitar necesar.

Deasemeni e necesar ca Ministerul Sănătăţii să treacă la  restruc
turarea Instituţiilor sanitare după hecesitâţi. .

Pentru realizarea unităţii sanitare se va stabili de îndată- un organ 
de planificare gi pregătire practică a acestei unităţi precum şi pentru coordo
narea problemelor şi acţiunilor sanitare din toate instituţiile de bază. Acest 
organ ar trebui să se compună din reprezentanţii ai celor' trei unităţi de 
bază: Ministerul Sănătăţii, Asigurările Sociale şi C FE, care să stabileagcă 
anumite reguli de acţiune şi rezolvare a problemelor sianitare, în mod unitar, 
pentru a nu risipi forţele de care dispunem, folosind ou maximum dei 
randament instituţiile existente. Această unificare ne va aduce economii ma
teriale, de personal, de timp şi va crea posibilităţile de îndreptare a si
tuaţiei sanitare.

Pentru conducerea şi organizarea, apărării dănăjtăţii publce, pe lângă 
Ministerul Sănătăţii, se simte nevoia creării unui Sfat Sanitar compus. din 
personalităţile ştiinţifice medicale cele mai competentei' sub preşedenţia con
ducătorilor Ministerului Sănătăţii. Acest Stat Sanitar ar avea rolul de a 
exatnina gi â da soluţii în problemele tehnioe sanitare;.

O atenţie deosebită trebue să se dea oamenilor did ştiinţă, cărora 
li se va pune la dispoziţie mijloacele .necesare pentru a putea desvolta 
cunoştinţele lor ştiinţifice puse în slujba sănătăţii poporului.

E  necesar să înceteze atitudinea moştenită dela regimurile burghezo- 
moşiereşti faţă de sănătatea publică,. aceea de a se aştepta ivirea boâlei şi 
de a urmări numai vindecarea cazurilor de boală individuală a celor cu 
posibilităţi materiale mari neglijând combaterea bolilor sociale care fâc 
ravagii în păturile muncitoare. Punctul nostru de vedere în problemă să
nătăţii publice, eşte de a preveni, adidă do a oreia cetăţeanului asemenea 
oondiţiuni de viaţă, pentru • a-1 feri de cauzele care produc ^bolile. Deci 
accentul în m'unca noastră, trebuie pus pe medicina preventivă ceeace înseamnă 
grija Stitului aSupra sănătăţii poporului, începând dela nouii născuţi; măi 
mult chiar, începând ou grija de mamă,, pentru a putea lupta cu succes 
împotriva procentului mare al mortalităţii infantile.

Pentru aceasta e necesar să trecem la : ‘ '
a) Reorganizarea şi înmulţirea instituţiilor de puericultura' crearea 

de maternităţi, case de naşteri, dispensare, creşe de copil etc.
b) Organizarea şi întărirea centrelor de ocrotire a copilului, crearea 

dd centre de lapte, cantine în fiecare judeţ."
c) Organizarea ocrotirii copilului prin educarea părinţilor.
d) Organizarea de colonii de vară. ,
e) Lărgirea şi întărirea acţiunii de ocrotiife a mamei şi copilului, prin 

încadrarea celor mai bune elemente din Comitetul Naţional pentru Ocrotirea 
Copilului la Ministerul Sănătăţii, atât la centru cât şi la exteriori

/
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f) Jnstiţiitiilc de ocrotire şi de asistentă închise, orfelinate, aşezăminte 
pentru dificilii fizici şi mintali şi dependenţi sociali vor trece la  Ministerul 
Muncii şi Prevederilor Sociale. ,

- ■Pcntru a nu fi nevoiţi să folosim fort ele noastre mai mult cu com
baterea efectelor (campanii antimalarice, ântiexântemâtice, etc.), ci să le 
folosim pentru combaterea cauzelor boalelor care se ivesc şi care bântue 
t « a  noastră, cum sunt malaria, tuberculoza, ■ pelagra, bolile venerice, guşa 
ete., e nevoe de o mai - temeinică organizare a asistentei sanitare, îndeo
sebi în mediul rural.

. .̂° ™Pune ca 0 sarcină din cele mai importante organizarea asis
tentei medicale la sate, astfel ca să avem la 2000—2500 de locuitori un 
medio de circumscripţie, iar nu ca astări, când avem un medic la pestd 
10.000 de locuitori, ră-dpânditi în 1 0 -2 0  de sate. Cu ajutorul organizaţiilor 
de massa şi îndeosebi a organizaţiilor locale ale PMR, va 'trebui să credem 
conditmm materiale pentru medicii de cireundseriptii, pentruoa ’ eji să ' poată 
ramane la sate. Trebue să le punem la dispoziţie la  circumscripţiile în care 
sunt trimişi să funcţioneze, locuinţe, să le creăm dispensar medical farmacii 
şi. mijloace, de . transiport (cal sau căruţă).

; b) Pentru a putea trimite câţi.m ai mulţi medici să-ş'i exercite pro
fesiunea lor, va trebui ca într’o serie de locuri de .conducere începând dela 
Minister, Inspectorate, şi Servicii Sanitare, • acolo unde nu e neapărat nevoe 

Innctionani să fie medici, să punem elemente muncitoreşti, Care an dat 
dovada de capacitate organizatorică.
■  ̂ c) Pentru combaterea bolilor sociale e nevoe să începem vaste campanii 

de .ndmmare şi de lămurire a r opW,iaţici asupra problemelor de igienă şi 
medicina preventivă. Cu ajutorul organizaţiilor ■ P. M. R.. sindicatelor şi 
altor organizaţii de massă, va trebui să organizăm''conferinţe, adunări, cursuri 
pentru lămurirea şi îndrumarea cetăţenilor asupra măsurilor concrete pe 
care rebue sa le .ia  fiecare cetăţean pentru prevenirea diferitelor boli, înce- . 

•pan cu îndrumări privind curăţenia corporală, alimentaţia, apa, locuinţă etc
fie ir il™  Pf Venir£a. dlferi,c]or boli epidemice şi sociale o necesar s ă '  
fio trimise pe teren brigăzi. de medici, sanitari, acolo unde se va constata
Hcyoioti

d) De o mare importantă şi utilitate este şi Organizarea unor cursuri 
de perfecţionare profesională cu medicii, cu sanitarii, surorile de ocrotire 
şi. moaşele, pentru a le. da posibilitatea să fie la curent cu ultimele cuceriri . 

m i i Î ” tei 51 PriU?tlCei medicaJe’ P6“11"  tipizarea metodelor de ■ tratamente

e .̂, at€nţfe deosebită va trebui dată organizării asistentei medical«
.  «nune, orilor şi funcţionarilor din întreprinderile de Stat şi brigadierilor 
depe şantierele naţionale.

Dacă medicinei, preventive înţelegem să-i data o importantă şi des- 
volţarea-deosebită, aceasta nu înseamnă ca medicina curativă adică vindecarea 
bolilor sa o lăsăini în situata  în care se găseşte astăzi.

Există o mentalitate care s’a înrădăcinat chiar la unii conducători de 
spitale, ca spitalele şi .instituţiile curative de Stat sunt şi vor rămâne, cele 
mai prost organizate şi gospodărite. Noi vom arăta că şi în această privinţă

^HalcR ^ tiile” rUŞiDOaSe ale trecutului- P a tr ii  a face dinspitalele de Stat instituţii model, e nevoe de:

I
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a) înlocuirea administratorilor corupţi şi Incapabili ai unor spitale,

cu elemente cinstite, disciplinate, capabile în deosebi din sânul clasei munci
toare, cari să primească o pregătire prealabilă.

b) începerea imediată a unei campanii de reparare, îngrijire şi
înzestrare a spitalelor, cu ajutorul administraţiilor , locale şi â organizaţiilor 
de massă, folosind posibilităţile locale. - . '

c) Introducerea în spitale a gospodăriri şi econlomiei de pansamente, 
,^ e  medicamente, buna întreţinere a instalaţiilor sanitare: din spital, acor- 
- dandu-se pnrne de economie şi de activitate personalului merituoşi.

_ ' Elaborarea unui regulafment interior de funcţionare care să sta
bilească sarcinile şi responsabilităţile precise ale fiecărui salariat u l spitalului.

e) Imbunătătirrea hranei şi a tratamentului bolnavilor' prin mărirea 
veniturilor sppitalului. ' .

f) Ridicarea alocaţiei de hrană dela 25 lei \pe zi 
întreţinerii bol na vil or. - 1

la minimul necesar-

g) Creiarea de conditiuni omeneşti de viată pentru -personalul din spitale. 
Ministerul Sănătăţii îi revine sarcina de a pune staţiunile balneo

climaterice. la dispoziţia oamenilor muneii suferinzi. Vor trebui organizate
şcoli tehnice pentru personalul care deserveşte aceste staţiuni balneo-elimaterice: 
laboranţi, băieşi, maseuri, eto,

E  necesar deasemenea ca Ministerul Sănătăţii,, să-şi 'îndrepte atenţia 
spre organizarea exploatării apelor minerale, 0 atât de importantă bogăţie 
a ţara.

pentru a putea 
medicinei preventive şi 
blemei medicamentului.

îndeplini cu succes sarcinile noastre ‘în domeniul 
curative, o atenţiune deosebită trebue acordată pro-

Staţul nostru cheltueşte sume enorme pentru procurarea medicamentelor 
necesare şi cu toate acestea* medicamente nu se găsesc suficient pentru bolnavii 
dm in stitu ţie  noastre. O bună parte din medicamente ajuhg în mâna 
speculanţilor de medicamente.

. Posibilităţile pe care le avem în ta r i noastră ne' permit să desvoltăm 
fabricile noastre mici de medicamente şi sa creiem o Industrie chimico-1 
farmaceutică de, sinteză sub auspiciile Ministerului Sănătăţii -  cu atât mai
mult mu cat m tară se găsesc materiile prim? necesare, «are aastări nul 
sunt folosite. 4 . ■

problemă de arută importantă este şi trecerea sub controlul Mi
nisterului Sanăţăt* a fabricării medicamentelor,, instrumentelor şi aparatelor 
medicale, precum şi epurarea-şi raţionalizarea celor 4.200 de specialităţi me- - 

. îcamentoase, reţinând numai acele medicamente, care conţiii principiile active 
m proporţii necesare. A devenit deasemeni evidentă necesitatea ca Ministerul 
sa ia măsuri în vederea organizării, panificării 9i controlului diştribuiVÎ 

medicameiitelop, -

Pentru aprovizionarea populaţiei în conditiuni cât mai bune cu me- 
icamente, pentru a înfrânge specula cu medicamente, va tţ-ebui să organi

zam şi farmacii dc Stat. °

O mare carenţă în activitatea sanitară de până acum a Ministerului, 
es e lipsa de statistică, de documentare, de planificare şi evidenta proble
melor, a bunurilor şi a personalului sanitar.
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In momentul de, fată se organizează Direcţi nnria de Studii, dare’ are 
«aroma de  ̂a planifica munca Ministerului Sănătăţii, studierea standardizării 
clădirilor, instalaţiilor, instrumentelor, medicamentelor şi stabilirea de bareme,- 
culegerea datelor necesare statisticii sanitare, a bunurilor, a personalului, â 
problemelor, a bolilor diferite, creerea unei hărţi sanitarei a tării, care să 
indice diferitele epidemii pe regiuni, etc.

Sarcinile prophse .mai sus, cer o regruparel a ferelor noastre, începând 
de la Minister până jos la circumscripţii în aşa mod, ca în posturile de 
conducere să se găsească elementele cele mai bune din domeniul sanitar, 
cele mai capabile, hotărît legate întru' totul de regimul-nostru democraţ.

Este nevoe să trecem la descongestionarea qraşelor mari de personalul 
medical, în plus, la trimiterea unor specialişti spire mediul rural cât şi la 
restructurarea instituţiilor sanitare (împărtire'a personalului -după capaci, 
tatea spitalelor).

■ Va trebui .să- schimbăm repartizarea actuală a cadrelor medicale, 
când dm. cei 9.000 medici din toată tara, 4.500 sunt în Bucureşti iar-d in  
cei 4.500 dm restul tării, mai puţin de jumătate sunt în mediul Sătesc.

Printre celelaite probleme care vor forma obiectul preocupărilor Mi
nisterului Sănă,tatu cităm: a) ■ reglementarea controlului practicei medicale 
şi farmaceutice particulare: b) ridicarea nivelului de pregătire profesională â 
medicilor şi tehnicienilor sanitari; o) îmbunătăţirea conditiunilor materiale 
ale medicilor din mediul rural; d) evidenţierea şi -avansarea lâ timp â 
elementelor valoroase, muncitoare, — măsuri aspre împotriva elementelor 
corupte, duşmănoase şi indisciplinate; f) organizarea de conferinţe adminis
trative pe. specialităţi pentru îndrumarea şi educarea politică şi profesională 
a cadrelor conducătoare; g) editarea de publicatiuni periodice; reviste, broşuri 
pentru popularizarea problemelor sanitare; h) traducerea. diferitelor lucrări 
sanitare din U. B. S. S. şi din ţările cu democraţie populară.

Pentru crearea de cadre noi va trebui să dăm o atenţie deosebită 
învăţământului profesional. Pentru a” putea să ne pregătim, Cadrele superioare 
de care  ̂ avem nevoie, e necesară închegarea unei colaborări strânse en Mi 
nisterul învăţământului Public.

Va trebui să înmulţim şcolile medii sanitare, în raport cu nevoile 
pe care le avem, dând atenţie deosebită şcolilor de moaşe, surori de ocrotire, 
sanitari, laboranţi »şi tehnicieni sanitari.

E  nevoe de o nouă lege Sanitară deoarece asiăid ne mai folosim 
de o lege din timpul lui Antonescu, făcută de Tomescu, care pe lân°-ă 
contradicţiile organizatorice ce le conţine, păstrează uh caracter rasist. I r  
fi bine sa se ia în studiu modul de organizare profesională a medicilor cum 
ar fi Colegiul Medical de pildă în cate Să fie. înscrişi tofi medicii. Un punct 
important în toată activitatea noastră va fi conţrolnl executării planarilor 
de muncă şi a Sarcinilor date. Deaeeea, pe lângă controlul obişnuit pe care 
trebue sa-1  ̂ facă fiecare Direcţie şi Serviciu în parte, ş ’a constituit un corp 

e inspecţie qare ajută prin ^control organele executoare la înfăptuirea 
sarcinilor date. -

Fără îndoială că având sprijinul neprecupeţit al masselor largi po
pulare şi îndeosebi al clasei muncitoare în frunte cu avantgarda ei Partidul 
Muncitoresc Eomân vom dobândi şi în domeniul sănătăţii publice succesele 
pe care poporul nostru le aşteaptă.

/ .
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. . . .  ,n . ^ nfa de închfcfere a conferînfel ou inspectorii sanitari si me-
^  d_nU L.e%ntln S alàjean  Minisfnr-adjunct &  Ministerului
sanatafn a frasai sarcmiîe corpului sanitar. Ocupându-se de l i Î J f e  
şi slabiaum’e constatate, d-sa a spus: upsunie
. Sa analizăm canzrfo, eare an dete,rtn!inat situaţia erfjşterii bolilor sociile,

ammăm de unde le-am moştenit, pentru a vedea; perspectivele de viitor 
şi posibilităţile de a eşi din această situaţie. ■ ■ .
_ - nT! 6bu" combatem mortalitate!» infantilă, grenUtUfi, moştenirea 
graurilor trecute şi să întrebuinţăm toate forţele pentru îndreptarea lor 

Xn regimul monarhist era clar ca sănătatea poporului să sufere şi să ajungă 
îü situaţia pe care am moştenit-o. °

. . . .  ştiinţifice medicale nu p(ot fi lăsate iniai departe în seama
unţiativei particulare; lucrul acesta ne-a arătat că se face o mare risipă 
de timp, de bani, şl de materiale', fără ca obiectivul ştiinţific să fie . aţin,. 
J t e  necesară concentrarea personalităţilor medicale şi cu ajutorul Ministerului 

 ̂ ataţn şi al Uniunii Sindicatelor Sanitare, să se pornească lâ rezolvaxeà 
problemei publicaţiilor • medicale.

Se l&au într’aüins instituţiile „«astre de Stat într’o sţare jalnică, 
pentru ca, datorită acestui fapt, instituţiile parţicplare similare să servească 
profiturilor unor interesaţi, Vechea mentalitate trebue părăsită, de alţfel 
prin schimbările din ultima vreme s’a văzut acest lucru. Dacă vrem să fim 
ine orientaţi, trebue să începem a înţelege schimbările politice din tara noastră 

in ţara noastră, aşa cum arată constituţia Republicii, întreaga putere aparţine
poporului, puterea emană delà popor şl aparţine po orului.

. ; Ca R- P. R. St«tal pwaită jde grijă plentrn s&nătatoa pWporulnî si va
da o atenţiune deosebită, tuturor problemelor sale.

In democraţia populară s ’au produs schimbări profunde, S ’au elaborat 
legi noui, s a  introdus un nou concept al muncii. Uitaţi-vă în întreprihderi, 
pe şantiere, peste tot se munceşte cn elan; se introduc noui metode de muncă, 
se fac inovaţii creatoare. Să învăţăm şi să luăm-exemplu pentru ca munca 
noastră medicala sa fie dusă cu acelaş elan şi hotărâre, In Republica noastră 
sa nu ramana m urmă un sector atât de important pentru refacerea ţării.

Din pricina bolilor sociale, câte" forţe nu ne sunt răpite, forţe pe care 
e-am fi putut, reda munca, pentru reconstrucţia ţării? Munca de reconstrucţie 

şi munca din câmpul economic trebuesc-strâns legate, siţ coordonăm activitatea 
noastră de muncă şi pentru refacerea sănătăţii din ţara noastră

■ Trebue să avem grijă de bunul public, bunul colectivităţii de care' 
nu vom mai permite să-şi bată joc o série de indivizi. Trebue să fim 
vigilenţi, sa observam pe duşmanii noştri care încearcă să ne reţină dih 
munca .noastră sanitară. > • ,

Sarcinile de bază ale medicilor noştri sunt: De a pomi în acţiunile 
trasate aici şi a munci în mod unificat.-

Pr; bleraele mari de sănătate publică din ţâra noastră nu se pot rezolva 
unifmn.re, fără un eomandamenţ rafie.. Nici instituţiile şi nici posiH- ' 

litaţile nu au fost. distribuite în mod raţional. De ex.: la  Braşov avem un 
medic 1« 1.000 de locuitori, iar la Bucureşti medie la 300: locuitori 
Vom organiza distribuirea* lor în raport cu nevoile ţării şi aceste schimbări 
vor pu ea 1 posibile numai prin unificarea sanitară la care lucrează ministerul 
^ restru ctu rarea  Spitalel0r’ luCr6aZă Comisii dela '«•» vom avea rezultate
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Trebue ca la judeţ să avem -unităţi perfect închegate. Cu forje dis
parate nu vom putea înainta. Colaborarea dvs, să fie plină de elan şi. 
hotărâre, %ă fie o colaborare plină de răspundere zi de zi. Vom întări. 
Serviciul Sanitar Judeţean, pentru ca el să funcţioneze cât mai perfect.

O altă sarcină este îndreptarea situaţiei într’o serie de instituţii sanitare: 
ridicarea prestigiului spitalelor 'noastre. Când spun «ă sunt spitale de Stat 
care nu ne fac cipste, înseamnă că lumea ne judecă prin aceste spitale. Una 
din sarcinile cele mai serioase este că instituţiile de' Stat Să devie model 
pentru oricine, /iar în domeniul îngrijirii bolnavilor trebue să • facem o 
cotitură hotărâtoare. . ’ ,

Vom meii face o serie de şcoli de ptregntire; unele- din sugestiile pe 
caxe le-a ji făcut aici sunt identice cu cele din planul' nostru de mjuncă. 
Medicul de circumscripţie va avea astfel posibilitatea să-şi reîmprospăteze 
cunoştinţele. Problema reîmprospătării profesionale şi purtarea fata de bolnav, 
trebue să caracterizeze, toată activitatea noastră.

O recomandare pentru medicii de judeţ; vom studia problemele‘ Ser
viciilor Sanitare Judeţene şi vom da o decizie pentru noui arondări <le 
circumscripţii, spre a. rezolva în faza aceasta problemă locurilor vacante.

încă o , probii vin ă, importantă': politica noastră de ţpdre. Etalonul de 
apreciere - a omului va fi munca fiecăruia. Fiecare trebue să se străduiască 
spre a corespunde, fiecare să-şi facă un examen serios de conştiinţă şi să 
pornească hotărât pe druijiul acesta nou, spre a face din Ministerul Sănătăţii, 
singurul organ capabil de îndrumare şi consolidare pentru sănătatea publică. 
Ea{ă de cei fără de conştiinţă vom fi foarte drastici, altfel poporul ne va 
trage lâ. răspundere, fiindcă el ne-a pus conducători aci. Mai cerem ea fiecare 
să-şi facă datoria în strânsă colaborare cu organizaţiile ‘de mâssă şi P. M. R. 
Acolo unde au fost greutăţi, acestea au fost învinse, iar eu ajutorul acestei 
colaborări s’a făcut o şerie de realizări importante.

Astfel vom putea îndeplini o serie de îndatoriri pe care ni le pune 
Guvernul nostru din R. P. R.

•

U n  Sfat sânilor pe  lân gă Ministerul Sănătăţii
Pentru soluţionarea, pe pllan mare, a problemelor sănătăţii publice 

şi în scopul de a-şi asigura colaborarea celor mai eminenfi oameni de 
ştiinfă şi tehnicieni sanitarii conducerea ministerului sănătăţii a  creat 
„Sfatul sonilor” .

-La şedinţa de deschidere a luat cuvântul d-nul ministru-adjunct 
Leontin Sătâjean  care a spus, între altele: y

v' „A ji avut idei şi studii, oare nu au putut fi aduse la  îndeplinire. 
Deacum încolo lucrurile s’au schimbat: se vor face toate eforturile pentrucă 
munca dv. în domeniul sănătăţii publice * să se prefacă în realităţi”.

, Membrii Sfatului sanitar, profesori ai facultăţilor noastre de medicină, 
şi-au luat angajamente .precise de a prezenta rapoarte în principalele pro
bleme ale* sănătăţii publice şi anume; legea de orgalnizare sanitară â ţări1» 
regulamentul boalelor infectioase; legislaţia . antj-venerică; organizarea şi 
reglementarea funcţionării instituţiilor spitaliceşti; combaterea mortalităţii 
infantile; problemele de igienă a muncii; profilaxia guşei, . etc. •.



XIII

' Centru' aducerea la îndeplinire'' a ' sarcinilor' sale, Sfatul sanitar vâ 
lucra în comisiuni'restrânse; cu caracter' temporar; ; pentru studierea proble- 
-melor de Sănătate ce i se vor pune- de către ministerul sănătăţii. ' .

Pe baza5âcestor concepţii se  va elabora Q nouă lege san itară  
lege care va .elimina „contradicţiile organizatorii şi caracterui rasial“ al 
legilor anterioare. '

Această lege se va aplica tutulor locuitorilor ţării, peste tot cu
prinsul ţării; ţine seamă de toate Împrejurările vieţei în stat şi ale vie- 
ţei particulare, de toate vârstele .punând accentul pe copil şi asigurând 
ocrotirea bătrânului şi a invalidului; insfitue asigurare generală- - secu
ritatea individuală garantează şi securitatea statului. -

j Consideră sănătatea publică ca o chestiune de Interes naţional şi 
o pune ca Problemă de stat— nu ca o grije secundară.

Strânge la o ialtă Oastea medico-sanitară, o leagă organic şi o . 
pune sub un Comandament unic, al cărui Stat major îl va asigura un 
Sfat sanitar coppus, din profesori universitari— şi dintre aceştia-,din cei 
de competinţă recunoscută, nu din orice aspiranţi. , ^

O nouă încadrare va pune la posturi de comandă elemente nuoi 
luate din câmpul muncei, dresate special, cari au dat dovadă de capa
citate o rg a n iz a to ricce l mai bun Ministru de .războiu in trecut, la noi, 
a fost Nicolae Filipescu care nu era miliţar. Specialistul sufere ,de. de
formare profesională. . : : ,• ; > : ,

Organizarea, asistenţei medicale la sate —r prin. descongestionarea 
centrelor supra-încărcate; vaste campanii. medico-sociale la ţară, pe teren, 
prin brigăzi de medici şi sanitari şi. cu Concursul tutulor organelor ad- 
tive şi al întregei populaţii—nu prin „Scrisori către plugari“ ; organiza
rea de cursuri de împrospătare şi de perfecţionare—sistematice nu spo
radice; organizarea asistenţeii medicale în câmpul muncii de toate felu
rile şi de gradele— nu: numai al celor superioare şi intelectuale ; con
cedii de odihnă—■; nu acasă ci în staţii balneo-climatice; alegere dupe 
necesitate—nu dupe sprânceană; spitale model — ca sanatoriile particur 
lare, cu tratament unic—nu pe clase sanatoriale, producătoare de venituri 
lor—nu câtorva, instituţii de stat—nu moşii personale; organizarea ex* 
ploatării apelor minerale — nu a staţiunilor balneare;: rezolvarea proble
mei medicamentelor prin Farmacia de stat şi printr’o Industrie, chimico- 

, farmaceutică naţională — nu personale şi străine, prin 320 specialităţi 
farmaceutice—înloc de 4200, şi prin produse standardisate — nu capri
cioase; crearea de cadre de medici şl Sanitari noi — nu pe tipicul celor 
vechi, în număr cât de mare —; nu 'de 1 medic la 10000 locuitori §i o 
soră de ocrotire nici măcar la o plasă ad-tivă.

' Ne aflăm în . faţa1 şi a unei Legi sanitare nouă, a cărei punere în 
aplicare şi Control al executării îl va asigura un Corp de inspecţie 
special — Corp de inspecţie la rândul lui pasibil de supra-inspecţie şi 
Supracontrol.
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D-l Prof. D. D anielopolu  în „Probleme noui de organizare sani. 
ia ră ,‘ scrie că nu a existat la noi în trecut o politică sanitară pe bază 
ştiinţifică, astă-zi, de-abia, M-terul Sănătăţii inaugurând o asemenea po
litică, cu un „Sfat sanitar“ competent şi în colaborare-cu Uniunea Sin
dicatelor Sanitare. Indică principiile pe cari trebue să se bazeze noua 
organizare sanitară : etatizarea aşezămintelor, învăţământul medical si
tuaţia economică a ţăranului, medicina colectivă, colaborarea oamenilor 
de ştiinţă.

. ~  ^  danielopolu a condus câtva timp M-terul Sănătăţii.
Principiile, pe cari le invocă, nu puteau fi puse în aplicare fără o mo
dificare radicală a structurii sociale, economice şi politice a ţării. ;

Asigurările sociale

' Cetăţenii au drept la  muncă. Statul asigură treptat acest drept prin 
organizarea şi desvoltarea planificată a economiei naţionale (Art. 19 din 
Constituţie). -

Munca este factorul-de bază al vieţei economice a Statului. 
Munca este o datorie a  fiecărui cetăţean. Statul acordă sprijin tutulor 
celor ce muncesc, pentru a-i apăra împotriva exploatării şi a ridica ni
velul lor de trai (Art. 12).

Statul asigură ocrotire socială ş i asistenţă m edicală pentru boală, 
accidente şi invaliditate rezultate din muncă în timpul muncii sau în ser- 
vicml de apărare a'patriei, jfrecum şi pentru bătrâneţe (Art. 25).

Căsătoria şi familia se bucură de protecţia Statului. Mama precum 
şr  copii până la vârstea de 18 ani se bucură de protecţie deosebită, sta
bilita prin lege (Art. 26).

Toate aceste obligaţii Statul le asigură în cadrul uniri Statut d e  
asigurări Sociale. „Evoluţia Asig. Sociale este strâns legată de ansam
blul realităţilor economice, sociale şi politice“ — a spus D-l Dr. P aul 
Pruteanu, Directorul medicinei din M-terul Asigurărilor Sociale, în ca
drul unei Conferinţe ţinute la Casa Prieteniei Româno-Sovietice despre 
O rganizarea Asigurărilor Sociale in U. R. S. S„ Conferinţă al cărei 
cuprins prezentăm: . ,

DUj~ă ce dă defini(i» Asignrărilor Sociale ca fiind: In stitu ia  de-Stat, 
care organizata sub forma de serviciu' public, este chemată să menţină şii 
să îmbunătăţească sănătatea fizică a muncitorilor, acordându-le asistentă! 
medicală şi concedii de sănătate’.—* să organizeze ajutorarea celor ce-şi pierd 
temporar capacitatea de lucru şi în sfârşit să asigure existenta celor ce, fie 
dm cauza invalidităţii, fie din cauza bătrânetei îşi pierd definitiv capacitatea 
dc muncă; conferenţiarul face remarcă că deşi cele patru principii enumerate 
mai sus, precum şi principiul obligativităţii, le gjăsim şi 'în ţările capitaliste 
în care funcţionează ■ o instituţie a Asig. Sociale, totuşi, modul’ în 'care aceste 
obiective sunt legiferate şi puse în practică diferă fundamental de modul 
în care sunt realizate în U. E . S. S.
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Deosebirea esenţială între Asig. Sociale di|n ţările capitaliste şi Asig» 
Sociale din U. R. S. S., constă în faptul că în ţările capitaliste ele conâtituesa 
un instrument în mâinile statului capitalist, un mijloc de a menţine la limită 
forţa de muncă a muncitorului. In regimul de exploatare atomului de către 
om, puţin îl interesează pe patronul capitalist starea sanitară şi materială 
a salariaţilor săi. . •

In U. R . S. S« Asig. Sociale constitue un instrument principal pentru 
ridicarea stării sanitare a oamenilor muncii şi prin această â f întregei stări 
materiale şi a ţnivelului de viaţă a acestora.

Asigurările Sociale au fost concepute ţi legiferate în U. R. S^S. după 
principiile cele mai progresiste, avându-se în vedere valoareja omului, S ’a 
avut în vedere nu numai ajutorarea omului în caz de boală sau accident, 
ci şi prevenirea lor printr’o vastă reţea de aşezăminte de ocrotire şi sanitare, 
începând din frageda copilărie; astfel că, pe drept cuvânt Asigurările Sociale 
devin un instrument principal pentru îmbunătăţirea sănătăţii publice. Se 
poate deci spune că la satisfacerea integral^ â principiilor Asig. Sociale, 
nu s’a ajuns până acum decât în U. R. S VS.

După ce face un scurt istorie al Asig. Sociale în tJ. R. S. S. confe
renţiarul desvoltă pe larg modul cum sunt organizate Asig, Sociale în* 
U. R. S. S. Reţinem, în special, cele trei principii fundamentale.

1. Toţi muncitorii şi funcţionarii intră în mod obligator în Asig.
Sooiale. • -

2. Nu se face nici o reţinere din salariul asiguratului.
3. Gestiunea autonomă a Aşig. Sociale.
Trece apoi la Consiliile de Asigurări, cum sunt ele organizate, şi 

,ce atribuţie au.
La capitolul: Ce dau Asig. Sociale muncitorilor şi funcţionarilor? — con

ferenţiarul arată că ajutorul bănesc în caz de boală, în U. R. S. S., este de 
50 100 0/o din salariul, în raport cu vechimea în câmpul muncii a asigura
tului şi că acest ajutor se acordă diu prima zi de boală. Vorbeşte apoi 
despre: ajutoarele băneşti, în timpul sarcinei şi la - naştere, pentru femei; 
aşezămmtele de ocrotire a copilului; asistenţa' medicală gratuită pentru asi
guraţi şi familiile lor; pensiile de bătrâneţe, de invaliditate şi de vechime; 
aşezămintele de cultură şi de odihnă; măsurile de prevenire a tuberculozei 
şi de ocrotire a tuberculoşilor. .

Din toate acestea rezultă că Asigurările Sociale Sovietice constitue 
o puternică pârghie de ridicare a stării material© a fmuncitprilor şi a produc
tivităţii muncii. Asig. Sociale Sovietice sunt o instituţie condusă de muncitori 
şi în folosul muncitorilor. Ele au atins rezultate uimitoare şi sunt în continuă 
perfecţionare, constituind unul din instrumentele principale ale desvoltării 
societăţii socialiste. ,

Apoi conferenţiarul arată că sistemul Asig. Sociale Sovietice este cu 
totul deosebit de sistemul Asig. Sociale diu ţările capitaliste, fiind vorba de 
reforme fundamentale, de reforme care au schimbat radical structură Asig. 
Sociale. Astfgl:

I. In problema obiectivului Asig. Sociale sovietice cuprind riscurile 
principale ale salariaţilor: boală, maternitate, deces, invaliditate, bătrâneţe 
şi vechime. O singură asigurare, o singură cotizaţie pentru acoperirea tuturor 
riscurilor citate mai sus.

II. In problema câmpului Asig.' Sociale, sistemul sovietic deasemeni este
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cel mai larg, cel mai cuprinzător: el înglobează pe tòti muncitorii şi fune-, 
tionarii Pată de toate sistemele occidentale de asigurări, sistemul Şovietic 
se prezintă ca un glob unitar.

1TL In problema resurselor, financiare sistemai sovietic, adoptă poziţia 
cea mai justa: mei o contribuţie din palrtea asiguratului. Faptul acesta 
are importanta, nu numai din punct de vedere material , dar şi din punct 
de vedere mura! -  psihologic. Se cunoaşte psihologia isiguràtului din 
^  ile capitaliste, psihologie explicabilă prin aceea că asiguraţii plăteisc „dăr , 
nu li se da nimic in schimb”. Astfel că în regimul capitalist 'Asig. Sociale
sunt sortite sa ramană o caricatură. Ele nu au perspectiva unei desvoltări
sanatoase. .< ' •
„ . , 1“ Slstemu] sovietic, din contră, perspectivele uriaşe se deschid Asig-. 

odale care an, de- an, îşi ameliorează m'odul de funcţionare.
IV. In problema organizării administrative, poziţia, sistemului sovietic 

este^unica m lume: ea se bizue pe participarea activi a massei de salariaţi 
In locul caselor de asigurări teritoriale, avem organizaţii pe branşe, pe 
ramuri de economie. Casa de Asigurări oare funcţionează pe lângă' fiecare 

. °™1_e ce“ ra de sindicat, este instituţia asigurărilor sociale pentru toţi 
salariaţii întreprinderilor acelui sindicat, Organizareà- este deci măi naturală 

■ ma, adecuata situatici fiecărei întreprinderi ş i este singurul sistem care se’ 
bizue pe un aparat exclusiv în mâna asiguraţilor. ■ »

,V-, Dar aool° unde sistemul şovietic rupe totalmente cu tradiţiile tre- 
cutului Şi aduce un suflu nou, este la acordarea drepturilor l a diferite prestaţii.

; desigur ca şi în sistemul capitalist de Asig. Sociale se tine seama de
vechime im muncă a asiguratului, , adică de numărul anilor de cotizare Dar 
ceace deosibeştc sistemul sovietic de cel capitalist, este. că nu toti asiguraţii' 
cu aceiaşi vechime sunt puşi pe plan egal. Sistemul sovietic înţelege să dea 
prioritate .salariaţilor cu vechime mai mare în întreprinderea lui, adică aceluia 
care s a  ataşat mai m ult'de întreprinderea lui. Deasemeni sistemul sovietic 
da prioritate muncitorului mai activ în producţie. Stahanoviştii au avantaiii 
pe car, nu le au ceilalţi muncitori. Sistemul sovietic devine deci un elemènt 
de ridicare a productivităţii. ,

. . . .  VL 1,1 ProbÎe“ a ««antumului pensiilor, cele mai bune sisteme capi-. 
aiisio iau ca bază două e le m e n te vechìm'ca şi salariul, pe care l-a  avut 

asiguratul înainte de a cere pensionarea.
Sistemul sovietic adaugă un al treilea element: natura muncii pe care 

a . prestat-o asiguratul. Aceasta; înseamnă o pensie Vai mare acelor care au- 
avut o ' muncă, mai grea. , •

VIL In problema asistentei medicale, sistemul sovietic a adus ima 
din cele mai îndrăzneţe reforme: gratuitatea asistentei medicale pentru toată 
popu ajia, indiferent dacă este • asigurată sau nu’. Asistenta ; medicală «e 
acorda m toate instituţiile, publice sanitare. Toată asistenta medicală este 
pusa sub conducerea unui singur , departament: Comisariatului . Poporului 
pentru, şanatate. In felul acesta Asig. Sociale, se orienteazŞ în deosebi spre 
meoicma- preventivă, _ constituind un factor hotărâtor pentru ameliorarea stării ' 
sanitare a  populaţiei muncitoreşti. . :

, V III. In problema 'ocrotim mamei şi copilului, sistemul sovietic 
dovedeşte cea mai cajdă înţelegere. Aceste ajutoare sunt substanţiale şi se 
acorda cu minimum de formalităţi. Sistemul de ocrotire materno-infantilă 
este insa mult mai extins.: eh mai cuprinde alocaţii pentru trusoul copilului,

/
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Cronică medicală

' . : /  PROFESORUL D-r c .  I~ PARHON

$ tiinfa 5' Tara românească a -fost, în .prezent, de 2  ori cinstită 
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emu! m i  a exprmat D -u i Proferor Pa.honf cu ocazia alege.ei D-safe
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1 " Republicei Populare Române
Bucureşti

„Primului Ceîăjean al fârii, Savantu'ui cu repufa ie mondială, 
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S n n  ? ş. univerziiai în cadrul Asosiafei Române pentru
strângerea legături or cu U.R.Ş.S (Arlus) al că’ei ProşaJinfe este 
U-l Profesor Parhon, D-I Prof. Şt. Nico.'au din pariea Institutului

bătrâneţi^ vi ^  Í*i Privir«;8enM 5' asupra patogeniei şi tratamentului
Datrarieţe!, „Mişcarea medicală1.’ No. 4-5 f 1928.
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de Studii Româno-Sovietice, al cărui Director este a justificat această 
alegere prin atitudinea pe care întotdeauna a  avut-o D-I Prof. Pa hon 
fa;ă de Un u cea Sovietică, precum şi prin „larga în|e egere a suflaiului 
omenesc asociată generozităţii şi bunătăţii marelui învăfat cari i-au 
făcut să l.nbră,işeze din totdeauna cauza ce'or în sufer nfă şi să caute 
să iărnă u'ască nu numai boli e  omului ci şi defectuoritâjile organiza
ţiei sociale în care trăeşte” . Iar sărbătoritul ,,să găsească în această distin
c te  apre.ierea unei munci ştiin.'i.'ioe de o via.ă întreagă şj să se simtăL 
fericit întru cât ea vine dela un for înalt, dintr’o lume îri care drepta
tea, şt.in}a şi adevărul sunt bunurile întregei colectivităţi .

f
Sunt savanfi cari în decursul activităţii lor ştiinţific» schimbă 

sau variază obiectul cercetărilor lor. D -l Doctor Parhon s a rjnenfinut 
pe terenul endocrino'ogiei, ■ amplificând şi coordonând datele: objinute 
prin observajie şj- experimenta e  asupra glandelor cu secrejie internă. 
Acpsie date de ordin endocrino'ogic Ie-a fo.osit pentru a trage conclu- 
ziuni în privinţa mijloace or de prelungire a  vie{ei şi îndepărtare a 
bătrânelei., Intr’un . interviev apărut în Suplimentul din 25  Iunie 1947 
ăl z arului „Scânteia” D-I D -r  Parhon arată Cum poale Ştiinţa să 
prelungecască viofa oml’j'u i, în ' mod. normal trebuind să înbâtrânim! 
lâ '160  ani;

/

„Problema prelungirii vieţii mă pasionează de multă vreme. ; Cerce
tările în această direcţie sunt .foarte puţin cunoscute, datorită faptului că 
nu de prelungirea vieţii a fbs|t vorba. în ultimul timlp, ci de distrugerea eir 
Până şi astăzi după război, nulii sunt ţări — unde ,nu contestăm desvoltareai 
şi progresul ştiinţei — dar care nu întreprind cercetări decât pentru a născoci 
şi fabrica arme împotriva vieţii şi pentru distragerea ei“..

U. It. S. S. în fruntea lnpteî şi pentru prelungirea vieţii

Cercetări au fost multe şi pici rezultate prea puţine. Trebue să menţio
năm însă c ă , dintre toate cele ale savanţilor sovietici stau în frunte şi este 
foarte normal acest lucru pentrucă îmbunătăţirea condiţiilor de trai' şi prelun
girea vieţii sunt preocupări permanente ale ştiinţei sovietice.

Pigura proeminentă în  ̂studiul longevităţii este aceia a savantului Bo- 
gomolet care din nefericire a murit vara trecută. E l a pus astfel problema:

Ţesutul: conjunctiv care umple spatiile dintre muşchi şi interiorul di
verselor organe nu reprezintă un ţesut de umplutură, ei dimpotrivă un tesut 
activ care intervine în echilibrul nutritiv al ^suturilor şi al organelor în 
genere. Unele celule din acest tesut — celule retieulare — au un rol important 
în îndepărtarea substanţelor inutile, cum ar fi microbii, şi chiar în preve
nirea cancerului,

Bogomolet s’a gândit, să prepare un ser care în doze mici .stimulează 
.vitalitatea şi activitatea acestor .celule. Rezultatele obţinute — mai ales 
împotriva îmbătrânirii precoce — au fost foarte bune. . , .

Bătrâneţe normală şi bătrâneţe precoce.

Această problemă a fost viu desbătută în Congresul ' din 1938 dela 
Kiev, care' a fost în întregime închinat studiului-bătrâneţii. Trebue să adaug 
că la  acest Congres au participat zeci de savanţi sovietici şi străini în frunte 
cu academicianul Bogomolet-
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Pe baza rezultatelor de până atunci şi în urma ultimilor comunicări 
ale diferiţilor sa-vanti, Congresul a stabilit două feluri de bătrâneţe: una 
anticipată, precoce care . este cea mai frecventă şi alta normală ' care apare 1
Pe 120—-140— 100 de ani. Cazuri de bătrâneţe normală se găsesc în anu* 
mite provincii din ;'U. B . S . S. şi în special în A b h  a z i  a.
. Dar cercetările nu se qpresc ‘aici. In Uniunea Sovietică sunt continuate 

cu asuiditate, şi nu ne-ar mira dacă în scurt \timp vom auzi de rezultate 
care vor întrece aşteptările noastre. j

Rezultatele obţinute de Prof. Parhon ' ,

M’am ocupat de studiul bătrâneţii încă din 1918—1919, când am pre
zentat lucrarea -mea ,de bază şi am întreprins cercetări în două direcţii '
deosebite; - . , . - ‘

1. împreună cu elevii mei (D-r Mârza, Cahane, etc.), am studiat va-
riatiunile apei din ţesuturi la  animalele cărora le extrăgeam o glandă sau le 
injectam diverse extracte glandulare, sau hormoniee, şi am observat că mări
rea apei din ţesuturi cu anumite rezerve poate f i  considerată ca o reînti
nerire, pe câtă vreme scăderea apei ca o îmbătrânire. Cercetările au de
monstrat în mod incontestabil că variatiunile de funcţiune ale glandelor de . •
secreţie internă (endocrine) au un rol în producerea bătrâneţii.

2. împreună cu alţi colaboratori (D-r Ornstein şi Worncr) aut căutat 
să stabilim un indice de vârstă şi am- găsit că -variatiunile raportului dintre 
substanţele proteice (azotoase) şi cele grase, pot să constitue un astfel de 
indice,- cantitatea de grăsime din sânge crescând odată cu vârsta.

Ulterior am căutat să vedem dacă modificările bătrânei pot fi influen
ţate prin tratamente cu extracţii de glande şi am găsit eă bătrânii a căfor 
greutate a început să scadă, puteau să-şi recapete capacitatea de creştere în 
„reutato prin injecţii cu insulină. Una din elevele mele, d-na D-r Pitiş, 
şi-a consacrat teza de doctorat problemei tratamentului experimental al bă
trâneţii la  animalele de laborator şi a găsit că injecţiile de foliculină şi in
sulina, că tratamentul tiroidian, cel eu hormon masculin, cu extracţii de găl
benuş de ou, pot să îndrepte manifestările de bătrâneţe“.

Câteva experienţe. ,

Rezultatele cele mai '.grăitoare le-am obţinut împreună cu dr. Milcu 
şi d-na dr. Pitiş, întrebuinţând extractul de epifisă, una din glandele aşezate 
în interiorul craniului în strânsă legătură eu centrii nervoşi.

Este ştiut că şobolanii trăeşc puţin, . cea% 3 ani. Am tratat şobolanii 
bătrâni cu extract de epifisă şi. am observat că aceştia au continuat să tră
iască pie când ceilalţi netratati au murit de bătrâneţe. Dar nu numai atât. La 
şobolanii trataţi simptomele bătrâneţii au d'spărut, iar organele interne le-au 
crescut, unele depăşind sută la sută- la  creştere.

In ultimul timp am extins aceste cercetări şi la  om obţinând aceleaşi 
rezultate remarcabile.

Notăm printre altele: creşterea în greutate, creşterea numărului limfo- 
citelor, scăderea vitezii de sedimentare a globulelor roşii, toate aceste date 
fiind măsurabile în mod precis, deci nefiind vorba de impresiuni subiective.
In afară de multe cazuri izolate, am obţinut aceste rezultate ia un număr de 
ISO persoane dela Azilul Elisabeta şi la un număr mai mic de persoane la  
Azilul Patriarhiei.
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Vârsta de 160 va putea f> depăşită. '
• ■ • Perspectivele sunt considerabil de mari — tcg-s răspuns B-sa.- Se1 v i  

putea ajunge, c i  vârsta de 120— 160 ani a bătrâneter normale să fie depăşită'. 
Bătrâneţea normală ar f i  caracterizată mai cu- seamă prin modificarea râpor- 
turilor normale între fenomenele de asimilaţie, ceea ce revine la păstrarea satl 
chiar creşterea în greutate. în sensul predominării fenomenelor de dezasimilare 
adică de slăbire, de pierdere progresivă a greutăţii, ceea ce ar duce treptat lâ 
o scădere a vitalităţii organismului şi deci la moarte. Endocrinologia ne per
mite însă să guvernăm în mare parte aceste fenomene, făcând să predomine din. 
nou fenomenele de asimilare, aşa cum lucrează dealtfel extractuf de epifisă 
de care < am vorbit. ' -

Şi ca. un ultim punct, tin să adaog că ştiinţa nu şi-a spus ultîm'ul 
cuvânt, că se măi poate face descoperiri care ar accelera şi desăvârşi cerce-- 
ţările .asupra studiului longevităţii-

Tineri la 80 ani şi bătrâni la 30 ani, ■ ■ f  , :

., Mă simt tânăr pentrucă am fost mereu şi sunt alături de clasa mun-. 
citoare, care istoriceşte este cea mai tânără clasă şi am muncit şi muncesc- 
eu1 însumi încontinuu. Tinereţea şi, bătrâneţea nu: sunt probleme individuale. 
Omul este tânăr sau bătrân după clasa din care face parte sau, căreia' i  se 
alătură şi după ce'a ce gândeşte, simte şi acţionează. Numai aşa se explică 
faptul că sunt tineri de 80 ani şi bătrâni de 30 ani.

„Comunismul este t 'nOreţca lumii”, . a  spus gânditorul şi luptătorul 
francez Vaillant Couturier. Această afirmaţie este. o., realitate, (iar Uniunea. . 
Sovietică este cel mai strălucit exemplu. Acolo, unde clasa muncitoare. (con
duce statul, problema îmbunătăţirii vieţii' omului şi a prelungirii, ei devine. 
o politică de stat. Nu trebue să-mire deci pe nimeni, că în timp. ce zilnic vedem 
telegrame cari vorbesc despre tot felul de experienţe cu bomba atomică şi 
alte asemenea încercări de a curma vieaţa omului, din Uniunea Sovietică, 
ne vin veşti că cei mai buni savanţi (încurajaţi îndeaproape de Statul Sovietic, 
muncesc pentru prelungirea vieţii şi rezultatele obţinute în munca* lor le-am 
văzut şi le vom mai vedea”.. • , ’ i. ..

L’am ascultai, vorbind în persoană pe savant; Dacă am fi şi 
privit omul şi urmărit în decursul înt:egei D -sale activrăji, tinerejea 
Ia' vârsta D -sa e  şi energia în mijlocul afâ’or ob’igajiuni, de c i e  dă 
dovadă, apar explicabie. Nu numai prin datele Ştiinfei pe oare şl le 
aplică, dar a 'e  Muncei personale cu care o creiază. A a u ri de Ştiinţă, 
Muncă este factorul care pre'ungeşte v'enja şi menjlne v'qoa ea ti- 
nerefei; Iar Munca inielectuaă, alături de alţi fa :to i , înt.'e cari' „fa
ctorii de ordin social şi poitic precum şi’ momentele vieţii psihică 
şi- emoţionale legate de ele” , este proclamată de Academiciana -Lina 
Stern, directoarea Institutului de fizioogie de, pe lângă Academia de 
ştiinţe1a U .R .S .S ., ca factor determinant: ' ^

Rolul princ'pal în toate funcţiunile vieţii îl joacă crrerul; totuşi 
acfeăsta nu înseamnă că, pentru ca el să nu-şi piardă Valoarea, trebue ţinut 
cat mai mult în "repaus. Un creer activ, un creer care lucrează este un izvor 
de energie pentru organismul întreg. Experienţele,făcute la câini au, arataf că(

- , Urmare,în p ag .,l’î’r-o,*
• . . ' î -...'L iiFtn»A
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Articol de fond

M E T O D A  D IA L EC T IC Ă  IN  C E R C E T A R E A  Ş T IIN Ţ IFIC Ă
' • ’ ' ‘ de ■

M. CĂNCIULESCU /

Cercetarea ştiinţifică se face metodic. Intre metodele de cer
cetare. ştiinţifică, metoda dialectică se foloseşte de toate. Datele 
lor metoda dialectică le înregistrează, le confruntă, le infirmă sau 
confirmă, şi le complectează, mai departe pe baza materialismului 
istoric evolutiv progresist.

Obiectul cercetării ştiinţifice este cunoaşterea.
A. —Problema cunoaşterii se pune în Psichologie, în Filosofie, în

Ştiinţă**). . , .
a ) In Psichologie, cunoaşterea este înţelegere, se face prin 

Intelect» Intelectul este nedespărţit de afectivitate. In Intelect se 
pătrunde prin Simţuri — chiar „Nihil in intellectu quod' non fuerit 
prius in sensu“,. In intelect sunt cuprinse facultăţi şi sfjfcelaborează 
operaţiuni multiple: Observaţia, Atenţia, Serisaţia,* *Jf]ţxrezentarea, 
A.sociaţia, Comparaţia, Percepţia, Intuiţia, Memoria, Apercepţia, Ima
ginaţia,; Abstracţia, Generalizarea, Noţiunea, Judecata, Raţionamen- 
ţiil, Adevărul şi Eroarea. Toate participă (în ansamblu sau parţial) 
îp procesul cunoaşterii, pentru găsirea adevărului şi evitarea eroarei.

^ b )  In Filosofie, cunoaşterea constitue o problemăjrastă, care 
nu *e poate rezolva decât dialectic, metodă valabilă pentru Orice 
domeniu de cunoştiinţe. ,

♦  c) In'Ştiinţă, este legată de obiectul strict, de fenomenul deter
minat — în cunoaşterea lor exactă şi raţională, în care metoda 
dialectică stă la bază. \ .

B. Cunoştinţa, este obiectul şi efectul cunoaşterii. Cunoş
tinţele formează materia unei ştiinţe. Sunt variate după ştiinţă, câte 
ştiinţe atâtea cunoştinţe.

din 3 fâCUtă *̂ircu* M edico-Farm aceutic din C raiova, în şedinţ*

• • v.om **e defniţii’e şi noţiunile formulate în disciplinele respective
şa/rrezen_atş m mdd clar Şi concis în Dicţionarul de F i n so f e de Fanu St Du- 
ţulescu, Sensul Romanesc, Craiova, 1947—din care le reproducem. /

‘ I



Ce este ştiinţa? Este cercetarea'raţională a  Universului în 
manifestările lui de fenomene, infinite ca număr şi variate ca  
însuşiri, pe care le cercetează pe grupe şi pe părţi. O singură 
parte putând fi cercetată din diferite puncte de vedere.

Aceste părţi formează obiectul diferitelor ştiinţe.
Pentru cercetare, ( Ştiinţa se . foloseşte de mijloace de studiu, 

Metode, care pot fi generale şi speciale.
Ştiinţa se bazează pe un siste.m de adevăruri, calitative şi 

cantitative, pe cari le cuprinde în legi. , '
Elementele ştiinţei sunt obiectul, metodă,, legile şi un scop. 

Scopul fiind prevedere, defineşte după A. Compte ştiinţa, căci „savoir 
c ’est prévoir“ (din Dicţionarul de filosofie)' — dar, şi „pouvoir“.

Ca obiect, Ştiinţa şi Filosofia merg împreună, de când amân
două se bazează pe legile Materialismului istoric cari guvernează 
Universul şi Societatea, căci amândouă se silesc să studieze exis
tenţa în şine şi în manifestare.

Ştiinţa este pură şi aplicată; .pură, când are ca  obiect 
fixarea legilor fundamentale, cari sunt abstracţiuni, abstracţiuni 
cari vor servi în Ştiinţa aplicată, la cercetarea materială a  feno
menelor. ■

Amândouă sunt Ştiinţe teoretice, deosebite de Ştiinţele prac
tice sau Arte, cari constituesc aplicaţiuni ale adevărurilor teoretice 
pure şi aplicate —- ca să producă bunuri materiale în civilizaţie, 
şi bunuri sufleteşti în cultură (Duţulescu).

Valoarea ştiinţelor se va situa după cum vor răspunde mai 
simplu la aceste postulate. Iar toate împreună constituesc Valoarea 
ştiinţei, unica, chemată să asigure o mai bună soartă omenirei, 
prin cunoaşterea şi favorizarea legilor ei de desvoltare istorică 
p rogresistă^

. W f c  ' '  . *

Dar Filosofia ce. este? mai de grabă, ce a  fost şi ce va fi 
de când Filosofia s ’a pus în slujba Ştiinţei (Filosofia ştiinţei) şi 
Ştiinţa în slujba Filosofiei (Ştiinţa filosofiei?). Va rămâne tot iubire de 
înţelepciune, cum îi este sensul etimologic, dar pe ■ bâza noii şi 
adevăratei x filosofii, bazată, pe doctrina Materialismului istoria va 
căuta să .descifreze şi să favorizeze o mai bună soartă, om^irei. 
Cum omenirçci a  evoluat pe calea progresului, Filosofia va ur
mări această cale. *

Istoria filosofiei face parte integrantă din filosofie, este toată 
Filosofia, dupe A. Fouillée !), cu toate sistemele filosofice şi sensurile 
lor, concepute de atâtea capete gânditoare, quod capita tot sensus, 
— dar aceste sisteme filosofice să fie prezentate nu static, ci urmă
rite dinamic în evoluţia lor prin încadrarea în împrejurările sociale 
cari sunt in. continuă transformare istorica, atunci când se încearcă 
o Istorie a  filosofiei 2). ,
■ ' Această concepţie determină evoluţia materialismului istoric,

■ ■■■<; ; 1 )- Alfred Fou llée: Histoire de li Philosophie, Paris, 1924. Libr. Delagrave
2) Analele lîomânp-Srvietice, No.;g | 1947, pag j266-27j .î ■ > .
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^,după împrejurări, loc şi timp“, după raportul dintre ideologie şi Viaţa 
socială“, după tendinţele radical opuse, cari luptă între ele, ideo
logia trebuind să aibă şi ea tendinţe determinate şi cu caracter 
combativ. Din vechea filosofie rămâne „studiul gândirii şi al le
gilor ei, logica formală şi dialectica“. Dialectica cuprinde — în 
concepţia lui Marx, în conformitate şi cu Hegel — teoria cunoaş
terii, gnoseologia, care şi ea trebue să considere obiectul în chip 
istoric, studiind şi prezentând cunoaşterea în origina şi în evoluţia 
ei prin trecerea dela neştiinţă spre cunoaştere (citat din Lenin). 
Istoria ştiinţifică a  filosofiei este istoria naşterii, . a . originei şi a  
desvoltării concepţiei ştiinţifice materialiste a  lumii şi a  legilor ej. 
Deoarece materialismul a . crescut şi s’a desvoltat în lupta cu cu
rentele idealiste, Istoria filosofiei este şi Istoria luptei materialis
mului cu idealismul3).

Materialismul dialectic este concepţia despre lume a  parti
dului marxist-leninist. Această concepţie' se numeşte Materialism 
dialectic, pentrucă felul ei de a  privi fenomenele naturei şi de a  
le cerceta, m etoda. ei de a cunoaşte aceste fenomene estâ o me
todă diclectioă; iar prin interpretarea pe care o dă fenomenelor 
naturei şi prin felul de a .  le înţelege, teoria este materialistă. Ma
terialismul devine istoric prin extinderea principiilor materialismului 
dialectic asupra studiului vieţei sociale, prin aplicarea principiilor sale 
la  fenomenele vieţei sociale, la studiul societăţii, la studiul istoriei
societăţii *). - ' .

In esenţa ei dialectica este direct opusă metafizicei.

Metafizica şi Dialectica. ’ ' .
Metoda metafizică .cercetează fenomenele (Naturii, Societăţii, 

Omului) în chip izolat .şi static. , . _
i Metoda dialectică cercetează fenomenele în totalitatea , lor şi 

dinamic: în naşterea, desvoltarea şi dispariţia lor.
Dialectica vine dela cuvântul grecesc „Dialego“, care în

seamnă a  discuta, a polemizai Sub dialectică, în antichitate .se înţe- 
: legea arta de a obţine adevărul descoperind contraziceri în raţio

namentul adversarului şi biruind aceste contraziceri. Acest mod 
dialectic de gândire ■ extins asupra fenomenelor naturii a  devenit 
Metoda dialectică de cunoaştere a  naturii, metodă care privea fe
nomenele naturii în veşnică mişcare şi schimbare, iâr desvoltarea 
naturei o privea ca rezultat al desvoltării contrazicerilor în natură, 
ca rezultat al acţiunei reciproce a forţelor contrarii în natură. In 
esenţa ei, Dialectica este direct opusă Metafizicei. Metoda dialectică 
se cheamă marxistă, pentrucă pentru- Cari Marx „lumea exterioară, 
nu este un nou proces ideativ de sine stătător al gândirii, (ca pentru 
Hegel), ci lumea ideilor este lumea materială transpusă şi trans
formată în capul omului“ — lumea ideilor fiind în aceiaşi veşnică 
mişcare ca  şi lumea exterioară pe care o traduce.

3 Â. A. Jdanov; Marxismul şi Istoria filos-'fiei. Analelele Româno-Sovie- 
tice. No 8| t947 Dupe V. Red şi dupe cuprinsul articolului redat din „Pro
bleme de filosofie“ No, 1 11947 , . ' ’ ’ , r, i  !

" 4 şi 5) I. Stalin • .Problemele Leninismului, pag.' 717-751, ( ap Despre ma
terialismul dialectic şi Materialismul istoric. Editura in 1 mbi străine, Moscova', 1940.

A
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, .. * Metoda dialectică marxistă se caracterizează prin următoarele
trăsături fundamentale: A ) Dialectica priveşte natura nu ca o  
■acumulare întâmplătodre de .obiecte, de fenomene, independente 
■unele de altele; ci ca im tot unit. coerènt în care obiectele , şi 
fenomenele simt legate‘ organic între èie, dependente şi se con
diţionează reciproc. B)' Dialectica priveşte, natura nu ca o stare 
de jepaos şi de imobilitate, de stagnare .şi de neschimbare; ci ca  
O' stare de ’ mişcare şi de schimbare neîntreruptă, de reînoire şi 
ide dèsvoltare neîntreruptă,  ̂în care întotdeauna se naşte şi1 se 
desvoltă ceva, se distruge şi dispare . ceva. C) Dialectica priveşte 
procesul de desvoltare nu ca pe un simplu proces de' Creştere, 
in carg schimbările cantitative nu conduc la schimbări; calitative; ( 
■ci' ca o desvoltarè care trece dela schimbări cantitative heînsem- 
nate şi latente la schimbări făţişe radicale calitative, ' în care aceste 
■schimbări calitative survin nu în mod treptat ci rapid, brusc prim 
Salturi dela o stare la alta, şi în care schimbările nu survin întâm
plător ci dupe anumite legi în urma acumulării, schimbărilor canti
tative imperceptibile şi treptate. D) Dialectica porneşte dela con-

* oepţia că obiectele şi fenomenele naturii au contraziceri interne; 
toate au o latură negativă şi una pozitivă, un trecut şi un viitor;

■ unele elemente dispar şi altele se desvoltă; lupta- acestor contraziceri* 
între ce este vechi şi ce este nou, între ce moare şi ce se mişte, 
între ce dispare şi < ce se desvoltă, constitue conţinutul intern al 
procesului de desvoltare şi de transformare al schimbărilor canti
tative în schimbări calitative.

Pe toate aceste caracterizări, I. S t a l i n  —- după care le 
reproducem5), le comentează, le desvoltă şi le aplică: — Orice 
fenomen în orice domeniu al naturii poate fi înţeles şi. justificat, 
el fiind condiţionat de" ceva; — totul este instabil, stabilitatea nu 
există decât. la un moment dat şi chiar din acel moment începe 
să se p iard ă ;—  mişcarea nu se face în cerc, ci ascendent pro-, 
gresiv, ca o desvoltare dela simplu la complex, dela inferior la 
'superior, dela o stare calitativă la o nouă stare calitativă prin 
acumulări de schimbări cantitative cari determină Salturi calitative; 
•■‘7- procesul ■ de desvoltare dela- inferior' la- superior se-produce 
nu în ordinea unei desfăşurări armonioase a  fenomenelor, ci în 
ordinea luptei de tendinţe opuse cari acţionează pe baza contrazice
rilor inerente. ' -• ■ . '

„Desvoltarea este „lupta“- contrazicerilor“ ; şi „Dialectica este 
studiul contrazicerilor în însăşi esenţa lucrurilor“ — spune Lenin 
(citat de Stalin din „Caete filosofice“). Iar „Dublul aspect al uni-

• cului şi cunoaşterea părţilor contradictorii ale acestuia... constitue
esenţa dialectică — a- spus ' Lenin (citat de Kedrov6) din aceleaşi 
„Caete filosofice“). '  -

Aplicarea principiilor metodei dialectice asupra studiului vieţei 
sociale şi a  istoriei societăţii — ca şi asupra studiului tutulor fe
nomenelor din lumea organică şi anorganică .pe firul istoric al

6) B M. Kedrov : Cunoa terea ştiinţifică în lumina materialismului dialectic* 
Articol Terrodus în „Ana’ele Româno-Sovietice“ No. 6/947 din „Agrobiologia“ 
No. 5-6 946.
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evoluţiei;-lor, a  dat doctrinei Materialismului dialectic caracterul de 
istoric, iar sensul evoluţiei lui pe acela de progresist; — şi a1 creiat 
o filosofie nouă, Materialismul iilosofic marxist, pusă la bază re
vendicărilor Partidului proletariatului, dela care a  căpătat caracterul 
de partid.: '■ . ; ■ ' ' .; ■ /-.7 - r—

Asupra caracterelor de ordin social'şi asupra caracterelor'de 
partid ale Doctrinei Marxiste-Leniniste, vom reveni în altă parte a 
Studiului de faţă, când vom încerca să facem" prezeritqrea de. ordin 

• dialectic, prin încadrarea în timpul şi în locul lor, a celorlalte 
Sisteme filosofice7). Iar ce a  dat elementul dialectic din aceste 
Sisteme filosofice din trecut şi din prezent în Ştiinţă, în diferitele 
Ştiinţe, în primul rând în Biologie şi în Medicină, vom prezenta într’o 
parte finală.

In această primă parte, vom căuta să prezentăm Caracterele 
generale ale cercetării ştiinţifice, la baza căreia nu ezităm a pune 
Metoda dialectică care trebue să preceadă, să însoţească şi să 
urmeze celorlalte metode de cercetare ştiinţifică — Logica dialectioă 
dublând Logica formală.'

-

In Filosofie şi în Ştiinţă există metode de cercetare, Meto
dologia, — legate de obiect, de gradul cunoştiinţelor dintr’o 
epocă, de evoluţia cunoştiinţelor, de influenţele din partea mediului 
în care trâesc gânditorii şi savanţii. 

v Metoda, mijloc de cercetare, este combinaţia elementelor gân
dirii logice (Noţiuni — Judecăţi — Raţionamente) cu scopul de a  

’-sserVi drept .mijloc pentru aflarea adevărului din feluritele grupe 
de existenţă,. Metoda nu este Technicd, dar se serveşte de mijloace 
technice. Metoda este alcătuită din o serie de operaţiuni logice 
mintale. Technica este alcătuită de o serie de operaţiuni manuale! 

.Metodologia este ştiinţa care are drept obiect' procedeurile de- 
Cercetare pentru aflarea adevărului, deosebindu-1 de eroare. Meto-

7) Vom menţiona, în treacit, acesta Sisteme filosofice — pentru că ele âu 
precedat deşi n-aa d terminaţ arariţia Filos- fiei Materialismului dialect e, care 
a fost o filosofie nouă şi a făcut o revoluţie iu filosofie; pentru-c Filoofia 
a r rect dat Ştinţa; pentru-că tot timpul, şi mai ales de acum înainte, • biectul 
ambelor discipii~e s’a amestecat,- s’a confundat: pentrucâ toţi filosofi s’au 
ocupat cu îndeletniciri şt'ir.ţifice şi toţi savanţii fac speculaţiuri filos-fce; prn- 
tru-că omul este dispus la filosofare în anumite împrejurări; şi pentru-ca medicii, 
ui laţa cărora am început a face prezent rea acestor consideraţiuni, sunt pre- 
dispuşi prin îpsă-şi misiunea lor caie li pune in contact mai intim cv individul, 
cu societ .tea, cu viaţa.

Le vom menţiona, şi prezenta în esenţă, n-ai ales pentru irtroduce:ea la 
Filosofia materialismului istoric a c rui Metoda dialectică este ştiinţifică i.u meta
fizici. In prezentarea lucrârei lui A. Maximov d»spre opera lui F. Er.gels , D ia- 

naţuru“ apărută în Editura politici de Stat, Moscovă, 1940 — D 1 D-r 
N Botnariuc, dela Universitatea din B cur işti, sirie: -„Engels arat, că, orice ar 
face cercet torii, ei vor r mâne în perm ner ţa • prizonierii filosof ei ; • revoia de a 
generaliza da-ele empirice necesită o teorie, necesit, gândire şi deci filosofie, iar 
prelucrarea şi generalizarea teoretiea a imensului iraterial experimental acumulat 
de Engels şi dup, Engels nu se poate face.decât .pe baza Metodei materialiste 
dialectice (Analele Rbmano-Sovietice, voi. 2, No. 8, pag. 330-331).
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dologia, cu fiecareJdin metodele ei, este „Gândire logică aplicată“. 
(Duţuiescu). Adevărurile sunt obiective-Erorile sunt subiective.

Există o metodologie generală şi o metodologie specială.
Metodele sunt numeroase, dar se reduc Ia 2: Inducea (Sin

teză) şi Deducţia (Analiză), ca  şi operaţiile gândirii logice care se 
xsduc la 2 feluri de raţionamente: inductive şi deductive. ^

• *.
Adevăruri. — ErorL
Pentru stabilirea adevărurilor, metodologia generală se ser

veşte de: A) Observaţia, care are ca speţe: a) Observaţia internă 
(introspecţia), cu formele: Autobiografia şi Carnetul psichologic; b) 
Observaţia externă, cu formele: Biografia, Fişa psichologică, Gra
fologia, Chiromancia, Fiziognomia, Amprentologia, Statistica, Gra
ficul, Monografia, Descrierea, Psichoanaliza; — B) Inducţia, cu for
mele: Inducţia aristotelică şi baconiană, Clasificarea, Definiţia,' 
Asocierea, Abstracţia, Generalizarea, Sinteza; — C) Deducţia, cu 
formele: Demonstraţia, Diviziunea,, Dialectica8), Maiotica socratică, 
Disocierea/ Analiza.

O metodologie specială, ‘analitică şi 'sintetică, bazată pe 
Analogie şi Ipoteză, este Experimentul cu formele: Aiicheta şi 
Chestionarul — dar, mai ales Reproducerea experimentală.

Pentru evitarea erorilor, metodologia se serveşte de aceleaşi 
procedee sau forme de metode.

Eroarea este o cunoştiinţă opusă adevărului.
Erorile sunt de cauze, multiple. Erorile isvorăsc din: a) gân

direa psichologică, prin interpretare greşită a  materialului adus 
•de simţuri; b) din gândirea logică, prin greşeli în ptabilir,«#- cel$r 
3 elemente ale gândirii: Noţiunea, Judecata, Raţionamentul; şi 
prin greşeli de .comparaţie între înţelesurile de Subiect şi Pre
dicat. Aceste greşeli se cheamă Parologisme, când se fac fără 
voe, şi Sofisme, ■ când se fac cu ştiinţă. Ambele se pot Insă trans
forma în adevăruri dacă se respectă Principiile şi Legile raţiunei 
fixate prin Logică (Duţuiescu).

Erorile provin din cele 3 însuşiri ale sufletului: Intelect — 
Afect — Voinţă. Din Intelect: din simţuri şi din interpretarea da
telor lor în neconformitate cu regulile fixate de Logică. Din afec- 
ţiovitate: simpatie, ură, frică, invidie. Din voinţă personală (egoistă, 
slabă, interesată), din prejudecăţi, din obiceiuri, din modă, din 
tradiţie (Duţuiescu). Din toate împreună, când simţul de autocritică şi 
de îndoială metodică lipseşte. ,

Forme .de erori: a) Bacon vorbeşte de nişte fantome sau 
idoli ai gândirii adevărului; b) erori congenitale, cari provin din 
insuficienţe congenitale ale 1 gândirii; ele sunt naturale, fireşti;' 
foarte multe din ele se pot rectifica în adevăruri. Din ce cauză

8 D ale.-tica nu este numai deductivă şi inductivi'. Ca gf nd re logică se pune 
pe scara ceducţiei Cr mologie, , a metoJi de cercetare azi se ap icâ dinamic si 
■evolutv: s.auc o gsshn la baza primelor sisteme filosofi.e. In ştirntf, prevede. 
In' b ologie, mtueşte ,n • nredicin., e te~ fizio-patolog e ţi terapeutica ra ională 
In clinica, bazele diagnosticului nu sunt numai logice (îagnov), ci şi dialectice'
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provin? — din cauză că gândirea este indisolubil legată de indi
vidualitatea organică şi sufletească, de corp şi de suflet, cu tarele 
•şi influenţe la rândul lor; — pentrucă gândirea .nu cuprinde din- 
tr’odatâ întregul de cunoscut, ci parte şi din parte nu se poate 
trage concluziuni ferme la întreg şi la unitate; — pentrucâ gândirea 
nu poate cantifica decât subiectul, adică fixează., din subiect atât 
cât (Tot, Parte sau Unul), este predicat, trebuind sa' facă în urmă 
şi operaţia inversă'ca să înlocuiască predicatul prin subiect (Con
versia sau Inversiunea); — pentrucă gândirea deşi cantifică numai 
subiectul, nu poate preciza pe care parte cantifică, fie că o nfirmft 
fie că  ,o neagă; — în raportul între însuşirile subiectului şi predi
catului gândirea nu poate preciza noţiunea de sferă (număr de fe
nomene cuprinse în noţiunile cari se compară), fiind posibile 3 feluri 
de raporturi: de identitate, de, ordonare, de încrucişare; c) Erori 
accidentale. Sofismul, care înfrânge regulele Silogismului, silogism 
care are 3 termeni (Subiect — Predicat —  Mijlocitor), introducând 
un dl 4 termen; d) Erori fundamentale, când premiza majoră (delb 
care porneşte gândirea şi pe care se bazează celelalte premize şi 
concluzia derivată) este eronată. 5 - •

Mai adâogaţi erorile provenite din insuficienţă de cunoaştere, 
•din asimilare greşită a  cunoştiinţelor, în biologie şi în medicină, din 
cauza schimbării şi transformărilor şi evoluţiei neîntrerupte a fiinţei 
vieţuitoare şi a  condiţiilor ei de viaţă sub influenţa mediului —< 
ş i  va apare plauzibilă şi scuzabilă greşala omenească, Errare hu-i 
rnanum est;,daz*nu justificată în perseverare, Perseverare diabolicum; 
când ai la îndemână prin „îndoială, metodică“ posibilitatea „Certi- 
tudinei“ ferme la care poţi ajunge. , ' . ,

In Ştiinţele experimentale, şi orice şţiinţă se bazează pe o, 
metodologie experimentală, cercetătorul se serveşte de Ipoteză,' 
metodă care anticipează asupra cauzelor şi • efectelor. Ipoteza se 
bazează pe Analogie (asemănare, comparaţie). Amândouă pe In- 

ucţie. Anticipările (bănuelile) ce fac aceste metode, constituesc 
numai Probabilităţi • de â'devâr, de verificat prin experienţă.

Empirismul (metoda dmpirică), în problema cunoaşterii în
deamnă căpăţarea cunoştiinţelor prin experienţa dată de simţuri. 
Cunoştiinţa căpătată prin experienţa: simţurilor, nefiind sistemati
zată şi dedusă din legi, se impune cu o necesitate de fapt; se 
opune Raţionalismului care este impus de Raţiune, ca  o necesitate 
de drept. Numirea vine dela Sextus Empiricul care a întrebuinţat 
termenul şi a  fixat Teoria empiristă.

■• I"Ocke a  spus: „Nihil est in intellectu quod non prius fuerit 
^7 i f enSU<<’ 1<2 Caie Leibnitz (născut la Leipzig în 1646 şi mort în 
1716, spirit universal care a  îmbrăţişat toate Ştiinţele, între cari 
matematicile, fiind inventatorul calculului diferenţial) a  adăogat: 

isi ipse intellectus“, — intelectualizând prin aceasta simţurile şi 
cuiioştiinţele căpătate prih simţuri. Raţiuhea ar avea 2 mari legi, 
p e  care le aplică de îndată ce experienţa îi dă ocazia: principiul

I



contradicţiei şi principiul raţitmei suficiente, principii înâscute in-, 
raţiunea care singură este înăscută.

In lumina acestor noţiuni se aşeazâ Medicina empirică şi. 
Medicul empiric cu experienţa lui individuală. Medicii empirici nu 
admit decât rezultatele observate în experienţele personale şî 
resping orice. metodă generală, , deosebindu-se în . aceasta de me-, 
todişti. V

' Empirismul îşi’ găseşte legături în pozitivismul din dntiquitate. 
reprezentat de savanţii şi medicii pentru cari fenomenele singure 
au valoare. Noua Academie, care a  urmat celei fondate de Platon; 
este o : reacţie a  scepticismului contra dogmatismului Epicureenf- 
lor şi Stoicilor, cari în epoca lor de turburări şi de corupţie, au 
văzut adevăratul bine, binele suprem, în eliberare şi în libertate. 
Noua Academie, ai cărui şef era ArcésilaS, mi se mulţumea săi 
spună ca ’ Socrate „Ştiu că nu ştiu nimic“, ci adăoga „Aceasta, 
încă nu o ştiu în mod sigur“. Simţurile şi spiritul neprinzând rea
litatea absolută, în practică trebue să ne mulţumim cu probabilul,, 
de aci numele de Probabilism dat acestei doctrine. Scepticismul 
empiric, care i-a urmat, dcsvoltat de medicul Sextus Empiricul 
care a  trăit în sec: ,11 după Christos, nu conchide delà fenomene* 
la cauze, ci numai delà semne la obiectul significat: semnul şi 
ceea ce el înseamnă, se presupun în mod reciproc, nu cunoaştem 
cauzele, deci nu putem conchide delà semne la cauze; conchidem., 
delà fenomene la fenomene, delà aparenţe la aparenţe; nu se pot 
surprinde decât raporturile de succesiune saù dp, simultaneitate 
în timp (după A. Fouillée). Medicul empiric/sceptic faţă de altul, 
crede, numai în semnele constatate de. el. Sceptic în afară de el, 
metodist înăuntru faţă de el. Ceea ce nu înseamnă imparţialitate. 
Empirismul acesta .medical şi extra medical, a  făcut cel mai măre 
rău medicinei, s’a opus ,1a progresul Ştiinţei medicinei şi mai ales 1er 
foloasele trase din medicină. El a  încurajat practica ilicită a  me
dicinei. ‘ De desavantagiile medicinei empirice nu scapă nici medi
cul practician, mai ales medicul de familie, care ajunge un fel de; 
tiran-peste autoritatea căruia nu poate trece.

- *  *  *  • *
Simţurile pot înşela, raţionamentul la fel. Erori, de toţff felul 

le pândesc. Metoda şi îndoiala, mai ales îndoiala metodică a lui 
Descartes, precedat de Baconi experimentarea şi raţionalismul, mai 
ales Experimentarea raţională a  lui Claude Bernard, precedat de 
Auguste Comte; Metoda dialectică a  controverselor, care le precede, 
le urmează şi le însoţeşte la tot pasul pe amândouă'— vor constitui 
corectivul metodei empirice, recte a  medicinei empirice, în cerce
tarea ştiinţifică de ordin biologic. Ne- îndreptăm spre ele. Pornim cu  
culegerea datelor respective din sec. XVI şi XVII, de când începe 
Filosdfia modernă9). ’ * . -
; • . *

01 Pr-zentarea o vom face dupe Alfred Fouillée : H!xto re d* la phyJn  ̂
snphie, Paris, 1924 şi dupe Manualul de lstoria  jîtosofiei. Ed\\i& II, Editi ra de Stat, 
1947, Bucureşti. , . . . >■■
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1. Bacon a  trăit între 1561, când s’a nâscut, şi 1626, când a  
murit,. Prin urmare,. Descartes a  scris al său „Discours sur là mé
thode“ posterior operei lui Bacon. Membru al Cons. de Stat sub 
regina Elisabeta, a  scris Instauratia Magna sau Marea Reformât 
•din care Nóvum Orgánum este a  doua parte. El a  afirmat şi intro
dus o reformă în ştiinţe, analizând cu pătrundere procedeele me-, 
todei de observaţie; în schimb nu a  recunoscut valoarea deducţiei 

.şi a  ipotezei à priori. In gândire vede un factor esenţial al cunoaş
terii, dar în gândire vede niai de grabâ originea erorilor decât a  
•adevărurilor. In însăşi constituţia spiritului, nostru se. găsesc cauze 
naturale de erori. Printre aceste erori consideră acele fantome sau 
idoli ai tribului uman,, „idola tribus“, a Căror, corecţiune o cere
delà experienţă mai de grabă decât delà raţiune, care ca şi sim
ţurile sé poate înşela; — „idbla specus“ ţin de constituţia indivi
duală (acea cavernă a  lui Platon, în care fiecare individ este 
închis ca un prizonier); —  „idola fori“ provin din relaţiile şi influ- - ' 
•enţele oamenilor — „idola theatri“ sunt erorile datorite sistemelor: 
metafizicienilor . cari îşi debitează rolurile ca actorii în teatru.

Aceste 4 feluri de erori se pot evita prin noua metodă ce pro
pune, „Nóvum organuip“, care este experimentaţia urmată-de induc
ţie. Experimentaţia este analiza prin care se separă .relaţiile acci
dentale între fenomene de relaţiile constante.: O experienţă com
plectă cere variaţia de observaţiuni, constatarea rezultatelor în 
Table de prezenţă, de absenţă şi de grade. Această metodă sta
bileşte. forma, sub care se produce un fenomen, legea sa. Fizica, 
Ia care se referă, studiază pe „cum“, nu pe „de ce“ ; cauzele efi
ciente, originea şi cauzele finale, scopul, nefiind obiectul experi
mentării fizice ci al speculaţiei metafizice. Inducţia singură atribue 
o  valoare generală adevăratei forme sau legi a  fenomenelor. ■

Descartes remarcă bă dacă nu se cunoaşte sau bănueşte 
adevărul înainte de a  face experienţele, multe experienţe, riscă a  
ii superficiale sau falşe, de aceea së cere a  face o ipoteză asupra 
cauzei fenomenului şi a  deduce à  priori ce se poate întâmpla.

' Deci, nicio experienţă înainte».de a  fi făcut o supoziţie care să-i 
servească de idee conducătoare. Adevărata fizică va fi fizica ma
tematică (după Fouillée).-

Hobbes (1588—1679), apreciază foloasele practice ale me
tafizicei, practică un materialism pe care îl aplică în morală şi în 
politică; iar în filozofie acordă o importanţă deosebită deducţiei- 
p e 'cáré Descartes o transportă în domeniul, ştiinţei. •

Descartes (Réné, numit şi Cartésius), autorul „îndoielii meto
dice“, fundatorul „Teoriei cartesiene“, s’a  născut în 1596, la La 
Haye în Turania şi a-murit în 1650 în vârstă de 54 ani. Până la; 
vârsta .de 16 ani, cetise Îşi reţinuse tot ce se cuprindea în cărţi. 
Nemulţumit, de „doctori: şi. de cărţi“, :în loc să; se mulţumească să  
-iiéî t recut în ' rândul „învăţaţilor“ vremei,-plecă ..în »străinătate şi că-:
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lâtori i7 ani, câuţând ştiinţa „în el şi în cartea lumii“. Făcu multe 
meserii, între cari pe aceea de voluntar angajat în armatele v dife
riţilor prinţi din Germania, Trăi în retragere şi linişte desăvârşită 
23 ani în Olanda, olandezii fiind oameni paşnici,, cari îşi vedeau 
de treburile lor. Muri .în Suedia, al cărui climat aspru îi vătămă 
sănătatea după câteva luni.. Scrise cartea .celebră'„Discours sur la  
méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans leş 
sciences“, în 1637,- şi numeroase alte cărţi de mică importanţă: 
asupra Sufletului, as.upra lui Dumnezeu, asupra Lumii, asupra Ani
malelor şi asupra Omului. Posteritatea îl numi „Discours de la mé
thode“, simplu şi a  toate cuprinzător.

Studiul asupra metodei cuprinde ‘6 părţi: în Partea I-a face 
consideraţiuni asupra Ştiinţelor; — în Partea II-a 'expune Regulile 
principale ale metodei; — în Partea III-a, câteva aforisme din mo
rala dedusă din această metodă; — în Partea IV-.a, adevărurile- 
prin care el dovedeşte existenţa lui Dumnezeu şi a-sufletului ome
nesc, adevăruri cari Sunt bazele metafizicei sale ; — în Partea V-a,. 
chestiuni de fizică şi probleme din domeniul medicinei; — în. 
Partea Vl-a, condiţiile necesare de îndeplinit pentru a  merge îna
inte în cercetarea naturei şi motivele cari J-au înboldit să scrie: 
această carte.

' Vom comenta numai Partea II-a, cu expunerea Regulelor me
todei, căreia i se cuvine ca. Motto „Dubito, ergo cogito — Cogito 
ergo sum“. Aceste régulé sunt: îndoiala metodică, Certitudinea, Me
toda cartesiană. Le, vom prezenta în esenţă, reproducându-le după:
A. Fouillée:

I. îndoiala metodică, punct de plecare al metodei cartesiene- 
Motivele de îndoială: ţ varietatea opiniunilor oamenilor, erorile sim
ţurilor şi ale raţionamentului, posioilitatea de iluziuni naturale ale 

! spiritului uman. îndoiala poartă remediul în ea : o suspendare vo
luntară a  judecăţii asupra lucrurilor oîbscure, suspendare care de
pinde de noi. Neafirmând ceea ce nu este sigur (şi depinde de noi 
să nu voim), suntem infailibili. Această abţinere voluntară, care 
constitue „îndoiala metodica“, este provizorie. După aceasta putem 
lucra şi afirma. îndoiala noastră conţine o primă afirmaţie: este 
un lucru de care nu mă îndoeSc, acela că mă îndoesc; această  
acţiune prin care mă abţin de a  judeca, o cunosc cu certitudine, 
pentrucă chiar eu o produc. — Cum a  mă îndoi, este a  cugeta, sunt 
sigur că cuget; — cum a  cugeta, înseamnă a  exista, sunt sigur 
că  exist: încât „Cuget, deci sunt“ — niciun interval între eu cu
getătorul şi eu cugetatul. „Cogito, ergo süm“, este prima certitudine, 
model pentru toate celelalte.

II. Regula fundamentală a  evidenţei şi teoria certitudine!. 
Prima regulă pentru a  descoperi adevărul: a nu afirma decât 
ceea ce este evident (adică clar şi inteligibil). A nu afirma mai 
mult decât a  percepe. Voinţa afirmă, inteligenţa percepe. Voinţa, 
fiind liberă şi infinită, poate depăşi în afirmaţiile sale limitele inte
ligenţei care este mărginită: aceasta este originea eroareL — 
Mijlocul de a  evita eroarea este de a  traduce cu fidelitate în afir-
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mafiile sale ceêà ce percepi: ; eroarea esté o minciună- pe care ţi-o 
faci singur, certitudinea este o veracitate interioară, — aşa că, 
regula evidenţei nu este decât o regulă morală de libertate şi de 
sinceritate- în căutarea adevărului. A .respinge orice autoritate 
exterioară, pe „Magister dixit“.

III. Regulele secundare ale metodei; cqrtesiene. Aceste reguli 
privesc analiza, sinteza şi enumeraţiile: „Â împărţi subiectul în 
atâtea părţi cât este posibil“. — „A-conduce în ordine cugetările 
sale, începând cu obiectele cele. mai simple şi ; mai uşor de cu
noscut“. — „A .face enumeraţiile atât de. complecte, încât, să nu 
fii sigur că  nu s’a comis niciuna“.-

Toate > aceste reguli se leagă între ele. Metoda- carteziană 
are .un caracter matematic,, prin inducţie şi. deducţie. Ipotezele şi 
construcţiile à  priori fac parte din metodă. 1

V  - , . ‘ - -  - .... .
Aceste reguli totuşi, Descartes nu le-a aplicat integral peste 

tot şi a  făcut afirmaţii cari n'au fost confirmate. Avem în vedere 
în primul rând explicaţia dată. -pentru mişcările inimei şi; ale  
arterelor. Nu mai luăm în considerare construcţiile sau supoziţiile 
metafizice. •

Dar rămâne destul ca să facă din opera sa un monument 
neperitor pentru ştiinţă. .

(Va urma)
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^ , Revistă generală 

HERNIA DIAFRAGMATICĂ
'•), C0XS1DKRAŢIUXI IX LEGĂTURĂ CU

UX CAZ DE HERXIE DIAFRAGMATICĂ XETRAUMATICĂ,

CU ULbER DUODEXAL COXCOMITEXT.
de ~ ‘ .................... i '

C. ANDREOIU

Mulţimea publicaţiilor străine asupra em ii diafragmâtioe, 
în generai, este determinată atât de raritatea cazurilor clinice,* 
cât şi de faptul că această boală, din multe privinţi, răimâne 
încă o problemă chirurgicală. Spicuind, din literatura imiedi- 
cală, cele ce urmează, vom încerca — slujindu-ne de un caz 
personal, operat şi vindecat —, să facem b revistă generală 
a chestiunii, scoţând în evidenţă' părţile ei mai importante.

Noţiuni generale. Se înţelege prin em ie diafragmatică, 
trecerea de organe din cavitatea abdominală în cavitatea to
racică, ̂  prfntr’un orificiu aflat pe întinderea, diaflragmuliii. 
Această noţiune definitivă — în patologia chirurgicală—,n ii  
poate fi confundată, sau înlocuită în parte, prin eventraţia dia- 
itVagm atică, unde integritatea diafragmului dstc intactă, le
ziunea constând aici, într’o simplă relaxare şi ridicare a dia
fragmului. Astfel, încă din 1780, J . ,L. P e  t i  t, a  separat ernia 
diafragmatică, de eventraţia diafragmului. Iar dela L o u s t e  
ŞÎ i ă t o u ,  sie ştie că  eventraţia diafragmatică este caracteri- 
zată. prin păstrarea intactă a continuităţii muşchiului .diafrag- 
matic, cane este doar împins, în urma.unei ectazii, — poate şi 
congenitală —, către tqraoe, de organele abdominale.

In emia diafragmatică netraumatică, în cea mai măre 
Iparte a observaţiilor, este vorba de o malformaţie, totdeauna 
congenitală, a diafragmului., Teoria congenitală a acestei mal
formaţii diafragmatice, în caz de emie, este susţinută de Dreri-  
xussi  prin coexistenţa altor malformaţii, cum ar fi: buza de 
iepure, penis monstruos, semnalate îri cazuri de emie diafrag- 
matică. P f e i l e r  vorbeşte de: găuri în septul; ventricular, cp~ 
iiohoma, ectopie testiculaiă, ddrecefalie, însoţind cazuri , de 
em ie diafragmatică. • 1 ■ ' xj . .  ; : . uu

Pentru 1 K i r s c h n e r , '  erniile netrăurnaticei* - luate din

M. M. R„ 2
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punct de vedere anatomic, ar f i :  congenitale şi câştigate. 'Ori-t 
cum ar fi însă, emiile netraumatice, recunosc o cauză conge-i 
nitală, fie că este vorjba de un orificiu anormal, în bolta dia- 
fragmatică, preexistent facerii, fie că e  vorba de o constituţie 
specială morfologică, .— congenitală —, a acestui organ, care 
ar predispune la constituirea unor astfel de emii.

Noţiuni rmbriologice. Pentru uşurinţa, înţelegerii 'modului cum se 
produce o ernie diafragmatică netraumatică, sunt necesare câteva noţiuni 
embriologice. Desvoltarea diafragmului a fost studiată, printre alţii, de: 
Hertwig, Uskow, Ilown, Nan. In stadiul de desvoltare a oului, la  un. moment 
dat, marea cavitate unică, célomul, ajunge să fie despărţită în două: 
cavitatea • toracică şi cavitatea abdominală, prin apariţia unei lame mezo- 
dernice, diafragmul. Diafragmul ia naştere prin trei muguri: unul singur 
anterior şi doi posteriori. Mai întâi apare mugurele anterior, care se iveşte 
pe parte ventrală a embrionului. Acesta, desvoltându-se, constitue septul 
transvers al lui His, ca 6 membrană despărţitoare, dela un perete lateral 
al corpului, la celălalt perete. ' De _ pe părţile lâtero-vertebrale, iau naştere 
mugurii posteriori, drept şi stâng, cari desvoltându-se, consttiuesc membrana 
pleuro-pericardică. Aceştia, crescând dinainte înapoi, se unesc cu septum 
transversalis, ca la sfârşitul lunii a treia, a vieţii intrauterine, izolând cavi
tatea pcricardică. In acest studiu, diafragmul primar este format, tinzând 
să împartă célomul în două cavităţi secundare, pleura şi peritoneul. Din 
fiecare membrană plcuropericardică, porneşte câte im " mugure secundar, cari 
vor constitui partea dinapoi a diafragmului, numită membrana pleuro- 
peritoneală, sau stâlpii lui Uskow. Stâlpii lui Uskow, ieşiţi din aceşti 
muguri, se unesc mai întâi între ei şi apoi cu septum transversalis. Dar, 
mâi .înainte ca această unire să se desăvârşească şi ca diafragmul să ia forma 
şi constituţia lui definitivă, rămâne de fiecare parte, postero-laterală, câte 
un orificiu cunoscut sub numele de gaura lui Bochdalcck, prin care cavitatea 
peritoneală o omunică cu cea pleurală, atunci când seroasele pleurală şi peri
toneală nu se desvoltă complect. Unirea părţilor componente, ale diafragmului 
separă cele două cavităţi. Aiei, ia sfârşit perioada embrionară a desvoltării 
diafragmului. După Nau, către luna a treia, íncepé apariţia ţesutului muscular, 
reprezentând perioada fetala a  formării acestui organ, printr’o îngroşare, 
plecată din jurul esofagului, care atinge posterior, coloana vertebrală. Primul 
stâlp a luat astfel naştere. Invadarea de ţesut muscular se întinde, apoi 
spre coastele a 7-a, 8-a, 9-a, fără ca înainte să fie complectă. Porţiunea 
membranoasă a  diafragmului primar, năpădită de banda musculară, ia forma 
unui V, al cărui vârf se îndreaptă înainte, iar ramurile către coloana verte
brală. In jumătatea a doua) din lu,n,a a treia a sarcinii, ţesutul muscular este 
desvoltat. Poli ol ele se individualizează şi din membranoase, devin aponevro- 
tice. Astfel, diafragmul şi-a împlinit evoluţia. i

Urmărind desvoltarea embriologică a diafragmului, emia 
congenitală diafragmatică se poate produce prin:

1. Aplazia sau absenţa parţială a mugurelul (posteriori, 
Aşa diafragmul rămâne deschis, orificiul rezultat (urma găurii 
Iui B o c h d a l e k ) ,  dacă este întins poate atinge aorta şi esor*
,fagul. Această malformaţie se întâlneşte, de obiceiu, în istjânga!
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şi astuparea unui astfel de orificiu ieste cu neplutintă de rea
lizat. Dacă oprirea în desvoltaiea embriologică a diafragmului 
este timpurie, emia rezultată nu va avea sac şi este cunoscută) 
sub numele de embrionară. Dacă însă, malformaţia se produce 
după luna a treia a vieţii intrauterine, 'iernia rezultată^ va 
avea sac, ca urmare alipirii celor două seroase: pieriră şi 
peritoneu. In acest caz!, i se zice fetală şi ar fi cel mai deşi
observată. , , , t

In emia fără sac, numita şi falsă, conţinutul abdominal, 
trecut în torace, nu întâlneşte jnicio piedică ' în mersul lud 
Intre organele abdominale eimiate şi cele toracice, se fermeazal ■ 
lesne, aderente. In em ia cu sac, zisă şi adevărată, organele 
ectopiate în torace rămân în general libere, fără aderenţe.

Aplaz.a localizată poate atinge unui din fascicolele cu 
insiertie stemală, sau digitaţia de inserţie pe coasta a şaptea, 
ori pe amândouă deodată. Aşa se produce em ia retroxilfoi- 
diană» Orificiul e m ia r , rezultat astfel este de obiceiu în 
dreapta,liniei mediane, iar ernia are mai întotdeauna sac.^ ;
> 2 . "Alături de aceste em ii, cari formează grupa emiiloil
noului născut,,— lufneori incompatibile cu vieţuţiUea—, sunt şi 
emii diafragmatice netraumatioe, — congenitale—, întâlnite lai 
adult. Ele ar fi datorite tot unor malfoirmaţii congenitale afo 
diafragmului şi numai excepţional ar fi urmarea persistenntii 
găurii Iui B o c h d a l e k ,  ori a  unei desebizături anormale 
a diafragmului, poate chiar ca rezultat al unei slăbiciuni â 
diafragmului, normal constituit la înoeput şi care ar fi cedat, 
— treptat —, împingerii organelor abdominale. 1

( Astfel, D e s p r e s  pune aceste em ii spontane, numite de 
el „câştigate”, — ca şi G o r y ,  împreună c u S c h n e i d e r ,  — pe 
seama sforţărilor, din timpul vieţii, care âr lucra pe un punct 
congenital slab, izbutind cu vremea, să îndeplărteze fibrele! 
musculare, lăsând loc pentru emii, prin d'afragrrt. De aceia, • 
C o l e t t i , '  B l u m ,  O m b r e d a n n e ,  sunt de părere, că emiile 

. diafragmatice zise sppntane trebuiesc clasate printre cele trau- 
biatice. lo tu şi, F o r g u e  crede că e foarte greu de admis, ca 
o sforţare — fie şi violentă —, şă poată da naştere unei rupturi 
diafragmatice, care or fi punctul de plecare pentru emii. R h e - '  
n u m e  ajunge Ia concluzia, că la origina acestor em ii ar fi 
vorba de-o degenerescentă a  diafragmei, boală esenţială a  
muşchiului, fără cauze cunoscute, determinata de-o turbura«* 
trofică nervoasă (frenioă?).

Constituirea unor orificii emiare, pe întinderea diafrag- 
mului, în afară de orice traumatism, lasă o umbră de îndoială 
asupra formării acestora. In acest caz,-em ia diafragmaticăj 
centrală e  mrttiarea unei malformaţii congenitale, aplazia atin
gând către ultima parte a dezvoltării diafragmului linia de 
unire, între membranele pleuro-peritoneale. 0

Unii socotesc emiile diafragmatice ca leziuni excepţio
nale* lipşitei de vreun interes practic, (multe chiar incompa-
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tihile cu viata), aşa cum au.susfinut altădată L e c c . n e i - L e -  
r i  c h e. Existenţa emii lor diafragma tice netraumatice,- — oonr 
genitale sau câştigate —, cu origină comună Ia adult, este dor 
vâdiţă de numeroasele cazuri observate, iar vindecarea lor chir 
rurgicală contrazice părerile de mai sus! Lucrările Jui L a c  l ie r , 
E p  p in  g e r  şi I s e l i n  au adus o mare contribuţie, din aoest 
punct de vcdee,  în limpezirea acestei probleme. : ;

Când comunicarea embrionară, între toraoe şi abdomen, 
nu se închide deloc, (între septum transversalis şi plică ple- 
uroperitoneală)', în diafragm rămân defecte prea mari,, produr 
candu-se emiile congenitale fără sac, aproape totdeauna sfâr
şind cu moartea, imediat după naştere. .

Dacă pe membrana diafragmatică constituita muscular 
tura nu creşte uniform pretutindeni, în punctele ts!abe rezultate, 
se vor produce emii, cari rar ar avea sac. De aici», deosebi'- 
rea de: . i , : ,

1) em ii congenitale (cu sau fără sac) cari mai totdeauna; 
se produQ în vecinătatea centrului tendineu şi ; ..... ,
* " 2) em ii netraumatice — câştigate —, cari iau naştere în
/puncte de mai mică rezistenţă ale centrului ironic, puncte .slabe, 
cari obişnuit sunt cele normale: orificiul aortic,-.venă cavă, 
esofag. Insuficinţa inelului diafragma tic al esofagului este o 
.condiţie principală a  - apariţiei' acestor emii. 
j  Şi puncte slabe patologice, în unele regiuni, devenite
ae mai mică rezistentă, prin lipsa de unire a fascicolelor inuş- 
qulare diafragmatice, ca: lacunele paraştetnale, între fasciculele 
stemale a e diafiâgmului,' xn afara fascicolelor musculare, care 
se insera pe arcada psoasului şi lateral la arcada pătratului 
lombar; după cum la fel, avem puncte slabe ce -pot fi situate 
pe întreaga boltă diafragmatică. , '

. se ştie nimic precis asupra cauzei care ar deturming
o desvoltare anormală a  diafragmului. L a t  a r  g e t  şi G a r r ir 
ă|pt, susţin o turburare în creşterea acestui organ. B r o m  a p  ii
P, ®xphcă pi-intr’o, turburare în creşterea stomacului, carp, fiind 

..împins,' P-.shsfj.de ficat, ar produce spărturi în diafragm.-1 a h  n 
o vede.ca^urmate a unei desvoltări disproporţionate a intesr 
ţinului faţă de Cavitatea abdominală; emia diafragmiatică; fiind 

-urmarea, unei presiuni intra-abdominale, exagerate.
!• r La noul născut, origina congenitală a  emiei diafragma'- 
jice este ţin fapt , dovedit. ‘ ,.f.

La adult însă, în emiile neţiaugmati^ d eo seb iri .între 
.origina congenitală. şi cea câştigată este .uneori greu de. făcut.
; i . istoric. Deja primul caz de ornic d iafragijuitică congenir- 

descris in* 1865( de D u g u e t ,  litci’Utiîrţi inedicaia străină 
a ; înregistrat numeroase publicaţii, semnalând : asemerieahcar- 

.zuri, dintre pari ,o bună parte la adult; operate şi vindecatei âr 
In literatura română, cercetatăatenb în  adtimii 20 de.ani, 

găsesc -abia- cateva.; lucraşi, i asup;n&cernii diafragriiatice ne-1 
^ lu natice.. Gite? coipunicarea Iui Vjăscob oi ln rc i i^ ilF it i fm-
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BölV'drtidoIul iIui'^Burghelieţ-^r J ü v a l f á —-"H as irâş  şi te-* 
zétó R. : C r o s s  le  i d - € l «  i şi J.  Juvara-Bucureşti .  <
' •""In literatura meditala străină, se’ găsesc’ ş i  cazuri cu 1<£ 

ziiini’ asociate, e tn i i1 diafragmatice iietràumatice. Cum ar '■fi 
jiriiitre altele1— ulcerul gastric saiu duodenal. 1

La noi, nu s’a semnalat pică, vreun caz d e eipie^ diafrag-
liiatică netraumatică, asociată cu un ulcer duodenal:-r -1
"•>: --Í. In anul 1944, am avut de îngrijit .urVnătorul caz:

'  ̂ Observaţie. — 'Eenieia Eărăcăşanu Anastasia (F. 0 . ’ No. 216), de â4 . 
ie  a ii, casbică, din Iava-Tùrda, căsătorită, fără copii, intră în serviciul <W 
cliirtrgie ăl • spitalului din ’ Abrud-Alba *), la l l\ Ia n . ’ Î946, W  diagnostic«!' 
átahílit dk:‘ernie diafragmâtică,stângă. . . . ' „j

''• 'Ai h. c,: fără importantă. ’ • , .
' ' A. p.: inebstruâtâ :la 1? ani, la timp şi în cantitate obişnuită. Nulipara. . 

,In  copilărie, înainte de 5 ani, a suferit de tuse convulsivă.
‘ istorie: încă din copilărie, ■ a avut o sensibilitate dureroasă supra-ombili- 

cală, . cu, riadiaţii la baza emitoracelui stâng, şi în umărul de ,aceiaşi parte. In 
vremea aceia, avea turburări în- tranzitul intestinal; constipaţia alterând/ 
cu diaree. Boala s'a accentuat şi mai mult în urma unei tuse convulsive. 
Mai târziu, d.upă vârsta, de .12 ani, încep, balonările după masă, pirozis, ra-; 
gâieli, dureri pronunţate . spre sfârşitul mesei, care în decubitus lateral drept, 
sp' uşurau. De cât ava vreme, ingerând lichide,, simte un sgomot i.dro-aeric, 
caracteristic, la ' baza emitoracelui stâng. Este examinată, la  Clinica chirur
gicală din Cluj, în , 1935, . unde i se precizează diagnosticul de „érnie dia- 
fragmatică stângă“. Ì  se prescrie un regim şi este sfătuită, ca la nevoie, 
să, sc opereze In timpul din urmă,, femeia slăbeşte, are dureri din ce în ce mai 
mari,' palpitaţii'şi nelinişte . după mese. Vino şi cere să fie operată. ..

.....  Starea prezentă:• femeia este de statură mică, slabă. La examenul ge
neral,, mu se constată nimic; , , . ..

Subiectiv:, are greutate, eu balonament epigastrio după masă, pirozis, 
rdgjţjglă,; dureri . pronunţate: spre sfârşitul maselor: Şe plânge de palpitaţii,, 
cu,,,^(înzaţie ,,de presiune preconiială, dureri la  baza emitoracelui slang, şi in.. 
umărul de aceiaşi parte, de îndată ‘ce începe să, mănânce. Are obiceiul să şe 
aşeze' în. decubitus lateral drept, numaidecât după masă, pretinzând-că în 
această poziţie, ţurbutăjile de mai sus, se uşurează mult. .Este . constipată,, 
având, scaun cam la trei; zile odată. /
- , ;  Obiectiv: timpapism la baza emitoracelui stâng, 'cu dispariţia respiraţii; 

papă deasupra vârfujui; .oipoplatglui. Dând să bea, apă bolnavei, se àude, W. 
spate, în . regiunea omo-yerţebrală . stângă, un sgomot idro-acric . particular,'.
’ , ' Din. partea abdomenului nimic de reţinut..

Examen radioscopie: In aria emitoracelui stâng, ocupând jumătatea in-;, 
f.erioară a acesteia,’ • se vede -o imagine complexă, constituită dintr’o asociere, 
neregulată. de opacifieri şi, luminişuri, confirmând diagnosticul• de ernie dia-- 
fragmatică. Conturul diafragmatic .nu se poate preciza. Examinată în diferite, 
incidente, nu se poate stabili, sediul şi dimensiunile òrifieiului în diafragm,. 

i Substanţa opacă, ingerată, ,snb ecran, pătrunde • întâi, într’o pungă : aşezată

•;*) Medic primar chirurg D-r C. Andreóiu., ., J  , , .

;
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deasupra diafragmului stâng, în apropierea esofagului, de unde apoi, înoet 
încet, coboara in a doua pungă, în „cavitatea abdominală.. Stomacul pare bilo- 
cular. Bulbul se injectează, eu greutate, numai, la presiune, este deformat 
şi dureros la apăsare. Tranzit normal, prin duoden. Urmărind trecerea ba
nului prin tubul digestiv, după 8 ore, se văd două bucle ileale injectate, 
ia baza emitoracelui stâng.

La 13 Ianuarie, făcându-se o radiografie (fjg. No. 2), se constată că 
jumatatea inferioară a . câmpului pulmonar stâng este ocupată de un desen

- «?mP / ° ™ a* dm Hnii semîcirculare, neregulate, întretăiate în diferite 
sensuri de.imitand numeroase, spatii, de asemenea neregulate ca formă şi 
claritate Jos, deasupra diafragmului, al cărui contur nu se poate fixa, se 
vede o buclă intestinală, injectată cu substanţă opacă,' care se ridică până 
la coasta a patra. Nu se face irigoscopie, nici insuflate recto-coolică sau gas- 

n S c u l u r  dU' Se dementele d a t a t e  suficiente pentru verificarea diag-

. • Ca exa“ en dei laborator, emograma, urina, ureea în sânge, Meinicke, 
chimismul gastric, nu arată modificări patologice.
nj a , Traţa®e“t !  La 14 Ianuarie, se- face un pncmottfrax artificial, insu-
flandu-sc 400 cmc, de ser. După două zile, se mai introduc 600 cmc. de aer ” 
Radiografia, după instituirea pneumotoracelui (fig. No. 3), arată ima-inea 
determinata de cercuri.e juxtapuse, împinsă ceva mai jos, luând o înfăţişare 
caracteristica, de cuiburi de a’bine. Conturul ei este net delimitat. Umbra dia- 
fragmatica se schiţează, parţial, sub aceste imagini; Pulmonul este colabat 
uniform, pe toată întinderea.

_ La 17 Ianuarie, sub anestezie locală, se face frenicectomie cervicală 
stângă. ^

La 20 Ianuarie, se mai introduc 400 cmc. de ser în pleură, până la 
obţinerea, unei presiuni intrapeurală, în jurul lui zero.
„ . La 24 Ianuarie, ajutat de D-r V. Bâcleşanu, se intervine.

1 l^teaza, în prealabil, bolnavei o fiolă de dilaudid-seopolamină, în ser 
glucozat 300/o, mtra-venos. Se face anestezie loco-regională, Se infiltrează 
posterior, ncryu intercosta'i,- dela a patra coastă în jós, cu soluţie1 de novo-
,• a , a “ J6’ 0,50 la mio, îu ser fiziologie. Linia de incizie ombi-

co-costala stângă, se inf.'lirează eu aceiaşi soluţie.

'Lmostază. La deschiderea cavităţii abdominale, se 
constata bo4a diafragmatică stângă, blocată de pfgane abdominale; stomac;
„ ■ . opunând r giun.a şi liberând câteva aderente, ce mergeau la  dia-
irâgm, se da de un orificiu, ocopând ce(!e doni tre n»« externe al* boitei 
dl.fragmat.ee. Acest orificiu este aşezat transvérsal şi trece chiar prin mij
locul diafragmului. Prin acest orificiu se trag* din torace anse üeale, sigma 
marele epiploon în întregime, splina şi parte dm stomac; După> cir ie  mai 
desfac unee^ aderenţe, ee unesc aceste organe la marginéa posterioară a ori- 
fieinlui d.afragmatic, crnia se reduce în întregime. După reducerea, cu* 
oarecare greutate a splinei, -  ernia fiind lipsită de sac, -  cavitatea abdo
minala comunică larg cu cea toracică. Pătrunderea aerului în pleură nu 
determina vreo modificare c.rculatorie sau de respiraţie. Diafragmul este 
imobil, uşor extensibil. Marginile orifieiului erniar -  prin care se trece cu 
uşurinţa un lat de mână, — sunt îngroşate, rezistente. Ele se avivează prin 
exoizie. Continuitatea diafragmului se reface prin fire de ată în „U“, în
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puncto separate şi apropiate. Stomacul este mare, alungit, cu pereţii îngro- 
şaţi, în dreptul genunchiului superior al duodenului se află un ulcer calos, 
aderent de pancreas. Se închide abdomenul ta straturi separate, cu cat-gut 
şi agrafe. '■

Operaţia a tfosţ bine suportată. Tratamentul post-operator s’a redus 
la tonice cardiace şi opiacee, sub formă de injecţii.-

Radiografia făcută la. 3  Februarie . (fig. No. 4), arata: aria periferică 
a emitoracelui stâng, şi mai ales baza acesteia, este ocupată de un câmp 
luminos uniform (pneumotorax). Pulmonul este împins spre hil. La bază, 
se vede precis conturul boitei diafragmatioe. Fundul de sac costo-diafragmatia 
e liber.

La 6 Februarie, radiografia (fig. No. 5), înregisitrează o lamă subţire 
cu nivel de lichid la  baza emitoracelui stâng. La 10 Februarie, revărsarea 
toracică stângă, este golită printr’n toracenteză, scoţându-se 750 cmc. de< 
lichid sero-citrin, aseptic, care nu s’a mai refăcut. v

La 16 Februarie, sub anestezie locală novoeaină-percaină, soluţia 
amintită mai sus, după ce se injectase intravenos o fiolă de. dilaudid-scopo- 
1 amină, împreună cu D-r Bâcleşanu, se execută o gastreetom.e largă, cu 
anastomoză R . Pólya retro-colică. Se face celiotomie supra-ombilicală. La des
chidere, se .'găsesc aderenţe ale stomacului şi colonului transvers la peretele 
anterior. După desfacerea acestora, se infiltrează cu soluţie de novocaină- 
percaină micul epiploon, dealungul coronarei • stomahice şi pilorise, precum şi 
baza mezo-colonului-transvers. Stomacul este mare, alungit, cu pereţii îngro
şaţi. Sub pilor, spre genunchiul superior al duodenului, se dă de- un ulcer 
mare, se îngroaşă pereţii duodenului, aderent la pancreas cu .un început de 
diverticul de propulsiune duodenal. Se verifică integritatea boitei diafragma- 
tice stângi, care-i perfect -închisă. Se liberează curbura mare. Emostază. Se 
leagă şi se taie pilorica. Se disecă ulcerul ta pancreas. Se secţionează duo
denul, între pense, sub ulcer. Bontul se coase pe muchie şi se înfundă în . 
dublă bursă cu aţă. Se leagă şi se taie coronara stomahică, dinainte de dedu
blarea ei. Se incizează mezocolonul transvers. Partea lui dinapoi se fixează 
la peretele posterior al stomacului. Se aduce prima ansă jejunală si se anas- 
tomozează â la R. Pólya, ’ în două straturi, cu em'ostază submueoasă, la 
stomac. Se complectează fixarea mezocolonului transvers la stomac. Deasupra 
se aduce arcul epiplooic’. Peretele se închide în stratu ri. separate, cu cat-gut 
şi agrafe. Mersul post-operator, fără incidente. Pleacă vindecată la  1 Martie 
1947. Examenul istopatologic al piesei extirpate, făcut la Institutul de- 
anatomie patologică din- Cluj (No. 1972/B— 1945), confirmă: ulcer duode- 
*a l, fără caractere de malignitate.

Femeia este revăzută ta mai multe rânduri, în ultimii doi ani. Starea 
el se menţine bună. Controlul radioscopic verifică menţinerea integrităţii dia- 
fragmului stâng. O uşoară voalare ta partea inferioară a emitoracelui stâng, 
indică un proces de îngroşare a pleurei, deşi sinusul costo-diafragmatic este 
liber. Din partea tubului digestiv, bolnava nu mai are nicio turburare.

Pe scurt, este vorba de o ernie diafragmatică netraumatică» 
iară sac, cu orificiul în bolta diafragmatică stângă, conţi
nând: stomac, colon, mare epiplopn, o parte 'din intestinul' 
subţire şi splina, cu un ulcer duodenal concomitent. Operată

, i

>
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se S m  !  1 a’ r  6318 dom'inală-, ~  după ce mai întâi 
se iaoise un pneumotorax artriicialşi ireniccctomie oervidalăi-.
E f T  ?  16 ico-costală, cm ia a putut fi redusă cu uşu-
nnţa şx diafragmui închis complet. Mersul post-operator a fost 
complicat de un exucîat picurai sero-fihrinos aseptiT Care a fost

Printr’°  PUttCtî  * *  16 zile’ S  t e  o g a i  
C“ aila.stomoză 11 ■ lJolya retibicolică. Bdbrava 

? w Z Î v ‘ D“P;a mB\ b,ne d-  «W  »"'• iemeia este perfect .

*; 4*

Pluile. drairagmatioe ne traumatice, la adult foarte rare 
ÎMintea erei radiologioe, — deseori ele fiind descoperite acci- 
dental, sau numai la necropjsie ■—, sunt astăzi precis diagnos- 
ticate p.in examenul cu raze X .

Daşî J . Q u e n u  susţine că lemia idiafragmaticâ ai; fi o  le -
ziime fiecveinta, totuşi aoeastă boală ieste rar întâlnită în cli
nica^ Astfel, G o ) s s i n t z  pe 10700 de cadavre autopsiate, no-

• î g ï ï . K n  ?  ^  ? ’50°/o“- din M rndpe Oo.DUO de bolnavi consultaţi şi pe 12.500 de examene ’radioş-
copice, .in interval de 12 ani, u’am găsit decât cazul de faţă.

cazurf d ^  em il93|4’ Z1 °  C ° 11 ’ în cl! nica Mayo’ Între 378 de
14°/ 0 A + diafragmatica, a  numărat 83 congénitale (dani 
14 % ). Acest raport este invers celui stabilit de L e n o r m a n E

‘ S m u f c u â r u b  TÎXZT  ™ondiah  câncl c ta iile netraumatice mtreoeau cu mult pe cele traumatice.
m a u  n l S  deS îatâInită la stâo p  decât la dreapta. B r o -  
main, punând aceasta pe seama ficatului, care-i iun 'factor 
foarte important, pentru formarea şi închiderea diafragmuluh
s t î m r ^ î o  'r in'y,il,a 98 de cazuri de ernie diafragmatică la 

anga şi 19 la dreapta. împreună cu acesta, V a ţ n n e s s o n -
d i a f m m f c 1’ Î au a n r rap0.rt de 1/10J ca frecvenţă a eraîilot 
diabagmatice drepte, faţa de cele stângi. Este mai des întâlnită
Pentru aasc^ T1, ^ a11 i a r d stabileşte un raport de 25%
pentru adult, iar M o n n u e r  pentru 116 cazuri de ernii ne
traumatice, n ’a găsit la adult decât 28.
< *-Zal A f at 4e F r i t z  m a u r i  c e  - K e l l y  de ernie dia 
imgnffltica M ateralâ b  u a  adultj ^  0  acbl| .aÿ

. Sexul ,x are nicio hnportanţă, L â c h  e r  notează Sô c o S î 
de sex bărbătesc, pentru 36 de sex femenin. 7

r upa}  a î ? J» em :a netraumatică a adultului pentru unii 
este formata, chiar în timpul vieţii intra-uterine 
mrnoasa, compatibilă cu existenţa, nu se Manifestă a S e a  uHn

vieţii ea poate creşte Totuşi, uneori poate rămâne neştiută; 
mln d t e ^ n t a  abia Ia autopsie, sau cu prilejul v r t e  e x t' 
meu, ori cu ocazia unei complicaţii. P. N o  l i e r  a desconerir
un caz prm trun examen radiologie ia r O u ip n n a  1 !i -
cazuri, diagnosticate, numai r a X l o g i a ^ a <enua o p erat donat,

i
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. Pentru alţii, em ia diafragmatică netraumatică, s’ar forma 
după naştere, în urma unei malformaţii, de origină; oongeni- 
tală a diafragmului (excepţional în urma persistenţii găurii 
Bolc h d a  I e  k ) ,  fie în urma unei deschizături anormale în dia- 
fragm, ori ar fi datorită unei slăbiciuni congenitale a fibrelor 
musculare diafragmatice.

Pentru A d a m s  singurele ernii diafragmatice, adevărate, 
înglobând deci şi pe cele congenitale* ar fi (numai aoelea cari 
fe’ar produce prin- orificiile naturale, ale diafragmului. E 1- 
l i n g e r  încercând isiă grupeze em iile diafragmatice netrau- 
mâtioe Ie împarte în:

Cele cari trec prin orificiile anatomice ale muşchiului, işi 
cele ' cari împrumută crăp|ăturile ce desfac d]iferite ' (fascicole 
qăjmoase ale muşchiului, 'determinând orificii anormale în 
diafragm.

Printre primele, sunt emiile hiatusului esofagian ( A c k e r !  
L u n d ) . c

1 Intre cele de al doilea, dele ale hiatusului costo-diafrag- 
matic, acelea care trec prin spaţiile porţiunii lombare, ‘ dări! 
laşă trecerea normală pentru vase şi nervi (excepţionale) cele 
cari trec între fascicolele de inserţie sternale şi (costale ale 
muşchiului (deschizătura L a r r e y ) ,  sau parasternal.

Până acum, după L|an do is , nu s’a semnalat vreun caz, <d© 
emie diafiagmatiqă, în care orificiul aortic sau al cavei, Să 
lase Ioc de trecere, vreunui organ din cavitatea abdominala,* 
în cavitatea toracică.

! M ecanismul acestor ernii diafragmatice netraumatice este 
greu de explicat. Cu multă probabilitate, în linii mari, tre
cerea organelor abdominale, prin diafragm în torace, se fadei 
progresiv. Pentru această, sforţările din timpul vieţii joacă' 
un rol de seamă.

jhmia diafragmatică netraumatică la adult, se întâlneşte 
frecvent Ia stânga, sediul prificiuluiy!— semiluna lui D u - 
g u e t—, aflându-Se pe partea postcrioară j i  diafragmului. Acest 
orificiu în general, este 'format de orificiul natural esofagian, 
mărit şi deformat, după cum au arătat constatările lui H y e, 11— 
L e g r y ,  D i q t l e n .

Din acest punct de vedere, în carnl nostru, ani avea d\e-a-t 
face, cu o  em ie diafragm atică netraum atică, ■— congen itală— * 
poate em brionată, adică falsei. Ş i mai mult, această presupunere 
pare pi temei ată, dacă ţinem seama de afirmaţiile făcute de 
C h y r a y —R e n d u —L a m o n ,  că emiile netraumatice — con
genitale— trec întotdeauna prin partea <centrală a diafrag- 
mului, ca în observaţia noastră. ,

Dimensiunile acestui orificiu, în emiile dilafragmatice. 
Ieste mare, ocupând d|e obioeiu, jumătatea stângă a diafrag
mului. Mărginile orificiului pot fi moi, netede, sau îngroşate: 
sclcroase.
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Teoretic, în ertiiile netraumatfoe — congenitale —. fetale
tet1 âCU- n ar treH  ^  e i fiind reprezem-
f o V r f u  °„e¥  4oua Groase (pleurală şi peritoneală), parietalei, 

•Ser0aSe e Componente ale sacului, sufăr tranS

« " î ţ S r *  *  ° « B ‘  " u ^ t ao ^

v a r ia S T n ^ 011? 1̂ 1̂  are întotdeauna un continui cane-i foarfo 
v ia b i l .  D e cele mai înalte ori, într’o emie diafragmatică S

muIte organe emiate. l i e d  b l  om  notefză a S u s S
*  -tel:  **  ordinea frecvenţii, î i  

matică dtnfrnsmatica^ Uetraumatică, ca în orice emie diafrag-
l o n n r i i e s S n H ,1^  “  Pftr<*i Sau,ÎIî  totalitate: stom acubST
s a i L n f S i  Îl- btlIle' TOarele ^ ‘P1000, Splina: numai linul 

k V ^ 1 aoeste orffane* In dreapta, R e i c h .  a! găsii 
iicatul prolabat in torace, pfrintr’o  em ie diafragmatică.
niati»1 t ®. . . fo n ilo r  pe caire Je pot prezenta iorganele er-j
S U S S  ^ dep̂ nc^ te d^ em ie şi în afară 'de influftota 
cată so nmrlnr • d^frajgmatioa. netnaUmatică. Uecomplil4
AsRel d1̂ d leZ Um’ <hn partca Organelor endoptoradce. 
â î n i  d f  a 01111 cT m are nu are sac, iau naştere aderente 
em fo^ < £tre T 8ancIe omiatf  & pulmon. pleură, perieard. D a S  
primat el R'uP?°md coreşplunzătbr va ifi 'corn-.

K T t e & z t t A S ™ da B“ e* 61 f M
tice - nâ 1rÎ1iî!Îra81naÎi<1 - “ otoaumatică -  ca si cele trauma^ 
o ^ m ie  comi>.I,c? ' deseori treoe neobservată, ea fiind
clinice? a' °  enuc mtoma şi care scapă unei explorări!

congenitale -  \ w S T i’ a v ?  din emule UetraUmatice -

f “ „ra£ r ± c- x s i * r sdat numele de em ii asimptomatice. .«

temiilm? r î i n f ^ « a5UIlci cand se , manifestă, tahkm l clin ic  «Ii

pulmonare ’ ^  ^ t o ^tostinale, şi turburări < K d £

2 , Turburanle gastm-intestinale sunt foarte dese şi' foarte
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variabile. Caracteristic pentru aceste dureri. este că ele se mo
difică, prin schimbarea de poziffe a  bolnavului, ca în  cazurile 
descrii« de G a u d i e r * — L a b b é ,  B e m a r d  — D u n e t  şi ca 
în observaţia de mai sus. Vărsăturile au unele (particularităţi. 
E le se produc idupă ducerile determinate de ingestia alimen
telor şi apar* numai în poziţie ver t ica lă » in to le ranţa  gastrică 
dispărând [íjn diecubitus dorsal isau lateral—, după cum a  oh-1 
servat W a l t h e r ,  Glaiudier,.  W i a r t ,  A u v r a y .  Disfagial 
esofagiană, descrisă de D i v i s  şi disfagia paradoxală a lui 
L e i c h t e n s t e r n »  sunt atâtf de. rare, încât sunt lipsite de 
orice interes practic.

3. Turburările cardiol-pulmonare >se rezumă în gâfâială; 
«cjanoză, palpitaţii, aritmii. Ga şi semnele subiective, celle 
obiective, sunt atât de disparate şi lipsite de legătură, întrd 
ele, încât înmănunchierea lor în scopul de a  avea un tablou 
clinic definit, este cu neputinţă. Astfel, examenul clinic a l ab
domenului, nu arată absolut nimic.

La examenul clinic al toracelui, Se observă uneori, baza! 
emitoraoelui lărgită, cu imobilitatea coasteloir.

C a d e  şi M o n f t a z  au schematizat cele constatate la per
cuţie astfel: a) o zonă superioară mată. ootrespumzând formării 
aderenţelor, b ) o zonă mijlolcie sonoră, corespunzând jorga-r 
nelor cavitare erniate şi c )  o  zonă inferioară mată, corespun
zând diafiagmului. Se înţelege, că delimitarea acestor zone. 
adesea, este aproximativă şi câteodată imposibil de făcut.

La auscultaţie, se, constată scăderea sau dispariţia tör- 
tală a murmurului vezicular, frecături ca în pleurezia uscată. 
Uneori, tie (percep scpme ascultătorii »de pneumotorax (zgo
mote cinforioe, metalice, chiar Şucusiunie ipiocratiaă), sau de 
revărsat pleural. Zgoimotele idroaerioe. a u o  foarte mare im
portanţă semeiologică, mai cu seamă dacă se produc în timpul 
deglutiţii. E le pot fi percepute de bolnav, care atrage atenţia 
examinatorului asupra lor, aşa cuim 'a făcut gi bolnava nclastră.

Inima este mai totdeauna deplasată.
Altădată, insuflaţia gastrică sau colica, cateterisprul si 

pjuncţia, completau explorarea1 elinică. j
Azi, prin examenul radiologie, aceste manevre nu-şi mal 

au íróstul.
T r é m p l i ( é ! r e s —A. T a i r d i e u  şi G. C a n o t  au precizat 

însemnătatea examenelor radiologioe în studiul emiilor diafrag- 
ttratice. La noi. N. B a  n u  şi L. B o c  a au atras atenţia asupra 
Interpretării rezultatelor date de examennul radiologie, în 
diagnosticarea em iilor diafragmatioe.

J . Q u le n u  demonstrează că diagnosticul emiilor diafrag- 
matice este în întregime de domeniul radiologie. După acest 
autor, pot fi descoperite de oirice medic priceput, fără a  fi 
specialist. -

Sem nele rad io log ice1 sunt schematizate de Q u e n u  astfel:
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k  ! S n , aieU UinLrei w d iaoe în partea opusă ernii.

S a ^

« . c u A e j i S ““ “ “J*‘-I,inteni «Unstolari, colturi drep» 
c )  arcuri de cerc, întretăindu-se dujpă incidente variabili» 

tiuri ela«”“ Se,mcirc“,are' * * »  sau „ Jtipl”  S S T ^ ; :

)UXK“,' ,Se’ * lta i(â ” d < * !■ *
^  io combinare a, acestor imagini >

nuităţ i  acestu'a. aTmgmWia, cu întreruperea conţi-'

» ’«  .chestiunj  de amănunt sî
Aşa dar, J S S k u /  a c ^ J Z ’,  P  “ le dî" « '

d e dom eniul r a d h t n ^ J ?  ^m ijdm hugm 'atice este
pentru aceasta.  ̂ ca e singur oferă datele principale)

Astfcl;Ton'aCTa^ v t t S tej “mf n<: ”e5,i“,a r lta vre,TC-
unei,asemenea emil, Ia iohavi ^

r --- ---  viw -aiii*

clinice, poate V * d i Î i S r ^ ă r ă ^ f m ^ r ^  ~>aZaÎ numai pe dat« 
din emiiie difragmatic? ’n ’au f o T l ? ^  .practica- Aşa câte 
drept: dispepsli, f f i s t i t e * l e r l i S  £ u T <*} 
dicite. cardiopatii, p'eurezii S i n Y .  n i duodenal, apen- 
nară., anemii ş i  altele? I i :Ue’ tuberculoză pulrno-

de ^ t S p T d i S ^ l t i c l  £ iafraS™ tică poate fi deosebită 
fect regulată J  S î f  ?  ~carc uP»hra diafeagmului, per-
céa tom iqă § cavitatea abdominală\fe

radiologie, de d iv e r t S H r ^ o f a ^ e lT T 1? 8  ̂ ■mai greu’ c,liar 
Pot fi identificate, '^ a g ie n e  mferiobre, cari totuşi,

r £ T i n ? « , “ “  m rft « a ^ l t i S r ” ’

Aderentele, răsucii éa sau s^uele ^anelor emiaie. ^
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complicaţii neînsemnate, cari fără a fi exact interpretate, ;nu-s 
identificate decât numai parţiai, cu ajutorul examenului radio
logie şi mai întotdeauna, loperator.

Cât despre neoplasmele sau ulcerele gastrice ori duoden 
nale, acestea se pot ivi şi ca Jboale indeperidente, cum ar fi 
ulcerul duodenal, sau neoplasmul gastric.

Câteodată, ulcerul gastric găsit la nivelul erniar, este 
o  adevărată complicaţie, ca în cazurile citate de I a t c o b s e n ,  
B r i g h t ,  K ô e l e r ,  J a m e t ,  B r e i t k o p f ,  B a l f o u r . *  K i n -  
Jbô/ck^ S c h e w k e t ,  S c h e y e r ,  S a n g s t e r ,  B e r g e r e ţ ,  
J f iepp,  B o y s e n ,  I s e l i n ,  acesta producându-se prin pre
siunea şi iritarea orificiuiui erniar asupra peretelui gastric.

Tratam ent. Majoritatea autorilor susţin că em ia diafrag- 
frtatică diagnosticată, trebue neapărat operată.

In studiul lor din 1926, P a n c o a s t  şi D e L e s ,  în 252 
de cazuri necomplicate, intervenţia chirurgicală sistematică, a 
dat numai 23,8% mortalitate. Iar 126 de cazuri complicate 
de strangulare, operate, mortalitatea a fost de 52,1 % . Cu toate 
acestea, chiar aceşti autori sfătuiesc să nu se opereze erniite 
diafragmatice tolerate de[ multă vreme, şi cari nu determină' 
turb urări. In celelalte cazuri însă, intervenţia este necesară. 
Delà importantul studiu, prezentat de C o s  t a n t  i n i  şi M e 
n é  g a u x  Ia Congresul francez de chirurgie din 1935, pro
blema tratamentului emiei diafraigmiatioe n ’a suferit schimbări. 
Rare sunt cazurile, în cari indicaţia operatoare să fie discu
tată. Puţini sunt aceia, cari sunt contia intervenţiei sistematice. 
Astfel, B  r a i  né, sintetizând părerea acestora, crede, că în 
afară de emia cliafragmatică complicată, să nu se opereze, 
pentruca şi aşa, leziunea este June tolerată şi mai ales;, fiindcă 
recidivele sunt frecvente, ca în cazurile publicate de T i x i e r ,  
P a t e l ,  P o M o s s o n ,  şi B e r a r d .  După aceştia rezultatele 
tratamentului chirurgical ar fi sub aşteptări. Bien s a u  d e şef 
întreabă chiar, dacă intervenţia radicală ai- avea vreun interes! 
practic. B r e  c h a u t  spune că este bine să nu se intervină îin er- 
niiie voluminoase necomplicate, iar LioSeper atrage atenţib 
asupra proastelor rezultate dup|ă operarea acestor em ii. Mai 
mult, sunt erniile netranmatiee, în deosebi la dreapta, Unde. 
cura operatoare nu-i posibilă, ca în cazurile Iui D u r a  n d — 
C o l t ten .p t ,  V. D i l m i t r i u  şi unde numai frenicectomia a 
fost suficientă să ducă Ia uşurarea turburărilor, obţinându-se: 
idoar prin această operaţie, — pjaleativă,1 indirectă—, redu
cerea şi menţinerea — înf total sau în  parte —, a emii. A n d r é  
găseşte că în erniile diafragmatice netraumatice, tratamentul 
chirurgical este grav. A . G « r y ,  în teza sa, încheie că inter
venţia sistematică recomandată de J . Q u e n u ,  pare excesivă,! 
mortalitatea postoperatorie fiind pireă mare.'
' Contrar acestor păreri, mai mult singulare, «pari se referă, 
mai tu  seamă, Ia cazuri cu totul particulare, majoritatea aulo- 
■rilţr recomandă,— -ca regulă de terapeutică chirurgicală — in
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tervenţia, de îndată oe o erfnie dîafrăgmatică este diaginosi- 
ticată, fără a mai aştepta eventualele complicaţii.
 ̂ Pentru ernia d.airagmatică netraumatică, iără turburări, 

împărtăşim părerea^ lu i P a t e  l, d e a nu se opera sistem atic. 
La prim ele turburări seninalate însă, intervenţia are indicaţie, 
categorică şi fără întârziere. ,

' Cura operatoare a unei em il diafragmatice, pre de stop 
reducerea acesteia şi închiderea orificiului idiafragmatic. 
ic; 5- r ntm u?urar®a . intervenţii, s’a recurs la tot felul de artî- 
Itlcii. In excelentul raport aii iui C o s t a u , t i n i  'şi M e n e h  
g a u x ,  pitat mai suls, aceste artificii sunt descrise amănunţit..

măsură de prudenţă, nu se va neglija golirea tubului di
gestiv şi in special, spăiătura de stomac, înainte de operaţie* 
aşa după cum recomandă S c h w a r z .

Ca m tjloaoe ajutătoare, reţinem câteva cari în adevăr; 
înlesnesc mult intervenţia chirurgicală. Astfel, pneilm otoraxiâ 
artiiicial preoperator, aplicat prima oară de L a m b r e t .  este 
^comandat cu multă stăruinţă de G u i b a l .  M o u l o n g e t *  
î>fl|nty, D u v a i ,  Q u e n u ,  D i d i e r ,  M e n e g a u x .
' . in  scop mai mult de diagnostic, f f a y e r  se foloseşte şi dă 

pUeumopentoneu. T o t pentru aceasta S a n t y  — B a l l i v e t  
au japjlicat pleuroscopia.

Apoi, paralizia nervului frenic, temporară sau definitivă, 
ih x a ju l irenicului, cum îl numeşte L e r i c h e ,  (novocam S 
zlarea, iremcoiiza prin alcoolizttre, zdrobire, frenicotomia, frer- 
iucectomia, cervicală sau endotoracică), propusă de G o e t z e  
şa-a găsit o  aplicaţie practică, de mare importanţă; în chirurgia 
dnifragmidui, cu toată opoziţia lui M e n e g a u x .  Sfătuită
Î L *  i?* B ă k e s ,  P e r t h e s ,  ca interJ
venţie comphmentara, în cura-operatoare a emii diafragmatice* 
p a r ^ a  nervului frenic a fost însuşită şi aplicată; ? u  mult 

% roape toP chirurgii, printre cari notăm pe: H a - 
A m e H n ! »  Tn U e s iI a (i®> I l e d b  1 ofn, N o f r ,  O v e r h p l t ^  

r ’ Ş u v % .Q u e n  Pţ C o s t a n t i n i ,  P. D u v â i ;  
t ^ L,e n c h e » V i a n a y ,  P o u l i q u e n ,  B o n a f o s ,  G o -  

h ) e b e y r e ,  F a l k p ,  I a c p b o y i - c i ,  B n T g h e l e

Unei ernii diafragmatice netraumatice este în 
răporţ direct, cu aşezarea şi mărimea orificiului em iar D e

aCCStor ^ V ste ^  d a r ^ S t o
r * Î PJ ^ m a ? atttt P a t  o l, este adeseori greu de 

obţinut. Catcodata, este chiar cu neputinţă de a sutura o desH

tZ T s i t e  ind1^5aSmUlui’ CU margini slabe: astfel ^razun şi da-a mdicaţia operatoare nu este impusă de-o com- "
plicaţie serioasa^ cum ar fi strangularea, ieste mai bine să se re-
S r i  a  închide orificiuI- In asemeneamtervmiţm pe frepic, - -  operaţie paleadvă de nece-
S e c ă r i  R ?  ,du“  Ia « Ş a ^ m a r i ,  uneori echivalente unei 
vindecam n d r i n g t o n  lauda acţiunea frenirertomii i™-î«
dispariţia spasmului orificiul, ptrin relaxarea diafragmuluî™
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prin suprimarea crizelor de blocaj visceral. F uncie  
t a n o ,  D u r â n d  — L u t t e n o ţ ,  L e d o u x - L e b a r d -  1 hi-  
r o l o i x ,  V. D i m i t r i u ,  au practicat-o — la nevoie cu io 
los, deşi J u z  bas i c , ,  din principiu, se ridica contia acestei in
tervenţii paleative.

Singurul tratament raţionat a l uttei em u diafragmatice ne- 
traumatice, este cura opera M are: reducerea evisccraţn ş e » -  
chiderea orificiului. Pentru uşurinţa actului operator, ştimei 
că pe orice cale s’ar interveni, pneumotoraxul spoptan,1 cu 
toate urmările lui serioase —, iiu poate fi evitat, instituirea 
unui pneutmotorax artificial preoperatoîr, — ca pentru .toata 

‘ chirurgia e n d o t o i ă c i c â i  s’a  'diovieidit, dup|ă cjura! afirma 
C o tu r ty ,  de un mare folos. In  centrele mari chirurgicale, mo
dem înzestrate, unde aceste intervenţii se fac, sub baronara 
coza, în camere pneumatice, cu ipo sau iperpresiune, cu inha- 
laţie traheaiă sau prin ipepxesiune în căile respiratorii, aceasta 
problemă nu se mai pune. In centrele mici chirurgicale, du 
utilaj redus, prevenirea accidentelor, uineori alarmante, chiar 
grave, determinate de pneumotoraxul operator, este asigurată 
recurgându-se la pneumotoraxul artificial, realizat treptat, pre- 
operator. Prin aoesta, se uşurează şi reducerea organelor er- 
niate, cari deseori, când se intervine pe cale abdominala, este 
»împiedicată de aspiraţia endbtoracică, contra căreia M a y  o, 
W e i n b e r g ,  H e i d e n h e i m  au fost siliţi să rm irgă la sonda 
intrapleurală, trecută prin orificiul emiar. Dacă admitem cele 
susţinute de S a n t y ,  inSuflaţia pleurală preoperatorie,^ ur
mată de pleurpscopie, când această explorare este posibila, ne 
dau indicaţii preţioase, asupra, naturii organelor emiate m  
torace, precum şi asupra existenţii aderenţelor între acestea.

Intervenţiile complimentare pe frenic, dela novocainizare, 
până Ia frenicectomie, înainte, în timpul Sau după operaţie, 
înlesnesc mult reducerea ernii şi mai ales —̂ prin imobilizarea 
diafragmului 1—, închiderea orificiului emiar. Mai mult chiar, 
aşa cum a demonstrat P. D u  v a l ,  paralizia prelungită â fre- 

‘ nicului îngăduie, prin imobilizarea şi relaxarea muşchiului dia- 
îragmatic, solida cicatrizare a inelului diafragmatic suturat. 
Singura rezervă, ar fi asupra influenţii troficei, pe care para
lizia frenicului ar avea-o asupra diafragmului, ducând tocmlai 
la un rezultat contrar celui urmărit. Noi, am avut prilejul. în 
cazul de em ie diafragmatică netraumatică operată, — ca şi înl 
alte cazuri de chirurgie endotoracioă '<—, să apreciem însemnă
tatea atât â  paralizii frenicului, cât şi aceia a pneu'motorăxjUluji 
artificial preoperator.

In afară de anestezia rahidiană, numai când se operează 
pe cale abdominală — şi respectând indicaţiile acesteia — ală
turi de anestezia generală, anestezia loco-regională — atât de 
mult recomandată de S a n t y ,  pentru operaţiile pe torace—, 
infiltrând intercostalii şi linia de incizie, se pare a  fi din pe 
an ce mai preferată, mai cu seamă dacă se prepară bolnavul 
înainte de operaţie, cu opiacee. Obişnuim, pentra toate aneste
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ziile locale şi după cum a;u făcut-ţo L i o jţiy , D,i N la t a l e ,  
jN i n  o d o l a  Al a :no, — iar ia  noi- în careva cazuri Jt'lor 
ru m  b a r n ,  — să injectăm preoperator, ca anestezie de bază, 
di.audidui — scopoiaaiină.

Şcoa.a angio-saxonă, în frunte cu cea germană, găsesc 
anestezia generam superioara, folosind baro-narcoza, pentru 
a evita efectele pneumotoraxului spontan, fa cieschiaerea 
toiaceiui. Şcoarn americană, preconizează anestezia prin in- 
Iia.ape cu iperpresiune în câiie respiratorii, sau ca A l e l t z e r  
prin insuflate traneauă. Şcoala franceză nu eUe eclectică.

Se recomandă, ca bolnavul să fie aşezat culcat in po
ziţie laterală proclivă, cu membrul superior ridicat, pentru a> 
se lucra în bune conditami.

Lucrăiile experimentale ale lui C o s t a n t i n i ,  asupra chi
rurgii diafragmuuii, l-au dus la următoarele concluzii:

1. Executarea tennică a opciaţii.or asupra diafragmului 
este de obicei grea.

2. Gravitatea imediată a  intervenţiilor deschizând cavi
tatea pleuraiă, este serioasă.

3. Riezuităteie îndepărtate ale operaţiilor pe diafragUi, 
sunf în regucă generată satisfăcătoare.

Practic, în tiatamentul chirurgical al erniilor diafragma- 
tice, aceste conctuziuni s’au dovedit, în hună parte, înte
meiate. , ' .

Asupra că ilo r ‘d e .a :ces , în aceste intervenţii, părerile sunt 
încă împărţite. Astfel, calea abdominală, cu multiplele şi di
feritele incizii (subcostală, mediană, paramediană, incizii com
plexe, ombilico-costale), dau un acces mai întotdeauna sufi
cient asup.a regiunii de iucrat, aşa 'cum au dovedit-o H U- 
r i n g t o n ,  G r f m a u l t .  D i d i e r ,  Pa,vy,  J u z b a s i c ,  R u 
pe ir to ,— V a r g a s ' — A. L a r a c b ,  W e i s s ,  C o s t a n t i n i ,  
M i e n e g ă u x ,  E t i l è n e  — S i c a r d ,  P ^ ă u c h e t  — Lu qu e i t ,  
L e c e n e ,  B e r a r d ,  S o u p a u l t ,  B r e c h o t ,  D e n i s ,  D è l 
ia e  t, R o u h i e r. L e n o r m a n t ,  F i n s t e r e r, K u 1 1 n e r , 
W i e t t i n g ,  I a c o b o v i c i .

C atta toracică (toiacOtomia cu lambou şi rezecţia de 
mai multe coaste, propusă altădată^ de P e r m a n  şi P o -  
t e m s  ky ,  are numai o valoare istorică) prin incizie toracică 
antero-Iatprală, cu sau fără rezecţia coastei â şaptea, cu stabi
lirea — când nu s’a făcut preoperator —,. a unui pneumotorax 
lent, progresiv, pirin puncţie a Ia D e l a g e n i è r e ,  adăo&ânr 
du-i şi pa;a izia temporară sau definitivă a frenicului, oferă 
pentru unele em ii diafragmatice, o excelentă cale de acces. 
iGalea toracică a fost constant susţinută de S a u e r b r u c h ,  
D o n a t i ,  H. v. der B u r g ,  R. S a u v a g e - J .  M a t a e y J  
S a n t y  — B a  I i i  v e t ,  C r e y  s e i  — H e n r y ,  D a r g e n t ,  H a 
d e s ,  P i c o t —i H e r t e l ,  Y u i c h i , — A l g a ,  B i n h o l d ,  P e -  
c h a r d ,  B a u m i g a r t n è r .  , • - • • • - •
-  S te p h e â ţs , '  R o n h o m e  şi S o u p a u I t . s u n t  exclusiv 
pentru cafea toraiióa în em iile complicate la. adult. .* , .
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H e d  b l o n ,  citat de P a v y ,  studiind 1000 de cazuri* ^  
comandă formal calea toracică.

Calea toracorObdominală, simplă aşa cum a fost prolpusa 
de B e r a r d  — D u n e t ,  cu păstrarea marginei costale, săufciC 
două incizii a  la' R b e a u  me, a  fost înlocuită de toraco-frenop 
Japarotomie, iniţiată de S c h w a r z  şi descrisă de Q  u ie n u, 
care rămâne o cale de necesitate^

Âmănuntele cu avantajele şi dezavantajele fiecărei căi 
de acces, sunt descrise, în excelentul tratat de' tehnică chir * 
rurgicală de J . Q u e n u ,  precum şi în admirabilă tactică, ope
ratorie de C h a t o n  şi S t e r n .  C ;

Şcoala americană, în frunte cu H a i r i n g t o n ,  ppreferă 
calea abdominală. Şcoala germană, reprezentată prin S a u c r -  
b r ,u c h ,  este pentru calea ;toracică.

Până în 1946, H a r i n g t o i n  pe 105 operaţi, are 7 morţi 
cu 98 vindecări, şi două recidive, iar S a u e r b r u c h  din 83 
de operări, pierduse 5.

' ’J . Q u e n  u — ca şi L e c e n e ,  rezumând discuţiile care 
au avut loc, în ultimii ani, la  Academia die Chirurgie din Pa
ris, ajunge Ia următoarele ţoncluzii: ^

Calea de acces trebue aleasă, după caz, avâiid în ve
dere că leziunea este abdomino-toracică, ţinând seama de starea 
•generală şi condiţiile locale. Aşa, calea abdominală, buna 
pentru unele emii anterioare, sau antero-laterale, uşor acce
sibile şi uşor de redus, este calea cea mai benignă. Ea este 
insuficientă, pentru emiile adcrefnte, ireductibile. I|n schimb, 
calea toracică, este cea mai directă şi îngăduie liberarea ade
renţelor, verificarea dispoziţii organelor emiate, permite rer 
iducerea lor, şi sutura orificiilor emiaţe. Este cea mai bună, 
»pentru em iile cu sediu posterior. Totuşi, pe această cale, 
menţinerea reducerii organelor emiate, „— pentru sutura ori
ficiilor, —  este foarte grea, câteodată imposibilă, ceea ce a 
impus completarea ei cu o laparotoâiie. Din această cauiză, şi 
mai ales pentru regiunile profunde, când interveinţia este grea, 
Inumai toraco-ifrenodaparjoitomia duce la rezultatul dorit, ca 
în cazul Iui G u i b a l ,  ' ,

' In alegerea căii de acces, se va ţine seamă de felul emii, 
dreaptă sau stângă, de sediul şi mărimea prifidului icirniar. 
G a regidă generală însă, în eimiile diâfragmatice netraumatioe, 
se va începe prin timpul abdom inal, printr’o incizie om bilico- 
costală  şi dacă intervenţia nu poate fi dusă până la capăt, 

"se va transforma în ceea »ce Q u e P u  numeşte, faparoi-toraco- - 
condro-frenotomie. . '

Pentru L e r i c h e ,  în tratamentul unei ernii diăfragma- 
tibe, rezolvarea .problemei n’ar sta în calea de acces, ci în feliil 
de închidere al orificiului. Dună C o s t a  u t i n i  sutura trebue 
îsă fie solida, fără tracţiune. Pentru aceasta, propune avivareaţ 
•marginilor, sutura făcându-se prin fire nerezorbabile, în puncte; 
separate şi suficient de apropiate. In acest scop, P. D u  V a l

M. M. R.
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afirnía, că în chirurgia diafragmiilui, tehnica trebue simpli
ficată, pentru a  ajunge la interveniţii endo-toracice, ca şi m

Dacă o  leziune asociată — cum ar fi ulcerul gastro-duo- 
dénal, neopjasm, etc —, este ştiută dinainte, calea abdominala, 
se impune ca în observaţia lui B  r e  i k o p t .  ■

in  cazul operat de noi, Japarototaia a fost suficienta, 
pentru tratai ea cu succes a crnü uiairagmaticc. Alegerea acestei- 
căi, a  fost făcută, sub rezerva t r a n s f o r m ă r i i , m  nevoie — 
într’o  laparo-toraco-Ooindro-frenotomic, aşa cum propune B a s 
c a  I i s ,  pentru toate emiile diafragmatice.

Indiferent de ca.ea de acces, intervenţia chirurgicala are 
iun răsunet însemnat, aiupra cavităţii toracice. De aceia, iu  
griiirile post-operatorii cer multă atenţie. In alara de trata.- 
mentül obişnuit, — în care suliamidele şi mai de curând peni
cilina, preventiv, nu trebuiesc n e g l i j a t e , oputceele îşi pas 
trează locul de frunte, domolind durerile, calmand dispneea’ ,
şi liniştind bolnavul. . . . s ,

Se va supiaveghia cu atenţie, apariţia şi evoluţia exucta- 
tuiui pleuralţ când s’a închis per-primam. . w

C a în toate cazurile de chirurgie endo-toracioa, F. D  u- 
v a i  a  propus şi aici, aspirarea pneumo-toracelui, după închi
derea pleurei. Iar P. S a n t y ,  pentru a preveni blocarea aces
tuia şi apariţia exudatului, se foloseşte de drejnaj ui ireversibil, 
cu ajutorul unei sonde Pezzieir* laludat de G u i b a l ,  O o r  
y e r ,  M o u f o n g u e t .  -

In  cazurile com plicate 'de strangulare, , l i u ' g u i te r  —
B. D u  h a m  e l ,  J .  G o s s  e t  sunt pentru calea abdominală. In 
asemenea cazuri, S a u e r b i r lu c h ,  O v e r h o l t ,  C o S t a n t i n i  
fac numai frenioectomie. In asemenea cazuri, ni cam cura ope- 

, ratoare nu poate fi făcută, ;— şi unde numai f ren icec torni a 
tn’ar fi deajuns—, Se redurge Ia intervenţii paleative, deriva-i 
tive, — de necesitate —, ca entero-anastomoza, după mim a 
făcut J e t z e r ,  anastompza oolotab-oolică, ca în cazurile lui 
R o w i g ,  B a u m g a r t n i e r ,  sau simple colostofmii, ca in o b 
servaţiile Iui L o i w ,  F r i t s c h ,  obţinându-se şi aşa, vün- 
decareaj *

In em ia diafragmatică Strangulată, ‘ operaţia este gravă. 
Până în 1922, Q u e n u ,  în 52 de cazuri, dă o mortailitate, 
operatorie de 70°/o. Numai în 16 cazuri, emia a putut fi redusă; 
şi orificiul suturat, obţinându-se doar 9 vindecări.

' Pefntru tratamentul chirurgical a l ulcerului duodenal sau 
gastric, — când se crede că este indicat —, ca şi pentru un 
(neoplasm gastric concomitent, este bine să se intervie j în  al 
doilea timp. Câteodată, cunoscându-se mai diriainte coexistenţa 
unei em ii diafragmatice, cu un ulcer Sau neoplasm, se poate! 
interveni, numai pe cale abdominală, in scopul \de a tratai, 
amândouă boalele, în acelaş timp. Aceasta ar fi. idealul, dlacăi 
fiecare operaţie în parte, n ’ar fi îndeajuns de serioasă, ca săi 

î iqapună rezerve, »
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U iitiärile îndepărtate ale curei operatoare în emia dial- 
fragmatică sunt bune. Recidivele sunt rare. Se citeaza carurile 
lui Aine, E w a l d ,  R i a n c h i p i ,  R e i c h e ,  C o t t e .  H a 
ïr i  In g tom notează recidiva numai de două ori, în 98 de ca- 
zjuri operate şi vindecate.

L ’auleur apporte une observation de h. d. netraumatique congénitale, 
On a trrouvé dans le dôme diaphragmatique gauche un grand orifice. Par la, 
sont passées dans la cavité toraeique: la rate, une partie de l ’éstomac, 
du colon, avec le grand épiploon et une grande partie de l ’intestin grêle. ' 
I l  n’y a pas du sac. La malade avait des troubles d gestifs sérieux. En même 
temps, jellq avait iţnţ ulcère duodenal. I ’̂après l ’évolution de la maladie et d’après 
les cpnsstatations faites pendant l ’opération, l ’hemie était netraumatique. Très 
probablement, ejle, s’était fprmée pendant la vie intra-utèrine étant groupée, 
dans la catégorie 'des celiês1 einbrydnnaires, dites „fausses“. L ’ulcere duodenal 
s’était développé indépendant 1 de• Therme. Comme traitement, on a fait: 1) 
une paralisie du diafragme par la phrénicectomie cervicale ; 2) par un pneu
mothorax artificiel, on a obtenu graduellement, une pression , intrapleurale 
egale avec celle atmosphérique^ l ’hern.e à été ataquée par la voie abdominale, 
sons locale-anesthésie. Elle à été réduite avec facilité. L ’orifice diaphragmatique 
à été fermé, après avivement ayec de l ’in en points séparés, passés en „U“. Fer
meture per-primam de la paroi abdominale. Quelques jours plus tard, 
on à constaté un epanchement asséptique pleurral gauche, guéri par une 
simple ponction. .lièux semaines plus tard, on a procédé à une gastrectomie 
large avec gastro-jejunostomie termino-latè.rale, rétro-colique à la  R. Polya. 
La femme est partie' guérie et la guérison se mentient depuis plus de deux 
années. Rèyue générale de la question.

Der Autor ’ publiziert einen Fall von nicht traumatischen Diafragmal- 
bruch: durch' eine breite Öffnung linker Seite des Gevölbes Diafragm über 
ging in die Brusthöle: die ’Miltz, ein Ted 'des Magens, vom Colon ‘mit dem 
grossen Epiplonus und Jejun-ileon. Der Bruch hatte keine Hülle (Sack). Di® 
Kranke hatte arge Verdaunungsstörungen und »litt gleichzeitig auch an 
ulcus dnodeni. Nach Beurteilung der Krankengeschichte und nach Feststellung 
der Zerstörungen hat sich der Bruch nicht durch Traumatism gebildet, sondern 
•■wahrscheinlich hat er sich noch während der intra-uterinen Zeit gebildet und 

• ist daher als embrionar sogenanter falscher Bruch klassifiziert. Der ulcus 
trat nicht als eine Complication des ^Bruches auf. Als Behandlung wurde 
erstens die Diafragma paralisiert durch eine Frenectomie cervicalis. Nach dem 
wurde ein künstlicher Pneumotorax gemacht mit gleicher Pression als die 

I intra pleurale, also „O“. Nur nach dem wurde mit Lokalanestesie durch einen 
( schrägen Nabel Rippenschnitt der Bruch leicht reduziert. Die Naht der 

Diafragmatischen Öffnung wurde nach Avivierung der Ränder mit einzelnen 
Flachsfadenstichen gehäht. Ein postoperatorischer Pleuralexudat verschwand 
nach einer Ponction.' , » '

Nach 16 Tagen -wurde wieder mit Localanestesie eine breite Gas
trectomie mit Anastomose Retro-Çoüra gemacht. Die Frau heilte. D-e Heilung 
besteht seit 2 Jahren'. Durch diesen - Fair wird diesbezüglich ein Gesamt
überblick zur Feststellung dieser Frage gemacht. . .

!
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, Lucrări originale

UN ASPECT DE LA MÉTHODE EN BIOLOGIE;
LES „ABRÉVIATIONS-SYMBQLES",

LEUR UTILITÉ ET LEUR APPLICATION
- p,r ' , ,

Le P ro t E. C. CRĂCIUN

Le progrès éfficent, c'est à dire réel et rapide, en n'importe 
quel domaine des sciences demande, entre autres, des moyens 
d'expression en accord avec la pensée et avec les faits d'obser- 
vation lesquels en sont le fondèmeut premier. Il faut surtout que 
les opérations de la pensée ne soient pas entravées par les moyens 
de les exprimer. Sinon 1 effort utile du travail intellectuel se perd 
en opérations préliminaires, tâchant de chiffrer et de déchiffrer 
péniblement, tortueusement, le métabolisme des idées,

h n  d'autres mots, il faut donc réduire l'inertie qui s'oppose 
aux opérations de la pensée, en augmentant leur rendement et, en 
diminuant à l'extrême ia perte de temps, c'est à dire la plus grande 
nuisance d'une méthode absente ou incertaine.

Selon ces prémises, le travail des biologistes offre, de nos 
jours, des conditions pour le moins illogiques. C'est surtout vrai 
pour les médecins. Nous allons indiquer Drièvement quelques faits 
‘indiscutables, concernant scit les moyens d'expression, soit l’éco
nomie* du temps. v

' La biologie suppose aujourd hui, une très lar geinformatiori. 
Mais le médecin qui veut penser et agir en biologiste, ne pourra 
jamais vainere Un obstacle dont l'importance partique augmente 
sans cesse:' l'abondance des publications et surtout leur etenduje. ' 
On a cherché à y parer de différentes manières. Les «princes 'dé 
la science» ou 1 les ' grandes institutions peuvent sé payer le liiitei 
très utile, d’un secrétaire scientifique ou de tout un secrérariat, 
dont la tâche consiste à dépouiller les revues et âutrés publications 
sàiéntifiques.' Ou bien les chefs d'ecole s'associent dés collabora» 
teurs plus jeunes à cet effet. Tel Sir Thoms Lewis, le grand, 'car
diologue anglais : ii' né rédigeait persônrtellemertt qu'une partie’:dë 
ses publications, celle qui rapportait'seà!’p'rôprèis recherches.‘ lin
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.de .ses,, élevesse ^chargeait, de l'introduction, avec le bref rappel hisf 
torique et critique ,de-rigueur. On peut citer Alexandre DumaS 
<pè^e) qui avait; de nombreux-secrétaires pour documenter et situèr 
ses romans historiques. . )
i: . . .Evidemment, cette difficulté n'est pas recente; On y  a suppléé 
eij certaine mesure, , par , les périodiques spécialement destinés à la 
jjjblipgcaphie analytique,, tel le Bulletin de l'Institut Pasteur, ou les 
Biplogical Abstracts1,,'publiés en U .S.A :, ou les différents Cen» 
tralblatter en Allemagne,. etc. ‘ :
i ., ,Ceci souligne combien important il est de connaître dü moinâ 

en .partie des langues . éttangères, pour ne pas limiter ses s urces *  
d'information directe. . .
> , L'Index Medicus,, publié à Chicago,, par l'Association Mé

dicale Américaine, vient compléter cette suite imposante, par sa 
bibliographie simplement indicative, mais extrêmement precieusè, 
même indispensable, à , toute information médicale, tant sqit peu 
importante. • , ; ,

u II y a enfin, les, mises au point périodiques, dont les Biolo* 
.gjjcpl Reyiews, les Jahresberichte en sont le prototype. C'est 
l'exposé monographique de questions à .1,ordre du jour, par tin 
spécialiste, , avec bibliographie et critiques, encadrant parfois des 
•feçherches personnelles. -  1 5

Cet echaffaudage bibliographique, avec les fichiers personnels 
qu ceux des • bibliothèques, forment un ensemble de très larges 
propqrtions voire écrasant par sa masse. 11 devient pratiquement 
.impossible de lire, même dans sa spécialité stricte, les nouveaux 
travaux les plus importants. La plupart du temps on est forcé de 
se limiter aux résumés des périodiques analytiques. Pour les An
ciens travaux; on est obligé de s'en remettre aux traités et, manuels.

. Ceci apauvrit la pensée car entre la source d'observation et le  
lecteur s'interpose le «bibliographiste», le «résumeur». Seule la lecture 
en original des travaux-jalons, des auteurs classiques, permet de sui
vre de reconstituer, de s'assimiler la logique intérieure des créateurs 1 , 
en matière de faits, de méthodes, de pensées, de courants en mé
decine, et en biologie.

. . N'oublions pas que chaque spécialiste se doit de suivre aussi
les spécialités voisines. On avait, par exemple, organisé un «C'en» 
tralblatt fur Grenzgebiete der Chirurgie und der inneren Medicin» 
pour la frontière entre chirurgie et médecine interné. •

Ç)n trouve, dans toute cette game de publications, une pre
mière indication ,• après un certain temps accordé au triage il faut 
en acoorder plus pour l'étude proprement dite. ,

Mais le problème n'y trouve qu'une satisfaction partielle.
Des nouveaux moyens doivent être mis en action.

La. biologie medicale fait appel de plus en plus aux procé
dés nouveaux de pensée et d'expression. Certains de ses domaines 
en ont profité plus que les autres. Tel est le cas de la statistique 
vitale, de la démographie, -Même en clinique, un auteur suédois, 
Ralf Hallgren 1943, aplique l'analyse mathématique à certaines
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variations de la vitesse de sédimentation1 des globules rouges ea 
fonction de l'évolution de la maladie. De même vonBormaen 1943 
s'en sert dans ses études sur l'hépato-virose épidémique dans lâ 
région de Heidelberg.

11 est évident que tous les sujets rie se prêtent pas encore a 
une pareille analyse mathématique. Mais il faut esperer que, les 
progrès techniques aidant, il sera dorénavant possible de soumettre 
à l'expression logarithmique n'importe quel phénomène de ce genre.

S'il apparaît donc désirable de simplifier, de racourcir les 
opérations de la pensée, une première possibilité s offre sous le 
rapport des textes imprimés. On est déjà d accord de y apporter 
une première simplification en employant certaines abréviation, 
pour le système métrique et pour la chimie en spécial, etc. Pas 
exemple: B. C . G., rappelle le bacille Calmeite-Guérin, B. \V., 
désigné le Bordet-W assermann / eu bien: 7Bc. =  tuberculose , 
N , ti, B, L y ,'les différents leucocytes, etc.

On doit s'en inspirer pour remploi de certains termes qui 
reviennent surtout sur une même page, et surtout pour les t!™*?5 
'plus longs, par exemple: hépatite par sérum homologue =  H ori/ 
rheumatisme polyarticulaire aigu -  R. P A  •

Chaque domaine, chaque sujet se prête à certaines abrévia
tions particulières, tandisque certaines autres' sont plus largement 
appliquables.

, Ces abréviations, déjà entrées dans l'usage courant sont sim
plement insérées dais le te ï t ; ,  avec maj use îles séparées pardes 
points, s'il s'agit de plusieurs mots, soit par,une majuscule initiale: 
<Tbc.> et la. suite. Si possible, il faudrait leur accorder plus de 
visibilité, pour faciliter leur aperception. . . , .

La réalisation typographique devrait se servir de lettres itali
ques, ou plus épaisses, de manière à ne pas confondre ces sym
boles avec le texte. -

lin e  objection d'ordre technique se présente/ entre autres. 
Pour la typographie, un supplément de travail est necessaire pour faire 
alterner pendant une meme page/ deux sortes différéntes de carac
tères typographiques. Mais ce désavantage est largement compense 
par I'eff t optique qui en resuite: l'oeil saisit, même avant a y 
arriver, le symbole, justement parcequ'iL tranche sur  ̂ le reste/ la 
perception, l'interprétation du symbole disposé ainsi d un temps 
plus long et s'en trouve doublement facilitée.

Chaque exposé plus important, chaque monographie peut en 
adopter celles qui sont les plus nécéssaires, en les indiquant dans 
un tableau introductif: A  titre d'exemple, quelques abréviations-
symboles suivent. -

Pour gagner de la place, on peut supprimer tout signe d orto- 
graphie intermédiaire. Chaque terme commence par une majuscule. 
Au besoin, un intervalle les sépare. Une seule lettre y représente 
•certains mots, d'usage très répandu, tels: cellule, tissu, maladie, 
épreuve, réaction injection# èspace i —  spatîutn). Cette lettre est 
accolée au terme expliquatif réduit à une majuscule.



39

S'il s'y trouve un nom propre, il en résulte: GHsson, signi
fiant tissu de Glisson. On peut: a> typographie:-tout ce  symbole 
„  J S t e S ^itdiques; par te m p le , ou bien: b> mettre en itah- 
ques seulement <t> la lettre initiale,-signifiant : tissu, en 1 accolant 
sans intervalle au nom propre.

<Cap => 
CapB =w 
CapLy =  
Cel =  
<Adv — 
<Conj =» 
cEdt =a 
cEp =  
cKupffei— 
<Gig =  
•cHi =  
PI =

AP

AtrA
Bpr

Bps 
Deg 

. Hmr
m
H pl

Bilêm 
Bit < 
Bilur 
DD ’ 
End •• 
Ep
éBrPh

Chuick
Et
Ev
Ict
IctCat
IctPar

I

Pour l'histologie, par exemple 
*

capillaire sangu<n 
„ b liaire

lymphatique
cellule

»

n

adventltlelle 
eonjonçtive 
endothéliale 
ép thél ale 
de Kupfiier 
géante 
hystlocytaire 
plasmai, que

on pourrait proposer :
CRét == cellule réticulaire 1
gR =3 globule rouge
t  - =  leucoeyte

, IN, IL, IB, ILy =  neutrophile, etc.
■ Lbl =  lobules, lobulaire

sRE »  système réticulo-endothélial ,
s Virchow-Robin b  éspace périeapi Ialre de 

Virchow-Robin
sPor •= éspace porte 
tConj =  tissu conjonctif 
tGlissoii= » des gaines de Glisson

Ppur la pathologie anatomique, de
anatomie pathologique, pat— 

homorphie
i atrophie, dystrophie aiguë 
i blopuncture, biopsie pat as

piration
t biopsie chirurgicale 
s dégénérescence, dégénéré 
s hémorragie, hémotragique 
a hiperhémie 
= hyperplasie

Pour la clinique :
— bilirubinehémie 
= bilirubine 
m bliirulinurie 
=. diagnostic différentiel 
= 'endémie, endémique 
= épidémie, épidémique.
= épreuve à la brome-sulphone 

phtaléine
=  éoreuve de Quick
=  étiologie
=s évolution
=s -ictère, ictérique
=  „ catarrhal, soit disant
=  „ p a r e n c h y m a t e u x ;

commun

meme :
Reg «= régénération, régénété

Hptr =  hypertrophie 
M == moyenne
Ma =  macroscopique
Mi =  microscopique
Mn =  minimum
Mx =  maximum
Née =  nécrose, nécrotique
NI =  normal

ijCér =  injection intra-cérébrale 
il \i — # , musculaire
ijSc =  „ sous-cutanée ,
ÿV =  „ veineuse
ïndlct =  index ictérométrique selon 

Meulengracht
jnc s  incubation
Inf =  infection, Infectieux
mWeil — maladie de-Weil
rBe-ghD, Ind■ =  reaciion H. van den.

B rgh, directe ou in
directe ,,

Sy == syphilis 
3 bc == tuberculose 
Thêr =  thérapie
Uib, Urbg =  urobiline, urobllinogène
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■* ' Evidemment, ia terminologie scientifique internationale peut 
simplifier ces abréviations dans ce sens que par exemple: atrophie 
çiguë, commence aVec les mêmes majuscules dans la plupart des 
langues européénnes. Pour d’autres termes on pourrait faire appel 
à de termes latins, par ; exemple :• D x  dexter =  droit,- 5 in 
sinister =  gauche

Inutile de multiplier les exemples.
’ Si, en principe, on en accepte l’utilité, il ne reste que de 
choisir pouf diadique terme un symbole justifié, net. L'usage^ et 
le consentiment general pourront préparer la voie.
. Une autre suggestion se présente : pour mieux situer un fait 
scientifique, une opinion, un travail, un usage ancien l'identifie 
par un nom d'auteur. Il serait encore plus utile d'y ajouter-toujours 

'• l'année de sa publication : . Criweilbier 1829s SaBourin 1882, 
etc. Mais pour les travaux plus récentes, on peut employer: 
BaBes ’22  avec .apostrophe pour les deux premiers chiffres^ le 
tout sans intervalle. • .

D e'fait, chacun emploie, pour ses fiches, des abréviation- 
plus ou moins systématiques. Il ne s'agit que de généraliser, gras 
dulement cette pratique individuelle. Peut-être qu'un échange de' 
vues entre les spécialistes de tous, les'pays serait désirable.
. . . .  #

Par cequi précède, une suggestion est faite d'introduire dans- 
les écrits biologiques, un système d ’abréviations symboles, typo- 
graphiées en italiques ou petites capitales, dactylographiées en ma
juscules soulignées de points.

C e :i rendrait aux biologistes les même services que les for
mules rendent en chimie, en physique et en mathématiques.

Un pareil systheme soigneusement mis au point est recomman
dable pour l'économie de temps et pour la simplification des ope
rations de la pensée.

: Essayons de nous représenter ou en seraient restées la chi» 
mie, la physique et les mathématiques sans leures abréviations 
-symboles. __________

LES TROUBLES DIGESTIFS AU COURS DE LA FIEVRE 
RECURRENTE-

par
I. DUMITRESCO-POPOVICI

\

L'épidémie causée par la Spirochétose d'Obermeyer que nous 
avons pu suivre pendant ces deux dernières annéeç tant, à notre 
Service de l'Hôpital R. E . de Bucarest — qu'à la Clinique Mé
dicale de la Faculté de Timişoara — nous a permis de faire ces 
modestes observations qui pourront être utiles aussi pour le diag» 
nostic précoce de la maladie que pour son traitement.
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La question nous permettera également' de remémorer ; toute 
iune série de recherches expérimentales, qui ont été publiées dans 
lie compte rendu de la Société de Biologie de Páris en 1931 et 
dans une revue d'ensemble avec connexions •cliniques — en 1932 
avec notre maître Félix Rámond, dans la Presse Médicale.

Nous avons suivi plus de 200 cas de récurrentielles qui'ont 
présenté une gamme, tout à fait variée de troubles digestifs des 
plus simples et banaux aux plus graves. : :

Quelquefois-'le syndrome abdominal prend une allure si! dra*> 
matique que-les malades, au lieu d'ètre étiquetés comme telsf- sont, 
dirigés'vers le service de Chirurgie d'urgence; : 1 \

> Dans la thèse inaugurale de notre élève’ Angelesco, à la 
Faculté de Médecine de Bucarest, nous avons décrit en détail tous 
ces variétés cliniques observées.-En lignes générales, les manifes
tations digestives de la fièvre récurrente sont assez précoces. 
Quelque fois en pleine épidémie, les manifestations digestives sont 
leS premiers signes de diagnostic. Dans beaucoup de cas nous 
n'avons pas attendu la confirmation du laboratoire avant d instituer 
le traitement ,- la fievre, la congestion des conjonctives et surtout 
les troubles digestifs, étant le fil directeur du diagnostic 'différen- 
tiel — avec le typhus exantématique. Les manifestations digestives 
au cours de la maladie ont été signalées d'ailleurs, ' comme dans 
toutes les maladies iafeçtieuses — par différents auteurs — dans 
beaucoup de publications, ainsi que dans des traités classiques. Nos 
observations au cours d'une épidémie d'une telle importance nous 
ont permis de rapprocher ces manifestations digestives, avec nos 
faits, experimëntaux d’autrefois. Ces faits cliniques — d'une valeur 
presque expérimentale — eux-même — viennent confirmer ce que 
nous aviens esquissé avec M. Félix Rámond dans nos travaux 
susmentionnés. ,

Nos travaux experimentaux sur le lapin, ainsi que sur le 
chien, nous avaient montré que l'injection intraveineuse de pyo» 
cyanique provoque une élimination presque immédiate du bacille a 
travers les muqueuseà gastriques, bulbo-duodénale,- coeco-appen- 
diculaire ,- puis l'élimination s'arrête, mais il reste quelques microbes 
immobilisés dans l'organisme/ ganglions, rate,- le divers histiocytes 
— ou ils continueront à se développer,- à un moment, assez nom
breux, ils reviennent en circulation, sont éliminés par le foie, le 
rein et surtout la muqueuse digestive. Le cycle se reproduit jusqu'au 
moment ou l'organisme acquiert des pouvoirs bactéricides suffisantes 
pour juguler l'infection menaçante.

Nous avons ainsi expérimenté avec toutés sortes de produits ,- 
colorants, comme le bleu de metylène, des corps solubles comme 
le salycylate de soude, une iodure,- une bromure ou enfin un sel 
de fer, de mercure, de cuivre, de plomb, de bismuth etc. On con- 
State une élimination très précoce, au bout de cinq minutes] et 
relativement courte, puisqu'elle est terminée en grande .partie au 
bout de trente à quarante minutes.

Cette élimination — aussi pour les substances chimiques —
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que pour les microbes — s'effectue avant l'élimination rénale ou 
biliaire qui, plus tardive, la double d'abord  ̂ puis la continue, au 
bout d'une demie-heure,- Cette courte période de temps correspond 
en clinique au frisson initial. Si dans cet intervalle très court, on 
intervient avec la médication bacteriostatique, aujourd'hui si à la 
mode — ou avec la médication spécifique — dans nos cas des 
troubles récurrentiels — on a toute la chance de juguler immédia
tement la maladie. Il est utile également de vidanger, contenu gas
trique et l'intestin pour empêcher la reabsorbtion, u'expérimentation 
prouve en effet qu'au cours d'élimination et surtout à la fin d'éli
mination, la muqueuse digestive jouit d’un pouvoir inverse, celui 
d'absorbtion. Il faut noter que l'absorbtion s'effectue surtout par 
les parties faiblement éxcrétrices.

M iis il „ nous a paru que meme sur les animaux d'experiences 
ce double passage à travers la muqueuse la modifie dans son 
aspect structural / quand l'élimination et la réabsorbtion se repettent 
plusieurs fois, il est naturel que ces modifications de la muqueuse 
s'accentuent, et que les troubles cliniques soient plus apparents. 
A  la vérité ees éxpériences semblables furent déjà faites, ainsi pour 
les éliminations microbiennes, que pour divers d'autres produits. 
Ribandeau,. Dumas et Harvier, Calmette et Guérin, Charles Richet, 
pour ne citer que quelques- uns — avaient déjà montré l'élim na
tion microbienne au niveau du grêle et surtout de la zone appen
diculaire. Simici et Dimitriu avaient noté la présence de l'urée 
dans la l'estomac et avaient également expérimenté avec la ro- 
damine.

Pour notre part, nous avons rèpris systématiquement ces éx- 
periences dans le but de préciser tous ces faits, plus, au moins 
épars dans le littérature médicale, et nous sommes arrivés à cette 
conclusion, que la muqueuse gastrique, bulbo-duodénale et coeco- 
appendiculaire, possède un pouvoir d élimination très marqué pour 
toutes les substances en circulation, surtout accidentellement que 
ce pouvoir était très précoce ce qui explique qu'il ait échappé à 
la sagacité de beaucoup d'experimentateurs, ne durent aussi qu'un 
temps relativement court, une demi-heure environ.

Pour ce qui est des substances normales circulantes, nos ex
périences, nous ont prouvé qu'elles ne s'éxcrètent que lorsque elles 
ont atteint une concentration suffisante qui constitue le „seuil," de 
leur élimination. Pour ces substances circulantes normales l'éxcré- 
tion par la muqueuse, digestive s'éffectue en rapport avec l'oraire 
d'ingestion d'aliments, et surtout quand la fonction d'excrétion hépa- 
to-rénale est vicariante.

Le sucre, par exemple, qui s'absorbe et se transforme très 
vite, apparaîtra très rapidement dans i'intestin tandis que l'urée et 
l'acide urique, dont la formation demande plusieurs heures, ne se 
décèlent que longtemps après le repas. Au cours^de certaines né
phrites le pouvoir éliminateur de la muqueuse digestive se développe, 
s'amplifie, et nous voyons apparattre, tant au niveau de l'estomac 
qui'au niveau de l'intestin des lésions congestives, plus ou moins
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-marquantes, qui se traduiront par des vomissements et de là di
arrhée. Les manifestations' digestives observées par nous, au cours 
de la fièvre récurrente ne sont que la traduction de 1 élimination 
à  travers les muqueuse gastrique, bulbo-duodéna e et coecoappen- 
•diculaire, des toxines et des germes spirochetosiques. L  élimination 
sera plus ou moins massive en rapport avec l'état générale du ma
lade eţ de l'état de ses émonctoires, les réactions histo-anatomiques 
■de là ’muqueuse d'une part —  et les manifestations douloureuses 
<Tautre part — vent détérminer les troubles digestifs variables de
<jas à cas. . . ’ , , . . .  ' ' _

I â fièvre récurrente est une maladie caractérisée chmquement 
;par un accès de fièvre continue, suivi de plusiçqrs rechutes, sé
parées par des périodes d'apyréxie/ elle est due au spirochète 
d'Obermeyer. Il faut noter que les troubles digestifs au cours de 
’la fièvrç récurrente se manifestent surtout au cours de 1 accès te* 
•brile. O r le spirochète est présent dans le sang de l'homme seul- 
•ement pendant les périodes de fièvre. Il disparait complètement 
pendant jes périodes d'apirexie. , ... , ■ '

E n  intervenant avec la médication spécifique on aboutit 
rapidement à la jugulation de l'accès. La cessation de? la fièvre 
amène la disparition dans le sang des spirochètes. En même temps 
-on assiste à la disparition des troubles digestifs même quand le 
syndrome est d’une gravité exceptionelle. U est classique, quele 
debut de la maladie se fait d'une façon brutale, par un frisson vi
olent intense, et la température monte en quelques beurej> J 1 
ou 41„- Des nunifestations digestives comme la nausée, les ballone- 
ment, les régurgitations et meme les vomissements paraissent dans 
des premières heures, avant que la température monte. C  est la 
période de défense de l'organisme contre 1 invasion spirochétosique 
et les manifestations digestives ne sont que la traduction de cette 
lutte de l'organisme qui èherche à se débarasser de ces germes.

Une fois la fièvre installée paraissent les autres signes d in
toxication générale de la sépticémie, surtout- la curbature. Ces 
douleurs multiples siègent dans les ^muscles, particulièrement aux 
membres inferieurs. Les nausées s 'i îtensifient, suivies souvent de
vomissements. La sensibilité des zones soushépatique et splénique 
augmente,-et souvent nous assistons à l'installation d un̂  flanc droit 
douloureux. Ces manifestations ne peuvent être attribuées au syn
drome méningéal que l'on voit s'instaler quelques fois, car celui-ci
peut souvent être absent. '  . ,

La splénomégalie et l'hépatomégalie se note un peu pluş tard 
accompagnée ou non d'un subictère, ou d'un ictère qui peut prendre 
une allure grave.- Parmi les signes l'intoxication et d insuffisance 
hépatique on peut .noter l'herpès labiale. ' . .

Il est difficile de différencier parmi ces troubles, les manifes
tations digestives qui soyent dues à la toxine microbienne ou a la 

spirochète proprement dite. Il est naturel de . nous demander si 
des spirochètes actionnent par une toxine elaboree  ̂ou par leur 
.présence dans l'organisme. Notons que pendant 1 acces les spiro-
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,chètes pullulent r dans,, ,1e ;sang- dans une concentration extrême- 
met marquée, leur ; nombre» variant; de 10 à 100 millions par cç. 
;Une fois l'accès passé o u ,interrompu par la médication spécifique,, 
on ne trouve pluş de , trace des spirochètes dans le sang. L'appa» 
,rition et surtout la disparition rapide des germes, qui pendant l'ac
cès se trouvent en une pareille concentration ne peut pas se faire 

. .sans 1 atteinte du système vasculo-capilaire des' systèmes éliminatëurs: 
ret des organes richement vascularisés comme le foie et la; ratfe. 
Philibert considère les modifications structurelles qu'on marque après 
la fièvre récurrente comme des lésions indirectes, mécaniques •.voir 
irritatives, dues aux troubles vasculo-capilaires. Oettinger et H el- 

.breich éxpliquent les quelques érruptions rozéoliquës observées; au 
cours de la fièvre récurrente, comme des embolies de' spirochètes; 
aglutinée intra=capillaires. D e pareilles manifestations cutanées sont 

;d'ailleurs assez rarès et cette èxplication ne peut être tout à fait 
~ valable, surtout que le..traitement avec les sels arsenicaux, qui ,ame^ 

nent la jugulation si prompţe de l'accès ne s,accompagne jamais de- 
pareilles éruptions, h

Nous, devons nous résumer au mot de Hayern qui écrivait 
-textuellement que„ tout corps ou substance nuisible arrivant à  l'ès» 
.stomac -par la voie bucale ou par l'intermediaire du courant san~, 
-guin peut être cause de gastrite.» .,

. ; i ’ H y a longtemps que Téohari avait également demontré- 
. éxpërimentalement chèz le cobaye, à la suite d'injections de tu - 
fbérculine, des lésions nettes de la muqueuse stomacale. L'élimi
nation des microbes comme dans la fièvre récurrente, doit être 
étudiée à part: les microbes sont doués d'une vitalité et d'un po
tentiel propre qui font que leur éxcrétion n'est pas aussi simple 
que celle des toxines ou des produits chimiques, tout en suivant 
les mêmes fois générales. La réaction de la muqueuse digèstive 
peut se manifester par une simple congestion, par des éxulc,érations 
inféctées, ou même par une gastrite flegmoneuse, .dans des cas 
extrêmement rares.

L'éliminatiou microbienne à travers la muqueuse digestive est 
ainsi responsable de 1 beaucoup de manifestations cliniques. Au 
cours de la fièvre récurrente ces manifestations tqut à fait passa» 
gères ne deviennent que rarement chroniques. Le plus souvent elles 
disparaissent une fois l'accès jugulé ou terminé. Mais la variété 
de ces maniféstations digestives, comme formes cliniques et comme 
gravité est tout à fait remarcable: dès le commencement, la fièvre 
récurrente débute par un embarras gastrique. La langue devient ra
pidement saburale et en même temps on note le ballonement ab
dominal èt une anoréxie marquée. Nos malades ont présenté des. 
vomissements dans une proportion. de 15»20*/0. Ces vomissements 
sont devenu - dans certains cas presque incoercibles et n'ont pas 
cessé qu'à une thérapeutique spéciale, de piqûres d'insuline et l'ad
ministration de vitamine Bi par la même voie. Les vomissements 
avec un caracter alimentaire d'abord, devenaient rapidement billi- 
aires. Leur volume était également variable. Dans certains cas;



nous avons noté une quantité appréciable dé liquide vomi, qui 
•deshidratait vite le malade. A  coté des vomissements, il faut citer 
tout une série de troubles entero-colitiques, le plus souvent mani
festés sous une forme de diarrhée. ,Le nombre de selles de 20 à 
3 0  par jour avec du tenesme prennent un caractère muco-sanguino- 
lent et peuvent simuler une vraie dysenthèrie. Dans certains cas 
les phénomènes entero-colitiques se manifestent par une diarrhée 
profuse qui coexistant avec des vomissements rebelles et abondantes 
donnent une forme clinique de fièvre récurrente avec déshidrata- 
tion. Au coup d'une pareille évolution le récurrent, dans un court 
ïnterval de 5-7 jours, le délai d'un accès febril, diminue en poids 
de 5 à 10 ou même 15 kg. Ces dernières formes sont tout à fait 
comparables au cas d'urémie avec évolution gastro-intestinale. 
D'ailleurs le mécanisme de production est presque identique et il 
est possible que les causes prédisposantes soient les mêmes.

Au lieu de la diarrhée dans d'autres cas nous avons ren
contré des constipations. La constipation ainsi que le ballonement 
doit être attribué surtout à un déreglement du système nerveux 
végétatif. L'atonie intestinale ainsi que l'atonie gastrique peut très 
lie n  être en corrélation avec l'inflammation de la muqueuse sous- 
jacente. L'intoxidation générale de l’organisme a certainement sa 
part de contribution à l'installation de 1 atonie, ainsi qüe de l'ano
rexie, l'inappétence, et de cette langue saburale caractéristique. 
Nous avons noté également des tremblements vermiculaires de la 
langue qui sont habituellement sourtout au cours du tiphus exant
hématique.

Parmi les signés digestifs au début de la fièvre récurrente il 
faut noter l'enanthème buco-pharingien qui est évident sourtout 
quand il accomplagne le catharre conjonctival,- quelques fois nous 
avons rencontré une verritable angine. .

La symptomatologie digestive au cours de la fièvre récurrente 
peut s'accompagner des syndromes douloureux abdominaux. Ces 
couleurs variables en intensité prédominent quelques — fois la 
scène clinique et prennent une allure dramatique.

Ainsi nous avons rencontré des cas. qui simulaient un ulcus 
gastrique en imminence de pérforation. Ces malades, èn dehors de 
l'anoréxie, et 'des vomissements présentaient des douleurs épigas
triques spontanées et à la pression, ainsi qu'une défense muscu
laire. Nous avons noté également une hiperéstesie cutanée de la 
zone épigastrique.

Les manifestations de la- zone coeco-appendiculaire sont 
encore plus fréquentes. Plus d'une fois le diagnostic d'appendicite 
aigue s'impose. Nous avons insisté continuellement à notre clinique 
de rimiçoara ainsi que dans notre service de l'Hôpital Regina 
Elisabeta, sur la possibilité de cette fréquenté erreur de diag
nostic. Ces malades présentent de l'anorexie, des vomissements et 
surtout une hiperestésie de la zone coeco-appendiculaire avec de 
la défense musculaire. Cette complication se note surtout, chez 
les individus avec une appendicite latente. A  l'opération on trouve
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un apendice congestioné, boursouflé et souvent on constate des 
adhérences préexistentes. 1 a température elevée, ainsi que l'état 
général de malade avait forcé'la main du chirurgien. Il y a tout 
de même des signes de diagnostic différentiel au début d'une épi® 
démie. L'hiperleucocitose satelite d'une appendicite aiguë est sub- 
stituée ici à une leucopénie, et en plus, en plein=accès récurrentiel 
il est rare de ne pas trouver les spirochètes. :•

Récemment à l'Académie de Médecine de Bucarest M .M .. 
Zamfir-Râmniceano et Giuglea, rapportaient une appendicectomie 
practiquée en plein accès de fièvre récurrente. L'opération n'em. 
menant la défervescence et l'amélioration de 1 état général, la ma»; 
lade continue a fébriciter encore 6  jours, Après un delai d'autres- 
7 jours d'apirexie la malade présente un deuxième accès de fièvre 
et l'examen hématologique montre la présence de la spirochète 
d'Obermeyer. Le traitement spécifique amena vite la guérison..

Un syndrome hémorragique avec hématemese et mceléna nous 
avons plus rarement rencontré. Nous avons plus souvent rencontré 
l'épistaxis qui ne guérit qu'avec le traitement sulfarsenobenzolique..

Au cours de l'accès de la fièvre récurrente on note une sen
sibilité constante des hipohondres droit et gauche. Le foie et la. 
rate augmentés de volume sont sensibles à la préssion et on re
marque également une hipersensibilité de la zone cutanée respective.

Nous pouvons affirmer que la sensibilité spleno-hépapque au 
cours de la fièvre récurrente est le symptôme abdominal le plus 
constant. D'ailleurs la chose parait toute à fait naturelle. en pens- 
sant à la riche vascularisation de ces organes et en nous rap
pelant la richesse en spirochètes du sang de ce ; malades. '

L'ictère qui prend rapidement l'allure d'un ictère grave au 
cours de la fièvre récurrente est une complication assez redoutable. 
Cet ictère n'est pas si rare qu'on pense. A vrai dire tous les 
malades au cours de cette infection présentent un certain degré 
d'insuffisance hépatique. L'urine de tous ces malades contient de 
l'urobilinogèné décélable avec le réactif d'Erlich. La bilirubinémie 
est également augmentée. I 'ictère .qui vient compléter le tableau 
clinique de l'atteinte hépatique a été observé par nous dans une 
proportion de plus de 15"/0. :

Nous avons du même histologiquement étudier l'état de la 
cellule hépatique de ces malades à l'aide de la biopsie pratiquée 
par une ponction du foie. Avec M . M. S . Nicolau, Ristea et 
Bâlbâie noüs avons montré dans un court travail, l'utilisation pra
tique de cette biopsie obtenue par une ponction hépatique., La 
game de ces lésions est d'une variété assez notable et va jusqu'à 
la dégénérescence graisseuse du foie.

I n  s est demandé si l'ictère, sourtout l'ictère urobilinurique 
qui complique la fièvre récurrente est la conséquence d'une alté
ration céllulaire hépatique ou doit être afribué à un procès d'hé- 
molise. tin  effet l'ictère est quelques fois dissocié et la réaction: 
indirecte de Fymans Van den Bergh montre dans certains cas, 
une bilirubinémie indireçte augmentée. E n  plus la splénomégalie 
plaide dans le même sens <Bals et Voiculescu).
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■ D'après notre oppinion l'ictère de la fièvre récurénte doit 
être considéré tout à fait comme l'ictère de la hépatite spécifique/le 
traitement sülfarsenobenzolique qui parait paradoxal à première 
vue, amène la jugulation rapide de l'accès: récurrentiel et l'arrêt de 
l'évolution du syndrome ictérigène. Les lésions histobiologiqes des 
sections du foie prélevées par la ponction ou apres la necropsie 
nous permet de considérer l'ictère récurrentiel comme la conse» 
quence d'une hépatite sereuse dans le sens des vues d'Bppinger.
Le traitement spécifique institué en temps utile arrête les lésions 
dans ce stade. La non intervention p o u s s e  l'évolution histologique 
vers la dégénérescence aiguée du foie. : ;

Nous n'avons jamais rencontré le tableau histo»pato!ogique 
dë l'hépatite épidémique que nous avons décrit avec M. M . 
Nicolau S. Ruge, Portocale, Motoc et Bâlbâe en 1944. Le procès 
hépatique est réversible même quand l'évolution clinique prend un 
aspectvd'insufisance grave, hépato=renale avec un taux d urée ex« 
tremement haut. Le prognostic dépendra toujours de la capacité de 
régénération du parenchime hépatique. De plus de 200 cas de 
récurrentielles suivies dans notre service, nous n'avons^ a noter 
qu'une mortalité de 2 cas avec cette complication d'ictère grave. 
Pour le prognostic il faut tenir compte des tares hépatiques préex« 
istentes et aussi de • tares rénales et de 1 état _ du système cardio* 
vasculaire. ’ , 1 - -

- Au cours de l'évolution de l'ictere grave on peut assister a 
l'apparition de troubles nerveux comme le délir, des halucinatîons, 
la carphologie etc. ainsi qu'à une crise sanguine manifestée par 
l'apparition de l'epistaxis, du purpura et de selles sanguinolentes.^

1 es lésions microscopiques sur les coups des biopies 
sées par la ponction hépatique varient d un stade a 1 au re de la 
maladie. Au commencement de l'ictère, c'est plutôt un oedème qui 
modifie la cito»arhitectonique du foie. Les lobules ne pi é: entent 
plus leur délimitation normale et l’aspect générale de la structure 
devient disimétriques Le syndrome ictèfique plus avance fait paraître 
des lésions de dégénérescence granulo«graisseuse et une pulvérisation 
citoplasmique de la céllule hépatique. Les capilaires sanguines ainsi 
que les vaisseaux de l’espace de Kieman, énormément, distendus, 
aissocient, les cordons hépatiques. Des hémorragies microscopique et 
le liquide d’oedeme ainsi que d’infiltrats de polynucléaires et des 
cellules rondes, s’observent sur toute le champ microscopique.

. L ’oecene réalise une hépatite diffuse/ les lésions de capilarite sui- 
. vent et dans des cas plus avancés se réalisent des trombus multi" 

pies qui préparent 'la dégérérescence granulo-graisseüse. On peut 
également observer une dégénérescence hyaline ou *vitreuse.

•A la nécropsie de nos cas létales nous avens trouve Un foie 
augmenté' de volume, congestif, rouge*uniforme a la section.

11 est donc entendu que certainesportions de la muqueuse gastro-intestinale, 
à un .moment donné du travail de la digestion, sont douées d un pouvoir élimi
nateur pour les déchets de la combustion organique. Ces pouvoirs excréteurs
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s’amplifient encore pour les substances accidentellement en circulation et surtout 
pour les microbes des diverses infections générales. La fonction excrétrice de la 
muqueuse digestive peut-être accessoirement vicariante de celle du rein, de la 
peau ou du poumon. Mais com ne la réabsorbtion suit de très près l’élimination, 
cette fonction est de second plan.

Au cours de la fièvre récurrente les multipls manifestations digestives 
qu’on observe à tant la période de début que pendant l'accès peuvent être 
attribuées dans la plus grande partie, à l’élimination massive et précoce des spiro
chètes à travers la muqueuse gastro-intestinale.

La fièvre récurrente est une maladie caractérisée cliniquement par un 
accès dî fièvre continue, réalisant le type de sépticemie aiquë. Au cours de 
l’accès qui est suivi de plusieurs réchutus s’effectue une élimination massive de 
spirochètes. L’élimination qui commence dès le début du frisson, se continue 
jusqu’au moment où l’organisme a aquis des pouvoirs bactéricides suffisantes 
pour juguler l’infection, c’est-à-dire 6 ou 7 jours.

Cie mécanisme explique la précocité des manifestations digestives qui se 
continu :nt jusqu à la fin de l’ac:ès. La jugulation de l’accès par le traitement 
sulfarsenobenzolique amène aussi la jugulation des troubles digestives, car l’éli
mination des spirochètes â travers la muqueuse ne s’effectue plus.

La diversité des formes cliniques de ces manifestations digestives de la 
fièvre récurrente s ’e tplique par une sensibilité spécia e des divers segment* 
gastio-intesunaux, anté ieurement afféctés, ainsi que en rapport av.c des circon
stances spéciales variant de cas à cas.

La concentration des spirochètes qui varient de 10 millions à 100 millions 
per cc. de sang, au cours de l’accès, ainsi que leur volume et leur caractère 

. spécial de mobilité-ils traversent lés filtres de porcelaine-explique la fréquence 
des manifestations digestives au cours de la fièvre récurrente

-es arguments doivent être considérés aussi pour les manifestations 
hépato-spléniq^es et pour les insuffisances hépato-rénales graves, avec urémie
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Laboratorul de toxicologie a l Inst. medico-legal 
■ »Prof. D-r M. Minovici* Bucureşti

CONSIDERAŢIUNI ASUPRA OTRĂVIRILOR MORTALE 
* CU ALCOOL METILIC

de
Prof. N. I- IOANID şi GH, D. BORŞ

Boyle (sec. X V II), în cartea să „Chemisfa Scepticus” apărută 
pe Ia 1661 , spune că „lichidul care se obfine la distilarea uscată 
a lemnului şi numit elementul vo'atil şpirtos sau mercurialul lemnului, 
jiu este un element simplu ci constă dinfr’un amestec de lichide, unul acru 
şi altul indiferent’ şi care nu era altceva decât alcoo'ul metili.c impur..

In ediţia următoare a lucrărei sale, Boyle, pomeneşte şi de 
inflamabi'itatea „elemeniului vo'atil spirfos” pe care de data aceasta 
li numeşte „Adiaphorous Spirit” . ,

Aoeasfă descoperire a Iui Boyle, a foit neglijată până jn  1819 
când Taylor, descoperă din nou alcoolul meii ic în produsele- dela 
distilarea uscată a lemne'or, produs căruia îi stabileşte proprietăţile, 
iar în .lucrarea, sa, publicată - în „Phiîosophical . Dournal” arată că
acesta se deosebeşte de spirtul de vin, deoarece riu dă eter cu acidlul
sulfuric, din care cauză îl numeşte „Aether pyrolignicus” 1).

In 1835, Dumas şi Peligot fac un studiu comp ecf a lucra alcoolu
lui metilic, spirt de lemn sau metanol, stabilind că acest produs tre- 
bue pus în grupa alcoo'ilor. ,

. Alcoo'ul metilic se obfine prin disfiarea uscată a lemnelor, şi 
se găseşte în comerţ ca produs brut. Alcoo'ul metilic a putut fi ob
ţinut şi pe cale sintetică, metodă care constă din trecerea unui curent 
de vapori de apă supra-încălzifi peste cărbuni înrobiţi, în prezenţa ca-< 
talizori'or. .

Industrial se prepară dintr’un amestec de oxigen şi oxid' de 
carbon, Ia 400° temperatură şi 200  atmosfere presiune,- cafalizor
fiind oxidul de zinc.

In America, ca şi Ia noi -.de altfel, alcop'ul metilic se obţine 

M. M. R. _ 4
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mimai din distilarea uscată a lemnelor, metodele smtet.ce actuale 
fiind prea costisitoare pentru comercializarea Iui, cu atat mai mult 
cât se* cunoaşte cantitatea imensă de lemne pe care o poseda a -

C€aStâ Produsele acide şi gudronoase,. condensate din distilarea lemnelor, 
sunt supuse unei redistilări obfinându-se un produs bnut, in concen
traţie de^ 80°/o alcool metitic, din acesta pnntro rectificare ulterioara 
se obţine alcool meti'ic de 9 5 %  şi mai departe, acesta supus unei 
rectificări perfecţionate dă un lichid complect dezcdpnzat, confinand

p f. 4 -  66°, are miros pufin particular, cu greu putandu-se deosebi 
de alcoo'ul etilic. Nu are întrebuinţări medicamentoase,  ̂ in schimb 
este materie primă şi indispensabilă în industria matern or co.orante
şi chimico-farmaceutice. . £ ,„ t eHlic

Din nenorocire, fiind mai eft.n ca preţ fata de alcoolul etihc
este introdus în m od  fraudulos în băuturi e  alcoolice, mai a.es in cele 
cu esenţe aromatice, cauzând accidente grave.

Problema accidentelor provocate de ingestia alcoolului metilic din 
băuturi falsificate prin înlocuirea alcoo-u ui eti ic, s a  pus pentru p n m  
oară - în 1909  cu ocazia intoxicatiunilor in masa petrecute la Buda 
Pesta apoi în 1912 cu o ocazie similară Ia Berlin şi apoi în America, 

promulgărei legii Iui Volstead (1918 ) -  referitor la p r o -  
S b ^ m u î  alcoolului -  care interzicea prepararea şi consumarea

alcoolul metilic era = cut în Sta- 
tele-Unite sub diverse denumiri populare sau de contrabanda ca: Mu - 
haltan spirits, Colonial spirits, sau bon d Or etc., iar la ,
j T d u S r i  *  spirt W  TocHnic P « .,»  numel« *  Metanol.

oklolul mente, ore umătoorele foMbmn- 
ta i ,  Ia Jm ahrano alcoolului « l i * ,  in infusirifc
pararea produselor chimico-farmaceutice, in industria cu'onlor, a  la

“ '" " 'in a m o n  olcoalul mridle «
a) Spirtul de lemn brut care conf.ne .8 0 — 85 %  alcool _ mofete, 

având ca impurităţi u n e le / aldehidé şi este u n  amestec cu miros de- 
. S g S ,b “  D a u i t a  sa pupa™ Jw tu,antal P«nlm n ^ » 1“1 *  

si anume- 3 p. alaool metilic brut şt 1 P- ulei metil cetona.
? bT  A iu lu i metilic, conţinând 97o/o alcool\ p  3 J  j r t !  
are miros suportabil. Este alcoolul metilic cel mai des uzitat m fraude.

c) Alcoolul metilic rectificat puiând ajunge pana a . ° r  f " ," i  
trafie de 9 9 ,5 % , este incolor, cu miros asemanator celui de alcool
etilic si are punctul de fierbere +  66° . . ,.

Toxicitatea alcoolului metilic a ‘ fost mult controversata de di-

^  £  legea Iui Rabuteau şi Richardsobn -  lege care stabi
leşte că toxicitatea alcoolilor creşte cu numărul atomi pr de carbon 
_ !  ar urma ca alcoolul meii ic să fie cel mbi pufin toxic.. .
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Cercetările lui Nicfoux şi Placef4) au arâial însă că -alcoolul 
metilic, iace excepfie defa această lege, fiindcă deşi trial pufin toxic 
penfru animalele inferioare Ia cele superioare, în condifiuni determinate,' 
poate produce alterări grave secundare, ce se manifesta în special prin 
atrofia nervului optic,

Tot aşa Doffroy şi Serveaux5) -arată că alcoolul metilic, deşi 
cap de serie al alcoolilor, nu este mai pufin toxic decât alcoolul etilici.

Toxicitatea alcoolului metilic s’a crezut în primul rând că ar 
fi datorită inpurităfilor pe care acesta Ie confine. Mai târziu însă, in
toxicaţiile în masă —  cu alcool metilic —  petrecute Ia Buda-Pesta 
in 1909, Ia Berlin6) în 1913, când 70 de indivizi au murit In- 
toxicafi, iar alfi 95 au rămas infirmi pe toată viafa, cazurile pe
trecute Ia Offen burg şi Münster.7) în 1916, când au sucombat 20 
de persoane, cât şi infoxicafiile întâmplate Ia noi în 19 2 0 8) şi cele 
din Odesa şi Suedia din 1932 9) au dovedit că alcoolul' metilic, chimici 
pur, este tot atât de toxic ca şi cel industrial.

Otrăvirile cu alcool metilic apar mai mult sau mai pufin sporadice.
Astfel, din statisticile a 46 districte din Anglia şi Ţara Galilor, 

în qnul 1936, din 44.525 condamnări pentru befie, 746 au fost 'da
torite befier cu alcool metilic.

Primul factor care a contribuit Ia promovarea otrăvirilor cu alcpol 
metilic, în America, a fost însăşi legea prohibifionismului. Astfel în 
Statele-Unife, în 1926 au fost observate: 25 mori' Prin alcool metilic 
Ia Buffafo: în 1928, 34 Ia New-York; în 1929, 30 Ia Illinois, iar în 
primele 15 zile ale lunei Aprilie 1930 au fost observate Ia New-York, 
30 cazuri de alcoolism' acut (datorite pfcoolului etilic) şi 37 intoxi
ca fii cu alcool metilic.

In privînfa ioxicifăfii alcoolului metilic fafă ide cel etilici se constată 
că în doze similare este mai greu, suportat de indivizi şi animale. 
In această privinfă lucrările Iui Norris10) sunt concludente,

, Rafiunea efectelor diferite ale alcoolului metilic fafă de cel e - 
tilic asupra organismului animal, este explicată de Rindeauu ) prin 
aceia că oxidarea alcoolului etilic se face. repede, iar acea a alcoolului 
metilic foarte încet. Alcoolul metilic, dupe cum am arătat rriai sus, 
este încet oxidat şi rezultă din această oxidane produşi oare sunt mai 
pufin toxici decât el (aldehida formică şi acidul formic).

De altfel s’a constatat Ia lucrătorii care manipulează alcoolul me
tilic, că urina confine aldehrdă formică în oanttiafe apreciabilă fiindcă 
ea reduce imediat solufia Fehling.

Experienfele Iui Olivari12) au arătat că dozele morfale de alcool 
metilic pur sunt diferite pentru diversele specii, de animale, astfelI 
16,2 cmc., pentru 1 kgr., greutate de broască; 11,5 penfru şoareoi 
şi 9,5 pentru cobai. In ceace priveşte alcoolul metilic industrial, a -  
cesfe doze sunt mult mai mici, din cauza impurităfllor pe care acesta 
Ie confine şi care sunt mai toxice decât el.

Otrăvirile cu alcool metilic pot fi intenfioinafe (crime şî sinud- 
cidert) sau accidentale, iar căile de pătrundere în organizm pot fî: 
gastrointestinală, pulmonară sau cutanată13).

Ingesîia este forma cea mâi obişnuită de introducere a toxicului 
în organism.
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, ' Dupe Hubord23) ori şi care car fi modul de introducere- al toxi
cului în organiza*. în intoxicafia acută se pot distinge trei forme:, a) 
forma uşoară cUgrefuri, ameţeli, etc şi1 dupe câteva zie individul poate 
fi vindecat; mai târziu îşi pot face aparifia turbu’ărilor vizua.e, maţi 
mult sau mai piipn pronunfate, b)’ forma gravă se manifestă cu g-rejurr 
persistente, gastroenterită, etc.i iar turburârile vizuale pot conduce la 
cecitate; c) forma cu colaps merge până Ia comă şi moarte, caz în. 
care gravitatea stării bolnavului depinde de cantitatea de alcool me- 
tilic ingerată, cât şi de predispoziţia individului fafă de această substanfă..

Dupe cum se vede în toate formele simptomul caracteristic este 
dat de turburârile vizuale. ) :

Dislage şi 'Wirldhausen7) «au arătat că în cazul otrăvirilor ai: 
alcool meii ic se observă: dureri violente de stomac, vărsături, diaree; 
(deranjări în respiraţie, ameţeli, nebulozităţi în -.vedere, fenomene cari. 
se pot produce brusc, sau treptat, cu pierderea vede.ii unilaterală sait
chiar lla ambii ochi. >

Jn afara intoxicaţiilor acute cu băuturi conţinând cantităţi mari. 
tde alcool metilic, von Fellenberg 24) aminteşte turburârile vizuale, —  
cauzate de intoxicafia cronică şi observate printre locuitori cantonului 
Lucerna (Elvefia centrala), cari consumă o băutură populară fabricată 
din pere şşi denumită Trăsch, băutură care conţine în mod normal alcool 
metilic în proporţie de 1, 3—4 2 % . !

Având în vedere toxicitatea alcoolului metilic, în nici un aaz 
el nu trebue pus în consumafie25).

Dupe cum am văzut alcoolul meti ic a ocaz.onat cel mai a- 
idesea intoxicafii din. cauză, ca a fost fraudulos introdus la fabricare« 
-băuturilor alcoo'ice (intoxicaţiile colective din 1909 de'lp Buda-Pestaj, 
din 1912 dela Berlin, din Statele Unite din 1918 în timpul prohi- 
bifionizmului şi din 1929 dela noi); deasemeni s’au constatat acci
dente Ia lucrătorii din industria lacurilor, sau Ia cei ce lucrează îrt 
industria celuloidului, urţde se întrebuinţează acetona, care poate con
ţine până Ia 50°/o alcool metilic3).

PohI26) explică mecanizmul otrăvirii cu alcool meii ic, prin aceia 
că el se transformă în organism în acid formic, spre deosebire de 
alcoolul eii ic-care dă naştere Ia acid carbonic.

Harnack şi Schmiedeberg27) confirmă opinia Iui PohI, dovedind 
că toxicitatea particulară a alcoolului meii io este dato ri’ă acidu'lui for
mic, care în cantitate de 0,50 gr. pe Kgr., greutate de animal, de
termină simptome asemănătoare şi comparabile acelora observate la 
întoxicafiile cu alcool metilic.'

Schroback şi Keeser28) au identificat prezenta aldehidei formice 
în lichidul cefa'o-rachidian al animalelor intoxicate cu alcool metilic 
şi au observat că leziunile produse experimental cu aldehidă < formică 
sunt identice cu cele produse de alcoolul metilic.

Din lucrările diverşilor autori se constată că alcoolul metilic 
nu este toxic prin el însuşi, ci din cauza că prin oxidare dă naştere 
la produşi toxici (formaldehidă şi acid formic) iar formarea progresivă 
a acestor produşi explică apariţia tardivă a accidentelor. Acest lucru 
de altfel a contribuit în foarte mare măsură să nu se poată stabili
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doza toxică. Pe dealtâ parte, Ia unii indivizi poate fi vorba de a 
idiosnicrazie care măreşte imunitatea ceace explică oazurţle relatate 
în literatura de specialitate11) când trei persoane au consumat înpreună 
aceiaşi cantitate de alcool metilic, prezentând fiecare alte simptcane, 
iar ca deznodământ doi. au murit iar al treilea a orbit.*

In acelaş sens Comora29) a arătat că la New-York, (în in
tervalul de!a 17.XU.1919 Ia 1.XII.1919) In şapte cazuri de intoxi
caţie cu alcool metifrc, una din victime a murit Ia I 1/  ̂ ore; iar co- 
lejalte două una Ia 10 minute, a doua Ia V2 oră, dupe internarea lor 
în- spital.

La examenul anatomo-pato!ogic al indivizilor morfi în urma o- 
trăvirii cu alcool metilic, se constată/ nefrită parenchimatbasă acută,

Fenomenele de. acidoză constatate Ia autopsie pot fi socotite ca 
un factor important în ac[iunea toxică a alcoolului metilic şi de aceia 
Harrop şi Benedicaf30) au preconizat bicarbonatul de sodiu, ca mijlod 
de tratament în intoxicafiunile cu alcool metilic. Eficacitatea acestui 1 
tratament este justifica'ă prin eliminarea anormală —  în otrăvirile cu 
alcool mefi ic ■— de acid formic prin urină31).

Către sfârşitul anului 1928, Ia noi în fără, mai mulfi, fabrican}!' 
de băuturi alcoolice, nedându-şr seama de accidentele grave pe care 
le-ar putea provoca alcoolul meti'ic, Iau substituit în mod fraudUlosj 
alcoolului etilic Ia prepararea diverselor băuturi alcoolice (vermut, vin, 
cognac, Iiqueur, efc.). De pe urma acestui fapt s’aiu petrecut nu
meroase cazuri de intoxicafii mortale care au fost cercetate în Institutul 
Medico-Legal „Prof. D-r M. Minovici” şi anume:

1.. O. H., în etate de 38 ani (I. M. L. dos. 733/1928), de profesiune1 
fesător, în ziua de 28 Dec. 1928, ora 10 seara, consumă bere şi vin. După 
2—3 ore i se face rău, se plânge de dureri de cap, de pierderea vederei, 
are convulisuni. Aceste simptome agravându-se, pacientul încetează din viata 
în aceiaşi zi, la orele 2 noaptea.v La autopsie se constată: congestia generali- - 
zată la toate organele şi în special la creer şi rinichi, iar la  analiza toxi
cologică, se constată prezenta alcoolului metilic. Dozat s’au găsit 1,5 coeficient 
de imbibare alcoolică.

2. G. 8 ., în etate .d e 30 ani, (I. M. !L. dos. 738/1928), consumă 
împreună cu precedentul oantităti apreciabile de vin şi bere, prezintă ace
leaşi simptome şi Sucombă la 24 ore dela ingestie. La autopsie se constată 
leziunile caracteristice intoxicaţiei cu alcool metilic. La analiză s’a găsit 
1,6 coeficient de imbibare alcoolică.

3. L. P., în etate de. 45 ani, (I. M. L. dos. 8/1929), de profesiune
servitor, consumă la ' 1 Ian. 1929, vin şi rom, după ‘puţin timp se simte 
rău, se plânge de dureri la  epigastru, vederea îi este întunecata şi sucomba 
după 8 ore deiă ingestie. La'autopsie se constată prezenta leziunilor carac
teristice inloxiactiei cu alcool metilic. Prin dozare s’a găsit 1,8 coeficient de 
imbibare alcoolică. '

4. Individul Ş. y . (I. M. L. dos. 10/1929, în etate de 45 ani, . 
consumă împreună cu precedentul diverse băuturi alcoolice şi după 24 ore. 
dela ingestie, sucombă, La autopsie1 se constată congestia organelor, a seroa-
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selor şi mucoaselor. Analiza chimică arată prezenta alcoolului metilic in 
sânge, prin dozare' s’a găsit 1,5 coeficient de imbibare alcoolică.

• 5. D. V., în etate de 39 ani, de profesiune funcţionar comercial,
(I. M. L. dos. 32/1929), consumă în ziua de 7 Ian. 1929, împreună cu doi 
prieteni, liqueur, seara i se .face rău, iar în dimineaţa zilei de 9 Ian., 1929, 
sucombă. La autopsie se constată congestia generalizată a organelor, focare 
hemoragice la plămâni, sufuziuni sanguine în mucoase.şi seroase, congestie 
intensă renală. La analiza chimică se constată prezenta alcoolului metilic. 
în sânge şi dozat s’a găsit 1,25-coeficient de imhibare alcoolică.

j 6. Individul M. M. (I. M. L. dos. 46/1929), în etate de 46 ani, de 
profesiune muncitor, consumă ţuică, după 2 ore prezintă fenomenele carac
teristice intoxicaţiei cu alcool metilic, iar a doua zi sucombă. La autopsie 
sej constată prezenta leziunilor caracteristice intoxicaţiei cu' alcool metilic. 
Ahaliza chimică arată prezenta în- sânge a alcoolului metilic şi prin dozare 
s’i, găsit. 1,5 coeficient de inhibare alcoolică.

7. Individul A. B. (I. M. L- dos. 61/1929), în etate de 28, ani, de 
profesiune muncitor, consumă la 29 Ian. 1929, 10 vermuturi cu sifon, iar 
a  Jdoua zi sucombă. La autopsie se constată- aceleaşi fenomene caracteristice in- 
'toxicatiei cu alcool metilic. La analiza chimică se constată prezenta alcoolului 
mitilic, iar la dozare s’a găsit 1,05 coeficient de imbibare alcoolică.

8. Individul G. R. (I- M. L. dos. 259/1929), de profesiune agricultor, 
în etate de 38 ani, f  iind la  o nuntă, consumă timp de două zile împreună 
cu prietenul său J .  D., patru sticle de rachiu de. drojdie.. După 12 ore 
în etează din viată. La autopsie se constată leziunile caracteristice intoxi
ca iei cu alcool metilic. Dozat s’au găsit 1,8 coeficient de imhibare alcoolică.

.9. Individul J .  D. (I. M. L. dos. 264/1929), în etate de 29 ani, 
coi sumă împreună cu precedentul rachiu de drojdie.. Sucombă după 24 ore. 
Aitopsia arată aceleaşi leziuni congestive, caracteristice intoxicaţiei metilice. 
Li analiza chimică se constată prezenta alcoolului metilic şi coeficient de im- 
bilare alcoolică, 6.

10. Indiivdul G. M. (chim. dos. 20/1929), ‘ în etate de 34 ani, face 
ch f cu vin şi liqueur.' A doua zi prezintă simptomele caracteristice■ intoxica
ţii. cu alcool metili«, iar a .treia zi sucombă. Cadavrul a fost îngropat, iar în 
urna' unui denunţ, s’a cerut tdesgroparea, care a fost efectuată .după 10 
zils dela deces. La analiza chimică s’a'constatat prezenta alcoolului metilic 
în sânge şi coeficient de imbibare alcoolică, 1,5.

11. Individul I. S. (chim. dos. 24/1929), de profesiune lucrător, con-
suiă rom şi vin negru, a doua zi consumă din nou aceleaşi băuturi. Spre 
seiră prezintă pronunţate turburaşi vizuale, dureri de cap, etc. iar a treia 
zi, către seară, sucombă. La autopsie se constată aceiaşi congestie generali
za ă a organelor. La examenul chimic s’a identificat prezenta alcoolului me
tro  in sânge şi coeficient de imbibare alcoolică, 1.

12. Individul J .  Ş. (chim. dios. 44/1929), în etate de 63 ani, de pro-
' faiune agricultor, la un chef consumă rachiu de chimion. Sucombă .după 24

oib. dela ingestie. La autopsie se" constată leziunile congestive caracteristice 
ilioxicatiunilor cu alcool metilic. Analiza chimică arată prezenta alcoolului
mitilic. Dozat s’a găsit coeficient de imbibare alcoolică, 2,5.

\ —
Menţionăm că în afară de cazurile descrise mai sus, au mai

f  st câteva cazuri de otrăviri cu alcool metilic în Moldova şi Buco
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vina, iar analizele au fost efectuate Ia laboratorul de Toxidologie' 
din Iaşi.

Recent noi înşine, —  în urda cercetărilor făcute în două cazuri: 
de otrăvire cu un „Anliger”, —  am identificat şi dozat alcoolul m e- 
tilic, a'ături de ceilalţi componenţi ai acăstui lichid32). ,

In cazurile amintite mai sus, nu s’a" făcut repartiţia toxicului 
în organe, nu s’a căutat a se pune în evidenţă produsele de dedublară 
ale alcoolului mefilic şi nici nu s’ja cercetat acţiunea putrefacţiei 
asupra toxicului, din care cauză credem necesar să arătăm rezul
tatele • obţinute de noi.

^  ^» *

In cazurile pe care Ie descriem mai jos este vorba de intoxicaţie ■ 
accidentală în masă cu alcool metilic (chim. dos. 24/1942).

a) In gara C. fiind în trecere mai multe vagoane cisterne, din cârd. 
unul s’a defectat şi care conţinea alcool metilic, a trebuit să fie trecut în 
altă cisternă, care era mai mică decât cea' defectă, astfel că a rămas în 
aceasta din urmă o cantitate oarecare de alcool metilic. ,

Ţigănimea dintr’un cartier apropiat, al gărei, a furat acest alcool în 
noaptea de 21-22 Fcbr. 1942, şi l-au consumat neştiind că este toxic.

Din relatările unuia dintre supravieţuitori, reese că unii âu consumat 
alcoolul diluat cu apă, iar alţii l-au consumat ,,ars cu zahăr“ şi au prezentat 
următoarele simptome: dureri de cap şi abdomen, cecitate, etc.

Victimele au fost în număr de şapte: 1. copilul Ch I. în etate de 12 
ani. 2. bărbatul C. I .* E .  în etate de '32 ani. 3. bărbatul M. I. în etate 
de 38 ani. 4. femeia S. S. în etate de 45 ani. 5- femeia S. E. în etate 
de 48 ani. 6. femeia B. D. în etate de 72 ani, şi în fine 7. bărbatul J .  L. 
în etate de 73 ani.

La autopsie se constată: hemoragii, subconjunotivale, plămânii edema- 
tiaţi şi cu uşoare congestii, exalând miros de acetonă, mucoasa stomacală, 
la toate cadavrele este hiperemică şi îngroşată, iar conţinutul prezintă miroa 
de acetonă, mai mult sau mai puţin intens. Intestinele au mucoasa hiperemică, 
ficatul are c.uloarea galbenă, este foarte friabil, cu degenerescentă grăsoasâ, 
rinichii, la toate cadavrele, sunt mai mult sau.mai puţin măriţi şi de culoare 
brună pestriţă-turbure ' de consistentă redusă. La restul organelor nimic 
de semnalat.

Pentru examenul toxicologic, dela t oale cadavrele 'au fost trimise spre- 
cercetare : numai sângele şi conţinutul stomacal. '

Izolarea - alcoolului metilic a fost făcută prin distilare şi dozarea con
form metodei Nicloux, iar rezultatele obţinute sunt exprimate în coefi
cienţi de imbibare alcoolică şi se găsesc expuse în tabloul de mai jos.

No. Humori Cantităţi luate 
în lucru

î
c. i.

2
C. I. E

3
M. L.

4
S. S.

5 ’ 
S .E

6
B. D.

7
J. I.

1 Sânge 10 cmc. 1,2 2,25 1,9 3,2 2,9 4. '  8

2 Conţinut
stomacal n »

»
J,6 2 2 .1,9' 2,25 3,5

/
6
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In niciunul din cazurile descrise mai sus nu s’a găsit prezentă alde- 
hida formica şi nici acidul formic. • ’

•b) Mài multi indivizi au consumat în seara zilei de 26-27 Aprilie 
1945, la un chef, • cantităţi apreciabile de băuturi alcoolice (chim. dos. 52, 
53 şi 57/1943). Unii dintre consumatorii acestor băuturi alcoolice au decedat 
în ziua de 28 Aprilie, între orele 7 şi 23. , Victimele au acuzat cefalee, 
dureri abdominale, iar unele au prezentat şi fenomene de orbire.

Din declaraţiile unora dintre supravieţuitori, reese că toti au consu
mat băuturi alcoolice, preparate cu alcool _adus clandestin din alte regiuni 
şi vândute tot aşa mai departe .consumatorilor.

In urma cercetărilor făcute s’a constatat că alcoolul cu . care ierau 
preparate aceste băuturi, eră alcool metilic.

Cu această, ocazie, au decedat următorii opt indivizi: 1. C. I ., bărbat 
în etate de 45 ani; 2. R. F., bărbat în etate de 53 ani; 3. V. A., bărbat 
în etate de 38 ani; .4. E . A., bărbat în etate de 40 ani; 5. ' D. 3., 
bărbat în etate, de 54 ani; 6. M. S., f emeie în etate de 39 ani; 7. A. C., 
femeie în etate de 48 ani; 8. T. C., bărbat în etate de 55 ani.

1 La toate cadavrele, în urma autopsiei, s’au constatat următoarele le
ziuni:' plămânii sunt intens congestionati, mucoasa stomacală, la toate cada
vrele, este hiperemiată, intestinele au numeroase pete echimotice, ficatul este 
mărit de volum şi la secţiune, substanţa corticală şi medulară, este conges
tionată. La restul organelor nimic de semnalat..

Din comemorativele şi concluziunile raportului medico-legal, reese că 
moartea a» fost • cauzată de o intoxicaţie în masă, cu alcool metilic.

. La examenul chimic s’a identificat prezenta alcoolului metilic . în 
sânge şi organe, iar datele obţinute se găsesc expuse în tabelul de mai jos.

No Organe sau humori C. I. 
1

R. F. 
2

V. A. 
3

E.A.
' 4

D. S.
5

M.S. I A. C. 
0 7

T.C,

1
»

Sânge

cmc. alcool metilic găsit în 1000 gr. organe

r
3,1 1,6 2,5 4 2 1,5 5

2 Conţinut stomacal 1,5 1 0,8 1 1,0 1 0,9 1

3 Stomac 0,3 0,6 0,3- * ' 1

4 . Rinichi 0,4 0,3 2 • 0,25

’ 5
1 '

• Plămâni , 0,25 -

6 ' Ficat 0,3 0,2 • 0,6
f

7 Urină

--- r~
2,1 2



Izolarea alcoolului metilie din organe s’a făcut după metoda Jucke- 
mack 33), care constă în a trata organele'mărunt tocate, cu 15—200/0 clorură 
Mie sodiu şi acidulate cu acid fosfor ic, după care se distilă încet pe baia de 
clorură de calciu. Se recuperează o cantitate de distilat egală cu aceia a 
organelor luate în lucru, iar distilatul astfel obţinut este supus unei noui 
distilări, în aceleaşi condiţiuni, culegând o cantitate de lichid egală cu jumă
tate din cantitatea de organe luată în lucru.

In acest ultim distilat se cercetează prezenţa aldei formice libere şi a 
•alcoolului metilie. ,
. ■ In cazul când aceste cercetări 1 au dus la rezultate negative, se pro
cedează la cercetarea acidului formic. ,

' Pentru cercetarea acidului formic au procedat astfel ■ lichidul distilat 
obţinut mai sus, după filtrare este J  neutralizat cu soluţie n/10 hidroxid de 
sodiu şi evapoTat apoi într’o capsulă pe baia de apă, până la circa, 1 cmc. 
După acidulare cu acid sulfuric se face reducerea formiaţilor la aldebidă for- 
mică, în' prezenţa magnesiului şi se cercetează apoi aldehida după metodele 
cunoscute. ' ,

In cazurile deser se .mai sus, numai în urină s’a găsit prezent acidul formic. 
c) Mai mulţi indivizi (chim. dos.'76/1944), de profesiune marinari, s’au 

întâlnit pe un şlep, în ziua de 25 Mai 1944, invitaţi fiind de individul Z. M., 
să petreacă împreună. Acesta a adus o sticlă presupusă a conţine ţuică, din , 
■care au băut. După câtva timp s’au simţit rău, cu dureri abdominale şi . 
vomitări.' Cu toate îngrijirile date, doi dintre ei au sucombat în ziua 
de 26 Mai 1944, iar ceilalţi trei în ziua de 27 Mai 1944. In cabinai M 

• care au petrecut, a fost găsită sticla corp delict, din care au consumat şi care 
mai conţinea circa 250 cmc. lichid.

Victimele au fost: 1. H. S. în etate de 30 ani; 2. Z. M. în etate 
de. 30 ani; 3. S. I. în etate de 30 ani; 4. P / A . în etate de 30 ani: 5. 
J .  F . în etate de 25 ani.

' La examenul medico-legal se constată la toate cadavrele următoarele. 
meningele sunt hiperemiate, de asemeni şi mucoasa 'gastrică, ficatul hiperemic 
şi rinichii sunt puternic congestionaţi, în restul organelor nimic de semnalat.

Pentru examenul toxicologic s’au recoltat j^rmătoareţe humori: .sânge, 
urină şi conţinut stomacal, în ‘care s’a identiroat numai alcoolul -metilie 
şi aldehida formică, iar dateife obţinute se găsesc în tabloul de mai jos.

No. H u m o r i

Alcool metilie, cmc. găsit la 1000 gr. 
. material luat in lucru

Aldehidă
formica

Acid
formic

■ Analize făcute la 5. VI. 1944

C a z u l

1 2 3 : . 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Sânge 2,6 0,60 3 1,9 1,65 Prezentă Absent

2 Conţinut
stomacal -1,2 3 0,95 2,6 1,8 » » fi »

3 Urină 1,9 2,6 3,2 1,8 3 'fi n n a
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Analiza a fost repetată la .un an dala prima (5 Iunie 1945), şi nu 
is’a mai găsit alcool metilic, ci numai urme de aldehidă formică, De asemeni 
's’a cercetat şi prezenta acidului iormic, iar rezultatele au fost negative.

Un alt caz: Individul T. P. (chim. dos. 66/1944), în etate de 30 ani,
*de profesiune muncitor stânjenar la o fabrică de. alcool metilic, ingerează 
in  ziua de 22 Martie 1944, o mare cantitate de alcool metilic. In aceiaşi 
zi către orele 11—12 sucombă. /

La autopsie nu se constată nioiun fapt demn de semnalat.
Pentru examenul toxicologic s-’au recoltat, următoarele organe şi hu- . 

jnori; sânge, creer, cord, plămâni, ficat splină, stomac, conţinut stomacal, 
intestine, rinichi şi urină.

Pentru a studia acţiunea putrefacţiei asupra alcoolului metilic, cât , 
.şi asupra produşilor de dedublare ale acesteia, am făcut cercetarea alcoolului 
metilic şi a aldehidéi formioe imediat după autopsie, la 3 luni şi în fina 
la un * an dela deces, ' iar datele obţinute se găsesc trecute in tabelul de 
.mai jos.

Cercetarea alcoolului metilic, s - ,aldehidéi formice şi a acidului formic 
,a fost făcută oa în cazurile precedente..

Recent (chim. dos. 100/1946), individul T. I. în etate de ,50 ani,
■ consumă în ziua de 27 August 1946, o cantitate mare de băuturi, alcoolice. 
An aceiaşi zi, după câteva or® dela ingestie sucombă. Din comemorative re
zultă că individul înainte dd1 a deceda, a prezentat următoarele simptome: 

-dureri mari de cap, pierderea vederii, etc.
La autopsie n u . se constată , niciun fapt demn de semnalat.
Pentru examenul toxicologic s’au recoltat următqarele organe şi hu

mori: creer, stomac şi conţinut stomacal. De asemeni s’a mai trimes şi o 
-sticlă, conţinând un lichid, care a fost găsită în casa victimei şi din care se 
.presupune că ar fi  consumat T. I. , '

La examenul chimic s’a constatat că lichidul este alcool metilic 950o.
Datele obţinute pentru cercetarea alcoolului metilic, aldehidéi formice 

şi .acidului formic se găsesc trecute în tabloul de mai jos.

No.
/

Organe sau humori
cmc. alcool metilic găsit 

1000 gr. organe
Aldehidé
formică Acid formic

1 Stomac 1,5 _ ‘ _ absent absent

2 Conţinut stomacal 2,3 prezent 1»

3 Creer 0,80 i» »
'

Din cele mai sus expuse se poate conchide:
1. Cele mai freqvente cazuri de otrăvire cu alcool metilic se 

-daforesc înlocuirii frauduloase a alcoolului ellllc din băuturi a i  alcoof 
•metilic. •



cm
c. alcool m

etilic găsit în 
1000 gr. organe
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2. Alcoolul metilic, atunci când este administrai în doze re
petate, în mod cert este mai toxic decât alcool etilic. Toxicitatea se 
datoreşfe faptului că se elimină grèu din organism, în care prin e- 
xidare trece în aldehidă formica şi acid formic, compuşi cu  ̂toxicitate 
superioară Iui.. Doza mortală este variabilă şi poate fi cuprinsă întră
4— 8 cmc. pe kg'r. . .

3. Simpfomeui caracteristic şi, care apar constant în intoxicata 
cu alcool metilic este turburarea vederii care poate merge până Ia 
orbire.

4. La autopsie se constată congestia tuturor organelor. ■
5. Izolarea din sânge a alcoolului metilic se face uşor aplicând

procedeul indicat de Nicloux, iar din organe aplicând procedeul Ju- 
ckenack. Pentru dozare se aplică metoda Nicloux. _

6. Coeficientul de îmbibare alcoolică variază, în cazurile cer
cetate de noi, între 1— 8. Iar repartifia în organe, în ordinê  des
crescătoare, este : sânge, urină, creer cord, ficat, rinichi, plămâni. •

7. Aldehidă formică nu şe găseşte în toate cazurile, în une,e 
ea a fost identificată în sânge, confinut stomacal, urină şi creer.

8. Acid formic n’am găsit în nici unul din cazui'e cercetate.
9. Prin fenomenul de putrefacţie, alcoo'ul meti ic dispare corn-

plect dupe un an, în schimb dupe acest interval de timp se mâi1 
găseşte aldehida formică. 1

, Considérations sur Ies empoisonnements mortels par Talcool mèthy- 
, lique. N. I. Ioanid et G. D. Borş.

Les empoisonnements les plus frequents par 1 alcool methylique 
sont dus à la substitution frauduTeu!sle< de l’alpool éthylique des bois- 
sonnes par l’alcool mèthylique. L ingestion des doses minimes et ré
répétées prouve qu’il est certainement plus toxique quê  I alcool ôr
dinaire. L’explication de ce fait est que lélimiiahon de I alçool mèthy
lique esf lente et que par^l’oxidation dans organisme il se transforme 
en aldéhide formique et acide formique produits plus tpxiques.

La dose mortelle est variabile étant comprise entre 4 et 8 cm. 
par kgr. Le symptôme caractéristique est constitué par les troubles1 
de la vue allant jusqqu à !(a cécité.

Â l’autopsie on constate la congestion de tous les organes. Pour 
la recherche et le dosage du toxique dans le sang on applique la 
méthode de Nicloux; pour I isolement du toxique des  ̂viscères on 
a recours à la méthoide, de Ouckenack. Le coefficient d imprégnation 
maximum dans les cas étudiés a été 8, avec la répartition suivante: 
sang, urine, .cerveau, coeur, foie, reins et poum'ans. L aldéhide for
mique fut retrouvée dans le sang, le contennu de I estomac, dans 
l’urine et le cerveau, mais non constamment. Quant à I acide for- 

■ mique il n’a jamais été retrouvée. La putréfaction transforme corn— 
plétèment l’alcool mèthylique en aldéhide formique et celle ci n est 
plus décélable qu’en de très faibjles quantités.

Betrachtungen über tödliche Vergiftungen durch methylalköhol Die
häufigsten fälle von Vergiftungen mit methylalkohol sind den Ver
fälschungen des ethylalkohol zuzuschreiben. Methylalkool, wenn ers-
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terer. wiederholt verabreicht wird. Die giftigkeit besteht in der tatsachê 
dass er langsamer aus dem Organismus ausgeschieden wird und Im 
Organismus durch oxydieren in formaldehyd und ameisensäure über
geht, die giftiger sind.. Die tödliche dosjs ist verschieden und schwankt 
zwischen, 4— 8 cmc. per kgr. Bezeichnend für Vergiftungen durch 
mefhylalkohol ist Störung des Sehvermögens bis zur völligen blmdhjeit. 
Bei der autopsie findet man alle organe b!utdürchtränkt. Die ausscheidungi 
des methylalkohbls aus dem blut ist nach der methode Nicloux leicht? 
durchzüführen, aus den organen nach der methode [Juckenack.. Zum 
dosieren» verwendet pria11 die methode Nicloux. Der durchtränkungsltoe- 
fizient ist in den von uns untersuchten fällen zwischen 1— 8, die 
Verteilung in den organen in fallenden werten, ist: blut, urin, gehim, 
herz, Ieber, niere, lunge.

Formaldehyd wird nicht 'fei allen fällen gefunden, manchmal 
im blut, mageninhalt, urin und gehim.

t- Dürch den fäulnisprozess verschwindet der mefhylalkohol nach 
einem jahr, aber nach diesemL Zeitraum findet man noch formaldehyd.

BIBLIO GRAFIE

1. Kopp H .: Geschichte der Chemie, IV, 1847. — 2. ;Perkins I .: 
J. Maine Mbl- Ass. Portland, 1920, X I , 77. — 3. Baskerville Ch.: Soma 
Chemical aspects of the wood alcohol problem. Med. Journ., 1920, 580. — 
4/ Nicloux et Placet : ‘ Soc. Biol. 1912, L X X III , 63. — 5. Joffray et Ser- 
veaux: Arch. de Med. Exper., 1896, 473. — 6. Strassmann: Arch. Anthr. 
Criminelle, 1913, 28, 5. — 7. Dislage und Windhausen: Zeitschr. f. unters, 
der Lebensmitt. 1926, I I , 262. — 8. Ch. Paul, R. Piédelièvre, H. Griffai* 
et L. Dérobert: Ahn> Med. Legale, 1942, 120. — 9. Hirschberg: Berl- Klin. 
Wschr., 1912, 6, 6, 12. — 10. Norris Ch.: New-York, Med. Journ., 583, 
1920. — 11. Rindeau F . :  Thèse, Paris, 1927, 17, 20’. — 12. Olivari:

, Arch. de Farmacologie Speriipentale, 1813, 15. —■ 13. Mc. Cord: Ind. Eng. 
Chim., 23, 931, 1931; B. S. C„ 54, 242, 1933. — 14. K0bert : Lehrbuch 
cler Intoxication en. — 15. Minovici M. : Tratat, de medicină legală, 752, 
1928. — 16. Windhausen: Biochem. Zeitsehţ., ,X X X V , 1929. — 17. Rabi- 
novitch: Biochemical studies in a fatal case of methyl alcohol poisoning. 
Arch. Int. Med., 1922, 6, 8217. — 18. Langgard: Berl. Klinik. Wochenschr.. 
1912, 49, 1704. /— 19. Mameli E. :" Chimica Tossicologica, 1927, 166. —- 
20. Völtz und Dietrich: Biochem. Zeitschr., X X X V , 1929. — 21. Pan- 

‘ taleoni: Annal. Igien., *1927, X X X V II, 504. — 22. Marre F r .: Chem- 
Z. Bl., 1918, I, 934. — 23. -Hubard E .: Chem. Zf Bl., 1920, I I I , 2 9 0 .'—  
24. von Feilenberg: Biochem. Zeitschr., L X X X V , 45. — 25. Szware A. : 
Bull. Off. Inern. d’hyg. PubL, X X , 916, 1928. — 26. Pohl: Arch. f . .  
Exper. Phat. und Farmacol., 1893, X X X I , 281. — 27. Hamack und Schmie
deberg: Deutsch. Med. Wschr., 1912, 8, 350. — 28. Schroback und Keeser: 
Deutsch. Med. Wschr., 1931, 398. — 29. Com0ra: Wood alcohol personing. 
New-York med. Journ.,' 1920, 588. — 130. Harrop and Benedict: Acuto- 
methvl alcohol poisoning, associated with acidosis, Journ. Anii. Med. Ass , 
1920, 74, 25. — 31, E roi: Citat de Harrop şi Benedict. — 32. Prof. D -r 
M. Ioanid şi D-r G. D. Borş: Asupra a două cazuri de otrăvire cu un „Anti
ger“, Rev. Spitalul, 9—10, Sept.—Oct. 1947. — 33. Juckenack: Z. Unter. 
Nahr. Genussm. 1912, X X IV , 7.



63

I r a v a il  de la  Clinique de Phtisiologie de Bucarest 
Dir. Prof. D-r M. Nasta ,

1

L ES  P R IN C IP E S  D E V ID A G E  D E  L A  P L È V R E :
L E  D U A L IS M E  M É C A N IQ U E  P L E U R O -P U L M O N A IR E , 

R E C H E R C H E S  S U R  LE M É C A N IS M E  D E  LA  
R É S O R P T IO N  P LE U R A LE  D A N S  L E  P N E U M O T H O R A X
/ par

M. LINDENBAUM çi I. LUPASCO

' Le problème de la résorption pleurale acquiert un intérêt par
ticulier avec l’apparition du Penumothorax artificiel. Quelle est la- 
cause du phénomène de la disparition du gaz de la plèvre et queL 
est le mécanisme qui engendre ce processus?

Les auteurs ne doutent pas que le processus de la résorption, 
pleurale a  nécessairement lieu par l’intermédiaire de la membrane 
pleurale. Cette conception s’impose d’elle même et toute démonstra
tion en serait superflue. En effet, on ne peut pqs concevoir 1 éva
cuation du gaz pleural, sans l’interniédiaire de la plèvre, pour.la 
simple raison qu’il n’y a pas d’autre lieu de sortir pour le gaz, 
en dehors de celle-ci. D’autre part, A. COOPER a  démontré que la 
plèvre jouit de facultés osmotiques, en 'prouvant que l’hématose est 
produite par l’intermédiaire de la membrane pleurale viscérale.

Historique. — On a réalisé de nombreux travaux concernant le méca
nisme de la résorption pleurale. Ainsi, il  nous serait loisible d’affirmer lo
fait que, tandis que certains problèmes en relation aveo ce sujet, sont con
sidérés comme, définitivement résolus par l ’expérience, d’autres se trouvent 
encore sous des aspects plus ou moins théoriques, faisant l ’objet de beaucoup 
de contradictions. • '

En dehors de l ’évidence du rôle de la.membrane pleurale dans le 
processus dç la résorption, pleurale, le problème de la composition chimique 
du gaz pleural se trouve aussi définitivement résolu. Par contre, le fopd ou 
le substratum du problème de la résorption pleurale proprement dite, n’a 
pas encore trouvé sa solution. Les discutions et les travaux autour de ce 
problème sont plutôt d’ordre théorique.

C’est John Dayis qui, le premier, il y a plus d’un siècle, en . 1825r- 
a eu l ’inspiration d’étudier la composition des gaz de la cavité pleurale dans 
les Pneumothorax spontanés, sur le vivant et sur les cadavres. Le mérite 
de ce travail est tout-à-fait exceptionnel, non seulement par ses conclusions,, 
mais surtout par la pensée génératrice, car c’est à juste titre que 1 on- 
pourrait prétendre que c’est d’elle, que se sont inspirés nombre d’auteurs- 
dans les travaux qui ont suivi. ,

Ces auteurs sont relativement assez nombreux; toutefois nous nous 
bornerons à ne ' citer que quelques uns, parmi lesquele: Rodet et Bourrât, 
liodet et. Nicolas plus tard, Tobiessen, Dautrebande et Spehl. Nous men
tionnons finalement l ’oeuvre, publiée en 1920,, de Rist e t.Strohl qui pour
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la. première fois établissent le problème de la résorption sur des bases phy
siques. • . .

Tous ces auteurs ont établi que la composition des gaz contenus dans
la plèvre, est sensiblement la même dans tous les cas. En ce qui con
cerne sa composition, elle se rapproche de celle établie par Tobifscn,
c ’est-à-dire environ 60/o d’oxigene, 60/0 de bioxide de carbon et 880/0 d’azote. 
L organisme en résorbant ce gaz, la quantité diminue implicitement, mais i il 
est à remarquer que s a 1 composition demeure invariable jusqu’à la résorp
tion de la dernière bulle de gaz Me la plèvre.

' En étudiant ces deux phénomènes, Rist et Strohl soutiennent que la
résorption des gaz d’un Pneumothorax est due à un. mécanisme de diffusion 
par la membrane pleurale, entièrement semblable au mécanisme physique 
de diffusion des gaz par, une membrane osmotique. La diffusion des gaz
par la membrane pleurale s’oriente d’après les lois physiques établies par 
Graham, c’est-à-dire que les gaz traversent les membranes proportionnelle
ment à la somme de leurs tensions, et suivant un coefficient particulier à 
chacun d’eux. Afin que l ’échange des gaz ait lieu seulement, dans le sens 
de la résorption, il .faut que la somme des tensions partielles 'de la plèvre, 
soit supérieure à là somme des tensions des gaz de l ’autre côté de la plèvre. 
Ainsi donc ces auteurs se demandent, avec lequel des milieux des poumons 
s ’établit le régime de diffusion des gaz du Pneumothorax ? Ile arrivent à 
conclure que dans tous les cas, ]a diffusion des gaz ne pourrait être produite 
avec l ’air 1 endo-alvéolaire. En effet, le total des tensions partielles des gaz 
endoalvéolaires est égal et même 'supérieur à la tension d’un Pneumothorax.

La diffusion pourrait donc avoir- lieu seulement avec les gaz im
prégnés dans les tissus pulmonaires. ,Mais,s ê demandent ces auteurs,'.avec
lesquele de ces tissus? Serait-ce avec le tissu lymphatique pulmonaire ? 
Certainement non, car la tension de O2, dans ce cas est nulle, tandis que
celle de CO2 est de beaucoup plus élevée (9 0/q de l ’atmosphère). Serait-ce 
avec lo sang artriel? Non plus car la tension élévêe de O2 (140/q) et la
tension basse ' du CO2 -(2,80/o) ne concordent pas avec'une diffusion dans le
sens de la résorption. I l  resterait donc à voir sij ce n’est'pas avec le sang 
veineux' que la diffusion pourrait se produire. Et, en effet, les auteurs
trouvent que le régime de diffusion des gaz dans le sens de la résorption
serait engendré seulement, avec le sang veineux, parce qu’en examinant la 
tension de CO2 nous la voyons, se rapprocher de celle de 50/q de l ’atmos
phère. De même la tensiojn de l ’azote qui est de 880/q de l ’athmosphère 
dans le pneumothorax, ’ n’est que de 75 0/q de l ’atmosphère dans le sang. 
La différence expliquerait donc la résorption du Pneumothorax.

Dans ces conditions, on estime que’toutes ces démonstrations se trouvent 
encore dans un cadre, purement théorique. Cependant il serait difficile ià 

-concevoir que l ’augmentation des tensions de ces gaz se conforment dux cal
cules. Mais que et passe-t-il avec les tensions des gaz pulmonaires superieursi 
aux tensions des gaz pleurales? Qui les empêche de diffuser dans le sens
contraire à la résorption? En vérité, la diffusion icn physique, est un mé
langé de gaz à tensions variées. Les lois physiques de la diffusion prévoient 
qu’une tension plus élévée se dirige vers une tension plus basse, tendant 
ainsi à l ’homogénéité des tensions. C’est dqnc à juste titre que Policard et Galy, 
de même que. presque tous# les autres auteurs, admettent l ’existence de deux 
phases dans la résorption d’un Pneumothorax.
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lichid de înălţimea unui lat de deget. Evacuăm urgent cu siringa aproxima
tiv  1000 cm.3' ser. Bolnavul se simte mai bine, starea generală se amelio
rează, dar cantitatea de ser se reface, ceea ce denotă un pneumotorace cu ventil.

Radioscopia pulmonară prezintă întregul mediastin dislocat spre stânga. 
Pneumotoracele s'a accentuat. Decidem toracotomie cu drenaj. Operaţia a 
fost executată de Prof. Klimko. Prin această intervenţie s’a înlăturat peri
colul morţii iminente, dar a rămas deschisă problema pneumotoracelur spontan.

Deoarece în zilele următoare situaţia obiectivă ' nu s’a schimbat, am
încercat evacuarea 'aproape totală a serului cu ajutorul unei siringi Janet.
Am sperat să obţinem prin destindere închiderea ventilului. Radioscopia pul
monară din 27 Dec., ne arată următoarele: plămânul drept, aproape în 
întregime în contact cu peretele toracic. Sinusul costo-diafragmatic este 
liber. Diafragmu] este ipoldnet. Din acest moment vindecarea progresează
treptat. Radioscopia pulmonară din 10 Ian. 1947, ne prezintă următorul ta
blou: Diafragmul drept urcat cu jumătate, lăţime de deget. Porţiunea lui
sinusală este aderentă în regiuneâ parietală. Mişcările sale sunt normale, 
în partea laterală a sinusului drept se observă un callus bine conturat, care 
se întinde până la arcul anterior al coastei a. 3-a. întregul câmp pulmonar 
drept prezintă numeroase pete de umbre de intensitate mijlocie.

La ultima rad oscopie pulmonară se constată: câmpurile pulmonare şi 
vârfurile sunt clare. Sinusul costo-diafragmatic drept nu se clarifică com- 

" plect. Mişcările diafragmatice sunt însă normale. Cord de configuraţie 
no'rmală? , .

Menţionăm că i s’a administrat bolnavului în total 2.000.000 unităţi 
penicilină intramuscular şi intrapleural.' Administrarea acestui medicament s’a  
făcut • în măsura posibilităţilor pe' cale intramusculară şi intrapleuraiă.

' Când n’am dispus defcât de o cantitate mai mică, am preferat calea intra- 
pleurală. Doza intramusculară' a fost de 10—20 mii unităţi din 3 în 3 
ore, iar cea intrapleuraiă de 30—50.000 unităţi (U. O.).

> . Deşt cele patru cazuri ale noastre nu ne permit sa tragem con
cluzie definitivă, totuşi avem impresia, că acjiunea peni-i inej este maj. 
eficace dacă se administrează concomitent pe a certe două căi. U|rt; 
bun rezultat necesită însă o administrare îndelungată.

Analizând rezultatele obţinute prin metodă de mai sus putem 
frage următoarele concluzii: ,

1. Mortalitatea este considerabil scăzută faţă de statisticele an
terioare. Dintre 50 bolnavi am avut 5 cazuri, mortale, ceeace re
prezintă o mortalitate de 10°/o. In literatura de specialitate pe care 
am putut-o consulta, această cifră prezintă mortalitatea cea mai scă
zută. Analizând detailat cazbrile noastre mortalje, constatăm, că unui 
dintre ei a fost un sugar de 7 luni' cu o greutate de 4.400 gr., 
deci un copil atrofie, care a sucombat Ia 36 ore după internare, astfel 
ca frafameţntur început nici1 nu şi-a putut face efectul.1 Al doilea este 
un caz neglijat, nediagnosficaf Ia timp, care a murit Ia fel după 
48 ore după internare —  caz care nici nu poate fi luat în seamă Ia 
întocmirea statisticei.

Eliminând aceste 2 ’ cazuri, mortalitatea scade la 6,2 % 
Examinând cazurile după vârsta, mortalitatea în prima copilărie

M. M. R. 6
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(1— B ani) este de 15,7% , Ia sugarii propriu zişi de 23% , luând în 
considerare faptul, că dintre 13 cazuri de empiem Ia sugari am avut 
3 pierderi. i

2. Datorit acestui procedeu, a că'e” importanţă este în deosebi 
-mare Ia sugari, se constată dispariţia erislipelului şi a flegmonuluiî 
peretelui toracic, complicaţii ivite în legătură cu puncţii e.

3. N’am avut nisiun caz de complicaţie ca pericardită sau septi
cemie. Intr’un singur caz s’a ivit pneumotorace spontan.

4. Durata boalei în general a fost de 6— 7 săptămâni1. Cea 
mai scurtă durată a fost de 5 şi cea mai lungă de 14 săptămâni. 
In orice caz, mai scurtă decât în cazurile tratate prin alte procedee..

Datorită marei puteri de regenerare a organismului tânăr, airi 
constatat* dispariţia completă a. calIusu'tuL N am observat nici într un 
caz refracţia peretelui1 toracic. Experienţele noastre în legătură cu 
tratamentul empiemului Ia sugar şi copi’., ne îndreptăţesc să afirmăm 
următoarele: •

Nu ne putem declara din principiu pentru tratament conservativ 
sau chirurgical. Cazurile trebuesc privite întotdeauna individual şi pro
cedeul Terapeutic va fii în funcţiune de împrejurările clinice. Vom în
cepe întotdeauna cu un tratament conservativ, care continuat cu per
severenţa ne va da rezultate favorabile în majoritatea cazurilor.

Baza tratamentului conservativ o constitue tra'amentul combinaf 
de penicil.ină şi sulfamid după principii e  amintite maj sus. Penjcjlljnd 
se va administra infrapleural şi intramuscu’ar, iar su';famide!e pe cale 
bucală.

Dacă după '4— 5 săptămâni cantitatea de puroi hu scade însă în 
- mod satisfăcător, dacă temperatura se menţine urcată, sau există mal 
multe pungi izolate de empiem1, se va recurge Ia toracomie, cu drenaj 
aspirativ.

• L ’auteur communique les- résultats du '"traitement de la pleurésie pu
rulente chez 50 -malades. Sur îles 50 malades 13 avaient moins de 1 an, 
1 0 : avaient 1—3 ans, 27 au-dessus de 3 ans. La bactériologie de ôO^eas: 
37 fois les pneumocoques, 5 fois les staphylocoques, 1 ' fois les staphylocoques 
blancs, 2 fois les staphylocoques dorés, 1 fois les ‘entérocoques, 3 fois les 
stréptocoques hémolytiques et 1 fois les staphylocoques dores associés aux 
streptocoques hémolytiques.

Le principe de traitement a été basé sur l ’observation que la pleu
résie purulente des nourrissons est ' très souvent seulement le symptôme pré
dominant du tableau clinique et qu’il, s’agit en réalité d’un prooessus sep
tique.' A cause de ce .fait le traitement général a — au moins au stade 
précoce de la  maladie — plus grande importance que le traitement local. 
Le traitement local devient nécessaire plutôt dans la seconde phase de la 
maladie, quand le prooessus est déjà plus ou moins localisé.
• Pour lutter contre l ’infection générale on a donné les sulfonamides 

administrant 0,20—0,30 g. pro kg. dé poids par jour pendant 5— 6 jours. 
Cette cure a été plusieurs fois répétée. Après chaque punction pleurale on 
a pratiqué le lavage de' la  cavité pleurale par une solution dé' 1 pour 100 
sulfonamides, après lequel on à laissé 0,20—0,50 g. de sulfonamides dans la
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cavité pleurale. Pour renforcer l ’effet de la  chimiothérapie ou a employé des 
transfusions de sang, en administrant /chaque fois 20—80 cm.3 de sang. 
Dans les cas graves on a fait aussi des immunotransfusions. Dan$ 4 cas on a 
administré péniciline par voie intramusculaire et intrapleurale.

Comme traitement local on a pratiqué les ponctions répétées. Si la re
production du liquide ne cessait pas après 4— 5 semaines, on a fait la tho
racotomie e t  appliqué un drainage, aspiratif. Mais cette méthode n’a été 
exécutée que dans G qas.^La résection des côtes n’a jamais été nécessaire.

Pour faciliter lh résorption du liquide pleurale, on a employé le trai
tement aux .ondes courtes. -

' Par cette méthode de traitement la mortalité a diminué très nette
ment. Sur 50 cas pldurésies qn a en 45 guérisons. La mortalité totale est de 10 
pour 100; pour les premiers 3 ans, 15,7' pour 100; pour le premier âge 23 
pour 100. On n’a jamais observé l ’évolution de phlegmon, d’érysipele,' de pé
ricardite ou de déformation thoracique.

B ó k a y : A gyermekorvoslás tankönyve (in 1. maghiară). — C astro : 
Re. Chil. Ped.’Debuquois, M oore. L esage  : Gazette Medicale de France 1942. 1, — 
f in k  Istein : Lehrbuch d. Säuglingskrankheiten 3. Aullage. — G ra.ka  : Monatschr. 
f. Kheilk 1922. 23. — G rosser: Monatschr. f. Kheilk. i929. 43. — Heaty and 
K a tz : Journ. Americ. Med. Assoc. 1945. — H irschfeld, B uggs, Ab’iot and 
P illin g ; Journ. Americ. Mefl. Assoc. 1945. — Leitner; Jahrb f. Kheillţ. 1928. 
119. — M artyn és László : Eme Értesítő 1944. 58 (in 1. maghiara). — M ón tz: 
Gyógyászat. 1943, 1. (in 1. maghiara . — Pirquet F e e r : Lehrbuch d. Kinderheil
kunde Vil. Aufl. Reinboldzbl. f. Chir. 1928. 55. — Rudensky, Sprang  and IVoods :  
Joum. Americ. Med. Assöc. 1945 — S ilber : Monatschr. f. Kheilk. 1923. 39. — 
W .-k itt :  Bamberger Deswitz, Glanzmann... Lehrb. d. Kinderheilk. 11. Autlage. 
19 2. — In te r ; Acta Clin. Scand. 78. 1936. — Zischinsky : Jahrb. f. Kheilk. 137. 
1932. — Z ybell: Erg f. inn. Med. u. Kheilk. 1913. 11. Mo. V Kheilk. 1928, 39.

CERCETĂRI CLINICE ASUPRA ACŢIUNEI OCITOCITICE - 
A STROFÂNTINEI

' de
P r o t  D -r GH. TUDORANU şi D -r A. BĂLAN

. Acfiunea ocifocifică a strofantinei a fost experimentată la Cli
nica Il-a Obstetricală a Facultăfii de Medicină din Iaşi dela sfâr
şitul anului 1946 şi până în prezent. Prime'e rezultate obfinute, în 
număr de 17, au fost prezentate înfr’o comunicare preliminară la 
Societatea de Medici şi Nafuralişti din Iaşi şi Ia Academia de Medicjnă. 

r Medicină.
Deoarece în ultimul timp am primit numeroase scrisori delai 

medicii din diferite părfi ale fării, cerându-ne lămuriri asupra jn- 
dicafiilor strafantinei ca ocifoci'ic, a posologiei ei şj a rezultatelpr obfi- 

' nufe, comunicarea noastră nefiind încă publicată, iar experienfa noastră 
mărindu-se cu. 55 cazuri, am crezut ulii să Ie dăm publicifăfii într’un 
studiu succit.

Ulterior vom expune mai amplu, alăturea de rezultatele experî-
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mentărilor noastre clinice cu strofantina, acfiunea preparatelor digi- 
talice injectabile, combinajrile între ele şi strofantină, precum şi cer
cetările ide laborator, care sunt în curs de studiu. , ,,

ideia încercării acfiunei strofantinei asupra uterului; gravid a 
fost sug'erată unuia din no'- (Prof. D-r GH. Tudoranu) de proprietăfila 
ocitocitice ale' sulfatuui de sparte nă, care au fost pure în evidentă 
de KIeine, încă din anul 1939. In urmă s’au reuat cercetările cd 
sparteina pfe o scară mai întinsă atât în fără de ‘ Petrescu şi Rudeanu, 
Săvulescu, Sârbu şi Turaş, cât şi în străinătate de Mercier, Morin, 
Levy-Solal, Varangot şi a fii.

1 Prof. Danielopo'u a arătat că preparate'e digita'ice (dgi.tala şi 
strofantina) au proprietatea de a împiedica acfiunea cbolinesterazei, 
favorizând-o pe aceia a acetilcho'inei. Ori uterul gravid şi placenta 
confin aceiilchoină în cantitate mare (Heirman).

!După Zunz, digitala măreşte contracfiie uterine, putând duce 
Ia avort. Totuşi nu a fost încă înîrebuinfaîă în clinică ca, ocitocilic, x 
probabil din cauza acfiunei ei mai lenta şi a acumulării în organism.

, Strofantina după acelaş autor ar avea o acf;une pufin marcată 
asupra uterului gravid. <

, Iri cercetările noastre am preferat să experimentăm mai întâi cu 
strofantina, care are o acfiune foarte rapidă şi existenfa ei în organism 
e pasageră.

Cu digitala injectabi’ă' pe cale intravenoasă, singura care e 
indicată în travaliu, ceroetări'e noastre inu sunt încă destul de avan
sate ca să putem trage o concluzie valabilă.

Strofantina a fost experimentată pe o serie fle 39 cazuri lq, gravide în 
travaliu, cu distocii mecanice (contracţii uterine slabe şi rare), ducând la 
inerţie uterină. Dintre acestea 20 în perioada de expulsie şi 19 în perioada 
de dilatatie a colului. ~

In alte 16 cazuri am încercat acţiunea strofantinei asupra hemora
giilor perioadei de după delivrare.

In 45 cazuri am întrebuinţai, fiole de strofantină a 1/4 mgr. puse la 
dispoziţie de Spitalul Sf. Spiridon, iar în 10 cazuri Kombetin Boehringer a 
1 4  mgr. •

Atragem atenţiunea că strofantina să fie de bună calitate. Ex
perimentând un preparat de Strofantină făcut de o 'farmacie localja 
am avut rezultate inconstante. 'T-a aceste paciente am obfinut însă 
rezultate foarte bune injectând Strofantina dată de Spitalul Sf. Spiridon.

Administrarea strofantinei şe face pe cale intravenoasă, doza 
fiind de 1/4 mgr. Această doză poate fi repetată.

Contracfiile uterine au fost luate ' prin palpafie abdominală şi 
cronometrate.

Rezultate'e objinute Ie dăm' mai jos în mod rezumativ:
In perioada de axpl-ilzie (20 cazuri) e suficient deobicei o sin

gură injecfie de strofantină a 1/4 mgr. Uneori e necesar de a se 
repeta injecfia (3 cazuri).

Contracfiile uterine anterior slabe şi rare, devin frecvente, pu
ternice şi eficace Ia 1— 2 minute după injecfie.
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Expulsia se face după un interval de timp c e . variază înh;&
1— 50 minute. Nu am avut niciun caz de tefanie juterină. In toate 
cazurile feţii au fost vii. In medie expufzia ""se face Ia 25— 30 Imî- 
nute după injecjie.

In perioada de idlatafie a caului, începând dela o dilatafie cât 
o moneţdp de 5 Iei, e necesar, cam în 50%  din cazuri, să se repete 
doza de 1 /4 mgr. strofantină, rezultatele fiind bune, după cum se 
poate deduce din cele 19 cazuri a'e noastre.

Contracţiile uterine se intensifică după 1— 2 minute dela in
jecţie, devin regulate, puternice, expulsia producându-se între 30 mi
nute 3 ore dela administrarea strofantinsi. In mediu 50— 6Q minute. 
N’am avut niciun caz de contracţii subinfranfe sau tefanie  ̂ ute'ină.

Din. 19 cazuri, în 15 expulzia a fost spontană, fetii vii. In 4 cazuri 
am intervenit prin aplicare de forceps.

Două din aceste cazuri au necesitat aplicarea, de forceps, după o probă 
de travaliu ,carc a fost începută la o prezentare mobilă, capul debordând 
uşor simfiza, colul cu o dilatare permeabilă la 2 degete la un caz, la ce
lălalt dilafatia fiind cât o monedă de 5 lei.

S ’a ajuns la (Ijlataţiti complectă în . ambele caziiri şi la coborârea • 
prezentaţiei, dar gravidele erau epuizate după un travaliu lung şi laborios.

La alte două cazuri strofantina nu a dat rezultatele dorite, însă a;i 
era vorba de o rezistentă l a  substanţele ocitocicice, deoarece injectându-se 
ulterior 10 U Hypophisină şi acestea au rămaîs inactive.

Din studiul acestor 39 cazuri reese că strofantina are o acţiune 
ocitociKcă puternică,, mărind durata şi intensitatea contracţiilor uferine, 
regularizând ritmul lor şi diminuând pauza între dureri.

Atât în perioada de dilatafie, cât şi în cea de expulzie, tonusul, 
uferin între contracţii mu e mărit, decât într’o proporţie mică din 
cazuri şi atunci uşor, căci ne putem da seama Cu uşurinţă de părţile 
foetale.

Strofantina acţionează foarie rapid dela injecţie, durata acfiuneî 
e în mediu 40 minute 1,30 nvnute.

Se pare că preparatul Boebringer „Kombetin e mai activ şi 
cu durata de acţiune. mai’ mare, nefiind necesar decât în două cazKrl 
să repetăm injecţia. «•

Strofantina nu are nicio acţiune nocivă asucra mamei şi fătului. 
Din contră ea e chiar indicată Ia gravi fele cardiace, susţinând cor duî 
şi accelerând travaliul, iar asupra cordului foetal se pare că are o 
acţiune tonică. In adevăr în 3 cazuri, unde zgomotele cordu'ui foetal 

. erau asurzite, după administrarea strofantinei au devenit mai ferme. 
Un fapt este . demn de semnalat. După acm'jiistrarea de stro
fantină, delivrarea se face mult mai rapid şi în 50%  din cazuri este 
spontană., .

1 In unele cazuri delivrarea se face imediat după expulsia fătului, 
iar cea mai tardivă a fost Ia 10 minute, de'a expulzie.

, In mediu delivrarea se face după 3 minute de a expulzie. Pla
centa şi membranele examinate, au fost găsite totdeauna complecte.'

Uterul ‘ după delivrare e dur, contractat, în toate cazurile ce

i
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le-am avut. Lehuzia a fost- normală Ia toate 39 cazuri' cu involuţia 
uferină bună.

' In altă serie de cazuri am • întrebuinfat strofantina în hemora
giile abundente de după .delivrare cu uter aton, unele din ele fiind 
datorite narcozei cu cloroform. In toate 12 cazuri ce le-am avut re
zultatele au fost bune, hemoragia sistând aproape imediat, prin con
tracţia puternică şi susfinută a uterului. Acţiunea e de durată. Na
tural că strofantina nu e indicată decât atunci când uterul nu qre 
resturi de cotiledoane şi membrane.

\ In 4 cazuri a fost vorba de hemoragii piost-abortum, după ce . 
cavitatea uterină a fost evacuată. Şi aici am obfinut rezultate simi
lare - cu cele din hemoragiile de după delivrare.

Fafă de rezultatele pe care le-am verificat pe aceste 55 cazuri, 
credem că putem să menfinem concluziile pe care le-am prezentat, 
în comunicarea dela Academia de Medicină şi pe care Ie dăm mai jos:

1. Strofantina are o ..qcfiune ocitocitică netă, mărind forfa şi 
durata contracţiilor uterinê  regularizând ritmul şi diminuând intervalele 
între contracfii.

2. Strofantina poate fi întrebuinţată în distociile mecanice a'e pe
rioadei de expulsie şi dihtafie, în proba de travaliu şi în humoraigiiîâ 
perioadei de delivrare şi • după delivrare. •

- 3. Expulzia placentei se face mult mai rapid ca de obicei, de- 
Iivrarea se face compect, nerămânând în uter resturi de membrane 
şi cotiledoane.
* 4. Se începe cu doza de 1/4 mgr. strofantină. Uneori frebue
să se repete doza, putându-se injecta 1/2 mgr. de strofantină, mai 
ales când e înfrebuinfată în perioada de delivrare.

5. Doza menţionată mai sus de 1/2 mgr., strofantină nu are. 
nicio acfiune nocivă asupra rfiamei şi fătului.

6. Strofantina având o acfiune stabilă are avantajul că poate
fi înfrebuinfată fără a fine socoteală de vechimea preparatului, cum 
e cazul cu preparatele hipofizare. >

» \
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Cazuri anatomo-clinice 
Dări de seamă — No*e

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE OCULISTICA ŞI 
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE PROFILAXIA ORBIRII

1 de
P ro f . D -r NICOLAE BLATT

Ambele societîţi sunt creiate şi vor fi 
i conduse de autor, D-l Prof. Dr. N. Blatt.

N. Red.

Monitorul Oficial din 30. XII.. 1946 publică înfiinţarea a două so
cietăţi ştiinţifize în cadrul facultăţii de medicină din Timişoara şi anume 
Societatea Română de Ocul.stică şi Societatea Română de Profilaxia 
Orbirii, ambele având ca preşedinte pe D-I Prof. D-r Nicolae Blatt, 
titularul catedrei de oftalmologie dela acea facultate iar ca secretari 
generali pe D-nii D-ri medic primar Nico'ae Zolog, pentru prima şi 
medic primar Virgil Popovtri, pentru a doua. Ambele sozietăi — prin 
hotărîrea Tribunalului —  au devenit persoane juridioe. Printre membrii 
fondatori se află o parte din profesorii dala Facultatea de Medicină din 
Timişoara, în frunte cu decanul ei, Prof. D-r Şerban Brătianu, precum 

toţi oculiştii din acea localitate.

II.

Societatea Română de Oculistică s’a constituit „cu scopul de 
a  coordona experienţa” şi a pune Ia îndemâna celor ce se ocupă 
cu studiul ocu'isticei, cunoştinţele căpătate de fiecare membru; făcând 
să circule ideile prin: ■

a) comunicări şi discuţiuni asupra tuturor chestiunilor de oftalmologie 
•(preventivă, curativă şi socială);

b) comunicări asupra lucrărilor ştiinţifice originale din domeniul oftal
mologiei sau specialităţilor înrudite pe care le-au făcut membrii societăţii;

c) rapoarte asupra problemelor de actualitate din domeniul oftalmolo
giei, discutate şi'aprobate de congresele de specialitate. • 1

Statutul acestei societăţi prevede organizarea de congrese pe 
ţară, cari, pe lângă desbaterea rapoartelor ofiriale, vor avea o secţie

\ /
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de comunicări ştiinţifice (piese, aparate, instrumente, ete.) şi de cursuri 
de instruire şi demonstraţii cinematografice.
, . „ Lucrările congreselor vor fi publicate în „Revista de Oftalmo
logie pţiesum şi în alta revista da specialitate din fără şi străinătate. 
Urganul oficial al Societăţii este „Revista de OftalmoVjs” 'înregistrată 
la Iribunaul Timjş-Torontal Secţ. III-a sub no. 2/947 şi publicată, 
în Mon. Oficial din 10.1.1948.

Afară de activitatea .ştiinţifică. Societatea Română de Oftalmo
logie va discuta şi, ţinând seama de pă'erile colective ale ocujijfiîor 
din ţară, îşi va^da părerea asupra un0r chastiuni, ca'i, deşi par rezol
vate din punct de vede'e internaţional, prezintă, totuşi, aspecte locale 
strâns legate de cu'tura, organizarea socială, legiferarea, desvoltarea 
industriei şi agricultu'ei, etc. Toate acesta prob'eme trebuesc deibătute 
şi găsite solufii.e adecuate stărilor din ţara noastră. Aşa, de pildă, 
acuitatea vizuală normală, câmpul' vizual normal, metodele de stan
dardizarea pe'cepfiei şi adaptării la lumină, vederea în relief, examenul 
practic al vederei binoculare, examenul simfului. cromatic, examenul 
psichotechnic, prescrierea ochelarilor, formarea de opticjenj şi problema 
învăjământului oftalmologie. Tot ea va fi aceea ca e-şi va da avizul 
atunci când e vorba de legiferarea anumitor măsuri necesare pentru1 2 
prevenirea şi combaterea unor anumite maladii şi afeejiuni.

Membrii titulari devin medicii admişi de C 3mjtetul de conducere , 
, Societă;ii, în urma recomandării făcute de 2 membri fondatori prinr- 

trun raport asupra titluri’or şi lucrărilor în specialitatea Oftalmolo
giei acelor ce so irită înscrierea. Orjce medic (care se interesează de 
oftalmo ogie poate.deveni membru al Societăţii în condifiunile de mai sus..

■ IU- 1 •

Actul consecutiv al Secete ţii de profilaxia orbirii prevede „Sco
pul: a) de a întreprinde studii asupra cauze'or directa sau indirecte 

• ce pot p'rovoca orbirea sau scăderea accentuată a vederi,:!; b) da a. 
încuraja şi a ajuta măsurile destinata a face să dispaă aceste cauze; 
c) de a răspândi cunoştinţele grafie cărora se poate preveni orbirea 
şi conserva vedarea”.

Afară de medici, mai pot fi membri ai săiierăţii de pro; Iaxja
orbirii:

1. membri consilieri aleşi dintre personalităţile reprezentative ale dife
ritelor societăţi interesate în această acţiune; ‘

2. cei care, oferind donaţii societăţii, contribue la atingerea scopurilor;
■ pe care ea şi le propune;

3; cei care sunt aleşi în urma unor reale” servicii aduse cauzei de pre
venire a orbirii. ‘ ■i

Societatea va păstra legătura cu autorităţile de higienă pu
blică, cu asociaţiile de luptă antiveneriană, antjtuberculoasă, cu cele 
de protecţia infanţilă, cu asociafii’e pedagogice şi cu cela de medici 

.şi infirm ere de fabrici, şcoli, etc. Ea'va ţine un sfrâns şi permanent
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conlarf cu asociaţia internaţională de profilaxia orbjrii (Paris). Ea ' 
îfi propune ca program:

1. A servi ca centru de informaţii pentru Jo ii  acei cari se interesează - 
de problemele prevenirii orbirii şi- conservării vederii.

2. A strânge, .tria şi studia documentele 'referitoare la eforturile oficiale 
sau particulare în direcţia profilaxiei orbirii, a rezuma publicaţiile lor, 
a. pubhca eventual un buletin periodic pentru a .fi distribuit tuturor ore-ani-

interesate şi a traduce tot materialul util publicat în alte limbi.
3. A formula propuneri pentru regulamente şi legi în domeniul pro-

tilaxiei orbirii. . -

\ 4) A sprijini organizaţiile locale din întreaga ţară, care se ocupă, cu
chestiunile înscrise în programul Societăţii Române pentru Profilaxia Orbirii.

5. A încurca şi sprijini cenetările asupra cauzelor ,orbirii.
6. A procura filme şi cârti cari desvoltă interesul fată de cauzele' s i/

prevenirea orbirii. '/

7. înfiinţarea de şcoli sau classe speciale pentru copiii cu vederea red/ă..
8. A înfiinţa şi organiza centie pentru îndrumarea profesională a 

cojiiilor din punct de vedere al organului vizual. /

. ■' A ?eTCeta cauzele orbirii în tara noastră ,şi a găsi şi metodele cele 
mai potrivite pentru înlăturarea lor. /

' - 10. A introduce în .învăţământul'nostru oftalmologie noţiunile de bază
.ale profilaxiei »orbirii.

/ J
Societatea Română de Oculistică are un caracter pUr ştiinţific. 

Societatea Română'de profilaxia orbirii are, însă, şi oiatură economică 
şi socială, ea având importanta misiune a reducerii7nămăru'ui orbilor 
din ţara noastră. Aproape nu există ţara care să nit aibă una sau mai 
multe socretăţi de profi'axia orbirii, cari au activat şi acfjvează neo
bosit, indiferent de greutăţi. Faptul că- şcoala, în anumite împrejurări, 
prin munca vizuală a elevilor poate devenii o cauză a orbirii, va putea 
fi remediat dacă se vor aplica sugestiile Societăţii de profilaxia orbirii 
asupra construi.ii şcoli'or, procedeului de luminat, a'egeii se'ecţionăriii 
materialului şcolar şi ameliorării metodelor de predare, pentru elevi! 
cu vederea slabă şi .chiar a ’ceV  cu vederea normală. Multe din cauzeV 
orbirii pot fi eliminate şi prin aceasta/ orbirea evitată. Să ne gândim 
numai Ia ofta'mia bfenoragică a noilor născuţi, Ia sifi’isul congenital, 
a conjunctivită granuloasă, la miopia ereditară, Ia miopia şcolară,
Ia ce'e mai diferite afecţiuni ereditara ale ochiului şi ţa accidentele 
ae munca, acesfea din urma consHfuirfi şi o foarfa mnra sarcina eoo- 
nomică prin sumele de întreţinere şi despăgubiri pe oare. Ie primesc 
accidentaţii. /

■ ' /  IV. r .

Nicio muncă, nicio oboseală, nicjun sacrificiu nu e prea mare; 
când ne gândim Ia cuvântul orb şi că acest cuvânt e legat în ţara:

'  ■ ■ 7 ;  . ■
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noastră da pesta 20.000 -de oameni şi da aproape 3 milioana în în
treaga lume. Dar câi|J *e vorba de numărul orbilor, să nu ne bazăm 
pe cifre oficiala, fiindcă peste tot sa dublează dacă se proceJează Ia 
un control riguros. Deaceea, jînfi'nfarea acestor două societăfi nu e 
numai pe deplin justificată, dar se impunea chiar ca o necesitate în 
în fara noastră simfindu-se nevoia de a activa mai intens pe aoest 
tărâm.

Spitalul Gh. Mârsescu 
Sanatoriul de boli pulmonare Braşov

\ PIOPNEUMOTORACELE TUBERCULOS •) '
SUPRAINFECTAT. ASPECTE TERAPEUTICE.

de
D -r A. ANDRIAN D -r O. IOANIŢOAIA

Medic frimar Medic Secundar ‘

Se prezintă 4 cazuri' de empicme T. B. C. supra- 
infeetate: Două, • în pungi de pneumotorax extrapleurăl . 
şi _două cmpieme intrapleurale. Peniciilină local şi ge
neral în primele două (jazuri şi numai endo-pleural în 
celelalte două cazuri.

" Rezultatul: tratamentul pio-pneumotoradelui T. B. C.
. suprainf cedat din medico-chirurgical devine medii al, flora 

de asociaţie fiind dispărulă. Conduita terapeutică uite-' 
rioară rămâne aceea din .fata unui. empiem T. B. C. 
infectat.

Empiemele tuberculoase suprainfectate, redutabile şi destul de 
des întâlnite, sunt complicaţii ale pneumotoracelui terapeutic, atât 
endo-pleural cât şi extra-pleural.

Pentru a  prinde mai bine aspectul care ne interesează, arătăm . 
diferetele forme clinice ale piotoraxelor, după clasificaţia lui Bemou, 
D/Hour şi Fruchaud. vAceştia împart . complicaţiile pneumotoraxului' 

i terapeutic endo-pleural în: 1. Plsurezii purulente simple: a) cu epan- 
şament turbure sau puriform, b) abces rece pleural. 2. Epanşamente 
tuberculoase infectate: a) tbc. pure, b) tbc. cu germeni asociaţi.
3. Epanşamente maligne cu: a) perforaţii neevidente, b) perforaţii 
evidente, c) infecţii parietale. 4. Epanşamente microbiene netuber- 

* culoase în cursul pn. terapeutic. In pneumotoracele terapeutic extra- 
pleural, empiemele se pot împărţi în: 1. Empiemele fără bacterii 9,5o/0 
(Schmidt). 2. Empiéme cu B. K. 40/0. Empieme cu floră microbiană 
— :---------  ' \
' *) Comunicare făcută la Societatea Ştiinţelor Medicale' Braşov, la 4 Iulie 1947.

\ \
\
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asociată 15o/0 din care 13,5o/0 septico-toxice. Cazurile care fac obiec
tul observaţiilor noastre clinice, se recrutează din categoriile de- 
epanşamente tbc. cu germeni asociaţi, -  epanşamente maligne cu 
perforaţie evidentă şi neevidentă, precum şi din empiemele extra- 
pleurale postoperatorii cu floră microbiană asociată şi anume 
cu starea septico-toxică cum o numeşte Schmidt.

Tratamentul acestora până acum, atât a empiemelor endo- 
pleurale cât şi a  celor extra-pleurale, constă din puncţii, kţvage 
sau drenaj la necesitate. Rezultatele acestor drenaje arată un pro
cent in mortalitate foarte mare. Mac Donald în 1935, raportează o 
statistică pe 13 pio-toraxe pleurotomizate (cu infecţii mixte) din 
cari. 12 cazuri sunt mortalet Tot în 1935, Monaldi în al V-lea con
gres italian a  luptei contra tbc. raportează 14 cazuri de iempieme 
drenate cu o singură vindecare. Corylloss în tratatul său de tbc 
pulmonar apărut în New-York în 1938, din 25 pio-toraxe tratate cu 
avagii şi pleurotomii, obţine 840/0 decese, numai 4 vindecări la 21 

decese. Aceste rezultate devin mai încurajatoare în statisticele lui 
Bernou şi Fruchaud, care ne mai făcând din pleurotomie o intervenţie 
autonomă şi anume •aspciind'-o cu aspiraţii forţate continui sau dis
continui, lavage, toraco-plastii ulterioare, reduc mortalitatea la 
26,22o/o, urcând procentul vindecărilor la 58,4o/0. Această statistică 
refenndu-se la 183 pio-toraxe tratate. In empiemele extra-pleurale, 
cu floră microbiană asociată, de tip septico-toxic ce ocupă o frec
venţă de 1 3 ,50/0 după Schmidt, se ajunge foarte frecvent cu toate 
puncţiile şi lavagele cu sol. Dakin, permanganat de K. etc., la drenaj 
urmat de toracoplastie, sau la închiderea fistulei, dar cu golul pneu-’ 
molizei prea mic, pentru a mai constitui un pn. ‘ extra-pleural efi- 
cacr Se desprinde lesne din cele de mai sus, redutabilitatea acestor 
complicaţii cu tot tratamentul medico-chirurgical preconizat si 
aplicat. 9 -

Dăm acum pe scurt observaţiile noastre clinice:
1. Bolnava P. E.,. de 22 ani, se prezintă în Sanatoriu în Mai 194G.
Starea generală mediocră, subfebrilă (tuşeşte, expectorează).

• Se mstitue pneumotorace stâng în Iunie 1946, In Septemvrie . 1946, 
bolnava părăseşte Sanatoriul cu diagnoza de tbc. pulmonară .fibro-caze0asă 
cavitară bilaterală, pneumotorax artificial stâng.

Revine imediat  ̂şi după o perioadă îndelungată de tratament simptomatic 
şi tonic, bolnava intră în defervescentă şi i ' s e : face  ̂ extra-pleural drept în 
Dec. 1946. Apar sângerări în punga extra-pleurală cât ş’r  chiaguri,. liza.acestora 
ducând la puncţii succesive zilnice, timp de 15 zile, după care se reface 
mai încet şi puncţiile se continuă la 2 zile. In tot acest timp, temperatura, 
se menţine l a . început foarte ridicată în platou, apoi . cu succesiuni. foarte 
neregulate, între 37 39. Lichidul se transformă, devine uşor opalescent, 
apoi purulent. Se începe lavagele ,'cavităţii extrapleurale cu sol. Iéssèn. 
Examenele de laborator în repetate rânduri, ' arată floră microbiană . aso
ciată in cantitate mare, stafilococ, streptococ, pueumococ, cât şi prezenţa 

B .  K. Starea generală se menţine alterată. Eebra constantă cu uşoare remi- 
sium matinale. In Martie 1947, se reiau lavagele cavităţii extrapleurale,
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cu ser .fiziologie. Se introduc de asemenea în punga extrapleurală 100.000' 
u. Ox. de penicilină în trei etape, la trei ore interval.

După fiecare clapă ce controlează flora care diminua treptat, pentru 
ca la ultima lamă să fie absent. Bolnava părăseşte- Sanatoriul, în .Mai 1947,. 
cu o stare generală şi locală .foarte, bună.

. 2. Bolnava M. I. de 22 ani, internată în Sanatoriu în Sept. 194G, 
cu diagnosticul de tbe. pulm. fibro-eazeoasă cavitară bilaterală. I  se institue 
imediat pneumotoraee stâng. D . o lună i se face Jacobaeus- stâng.

In Martie 1.947, se .face pneumo extra-pleural drept. Consecutiv actului 
operator, bolnava face sângerări şi lize de cheaguri în punga extra-pleurală 
necesitând puncţii repetate- evacuatorii.« Lichidul re transformă repede, se 
încep lavagele cu sol. Iessen, bolnava e diipneică, .febrilă 38— (0. Se face 
examenul .florei din lichidul evacuat,, constatându-se prezenta a numeroşi di- 
plococi Grammpbzitivi, streptococi şi leucocite polinuclcare.

' Imediat se administrează \penicilină în punga extra-pleurală câte-
20.000 u. Ox. La interval de 3 ore, 100.009 u. Os.,, ie  asemenea
100.000 u. Ox. intramusculare. Temperatura scade în jarul lui 37,5—38,5. 
Bolnava e mai puţin dispneică, se continuă lavagele săptămânale şi după două 
săptămâni se reia tratamentul cu penicilină. Se introduc 200.000 u. Ox. în. 
cavitatea extra-pleurală, câte 20.000 u. Ox. la 3 ore şi 100.009 u. Ox. intra- 
muscular la 3 ore câte 20.000 u. Ox. Temperatura se menţine ‘ câteva. zile, 
apoi scade în jurul lui 37. Starea generală a bolnavei e foarte bună, exame
nele de laborator arată flora mierobiană absentă. Bolnava părăseşte Sanatoriul 
la sfârşitul lunei Mai, în stare generală bună, mult ameliorată.

3. Bolriavul A. I., internat cu un pneumotoraee terapeutic bilateral, 
în dreapta, vechi de 7 ani (actualmente abandonat). In stânga, vechi de 1 
an. In stânga' face o pleurezie tbc. hemoragieă cu transformare purulentă 
ulterior. Examenul lichidului picurai, arată ' la 26 Dec. 1946, foarte frec- 

. vent, coci şi diplococi B. K. frecvent. Se fac 100.000 u. Ox. Penicilină, intra- 
pleural câte*20.000 u. Ox. la 6 ore. La un nou examen microscopic, nemai- 
găsindu-se decât B. K. S e , continuă cu câte 50.000 u. Ox. intra-pleural 
la 12 orc, în 2 inoculărri, pentru o m>ai sigură sterilizare pleurală. Insăinân- 
tări făcui o din puroiul pleural, nu des voltă nimic. Dbplă o lună, starea ge
nerală redevine rea, se recontrolează lichidul pleural, găsindu-se frecvenţă coci 
şi diplococi Grammpozitivi şi rari B. K.

Se introduce intra-pleural 5 cc. albastru de metilen, fără rezultat..
Se reia penicilina 30.000 u. Ox. intra-pleural la 6 ore. La 100.00!) 

u. Ox., lichidul nu mai prezintă, decât rari B. K. Se continuă penicilina îu 
aceiaşi doză şi ritm, până la totalul de 300.000 u. Ox.

Starea generală se îmbunătăţeşte, febra cedează mult, tratându-so 
mai departe, pleurezia tbc. purulentă, prin puncţii de necesitate. După vreo- 
trei săptămâni, bolnavul'redevine, brusc febril, cu ascensiuni la 40—41°, fri
soane, greţuri, vărsături. ' Lichidul pleural cercetat r imediat; reprezintă pe- 
frotiu floră de asociaţie mierobiană abundenţă, eu elemente ee sunt inter
pretate do medicul de laborator, ca anaerobi, lichidul fiind extrem de fetid. 
Se introduc intra-pleural 30.000 u. Ox. la 6 ore, la  6 ore 200.009 u. Ox., 
în total. Apoi câte 50.000 j u. Ox. la 12 ore, tim p : de 2 zile. In ‘total
200.000 u. Ox. Sterilizarea puroiului obţinându-se, ea şi cedarea stării, septico- 
toxice, se continuă 4 zile .câte o fiolă de cibazol intra-pleural. Starea gene
rală fiind bună, bolnavul se găseşte încă în tratamentul nostru.
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4. Bolnava B. T. de 17 ani, internată în Sanatoriul nostru la şfâr- 
şitul lunei Dec. 1946, cu diagnoza tbc. pulm. fibrocazeoasă cavitară dreaptă, 
pneumotorace drept, bridat, ineficace cu cavernă deschisă. La sfârşitul, lui 
Ianuarie 1947, bolnava face un epanşarnent pleural, însoţit, de febră ridi
cată şi de o alterare a stării generale. La punctia exploratoare se constată 
prezenţa unui lichid purulent. Radioseopic se constată dispariţia imaginei 
■cavitare din dreapta, deschisă desigur în punga plcurală, un pneumotorace' 
spontan. Imediat se încep lavage largi cu sol. Lessen-, .febra mai ;cedează 
puţin, lavagele se continuă o săptămână. Lichidul pleural însă, devine foarte 

• fetid, b® nava acuză deasemeni feţiditatea aerului respirat. La examenul de 
laboartor f  ăeut în două rânduri, • în laboratorul nostru, se constată prezenţa 
-staiilococilor, streptococilor, pneumonococilor, cât şi- a anaerobilor. Imediat, 
se aplică tratamentul cu , penicilină intrapleural în 3 oro câte 30.000 u. Ox. 
In total 400.000 u. Ox. Fetiditatea lichidului diminua, febra însă se menţine. 
Examenul de laborator, arată încă rari pneumococi, coci Grammpozitivi 
şi bacili lungi Grammpozitivi filamentoşi. Bolnava face o fistulă toracică, 
apoi ‘ una pleuro-esofagiană (constatându-se prezenţa materiilor alimentare în 
cavitatea pleurală şi starea generală e tot mai rea, în care situaţie părăseşte 
•Sanatoriul, în  Iunie 1947, după ce înainte îi făcusem şi o pleurotomie, de 
asemeni fără rezultat.

Este vorba deci de două empieme tbc. supra-infectate de tip 
septico-toxic, extra-pleurale, un empiem malign după clasificaţia 
.D’Hour, Bernor. şi Fruchaud, cu perforaţie neevidentă şi de un epan- 
şrrcent malign cu fistulă evidentă pleuro-pulmonară. In primele două 
cazuri, sterilizarea pungilor s’a obţinut imediat, ţmai necesitând un 
tratament scurt de întreţinere, pentru a  întâmpina eventualele recru
descenţe septice în funcţie de bacteriile cantonate în limfaticele 
pleurale. In al treilea caz, sterilizarea s’a obţinut la 200.000 U. Ox. 
-Se întrerupe tratamentul, dar o nouă reapariţie microbiană, după 
culturi negative, ne face să ne gândim Ia o perforaţie pulmonară. 
Se introduce sol. de albastru de metilen intra-pleural, în scop diag
nostic, fără rezultat, aşa încât se reia Penicilina: După a  doua 
sterilizare urmează un nou puseu febril cu anaerobi de astă dată, 
pleural fiind sterilizată la 200.000 u. X., menţinându-se rezultatul cu 
o doză de întreţinere de 10Q.00O u. Ox. Penicilină zilnic, timp de 
2 zile, precum şi cu sol. de cibazol intra-pleural. La terminarea 
penicilinei timp de 4 zile.

In ultimul caz, flora nereducându-se complet la 400.000 u. Ox. 
Penicilină, cu care ne obicinuisem, eram pe punctul de a  reîncepe 
tratamentul când focare cazeoase pleurale, determin^ o fistulă pleuro- 
esofagiană, unul dintre noi, făcând pacientei o pleurotomie pa- 
leativă.

Astfel, dintr’un procentaj de mortalitate foarte ridicat, aşa cum 
s ’a  văzut în statistica de mai sus, ajungem lâ 0 ţlecese, dacă exclu
dem epanşamentul malign, cu fistulă pleuro-pulmonară evidentă, 
dela drenaj şi toraco-plastie cu consecinţele lor (fistule, cavităţi 
reziduale, aspiraţii) la integritatea anatomică toracică. Dela o tera
peutică de durată' şi. epuizantă pentru organism, la un rezultat
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imediat, eu îndepărtarea stărilor septico-toxice. Deci această nouă 
achiziţie terapeutică aplicată imediat ş i . pe o indicaţie precisă, 
transformă tratamentul pio-pneumotoracelui tbc. suprainfectat, din 
medico-chirurgical, în medical, conduita terapeutică ulterioară fiind 
aceea din faţa unui epanşament tbc. infectat cu aspectele lui clinico- 
terapeutiae. Cazurile rezistente, sunt acelea în care e vorba de a 
floră microbiană cu bacterii Grammnegative, unde acţiunea Penici
linei e neutralizată de penicilinază, enzină secretată de acestea. 
Alte cazuri rezistente sunt epanşamentele pleurale maligne cu fistule 
pleuro-pulmonareX evidente, când alimentarea cu floră microbiană 
asociată, se face din parenchim, neputându-se realiza o sterilizare' 
bronho-alveolară completă. ‘

On présente quatre cas d’empyèmes T. B. C. infectés.
. Deux en poches de pneumotorax extra-pleural et deux empièmes intra
pleuraux. Peniciline locale et generale dans les premiers deux cas et seule
ment endo-pleural dans les autres deux cas.

Résultat : traitement du pyo-pneumotoraco T. B. C. surinfecté, autrefois 
médico-chirurgical devient médical — la flore d’association ayant disparu.

. _ Le conduite thérapeutique uHérieure est celle d’un empyème T. B. C-. 
infectant.

. Spitalul de Stat Sebeş-Alba
Secţia chirurgicală; Medic Primar Dr. I. Ţotoianu

UN CAZ DE DIVERTICUL AL LUI MECKEL IN SACUL 
UNEI HERNII INGHINOSCROTALE STÂNGI STRANGULATE

de
D -r BOJITA A., PAUL P. şi BEJAN L.

Publicarea cazului ce-1 vom relata mai jos are de scop să 
adauge la cazuistica dealtfel redusă a herniilor diverticolului lui 
Meckel încă un caz rar prin situarea lui în sacul unei hernii 
stângi strangulate. Nu dorim să repetăm .literatura descrisă în 
diverse articole ci doar de a prezenta cazul nostru pe baza foii 
de observaţie mersul şi technica operatorie utilizată, încheeind cu 
câteva consideraţiuni de ordin clinic.

In seara zilei de 30 Decembrie 1946 ora 20 se internează de urgenţă 
în secţia chirurgicală a Spitalului Sebeş-Alba bonlavul B. I. în vârstă 
de 70 ani de profesiune agricultor.

y In ceea ce priveşte antecedentele herede colaterale şi personale 
nu putem găsi nimic deosebit în legătură cu boala pentru care vine. Boala  
actuală a debutat .insiduos înainte cu 20 ani în legătură cu eforturile carac
terizate printr’o durere vie în regiunea inghinală stângă şi uşoară jenă în 

7 mers. După câteva luni apare o mică tumoretă în regiunea orificiului înghi—

\
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nai intern care cu încetul se măreşte de volum ajungând în ultimii ani 
să aibe m ărimea unui ou de gâscă cu baza situată în scrot şi cu vârful *
spre orificiul inghinal intern. Bolnavul avea din când în când mai ales 
la  eforturi mari dureri însojite de balonări şi crampe periombilicale.
Tumora din regiunea Inghinală se reducea la presiune şi în decubit 
dorsal. • ,

In după masa zilei de 30 Decembrie 1946 bolnavul e cuprins de 
o dttrere puternică în abdomen are greaţă şi vărsături ceea ce îl face, 
să consulte un medic care nereuşind să reducă din nou turnura îl în
drumă la spital pentru intervenţie. , - i -

La examenul obiectiv se constată că e vorba de un bolnav cu ţesu
tul celular subcutanat şi sistemul muscular bine desvoltat. Temp. 36,7 
plus 72 pe minut cu tegumentele şi mucoasele normal colorate. De par
tea aparatului^ respirator şi cardio-vascular nimic deosebit.

Abdomenul: uşor balonat cu iperperistaltizm şi retentii de materii 
fecale şi gaze. In rest nimic deosebit.

Examenul local: Dela orificiul inghinal intern şi până în scrotul 
stâng se întinde o tumoră piriformă mărind' scrotul cât un pumn de 
adult; tegumentele Ia nivelul tumorei uşor cdematiate şi colorate în roş 
violaceu.

La palpare tumora este elastică, mobilă dureroasă şi sonoră la  
percujie. Ganglionii regionali îndemni.

Diagnosticul nostru preoperator este : Hernie inghinoscrotală 
stângă încarcerată cu prolabare de intestin.

Intervenţia chirurgicală: In anestezie generală se deschide canalul 
inghinal la locul de eleclie prin secţionarea aponevrozei oblicului mare.
Apare sacul herniar congestionat şi edemajiat deşi încarcerarea este 
recentă. Se izolează cu greu elementele canalului înghinal de sac care  
între pense Kocher se încizează. Se scurge pu(in lichid serosangvinolent 
şi apare o porţiune de ansa ileală prolabată. La controlul inelului de 
strangulare la oriliciul înghinal intern care se‘ încizează şi el pe sonda 
nocher, luxând uşor însă în afară, se observă o formajiune de aspect 
intestinal sub formă de deget de mănuşe cu baza de inser}ie pe intes
tin, care  este deasemenea tumefiată şi congestionată. Este vorba de un 
diverlicol al lui Meckel herniat înpreună cu ansa ileală. Se procedează  
la extirparea lui prin legătură la bază apoi rezecţiâ şi înfundarea în 
intestin prin sutură în bursă a bontului, peste care se mai pun câteva 
fire separate sero-seroase de siguranţă.

Lumenul intestinal nu a suferit diminuare apreciabilă prin acea
stă înfundare. '

Urm ează rezolvarea herniei propriu zise prin procedeul Girard.
Mersul post operator evoluează fără complicaţii locale.
Bolnavul părăseşte serviciul complect vindecat după 14 zile.

Diagnosticul nostru operator a fost de: hernie inghinoscrotală 
stângă strangulată cu diverticolul lui Meckel în sacul herniar.

In legătură cu acest caz ne permitem a face următoarele 
consideraţiuni:

1. Este vorba de o hernie strangulată a ilionului cu un di-

l
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-verticol al lui Meckel, rar prin faptul că hernirea lui s’a produs 
în partea stângă şi în cazul unei hernii obice externe..

2. Ne face impresia că prezenţa acestui ,diverticol în inte
riorul sacului hernial a contribuit pe lângă' mărirea herniei şi 
strangularea recentă, o cauză în plus a ireductibilităţii ei prin 
tumifierea, congestia şi inflamarea lui. '

3. Spre deosebire de herniile proprii ale diverticolului lui 
Meckel şi diverticulite, în cazul nostru au predominat fenome
nele datorite obstacolului pş intestin, caracteristice unei hernii 
strangulate. Deci greutatea diagnosticului diferenţial.

4. Necesitatea de a controla la orice herniotomie conţinutul 
sacului herniar şi mai ales aspectul intestinului în sac şi în afara 
porţiunei prolabate pentru a evita rămânerea pe loc a unui di- 
verticol ce ar putea da naştere la alte complicaţii ca divjerticu- 
lită mascând o apendicită în sinistra poziţie sau prin aderenţe 
chiar un ileus.

5) In caz de diverticulita diagnosticul diferenţial este impo
sibil cu o apendicită în sinistropoziţie .ambele afecţiuni rare pre
cum şi cu o diverticulită a colonului descendent.

, La fel diagnosticul diferenţial cu o hernie inghinală încar
cerată cu gangrena incipientă al ansei este imposibil.

6. Metoda operatorie aplicată de noi pare cea mai indicată 
rezolvând rapid problema pusă şi deformând un obstacol serios 
prjn reducerea lumenului intestinal. '

Spitalul de boli pulmonare, Sibiu — Serviciul II.
Medic primar: D-r Oct. Borcoman

CONSIDERAŢIUNI ASUPRA ADENOPATIILOR TRAŞEO- 
BRONŞICE TUBERCULOASE LA ADULT

de *
D -r OCT. BORCOMAN

Semnificaţia veritabilă a adenopafiilor traşeo-bronşice, în evo- 
Iufia tuberculozei pulmonare a adultului, preo'Mtpă din ce în ce mai 
mult cercurile ftiziologilor, în ulfimui timp, fără să se fi ajuns încă 
Ia unison de păreri.

Specifice copiilor, adenapafiile, în urma turburăriîor inerente răz
boiului şi perioadei post-be ice, cu deplasări ,de mase, cu intricări de 
bolnavi şi coniaeji, apar cu o frecvenfă crescută şi la adult, ca re
zultat al primo-infecfiei contractate tardiv.

•'In 1914, Rist şi Ameuil.e stabiliseră legea care-şi păstrează până 
• azi, în ansamblu, valoarea ei, lege după' care în cursul tuberculozei
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•adullu.ui reacfiîe ganglionare fraşeo-bronşice sunt absente. Adenopatiife 
descrise 'Ia adu fii cu tuberculoza pulmonara obişnuită, s’au dovedit 
ulterior a fi în păstăi hia'e, eonat diagnosticate în marea for ma
joritate ca adenopatii.

Cercetările întreprinse în u lima vreme, cu ajutorul cuti-reacfiei 
la lubsrcu ine, de către Co-ircoux Alibert, Bariety, Heimbeck, Malmross, 
Hedval, Sche, Ie, Daniel 10, Bumbăcescu, Nasta, Bălfeanu, etc., au 
adus modificări legii Iui Rist şi Ameuille în sensul , nouilor vederi 
referi'oare Ia înfâ zieea primo-infeefiei.

Intr adevar în ultime e două-trei decenii s a constatat o întâr
ziere din ce în ce mai accentuată a vârstei de primo-infeefie (P. 
Mannes şi R. Pries;). După o statistică, în 1922 (Besançon), sau 
găsit la vârsta de 15 ani, 82%  din copiii examinafi Ia Paris cuti-reacfia 
pozi ivă. Copii examinafi tot Ia Pai-, ’a aceeaşi vârstă, în 1943, au 
reaefionat pozitiv numai în 38%  a cazurilor (P. Bonlenger, Maclouf).

Concluzia care se poate trage este că azi aj.ng Ia vârsta adultă, 
neinfectafi, un proeent destul de ridira; de indiviri. Aceştia, în cgntacf 
cu bacilul Ko eh fac forme de tuberculoză care alertează cu predi- 
Iecjie pamânul Ia această vârstă, cu adenopatii pe care eram. db̂ ş- 
nuifi să Ie vedem înainte numai Ia copii şi extrem de rar la adult.:

Iri ce priveşte tuberculoza de reinfeefie a adultului este perfect 
just şi astăzi  ̂ ca şi în 1914, că ganqlionii tfaşso-bronşici se caracte
rizează printr’o inerfte absolută, prinir’o antipatie fafă de fir'ia cronică 
obişnuită a adultu.ui, cu rari excepfii. Fafă de primo-infeefia sur
venită Ia adult însă, ganglionii se comportă altfel: iau parte activă 
ca şi Ia copiul .primo-infectat. Prin urmare nu va sta Ia ca e apare 
bacilul Koch în organism es.e faptul care hoiăreşfe sinergia ganglionarâ 
ci virginitatea bacteriologică —  umorală este dătătoare de ton.

In spiritul celor de mai sus se poate aduce o corecfie legii Iui 
Rist —  Amcuile dar numai fafă de această noră formă de debut a 
tuberculozei Ia adu t : primo-infeefia tardiva. Chiar în aceste forme adeno- 
patiile iau rar aspecte voluminoase datorită faptu ui că ferutul limfatic 
Ia c/dult reacţionează mult mai pufin intens ca Ia copi’. Deşi condi iillâ 
umorale fa,ă de BK sunt ace aş ca şi Ia coci, totuş ganglionii reaefio1-! 
nează mai pufin, ier formele gigante, turr.o a e, Ia adult sunt larităfi. 
Extrem de rar apar adenopatii Ia indivizi adu fi a'epici, • când de 
obiceiu iau o alură e/o'utivă gravă cu prognostic, în cele mai multe 
cazuri fatal.

Din aceste considerente am crezut că nu ar fi lipsit de interes 
a, reproduce pe scurt, foile de observafîe a do_ă din ca:u i e noastre 
care ni s’aü părut; mai instructive; ele ne-au dat. posibilitatea să 
desprindem concluzii e car& se degaja din !i e'aiura lecenfă ce ne-a 
sfat la dispozifie asupra acectei probleme.

Caz. I . Bolnava, M. E . 23 de . ani, se internează în Serviciul nostru în 
ziua de 12  Maiu 1946 cu temperatură ridicată,- dureri difuze toracice, tuse 
sea(că. Ant. pers. Născută într’o comună de munta din jurul Sibiului n’a 
părăsit satul natal până anul trecut când vine în .mediul urban pentru a 
urma o şcoală practică. Cu şase săptămâni anterioare internării simte obo
seală, pierde apetitul, prezintă oscil^tiuni termice în jurul a 38 grade. La

AI. M. Rl 7
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data internării temperatura este de 39,1 grade, cu o stare generală relativ 
bună, deşi după afirmaţiile ei ar- f i  pierdut în greutate circa .9 kilograme.. 
Radiologie, se constată o adenopatie para-traşeală dr. voluminoasă. După i 
zile dela internare prezintă semnele unei meningite bacilare, sucombând a j l 2 -a 
zi cu simptome de generalizare. La autopsie se constată, deasupra bifurcării 
traşeei, în dreapta, mase ganglionaTe voluminoase. cazeificat0, puncte ’;gra- • 
nulice îp. ambii plămâni, ficat, meninge, etc. Dgs. Adenopatie para-traşoală 
dr. voluminoasă cazeificată, diseminare sanghină (grapiulie).

Caz. I I . D. G-. 18 ani, elevă şcoala de moaşe, se internează în spitalul 
nostru după 21 zile de boală cu stare febrilă (38—39) care durează dela 
debutul bolii. In antecedentele personale şi heredo-colaterale nimic deosebit.. 
Starea generală bună cu toată temperatura ridicată care durează de atâtea 
zile. In regiunea axilară dr. micro-adenie. Radiologie: adenopatie hilară jdr. de 
mărimea unei nuci, calcifieri hilare bilaterale,' complex primar calcificat baza 
dreaptă. Restul -organelor nu prezintă nimic de remarcat. B. K. negativ. Vi
teza de sedimentare 84 mm. la 2 h. Reacţia la tuberculină intens pozitivă. 
După 62 zile, în care1 timp temperatura a oscilat pntre 38,5—40, iar forma
ţiunea ganglionară iniţială şi-a dublat aproape volumul — după patru trans
fuzii de sânge' — temperatura revine la normal, adeuopatia persistând insă... 
La un control făcut ulterior, adenopati'a) a regresat în bună partc. Dgs. Ade
nopatie hilară dr. voluminoasă.

In primul car, după aspectul radio'ogic, este vorba de o pri- 
mo-infeefe cu mare probabilitate (nam putut surprinde virajo-reacţia); 
în al doilea caz ader.opaiia survine 'pe un teren a cărui vestigii ra- 
diologice ara ă că o piimo-infecţie a fost contractată cu mut înainte. 
Că această infecţie veche (din punct,, de vedere bacteriologic şi u- 
rhoral) s’a stins permiţând o. reinfeefie, care a evouat ca primo-in- 
feejie, sau este adenopatie ca e poate avea legături cu vechea infecţie, 
este greu de spus. In medicină sunt servitufi bio'ogice nu legi ma
tematice intangibile.

Primo-infecţiile, cu reacfii'e ganglionare respec'ive, pot regresa, 
pot frece înfr’o formă de generaliza e cu sfârşitul letal sau pot trece 
direct în tuberculoze terţiare (Tbc. pubertară Aschoff) cu „negli
jarea” perioadei secundare. Sunt citate în literatura cazuri înecare 
adenopa iile au survenit la indivizi alergici şi au a/ut un mers e vo
lutiv sever dar totuşi un prognostic bun (Chabaud, Rev. de.a tbc.
1932— 1934).

Dece inerţia ganglionară a adutului alergic nu rămâne lege în 
toate cazurile? E greu de spus deşi s’a încercat a se da diferite ex- 
plicaţiuni printre ca.e rasa, constituţia, supra-infec ţie ma.ive, repetate, 
etc., n’au lipsit ca puncte iniţia.e de plecare pentru a se găsi a,
soluţie.

In ceeace priveşte terapeutica acestor forme, nu se prescrie niciun, 
regim, fiind necesară a alimentaţie suf.cieniă, variată şi echi ibrată în
cele trei principii a imentare de bază. ' j

Pentru adult repaosul Ia pat trebue să fie mu’t mai sever decât 
Ia copil, experienţa ară.ând că adultul se apără mai puţin bine şi
poate, face uşor complicaţii pleurale sau o evoluţie ierţiară precoce 
(A. Doufourt).. Sunt contraindicate băile de soare, întrebuinţarea să-
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rurilor de aur, tuberculină, etc. La fel pneumotoracele artificial nu 
este bine venit atât pentru sifuajia momentană, nerezolvind nimic, 
cât şi pentru viitor producând o simfiză care va împiedeca, Ia nevoie, 
o colapsoterapie ulterioară.

Se va interzice orice intervenţie chirurgicală care nu e de ab- 
solută urgenfă, (abajia vegetalilor adenoide, amigda'ecfomii, etc.) a- 
cestea pu.ând fi cauzele determinante a e  unei gene.a.izări.

Complicatii'e mecanice care pot rezulta dintr’o adenopat'e ma
sivă, fie cu rezultat al compresiunii pe arborele bronşic sau ca edem 
inflama'or, cu ruptura gang ionilor intrabronşici, necesită o terapeutică 
mai activă.

In prezenfa unei adenopatii voluminoase, fără turbtirări funcfionale 
(stenoză bronşică totală sau parfială) pulmonare sau va organele 
din vecinătate, sau Ia distanfă ( ocalizâri ocu'are, etc.) care persist  ̂
timp îndelungat, cu toată cura seve ă de repaos, după 3. Bonn şi 3. 
Dumarest se impune radio’erapia. Şedinfele vor fi făcute Ia intervale 
de 7— 10 zile, cu doze slabe, maximum 10, după circa 6— 7 luni 
dela debutul bolii şi numai1 Ia indivizii robuşti, fără semne de im- 
pregnajie baciloră intensă. După fiecare şedinţă trebue finut cont ,de • 
temperatură, de modificările radio'ogice şi îuncjionale, pentru a se 
putea modifica conduita terapeutică după caz.

In cazurile de accidente grave acute, cu: sindromul dispneei a- 
i cule, care ameninţă cu o asfixie, prin ruptu a unui ganglion şi obstiuarecr 

bronşiilor cu masele cazeoase sau numai prinfr’un puseu edematpl 
şi inflamator, este necesară .o bronchoscopie aspirafprie şi famponărî. 
cu cocaină-adrenalină. 1

Concluzii'e care, se pot formula, asupra adenoipatiilor traşeo- 
bronşice Ia adult sunt:

1. Adenopatiile însofesc primo-infecfia tardivă Ia adult din ce 
în ce mai frecvent conform cercetărilor amintite şi observaf.ior clinice.

2. Adenopatiile pot apărea ca tuberculoze ganglionare Ia a- 
duljii ă'ergici, cu o evoluf'e curabi a şi fără a fi înso.i e de alte Tod 
calizări pulmonare sauy extrapulmonare (Caz. II).

3. Adenopatiile apar uneori ca manifestări de asociaţie cu alte 
localizări, Ia indivizi fără nicio reztistenfă fafă de tuberculoză (Canetti 
şi Bellin).

4. Prognosticul adenopatii'or traşeo-bronşice va'iază după vârstă. 
La un copil,' de exemplu, o adenopalie parafraşeală dreaptă volumi
noasă aproape în'otdeauna e mortală (Mannes-Priest) pe când la un 
adult primo-infecfia nu rareori regresează.

w
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Spitalui „Preda“ Craiova 
. Serviciul Dermato-Veneric

MANIFESTAŢIUNI CUTANATE ŞI GENERALE GRAVE 
PRIN ÎNTREBUINŢAREA EXPLOSIBILULUI TROTYL PENTRU 

VOPSITUL TEXTIL CASNIC
de

• * Dr. ANTON DOBRESCU D r. ELENA PRETORIÁN
Medic primar Medic secundar

D /. IOAN D, POPESCU
Medic şef, jud. Dolj

Trotylul (trinitrotoluol) şi Tetrylul '(tetraaitro-metyl-anilina) 
sunt explosivii cei mai moderni şi sunt întrebuinţaţi în mqd obici
nuit în scopuri militare şi de exploatare minieră.

Cazurile de accidente toxice locale şi generale semnalate des
tul de des în literatura medicală streină se referă la accidentele 

•profesionâle, la lucrătorii din fabricile de explosivi a căror viaţă 
este foarte primejduită. Astfel Nero Leo făcând cercetări la o 

'fabrică de pulberi finlandeză găseşte că cei 497 lucrători şi lu
crătoare au acuzat următoarele simptome: 35 ><i oboseală gene
rală, 22 ’/« lipsă de poftă de mâncare, 5 «/o transpiraţie puternică. 
32 >/o migrenă, 7 10 insomnie, 2b0 0 anemie, 8 %  turburări audi
tive, 2 % slăbirea vederéi, 17 Io greaţă, 12 J/n vărsături, 4 ®/0 cia- 
noză, 21 °/0 erupţii pe piele. In 38 din 74 cazuri găseşte anemie 
hipocromică.

In afară de otrăvirile profesionale, ca şi a celor ce au man.- 
pulat explosibilul în timpul războiului, Nilsoon descrie cazul unei 
femei de 22 ani care se unge cu o alifie cu trotyl preparată de 
ea pentru eczema de care suferea.

In literatura românească prima şi singura publicaţie de acest 
gen până în prezent este a D-lor Prof. D-r N. J  Ioanid şi D-r G. 
D Borş apărută în revista „Spitalul“ No. 9—10 | 946, recenzată 
în „Mişcarea Medicală Română“ întitulată : Un caz rar de otrăvire 
cu tripitrofoluol (Trotyl). Este vorba de un individ de 30—32 anii 
care având scabie se unge pe tot corpul cu o alifie .preparaţi), de 
el din trotyl şi grăsime. La 4 ore după, i se face rău : dureri 
de cap, vărsături, trismus, nu mai poate respira, apoi după o oră 
sucombă. Cercetările făcute în laboratorul de toxicologie al Uni
versităţii din Bucureşti determină pe autori să tragă judicioase 
concluzii pe care ne permitem a le reda întocmai: 1) Otrăvirea 
cu trotyl este posibilă şi prin absorbţia prin piele, ea manifes. 
tându-se atât local cât şi asupra întregului organism; 2) Metoda 
clasică de extragere a otrăvurilor de natură organică este expli-

/ f *
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cabilă la cercetarea trotylului; 3) Din repartiţia toxicului în or- 
şane se observă că în afară de piele, care reţine cea mai mare 
cantitate, el se repartizează în ordine descrescândă în plămâni, 
ficat, intestine, rinichi, sânge.

Prin folosinţa lui limitată, trotylul a fost prea puţin la înde
mâna populaţiei până în ultima vreme; războiul cu calamităţile 
lui a schimbat multe rosturi.

Astfel în iarna foametei 1946—47 şi mai ales în primăvară 
s au revărsat pe plaiurile olteneşti alături d e , adevăraţii înfome
taţi şi o serie de negustoraşi ce ofereau spre vânzare locuitorilor 
rurali, în afară de tot felul de obiecte şi o substanţă pentru vop
situl textil casnic sub numele de trotyl. Această substanţă fiartă 
în apă dă o coloraţie galben-citrin. Dacă se insistă cu fiertul co
loarea se mai închide devenind portocalie, ruginie, iar dacă se 
fierbe şi mai mult (adăugându-se după unii şi leşie) se transformă 
în roş bordo. Personal am văzut lucruri vopsite cu acest trotyl 
foarte reuşite. Prin manopera de'vopsire precum şi prin îmbră- 
carea prea curând a celor, vopsite se determină apariţia de acci
dente cutanate şi alterări ale stării generale a căror gravitate va
riază. Mărturisim că pentru prima dată am luat cunoştiinţă des
pre această nouă şi originală metodiţ de colorare cu ocazia in
ternării în spital a primilor bolnavi a căror observaţii le dăm mai 
jos în ordinea în care s’au prezintat:

Obs. Nn. 1. Safta Stan de ani 42 din com. Segarcea Dolj, de profesiune 
muncitoare intră în serviciu pentru oedem şi erupţie veziculoasă a ambelor pi
cioare. Nu ştie să-dea prea multe relaţii asupra provenienţei acestei ălecliuni s 
numai în urmă îşi aminteşte că a încălţat o pereche de ciorapi vopsiţi proaspăf. 
După internarea bolnavei dela Obs. No. 2 femeie mai inteligentă, abia facem le
gătură de cauzalitate cu aceşti ciorapi. Bolnava pretinde că la început a avut o 
senzaţie de arsură însoţită de mâncărimi după care au apărut pe dosul picio
rului şi mai ales pe degete şi intre ele, mici vezicule care au conlluat şi apoi 
s’au spart. ' /

i Stare prezentă.—Bolnava este afebrilă şi la examenul general visceral nu 
prezintă nimic important. Ambele picioare oedemaiiate, oedemul se continuă 
spre gambe; Pe dosul picioarelor şi maî a'es spre degete suprafaţa este acope
rită de lambouri epidermice neregalate pe un tond zemuind şi pe alocurea de 
concreţiuni seroase gălbui. Arsurile şi pruntul persistă. Mersul este dificil. Ca 
tratamenf o compresă resorcinatâ pentru curăţirea crustelor şi resturilor epide
mice, după care pansăm cu pasta Lassar camfprată. După 8 zile părăseşte spi
talul vindecată.

Obs. No. 2. Oodu Floarea de ani 30 din com. Drănic Dolj de profesiune 
casnică, intră în serviciu pentru un eritem veziculos generalizat.

Istoric. Bolnava afirmă că mai înainte cu 2 săptămâni a vopsit câteva 
lucruri de îmbrăcăminte cu o vopsea pe care a cumpărat-o dela o moldoveancă 
şi, căreia îi zicea trotyl. A pus vopseaua la fiert într’un vas cu apă şi a ames
tecat cu o vergea, fără să bage mâinile în ea. A observat că stând îri aburul
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acela a simţit un gust amar în gură însoţit de un miros iute de piatră vânătă.
A doua zi a îmbrăcat lucrurile vopsite, adică o flanela şi_ o fustă pe care le-a 
pus peste cămaşe. A treia zi i-au apărut câteva flictene la mâini între degete 
fără să fie însoţite de arsuri sau mâncărimi sau de vre-un alt simptom A 6-a 
zi mâinile erau tumefiate şi acoperite de flicteie sparte care zemuiau. Prezintă şi 
un tritem pe tot corpul şi pe faţă, iar cu timpul vezicule şi flictene au apărut 
peste tot mai ales pe mâini, pe picioare, pe partea posterioară a membrelor su
perioare şi inferioare, in acest moment acuza arsuri mari însoţite de prurit intens 
şi o stare generală de slăbiciune. Nu a avut gteţuri sau vărsături. In această 
stare bolnava a continuat să îmbrare lucrurile vopsite deoarece nu ştia de unde 
îi vine suferinţa. A mers la medic dar văzând c» starea se agravează vine la 
spital. Stare prezentă. De constituţie medie, bolnava afirmă ca a pierdut 5-6 kg., 
în greutate după aprecierea sa. Prezintă un eritem generalizat pe tot corpul şi 
faţă. Pe faţa dorsală a mâinilor şi picioarelor, pe fâţa dcrsală a braţelor şi coap
selor, pe abdomen în jurul ombilicului, şi în pliurile inguinale prezintă o erupţie 
veziculo-flictenulara, vezicule multiple de mărimi diferite pe alocuiea confluente, 
unele cu conţinutul intact, galben citrin, altele zemuind abundent, altele uscate, 
pe cale de vindecare. Pe alocuri concreţiuni seroase galbene.

Bolnava/ este subfebrilă. Acuză slăbiciune mare, ameţeli, vâjiituri în 
urechi, diminuarea vederii. Nu poate psrâsi patul. Apetitul lipseşte complet. 
Scaunele şi urinele normale evacuate. Examene de laborator executate la labo
ratorul spitalului: Timp de sângerare 3’30. Timp de-coegulare 8’, Viteza de 
sedimentare: după l/goră =  0,82, după o oră 0,75. Numărul hematiilor 3 360.000. 
Leucocite 9 600 (Poli. neutr. 68%, eozinofile 2°/0, limfo. 27%, monocite 2°/0). 
Colesterolul =  1,80. Clorul plasmatic 3,74. Starea generală de slăbiciune, de 
epuizare se menţine mai multe zile. Facem uz de analeptice. Treptat apoi se 
remontează, accidentele cutanate se vindecă aşa că după 21 zile părăseşte, 
spitalul. , '

• Obs. No. 3. Alexandru Nicolina, de ani 30, din localitate de profesiune 
muncitoare, se internează pentru o erupţie eritrodermici zemuindă ce âe întinde 
pe tot toracele şi braţe. Istoric, Afirmi că a. cumpărat dela r.işte moldoveni o 
cantitate ca un pumn de pulbere de trotyl. Din această cantitate a fiert 2 lin
guri la '/î lighean cu apă cca. o oră, împreună cu bluza pe care o vopsea. După 
vopsit a clătit bluza în apă rece, a pus-o la uscat şi a îmbrăcat-o tot în ziua 
aceia purtând-o timp' de o săptămână în continuu (bolnava este ţigancă) după 
care a desbrâcat-o să o spele. La acea dată observă că pielea era galbenă pe 
tot locul ce fusese acopeiit de bluză, iar coloarea părea ca impregnată în piele- 
Tot atunci apare şi un prurit intens care este urmat de apariţia unor vezicule 
mici cât gămălia de ac care apoi încep să zemuie şi si conflueze. S.mţindu-se 
mai rău bolnava vine la spital.

Starea prezentă. De constituţie robustă, afebrilă, acuzi usturimi groasnice 
nesuferind nici un fel de înveliş. Apetitul dispărut Scaunele şi urinele normal 
evacuate. La examenul general visceral nimic deosebit.

Pe gât, pe tot toracele pani la talie, pe umeri şi braţe, adici exact co
respunzând bl.zei vopsite se remarcă.o suprafaţă roşie bogat zemuindă cu resturi 
epidermice şi‘cruste seroase gălbui. După 8 zile părăseşte spitalul vindecată.

Obs. No. 4- Copilul Biţă Nicolina Alexandru, de 8 luni este fiul la sân. 
al bolnavei dela Obs. 3. A supt în tot timpul cât mama sa a purtat bluza. Pre-
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zintă pe obraji, împrejurul gurii şi pe buze mai multe flictene ou conţinutul 
golit şi uşor zemuinde. Nu s’a observat nici o alta turburare sau atingere a 
Stării generale.

Din anamneza bolnavilor de mai sus şi din -informaţiile 
complimentare am înţeles că ,nu este vorba, numai de accidente 
toxice sporadice, ci de ceva mai grav, de răspândirea 'în mari 
cantităţi a trotylului în masa ţărănească—fapt ce ne-a determinat 
a sesiza Serviciul sanitar al jud. Dolj pentru culegere de date şi 
luare de măsuri. Astfel s’au încunoştiinţat în acest sens medicii 
de circumscripţie, prefectura judeţului, legiunea de jandarmi şi - 
poliţia. Din cele câteva rapoarte primite până Jacum dela cir
cumscripţii desprindem alte 6 cazuri care se adaugă la cele de 
mai sus:

Marcela fiarac de 24 ani şi Elena Gună de ani 64 ambele din com. Giu- 
bega Dolj ambele cu mamfestaţiuni cutanate şi alteraţii ale stării generale. „Prima 
s’a vindecat repede“ — ne scrie D-l medic al circ. Galiciuica — „în urma ad
ministrării de diuretice (cl. ca) adrenalină şi hiposulfit. A doua continuă să aibe 
manifestaţiuni cutanate la acelaş tratament, deşi starea generală s’a îmbunătăţit 
simptor“.

D-l medic al circ. Moţăţăi semnalează lără alte amănunte pe Maria FI. - 
Roşu de ani 20 din Com. Risipiţi şi Floarea A. Pârvan cu accidente cctanate 
ale mâinilor.

D-l Medic al circ. Cioroiaşi raportează că: s’au prezintat'la consultaţie la 
dispensar 2 femei originare din Vâlcea, care se plângeau de dureri de cap, 

astenie pronunţată, dureri epigastrice, ienomene cc se datorau iolosirii în vop
situl lânii a trotylului*.

Indubitabil că numărul este cu mult mai mare iar amploa
rea acestor manifestaţiuni toxice a variat. Până în prezent nu 
am fost informaţi de vre un sfârşit letal printre accidentaţi. 
Am găsit utilă publicarea celor de mai sus atât pentru ineditul 
accidentelor datorite acestui gen de folosire a trotylului, cât şi 
ca o atragere a atenţiei asupra pericolului la care este expusă 
colectivitatea noastră ţărănească, prin uşurinţa cu care se vehi
culează astăzi un produs aşa de periculos, numai la vederea 
căruia altă dată aveam emoţii.
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' ■ Sanatoriul Filarei-Bucureşti
Medic prim ar : Pro/. D-r Marius Nasta

U R M Ă R I ÎN D E P Ă R T A T E  ŞI N E FA V O R A B ILE  A L E  
IRITATIEI P L E U R A L E  T E R A P E U T IC E  * )

de
D -r L GOLOGAN şi M. BUZESCU

i
Când după ce con secţionat un sistem de aderenţe, o cavernă 

persistă în bont, este obişnuit să ne gândim să facem bolnavului, 
o . iritaţie pleurală.

Metoda iritaţiilor pleurale a căpătat în ultimul tiipp, 'precizări 
de indicaţie şi de technicâ.

Astfel metoda nu se aplică cavernelor balonizate; nu se aplică 
decât după ce am secţionat bridele şi am obţinut. regularizarea 
bontului şi complecta lui detaşare de perete. Ea se aplică caver- • 
nelor inerte sau reziduale.

Rezultatele favorabile obţinute, variază după autori: 75o/0— 
500/o—25o/o; aceste cifre discordante datorându-se momentului di
ferit când s’a  'aplicat metoda, deoarece după Roger Even, nu putem 
vorbi de cavernă Iinertă decât'după ce au ,trecut 3 luni dela insti
tuirea pneumotoraxului sau, secţionarea aderenţelor.

I. Qaverna inertă, o întâlnim .în următoarele împrejurări:
I. Când avem o tuberqulozq (recentă, iar caverna, mai mult sau 

mâi puţin bine delimitată, se a f lă . situată : ;n mijlocul' unui bloc 
dens qazeos; în acest caz, caverna este ireductibilă, bontul pul
monar fiind irectractil, deşi este bine detaşat de perete. Plămânul 
poate fi împins, însă nu poate fi retractat.

.2, In c a z ’de cavernă ţcu pereţii duri, într’un bloc fibro-cazeos.
II. Zicem că avem cavernă reziduală, atunci când sub acţiunea' 

colapsoterapică, volumul cavernei s’a  micşorat foarte muit, dar 
imagine'- lacunară continuă să persiste sub forma unei „fente“.. 
Aceste1 „fente reziduale“ (sunt mai .frecvente după toracoplastie.

Cauza cavităţilor reziduale poate să fie: o condensare re
tractilă peri-cavitară, o iretractilitate lezională, sau un mecanisrfi de 
supapă.

Am spus că metoda nu se aplică decât cavernelor reziduale 
sau inerte şi diverşi autori au atras atenţia asupra unor complicaţii 
imediate, cum ar fi: hemoptiziile sau biciuirea unor leziuni contra 
laterale, al căror dinamism evolutiv se accentuiază.

Atitudinea terapeutică, aşa ■ cum o descrie şi R o g e r  Ev e n ,  
Astfel metoda nu se poate aplica cavernelor balonizate, nu se aplică 
este cam următoarea: După ce; am secţionat bridele şi am regularizat 
bontul, aşteptăm 2—3 luni ca să facem iritaţia pleurală şi apoi 
aşteptăm alte 2—3 luni, ca să vedem efectele iritaţiei. După (acest 
interval, caverna persistă, sau a  regresat, tinzând la disparaţia sau

*) Lucrare făcută în Sanatoriul Filaret, Medic Primar, d-1 Prof. D r Marius 
Nasta, a fost comunicată la Soc; pt. Studiul Tuberculozei din Bucureşti, în 
şedinţa din 5 Iunie 1947,
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chiar a dispărut; în această eventualitate favorabilă, desigur, conti-- 
nuăm pneumotoraxul.

Dacă caverna persistă, atunci ,încercăm:
1, Fie frenicectomie sau . toracoplastie complimentară pneu

motoraxului, când în plămân se mai găsesc, leziuni contra cărora 
Pno-Art. are influenţa favorabilă.

2. Fie la frenicectomie sau la toracoplastie substitutivă, după 
abandonarea pneumotoraxului, dacă caverna este leziune exclusivă.

Dar aci accentuăm noi: aplicăm aceste metode, dacă aban
donarea pneumotoraxului cu revenirea plămânului la perete mâi 
este posibilă, fiindcă în - câteva cazuri de iritaţie pleurală. ce am 
urmărit, revenirea plămânului la perete nu s’a  mai putut face, cu 
consecinţe nefaste pentru soarta . bolnavului. •

Considerăm că este interesant să ne amintim leziunile ana- 
tomo-patologice dela nivelul plămânului colabat sau opus, ce se 
produc în urma introducerii în pleură a  diferite substanţe iritante, .

Aceste modificări au fost studiate, la noi de d-1 D-r- I. Lu
p a  şc.u, pe cobai, sub direcţiunea d-lui Prof. M. N a s t  a, la Spi
talul Pantelimori în anul 1939. Ele sunt importante şi în cazul irita- 
ţiilor cu oleu gomeriolat, constau dintr’o „puternică proliferare ce
lulară regională inter-alveolară, atelectazie totală urmată de hipe- 
remie, iar pe alocurea hemoragii; eozihofilie puternică, uneori cu 
dispoziţie sub formă de noduli. Iritaţiilef pleurale efectuate cu săruri 
de aur în soluţie apoasă produc în plămânul rejspectiv reacţiunij 
peri-bronşice cu hiperplazie nodulară de tip histio-csonjunctiv şi euzi- 
nofil; în plămânul opus, se găsesc constant leziuni cu aceleaşi;, 
caractere, dar cu o reacţiune celulară mult mai slabă şi cu mo
dificări vasculare mult mai mici“.

Aceste modificări pulmonare nu trebuesc să ne surprindă, 
fiindcă ştim din cercetările lui P o l i  c â r d  şi © a l y ,  că circu
laţia pleurală nu este decât circulaţia corticală pulmonară, şi că 
orice inflamaţie pleurală de oarecare importanţă este în realitate o 
cortico-pleurită.

Vedem deci, din aceste cercetări experimentale' cât de im
portante sunt modificările cortico-pleurale şi ne explică cum acestor 
mdnopere poate urma uneori, — mai ales când leziunile provo- 
cate au fost foarte intense, — procese de organizare fibroasă, care 
să cuprindă bontul pulmonar, astfel retractat şi atelectaziat, într’o 
coaje inextensibilă cortico-pleurală.

Dacă extensia leziunilor din plămânul opus, fie datorită evo- 
luţiei lor spontane, fie provocată de iritaţia pleurală, va reclama 
o metodă colâpsoterapică, această atitudine va deveni inoperantă, > 
prin faptul reducerii considerabile a  capacităţii funcţionale pulmo
nare; atât pe baza leziunilor homo-laterale, cât şi pe baza .exclu- 
derii mai mult sau mai puţin complecte, a  plămânului anterior 
colabat. \ '.  • ■

Ne vom găsi în această situaţie dezarmaţi, deoarece trebue 
să:' aşteptăm mult timp revenirea la perete a acestui plămân blocat 
şi să pierdem astfel un timp prelţios; eventualitatea blocării per--

/

\
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manente ■ g bontului este deasemenea o situaţie posibila şi plina 
de consecinţe grave.

Următoarele 3 foi de observaţie, ilustrează, spusele noastre.
Oliscrv. l-a. — Bolnava En. E. do 23 ani, intră în Sanatoriul Filarct, 

la 23 Mai 1ÎI4C. cu diagnosticul de tuberculoză pulmonară bilaterală. Stg.: 
Pno-Art. ineficace cu bună decolare obţinută după secţiunea de bridc, cu o 
cavernă inertă parahilară. D r.: Infiltraţie discretă peri-hilară.

• Iritaţia pleurală cu ol. gomenolat 5°/o, 30 cmc. urmată de perioada 
febrilă cu accentuarea colapsului şi opaoifierea intensa a bontului dc nivel. 
lichid la cupola diafragmului; caverna mult micşorată persista încă, şi 
după SI zile se face o nouă iritaţie cu ol. gomenolat 100/o, 30 cmc., obţi- 
nându-se o mai mare accentuare a colapsului cu dispariţia cavernei; bontul . 
foarte opaeifiat. este strâns într’o bandă neagră bazo-hilară. In dreapta se 
constată o accentuare evidentă a marmoratiilor peri-hilare.

Bolnava părăseşte Sanatoriul ]a 12 Iunie 194(1 după .21 zile de
spitalizare şi revine în serviciu după G0 zile, la 21 August 194G, pre
zentând 'în stânga: imagine de hidroiPno, cu^nivel lichid depăşind hilul şi 
la nivelul superior al bontului pulmonar. In dreapta: Pno-Art. eu decolare • 
complectă dar aproape de perete, prezentând în bont multiple imagini cavitare.

Bolnava spune că dda ieşirea din sanatoriu nu i se mai făcuse mcio 
insuflafi^ iu stânga.

■ Bolnava este subfebrilă, palidă, slăbită şi foarte dispneicâ. Toracenteza 
stg. de 500 cmc., arată prezenţa de exudat sero-fibrinos uşor opac; evacuarea 
uşurează pe bolnavă. Bontul pulmonar apare intens opaeifiat, strâns în bandă 
bazo-hilară; nu se- vede imagine cavitară.l

Bolnava stă la Filarct 31 zile, în care timp este insuflată în dreapta 
cu cantităţi mici şi apropiate, căutându-se pe cât se poate să se menţină un 
colaps convenabil şi suportabil. Bontul stg. mereu placat, fără tendinţă la 
expansiune.

Bolnava revine pentru/'a 3-a oara în sanatoriu după, 75 zile. dela 
, ieşire, foarte dispneicâ, palidă, febrilă, prezentând in stanga: imagine de 

hidro-pneumotorax cu nivel lichid la cupola diafragmului şi cu plămânul 
strâns dealungul margine! cardiace, iar în dreapta, imagine de hidro-pneumo 
pe leziuni multi-excavate. Presiunea pleurală negativă în ambele părţi; exu- 
flatiile nu uşurează pe bolnavă, care sucombă după 2 zile.

' Concluzii: Iritaţia pleurală a reuşit să facă să 1 dispară o imagino 
cavitară inertă, dar cu preţul nnei activări a leziunilor din plămânul opus, 
care au ajuns a fi  poli-ulceroase precum şi cu menţinerea plămânului anterior 
colabat, într’o coaje inextensibila. '

Observ. 2-a. — Bolnava Pop. E l. de 15 ani, intra, prima dată la 
Eilaret, la  15 Iunie 1945, prezentând tuberculoză pulmonară stângă (leziuni 
ulcero-cazeoase în 1/3 sup.; cavernă cât un ou în regiunea subclaviculară).^

Se institue un Pno/ Art., care este repede complectat cu o secţiune de 
aderente, obtinându-se o ameliorare în forma colapsului şi o reducere- impor
tantă a imaginei cavitare, care continuă totuşi să se ,vadă eliptică para- 
mediastinală; mic lichid în sinus.

Bolnava părăseşte Sanatoriul la  27 August 1945, în această situaţie 
şi revine la 5" decembrie 1945, prezentând în stânga- o mică pungă apicală, 
iar caverna revenită aproape la nivelul său iniţial iu dreapta, leziuni ulcero- 
'da&eoase în 1/3 -sup. Se :insuflă regulat în stanga, obtiuandu-se un Pno.

4
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de aspect electiv, strâns pe mediastin, dar conservând în mijloc o imagine 
cavitară reziduală, iar lobul inferior convenabil expansionaf. Se institue şi 
în dreapta un Pno. care so compleetează cu secţiune de bridă, realizându-se 
un colaps regulat şi eficace. Examenul sputei fiind constant pozitiv, la 11 
Martie 1947, se face prima iritaţie pleurală cu ol. gomenolai 50/o, 30 cm., 
obţinându-se o accentuare mare a colapsului, care îşi pierde 'forma sa 
electivă.; placându-se pe cord şi diafragni; imaginea cavitară nu se mai 
distinge. După 2 săptămâni cum caverna reziduală este iar vizibilă, se face 
o nouă iritaţie pleurală, provocându-se o mai accentuată refracţie» a plămâ
nului cu exudat mai abundent. ,

După o lună se face o toraccenteză de 300 cmc., Cxudatul este sero- 
fibrinos, limpede; caverna reziduală persistă, iar bontul se constată că este 
complect placat şi nu prezintă nicio tendinţă de expansionare; el rămâne turtit 
pe cord şi intens opacifiat.

Concluzii,: Ir ita ţia ' pleurală „nu .a reuşit să închidă caverna, dar a 
provocat placarea plămânului, făeându-1 greu expans’.onabil.

Observ. 3-a. — Bolnava FI. F . do 25 ani, intră prima dată la F i- 
laret la 8 August 1946, prezentând tub. pulmonară bilaterală, cu mare pre- 
dominenţă stângă. Dr.: fine elemente nodulare inter-cleidohilar. Stg.: le- 

■ ziuni uleero-cazeoase ale lob. antero-superior cu multiple imagini cavitare. 
Se institue un Pno. Art. stg. care se compleetează ulterior cu secţionarea bri- 
delor, obţinându-se un colaps electiv al lobului superior, dar ineficace, deoarece 

'o imagine cavitară. persistă, peramediastinal. Bolnava părăseşte Sanatoriul în 
aoeastă stare, după 74 zile de internare.

Revine la  Sanatoriu după 48 zile, prezentând aproape aceiaşi stare. 
Caverna continuă să se vadă supra h ilar; se 'vede. de asemenea bine disocierea 
lobilor; lobul superior electiv retractat, iar cel inferior fără'leziuni aparente, 
expansionat parieto-bazal.

Se face două iritaţii pleuralc, cu 30 cm. ol. gomenolat 10 0/o ,1 a  in
terval de 20 zile, obţinându-se o mare retraeţiune a plămânului care se 
plachează intens opac1 pe" mediastin şi diafragm, cu dispariţia imaginei ca
vitare, imaginile nodulare din lobul superior .drept devine mai accentuate, 
cu tendinţă de confluenţă, iar bolnava ,care prezintă de mai mult timp o 
alterare a vocei, se plânge de dureri ■ spontane faringo-laringiene cu oare
care disfagie şi accentuarea disfoniei. v

Bolnava părăseşte Sanatoriul cu . ultimul examen de spută pentru 
B. K. negativ; cu aspectul\radioscoppic descris,' plămânul retractat, nepre
zentând la 15 zile dela ultima insuflaţie, nicio tendinţă de expansiune.

Concluzii: Se obţine după iritaţia pleurală dispariţia unei ima
gini cavitare reziduale, dar cu preţul unei blocări pentru o lungă 
perioadă a plămânului, făcând foarte dificilă instituirea unei me
tode oalpso-terapice de partea opusă.

Efectele tardive ale sclerozei cortico-pleurale se întâlnesc 
şi în Pno. Art. întreţinut mult timp. Revistele medicale conţin în 
ultimul timp numeroase „lucrări referitoare la dificultăţile de revenire 
la perete, a acestor bonturi, îndelung colabate- . < .
' ;v De asemenea, şcoala americană a : arătat prin metode pre
cise pentru determinarea valorii funcţionale a plămânilor . că se
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produce în uriria complicaţiilor lichidiene din cursul pneuinoto- 
raxului, o micşorare constantă importantă a acestei valori funcţio
nale. Această teamă a făcut pe Americani să renunţe chiar la co- 
lapsoterapia prin pneumotorax şi să indice pentru leziunile conve
nabile, o toracoplastie superioară d’emblée.

După grija pe care această şdoală o pune în menajarea va
lorii funcţionale a plămânului supus metodelor colcrpso-terapice, 
aqcct iritaţii pleurale ar fi adevărate monstruozităţi terapeutice.

Nu este în intenţia noastră să ponegrim o metodă terapeutică, 
deseori eficace, dar considerăm că este bine să se ştie şi <neajun(;f- 
şurile metodei.

C O N S ID E R A Ţ IU N I S T A T IST IC E  A S U P R A  T U B E R C U L O Z E I  
IN  J U D . G O R 1

* de *

D -r ILIE HARALAMBIE D -r PUŞCARIU AUREL şi D -r POPESCU ILARIE
Medic şef al jud. Gorj Medic primar Ftiziolog Medic secundar

Problema tuturor bolilor sociale şi în scpecial problema tu
berculozei, preocupă toate forurile medicale în perioada de după răz- 
boiu. Această problemă a devenit acută nu numai în ţara noastră, 
cu atât mai mult, cu cât, după 4  ani de războiu, cu toate lip suri k! 
inerente acestuia, au venit şi ani de secetă, care au contribuit şi 
mai mult. ia scăderea captialului bio'ogic al poporului nostru.

Tuberculoza, care este mai mult o afecţiune a m’ze iei şi-a 
întins antenele şi anual victimele ei se înmulţesc. Judeţul nostru1, 
care în ajnii cei mai buni, nu putea să satisfacă cerinfele tuturor 
Iocuitori'or, fiind un judeţ să'ac, un judeţ dfc munte, . pământul Iui 
neprelându-se Ia agricultură, poate a suferit ce' mai mu't în u:rmu 
acestei nefericite situaţii.

Problema depisîărei tuberculozei din judeţul Gorj, a fost aproape 
inexistentă, nefăcându-se echipe pentru a descoperi şi a izola pe 
cei bolnavi, iar atunci când aceştia au fost depistaţi în mod sporadic, 
n’au fost izolaţi, ci trimişi de cele mai multe ori.în  mijlocul familiilor, 
lor. Aceşti bo'navi erau lăsaţi în voia soartei şi nu Ii se făcea mai 
mult, decât să li se spună că sunt bolnavi. La domiciliu chiar dacă 
vroiau să se izoleze de restul familiei, era o imposibilitate, fiindcă 
cei mai mulţi din locuitorii Gorjului, au casa formată dintr’o singură 
cameră, unde Iocueşîe întreaga familie, ori cât ar fi de ■ numeroasă. 
Sunt multe cazuri în care, un membru din fami ie, îmbo'năvindu-se, 
a îmbolnăvit întreaga familie şi într’un interval relativ scurt, au 
decedat cu foţii tatăl, mama şi 5— 6 copii.

1 In afară de îmbolnăvirile locale,, Gorjul fiind un judeţ sărac, 
foarte mulţi din tinerii de'a munte, pleacă în altă parte să-şi câştige 
existenţa. Mulţi din aceşti tineri se întorc în comunele lor, după c e  
s au îmbolnăvit de tuberculoză şi au devenit inapţi pentru muncă.
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-Aceşti tineri, în afară că sunt, bolnavi, mai confam'nează şi pe cei- 
lalfi membrii din familie. Din anchetele făcute de unul dintre noi 
reese clar acest lucru.

Sigur că se va pune întrebarea, cum de aceşti bolnavi n’au 
fost intemafi în Sanatoriile din judeţul Gorjr  care sunt în număr de 2 
(două) Dobrifa şi Tg. Cărbuneşfi? Răspunsul este foarte simp’u şi 
anume: Sanatoriul Dobrifa este al Ligei Nafiota'e contra Tubercu
lozei şi Judeful Gorj avea un număr limitat de paturi pentru bo'navii 
săraci, număr absolut in'uficient pentru bo'navii de tubcrcu'oză, ier 
la Sanatoriul din Tg. Cărbuneşti, ani de-a-rândul n’a existat un 
specialist în boli pu'monare, ca e să asigure brunul mers al Sanatoriu u* 
şi să conducă tratamentele necesare acestei afecfiuni.

In plus, menta iiatea popu afie: Gorje e, cea t.el ca şi alte părfi, 
este, să ascunzi că eşti bohav de tuberou'oză, cei mai mu'ti socotind 
aceas'ă boală ca degradantă şi ne venind Ia medic, decât atunci când 
afeefiunea este foarte agravată şi când medicul este pus în imposi
bilitate de a mai ap'ica vre una din metodele de Colagsote apte, care, 
îi Stau la dispozifie. -

Noi am făcut o anchsfă şi pr.u ajutorul Ssrvi-iuuî tŞanifar 3d- 
dejean, am obfinuf dela fiecare circumsc iafie bo'nav.i de tuber
culoză, începând din anul 1938— 1947, ancheta noastră leferindu-se 
deci la 8 ani în urnă.

Dăm mai jos datele obfinute: 
Anul 1938 . . . . . . . .
Anul 1939 ........................  .
Anul 1940 ............................
Anul 1941 . .......................
Anul 1942 
Anul 1943 
Anul ,1944 
Anul 1945 
Anul 1946

286 cazuri ■ 
166 cazuri
159 cazuri
200 cazuri 
180 cazări 
178 cazuri 
196 cazuri
218 cazuri 
378 cazuri

Din datele cu'ese dea Serviciul Sanitar, reese că numărul ca
rurilor depistate în perioada din 1939— 1943, este dectul de mic 
fafa de numărul real a! cazuri or. Aceasta se datorează faptului că 
|n aceas'ă perioadă mulfi dintre medicii de circumscripiie cu fost mo- 
bilizafi şi deci depistările nu se puteau face. Din anul 1944, nu,-' 
mărul bonavior dec'araji1 este din ce în ce mai mare, ajungându-se 
ca în anul 1946, aproape şă se dub'eze nună u! bo'na/i'or din 1943. 
Desigur în această statistică nu intră şi , bolnavii d'n Tg.-J'u.

Mai irebue menfionat că aproape 50°/o din circumscripţiile sa
nitare din mediul rural n au fost şi nu sunt nici astăzi ocupate de 
Medici de unde şi numărul redus de cazuri de f.b.C. înregiisfrafi.

Foarte elocvent este şi faptul că, din fofi aceşti bolnavi s’au 
internat în decurs, de 8 ani numai 150 bolnavi în spital şi Sana
toriu, (exceptând bolnavii din oraş).
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Repartizând bolnavii după formele clinice:
Tuberculoză Pu monară  1684  cazuri
Tuberculoză Osteo A r tic u la ră ............................................... 166  cazuri
Tuberculoză Peritoneală .................................................... 38  cazuri
Tuberculoză Gang io n a r ă .................................... , • • • 46  cazuri
Meningită Tuberculoasă . . ............................................. 14 cazuri
Lupus . . . .  . . . .  [ ........................................... 4  cazuri

Reportifla pe sex:
B ă r b a f i .........................................  ..............................................  1107
Femei . . ......................................................................................... »

Observăm că bărbafii sunt cu 1/3 mai mulfi decât femeile. 
Raportând Ia grupe de vâ'sfă,1 am găsit dela 0 -1 0  ani 107 cazuri

Dela 10 —  20  a n i ...............................................................412  cazuri
Dela 20 —  30  ani . ,  .......................................... ..... • 625 cazuri
Dela 30 —  40  a n i ..................... ......................................  • 366  cazuri
Dela 40  —  50 ani . . . . , ............................................... 308  cazuri
Dela 50 ani în sus ; ..........................................82  cazuri

După cum vedem cele mai multe îmbo'năvirî au Ioc între 20
30 ani, ca după vârsta de 50 ani numărul lor să scadă 'simfitor̂

Am cerut şi sifuafia materială a tuturor bolnavilor şi am constatat 
următoarele:

Situaţia bună . . . ( : ................................................... 378 cazuri
Situafia mediocră................................. . . .  • • 593 cazuri
Siîuafia rea . ............................................................ ....  972 cazuri
M rtcl tatea g'obală a fost de 56°/o.
Faţă de aces'e constatări în deajuns de alarmatej reorganiza’ea 

Lig ei -.Naţionale contra Tuberculozei cu Fi iale judeţene cât şi Sub
filiale în diverse centre din interiorul judefului, este bine venită ş! 
sperăm ca rezultatele practice, să încunune opera unei depistări câf 
mai amănunfife şi metodic întreprinse, cu aceia a unui tratament 
prompt şi deci eficace, pentru combate ea reală a acestui dureros flagel, 
mai cu deosebite pentru judejul nostru.'

TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL PARALIZIEI 
FACIALE PERIFERICE PRIN REZECŢIA PRIMULUI 

GANGLION SIMPATIC CERVICAL
Considerajuni a'sucra unui caz clinic 

de
D -r R. HIMELBRAND

Medic şef al serviciului de Chirurgie B 
al Spitalului Israelit Jaşi

Nervul facial, datorită lungului său parcurs şi a ter
minaţiilor lui superficiale în evantai!, ce enervează jumăta
tea feţei, este foarte uşor lezat în diferite afecţiuni. In par-



111

tea lui profundă! facialul poate fi Secţionat sau eontuzionat 
prin fractura sau caria stâncei temporale; mai superficial 
el poate fi lezat prin necrozele grave ale osului temporal, 
prin supuraţiile sau- tumorile parotidei şi prin secţiunea ac
cidentală. In toate aceste afecţiuni este vorba de paralizia 
facială periferică care se instalează în urma unei secţiu n i  
a ccid en ta le  kau o p era to rii şi care poate fi tratată chirurgi
cal şi nu de paralizii faciale periferice în a căror ,etiologie 
găsim sifilisul, diabetul, alcoolismul, isteria şi altele.

Principiul ce rezidă la baza tratamentului chirurgical al 
paraliziei faciale perifcr ce, este obţinerea unei restauraţiuni 
a staticei faciale, adică aspectul normal al feţei în repaos, 
restaurarea toxicităţii muşchilor paralizaţi.şi a mobilităţii vo
luntare.

In ce priveşte restabilizarea expresiei emoţionale a fe
ţei, ea nu se poate realiza.

Iată foaia de observaţie ă  bolnavei noastre.
Bolnava R. G., în vârstă de 23 ani, muncitoare, intră în spitalul nos

tru pe ziua de 4 Februarie 1938, din cauza deformatiei fetei, tulburări în 
vorbire, în deglutitie şi jenă a ochiului drept.

j  Antecedente heredo-colaterale: Fără importantă.
Antecedente personale: Neagă maladiile infecto-contagioase. Acum 5 

luni a avut dureri îh regiunea epigastrieă şi fosa iliacă dreaptă, pentru care 
intră în spital şi se operează de apendicită. A şasea zi dela operat ic face o 
parotidită acută dreaptă, cu febră mare şi frison pentru caro afecţiune este- 
incizat.ă în două locuri.

, Istoricul maladiei actuale: Imediat după incizia parotiditei, bolnava 
observa o deformaţie a gurii, greutate la vorbit şi deglutitie, precum şi lăcră- 
marca ochiului drept.

- Aparatul respirator: Nimic anormal.
Aparatul circulator: Nimic patologic.
Examenul local: La inspecţie observăm o deviaţie a trăsăturilor fetei 

• spre stânga. Vârful nasului şi comisura labială e deviată spre stânga. Partea 
dreaptă a 'feţei prezintă muşchii, relaxaţi, partea stângă, muşchii contractaţi. 
Ridurile frunţii şi pliurile feţei sunt mai marcante în partea stângă şi şterse 
în partea dreaptă. Mişcările fetei, ale frunţii, ale sprâneeaci şi alo comisurii 
labiale drepte slunt suprimate. Observăm o lagoftalmie_ dreaptă. Fenomenul 
lui Charles Bell e pozitiv. Narina dreaptă nu se dilată. Se mai observă 
înaintea urechei drepte o cicatrice liniară do 3 cm.; la niveluţ lobului urechii 
se mai observă o lipsă ,de substanţă, prin care se squrge o secreţie paroti- 

, diană în timpul masticaţiei. -
Examennl electric (electro-diagnostie) făcut în ziua de, 1 Febr. 1938, 

în laboratorul de fiziologie al Facultăţii de Medicină din Iaşi. ne arată, ur
mătoarele: 1. Hiperexcitabilitatea accentuată .galvanică şi faradică pentru 
toate cele 3 ramuri ale nervului fa c ia l;'2. Uşoară hiperexcitabilitato galvanică 
pentru muşchii de partea bolnavă; 3. Hiperexcitabiltiate faradică foarte accen

tuată pentru - muşchii de partea d>olnflvă; 4. Inversiune polară şi tendinţă la 
, egalizare polară. Se decide rezecţia ganglionului simpatic cervical superior

t
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drept, Operativ pre'otiizată de Leriche în 1919, Calea de abordare a gan
glionului cervical superior este cea preconizată de Jaboulay şi Toma Ioneseu 
(retromuseulară) şi se face sub anestezia locală. Operator: D-r Vascoboinic, 
asistent D-r Himclbrand. Sc pune sub capul bolnavului un suport, oare are 
rolul de a relaxa muşchii anteriori ai gâtului şi a •permite de a-i reclina' 
după voie. Ganglionul cervical superior nu va fi infiltrat decât după ce l-am 
descoperit.

In c iz ia  pe marginea poster, a sterno-cleido-niastoidianului- începe foarte 
sus, pe marginea posterioară a vârfului mastoidei şi se termină la nivelul 
cartilajului cricoid. După ce se tac planurile superficiale, dăm de aponevroza 
muşchiului sterno-cleido-mastoidian ce este secţionată la 2—3 mm. îna
intea marginei' posterioare. Pachetul vasculo-nervos al gâtului este tras îna
inte şi în partea inferioară inciziei, dăm de lanţul simpatic cervical, ce 
este situat într’o dedublare aponevrotieă, la un centimetru înlăuntrul vârfu
rilor apofizclor transversC. Nu trebue confundat, simpaticul cu un ramdescendent 
din plexul cervical ce se anastomozează ,.cu ramura descendentă a hipoglosului. 
Continuând disecţia îa sus, dăm de ganglionul cervical superior, caro are 4 
cm. lungime- şi emite rammui anastomotice variate. Nervul laringian superior 
din pneumogastric încrucişează faţa anterioară a ganglionului. După ce 
se infiltrează ganglionul cu soluţia novocaină 10/o se secţionează; imediat' 
se observă un miosis accentuat; conjunctiva congestionată şi . bolnava simte 
lăcrimarca ochiului drept. Fanta palpebrală diminuată. Examinată după cjiteva' 
ore, bolnava prezintă o enoftâlmic, închide mai bine ochiul şi nu mai simte 
redoarea fe^ei. După 6 săptămâni, bolnava revăzută, nu mai prezintă nicio 
urmă de paralizie facială dreaptă, ochiul nu mai lăcrimează, salivaţia nu ’ 
mai este aşa de abundentă, şi vorbirea e mai clară.

In tratamentul chirurgical al paraliziei faciale perife
rice,, autorii au propus diferite operaţiuni, pe caro le vom 
descrie sumar mai jos: .

1) Sutura, p rim a ră  ale c e lo r  două c a p ete  a le  n ervului 
lecţio n a t, este foarte seducătoare; dar nm re prea practic?!. 
Sterling şi Burmell (Surg-Gyn-Obstetr.) voi. 45 an. 1927, 
publică un caz în care au făcut sutura primară a facialului 
în osut temporal,, cu un rezultat foarte bun, caracterizat 
prin dispariţia paraliziei şi reapariţia expiresiunli e no*, io- 
nale a feţei.

2) A n a sto m o ze n erv o a se  a le  fa cia lu lu i cu  deilalţi inerv i  
cranieni. Astfel,, s’au făcut anastomoze între facial şi ram ura  
exterriă  a sp in a lu lu i; între facial şi nervul h ip o g lo ş ; între 
facial şi gloSo'fari'ngian- Unii autori au propus anastomoza 
trunchiului temporo-facial isolat în prealabil cu nervul m  i- 
seterin  secţionat deasupra locului unde dă ramuri terminale. 
Alţii au propus anastomoza eu nervul lingual. Cercetând re
zultatele acestor anastomoze nervoase,, s’a putut constata că 
anastom oza spino-facială  nu dă rezultate mulţumitoare: si
metria feţei din repaos dispare odată cu mişcarea membru
lui superior,, care determină apariţia unei grimaze jenante 
în jumătatea feţei corespunzătoare nervului lezat. A n a sto 
m oza hipogtoSo-ţacială  dă. câteodată rezultate bune,, dar în

t
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,af ”  lune.1 Paralizii a unei jumătăţi de limbă, are inconvie- 
Tuentu! mişcărilor asociate ale feţei, atunci când bolnavul se 
afla in masticaţiune sau deglutiţie. Din punct de ivedere ana- 
tomic, aceasta anastomoză este mai -raţională, din cauza a- 

CCn n  °u acestor doi nervi. In general, anastomozele 
nervoase redau bolnavului mişcările voluntare şi nu expre- 
siunea emoţională a feţei. ? ^
de U n t ^ i ° r dee neAarotizatoa™ musculare au fost propuse
D a r f S - hd ?l 3U de- SC°Pi 3 aduce influxul nervos muşchilor paralizaţi, dau uneori rezultate bune.
f a s c i i i n Î f ° Î Î  d€ susPensiune cu muşchiul pediculat sau du 
S o m n l t n i d ;  f . caracterizează# prin implantarea sterno- 
trLnb,"i f  r  i.UlUi- 3 niaseterului, a temporalului, a digas-
S m\ i  Î  ° v * r U U\  SaU ®' faSci3i Iata P10 comisura f i e n n n *  P^orbieulanilpieoapei, fie pe calei subcutanată, 
fie prin metoda endobucală a. lui Brunner

5) Procedeul protetic a l lui Blum? şi Schollz  este un 

ta b fftt*n ri° i$ BCdlC’ “ " a " ®  de SC0P  de « '»U ica comisura
“ ia ? r ;t ;:n „ “ oşet *  aur- i t a t  • * « p « * « *

. de M “”oe ^  Duet dau .

<j Rcs'ecpa ganglidmilui cervical superior simpatic ore- 
.«.mzat de Lenche la 1019, şi pe care l i  făcUt & noi K -  
navei noastre Această operaţie se bazează pe efectele fizio- 
° Ş  .  a 6 en°ftalmiei produsă de neurectomia cervicală sim

patica, prin paralizia muşchiului neted ăl. lui Muller şi oto- 
zisul pleoapei atribuit muşchiului palpebral. 9 P °
periferkă^nr’̂ s e ^ -111̂  avem deaîace cu o paralizie facială periienca pr.n secţiunea nervului,, persistentă, cu o reacţie

- meSSScfS
operatone care a^dat rezultatele cele mai bune este cCa uvt- 
conizata de Lenche, adică gangliectomia simpatică cervicală-
4 i d CS c Î ^ ClUZle • ajung(;  şîr 0strovslchi I  Dobrzaniscki,’ 
Voi 45 r  r ? n f i ,  Ura °p2rate de ei în Journal de Chirurgie
re s c c n iă o e ts ? ^  :- ^  accIas.tă o P 2raţie, ,reacţiade degene- 

nţa persista şi ca paralizia nu se modifică totuşi dîn
pnnct de vedere clinic, graţie modificării tonusului muşchiular 
S  g ^ f CtMMe'  extern<î ™ *roscopice ale para-

H ^atura românească, singurul care a executat acea
sta operaţie este profesorul D-r Gh. Plăcinjeanu din S
t i 'u r P 'a 1“?  ‘ r"!,“ ţ “™ "  operate de d-sa ou rezultate bune,’ 
în No. 5 6 af Revistei de Chirurgie din anul 1937. Autorul

M. M. R. . 8
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face o rezervă în. ce priveşte viitorul bolnavilor şi anume, dacă: 
nu vor apărea tulburări ale globului ovular, consecutive gan- 
gliectomiei cervicale simpatice.

. ' B I B L I O G R A F I E
1 .

\ .1. Ostrowski şi Dobrzaniecki: Paralizia facială tratată prin gang];ăc-
tomie cervicală (Journ. do Chir., voi. 455). — 2. Prof. D-r Gh. Piricinpaim. 
Paralizia facială periferică, tratată prin gangliectomie cervicală (Rev. de Chir,
5_6, anul 1937). — 3. Wertheimer şi Carcassonne: A propos de tratamentul
chirurgical al paraliziei faciale periferice (Lyon Chir., voi. 28, anul 1931).

TRAUMATISMUL, CAUZĂ OCAZIONALĂ A 

AORTITEI ANEVRISMALE SIFILITICE
- , de ' .

D -r N. IG N A -A lba Itilla

Sifilisul este o boală ’septicemică. Ca 6 infecţie, vascu
lară, are o predilecţie pentru sistemul cardio-vascular şi în 
special pentru aortă. ,

Aortita anevrismală, una din cele mai frecvente forme 
ale sifilisului cardio-vascular, este o manifsştaţie .ip’.că a 
sifilisului, atât câştigat qât şi ereditar. Survine mai ales la 
bărbaţi, între vârsta 25—50 ani,1 după lo—20 ani dela in
fecţie (Şcherf). Sifilisul contractat tardiv ar favoriza des- 
voltarea leziunilor aortice (Herzog). . ■

Anevrismul aortic este o formă tardivă a sifilisului, ale 
cărui manifestări clinice apar după o perioadă lungă de la
tenţă. Baza anatomo-patologică a anevrismului este rnezonor- 
tita  provocată de inflamaţia Specifică a tunicei medii a. va
sului. Localizarea infecţiei sifilitice pe aortă este favorizătă 
de orice factor care ar reduce »rezistenţa pereţilor vasului. 
Afară de tuberculoză, paludism, arterioscleroză, hipertensiune 
etc., traum atism ul pare a juca un rol preponderent în apa- 
riţiunea anevrismului aortic specific. .

Se recunoaşte astăzi că traumatismul poate săi activez e 
sau să agraveze un sifilis preexiştent. Cazurile evidente de 
localizări ale infecţiuni sifilitice în' diferite organe, survenite 
în urma unui traumatism, simt relativ rare. Totuşi în lite
ratura străină şi naţională , găsim publicate destule cazun, 
cari arată raporturile intime „care pot să existe ,intre un 
traumatism şi leziunile sifilitice preexistente de toate gradele, 
începând, cu sifilisul primar, până,la  manifestările tardive 
ale sifilisului (P a sin i, M ilion , E lie t , T â ta ru , V ro ch e , Pauliasn, 
G ra u r, etc.). Importanţa traumatismului în localizarea mani
festaţiilor sifilitice, din punctul de ved,ere al accidentelor, 
de-muncă a fost arătată de K la u d e r  (Statele Unite).
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După H a ţiega n u  eforturile fizice considierabile ale ţă
ranilor ar favoriza apariţiunea şi evoluţiunea sifilisului câr- 
dio-vascular la aceştia. '

Localizarea viscerală, cea măi frecventă â infecţiuniî 
sifilitice sub influenţa traumatismului pare a fi la aortă, 
provocând tabloul clinic al anevrismului.

E p p 'n g e r  a susţinut încă din anul 1887, că în etiologia 
anevrismului, traumatismul are un rol capital. B rugsch  ad
mite că traumatismul poate duce la provocarea unui 'anevrisSm. 
aortic, acţionând mai ales pe cale indirectă. H aţieganu-G oiă  
în tratatul lor clasic arată că traumatismul. ar âveâ un rol 
mai . mult accelerator sau revelator al unui anevrisim.

 ̂Manifestările clinice ale sifilisului traumatic se eviden- 
ţiază^mai ales la persoanele la care sifilisul evoluiază sub 
forma latentă. Din această cauză faza terţiară a sifilisului 
ar constitui perioada de predilecţie a apariţiei sifilisului vis
ceral post traumatic. Acest traumatism ya acţiona cele mâi 
deseori în mod indirect, la distanţă.

C a  un traumatism să poată juca un rol în producerea 
leziunilor sifilitice şi în special în favorizarea localizării aor- 
tice, el trebue să fi fost — cronologic I— posterior infccţiunii 
sifilitice şi să fi’ avut o intensitate suficientă, necesară pro
ducerii micilor leziuni în vas, cari ulterior vor forma baza 
de plecare desvoltării anevrismului. Un astfel de traumatism 
ar putea fi de exemplu o cădere deja o înălţime oarecare, cu 
contuziuni toracice intense, cu sau fără fracturi costale, etc. 
Iarăşi, pentru recunoaşterea intervenţiunii traumatismului pi 
formarea ■ şi localizarea traumatisinului, trebue să ne bazăm 

{ Şi Pp cunoaşterea amănunţită a antecedentelor, pe examenul 
m!edical anterior, pe îndelungata ohîservaţiune clinică, pe in- 

• ţeipretarea justă şi cronologică a faptelor anatomo-clinice 
ivite şi mai ales pe precizarea timpului pe s’a scurs dela 
data traumatismului până la apiariţia primelor simptome ca
racteristice ale boalei (timpul de latenţă).

In rezumat deci, diagnosticul unui sifilis visceral post 
traumatic se bazează pe realitatea únui traumatism intens 
şi pe apariţiunea leziunilor după un timp scurt fdupă 'accident 
(circa 4—8 săptămâni). -■ *

Fără a exagera rolul traumatismului în provocarea le
ziunilor sifilitice şi în special în localizarea aortică, trebue 
să • recunoaştem că traumatismul constitue un factor favori- 
zant în provocarea anevrismului aortic sifilitic.

Traumatismul în aceste cazuri are un rol mai mult de 
deşteptare sau de agravarea unei boli preexistente.

In literatura medicală găsim publicate o serie (întreagă 
de anevrisme, în cari traumatismul este recunoscut ca factor 
determinant în apariţiunea acestei leziuni organice specifice. 
Observând două cazuri de acest gen, îmi permit să dau o 
scurtă descriere a lor:
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Primul caz. — Un bărbat, în vârstă de 38 ani, plutonierul T. loau, 
dintr’un detaşament special de jandarmi, originar din Oltenia, se prezintă la 
vizita medicală la Spitalul Militar Alba-Inlia, în toamna anului 1928, 
pentru a i se 'face un examen radioscopic al tubului digestiv. Bolnavul de 
constituţie robustă, cu o stare generală foarte bună, facies normal, se plânge 
de turburări gastro-intestinale, aerofagie, dureri postprandiale, constipatie, etc. 
Bănueşte un ulcer gastric pentru care a fost şi tratat de medicul unităţii.

La examenul radioscopic ,al tubului digestiv, nu se constata mcio 
leziune sau modificare anormală, care ar denota vreo atingere a stomacului . 
Sau a regiunii duodenale. In schimb se observă în regiunea superioară a câm
pului pulmonar stâng o umbră semicirculară, de mărimea unui mar, de o 
opacitate foarte intensă şi omogenă, având conturul net delimitat Aceasta 
umbră, care nu se poate separa de aortă în poziţiile oblice, prezintă pulsatil 
sincrone cu' bătăile inimii. A cest. examen radiologie, complectat cu analiza 
sângelui, care ne. dă o reacţie Vassermann intens pozitivă, ne-a făcut , să 
diagnosticăm un anevrism aortic specific.

La interogatoriul nostru .aflăm că bolnavul a avut în tinereţe un 
ulcer veneric, probabil specific, superficial : tratat. Nu şi-a făcut până acum 
analiza sângelui. Se simte bolnav numai de vreo şase săptămâni, în urma 
unui accident de călărie, când a Suferit un intens traumatism toracic, căzând 
calul' peste el. De atunci a început să- acuze turburări gastrice, pe care.-le- 
pune'în-sarcina zguduirii suferite cu ocazia accidentului amintit. Afară de o 
uşoară oboseală la efort, bolnavul nu acuză nimic deosebit din partea inimii. 
La.'ascultata orificiilor cardiace.se constată un uşor suflu, sistolic. Tensiunea 
arterială 140/90 mm. la Yaquez. Puls regulat, bine bătut, 70—pe minut, 
egal' la ambele mâini. Bolnavul este internat la spital, pentru aranjarea- 
situaţiei militare.

Al doilea caz. — O .femeie, Ch. Teodora, în vârstă de 47 ani, mă
ritată a 'doua oară în 1919 (primul'sot mort în război, cu un an înainte), 
originară dintr’b comună de pe Mureş, se prezintă în vara anului 1929,  ̂lâ  
consultaţie, pentru cefalee, oboseală la efort, -slăbire, inapetentă, dureri gastrice, 
constipatie, ’etc. Ne spune c'a a avut -cu primul ei sot cinci copii, din care 

"i-au murit la scurte intervale patru. Ou al doilea sot a avut o .fetită, care 
a murit după şase săptămâni. Punând accentul mai mult pe o afecţiune gas
trică ca motiv de slăbire, bolnava cere să i  se,facă un.examen radioscopio
al tubului digestiv. .

La examenul făcut nu se găseşte decât o uşoară ptoză gastrică, în 
schimb la examenul toracelui se găseşte în ţegiunea superioară a câmpului 
pulmonar stâng o umbră omogenă sferică, de mărimea unui mar, având un 
contur net şi un aspect omogen, pulsatilă în toate direcţiile, .confluentă cu 
umbra vaselor mari, neseparându-se de umbra aortică nici în examenele 

, oblice. Tot )a acest examen găsim în regiunea bazei drepte urmele unor frac- 
• turi vechi costale, vicios consolidate (coastele' a 6 -a şl 7-a).

- Pentru a confirma diagnosticul de anevrim aortic- specific, facem şi 
examenul serologic al sângelui şi buletinul No. 92:359/1929 al Clin. Derm. 
Yen. din Cluj, ne aduce un rezultat intens pozitiv. , " ' .
- Informându-ne de antecedentele în legătură cu. această boală cardio
vasculară şi de fractura 'costală suferită, bolnava ne spune că .acum şase 
luni a suferit un accident, căzând de pe scara podului, dela o înălţime de
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3—4 metri. Cu această ocazie a suferit leziuni grave la cap şi 'în partea 
dreaptă a toracelui, zăcând la pat circa cinci săptămâni. A consultat pe me-( 
dicul de circumscripţie, care a constatat că în urma traumatismului suferit, 
prezintă o fractură" costală la baza dreaptă. Sculându-şe din pat, după vinde
carea fracturilor costale, a început să slăbească, apoi să obosească mereu, 
pierzând pofta de mâncare. Susţine că delà căderea din pod nu şi-a ma( 
te venit. In legătură cu boala de sânge, bolnava nu ştie nimic, nu şi-a făcut 
niciodată analiza sângelui, şi nici n’a urmat tratamente antisifilitice. Reco
in andându-i să înceapă acum tratamentul cuvenit, bolnava pleacă, fără a. 
mái reveni decât după patru luni, când la examenul radioscopie se constată 
că punga anevrismului a făcut progrese mari, aproape dublându-se ca mă
rime şi ajungând aproape să atingă peretele costal axilar. I  se constată tot
odată simptomele unei insuficiente aortice şi a unei compresiuni. I-a  apărut, 
de scurt timp pe regiunea toracică superioară stângă o circulaţie venoasă 
colaterală destul de evidentă. Tensiunea arterială 170/100 mm. la Vaquez, 
puls 78 pe minut, puţin aritmie şi cu o slabă diferenţă între cele două 
mâini. Suflul sistolic bet perceptibil la orificiul aortic. Bolnava remtor- 
cându-se acasă, cade la pat şi sojul ei după două luni ne aduce ştirea morţii 
ei subite. Soţul înspăimântat de evoluţia rapidă'a boli, se hotărăşte însfârşit 
a-şi face şi el examenul sângelui care confirmă o reacţie Wassermann de 
asemenea intens pozitivă.

C o n sid era ţiu n i asupra a cesto r dóiig, ca z u ri■ In ambele 
observaţiuni s’a iputut identifica o lungă perioadă de infecţie 
sifilitică latentă. La bărbat perioada de latenţă pare a -, fi 
fost de 20 ani, iar la femeie, deşi mai greu de stabilit1, 
piare a fi fost în jurul acestei cifre. La amândoi bolnavii, 
un intens traumatism a precedat apariţia clinică a unui âne- 
vnsm aortic, ceea ce ne face să susţinem că el a jucat un , 
rol determinant în evoluţia acestui sifilis visceral. Timpul) 
care a durat delà traumatism până la apâriţiuneâ primelor 
simptome subiective de anevrdsm aortic, ar fi aproximativ 
şase săptămâni la bărbat şi câteva luni la femeie. Trauma
tismul a acţionat probabil în mod indirect, provocând rupe
rea tunieei medii a aortei.

Un fapt ce merită încă a fi scos în evidenţă, este că 
diagnosticul la amândoi bolnavii, a fost mai mult o desco
perire radioscopică întâmplătoare (une trouvaille d’écran). In 
adevăr ambii b pin avi nu se plângeau, în afară de oboseolă, 
decât de simptome localizate mai ales1 la tubul digestiv, ca 
inapetenţă, dureri postprandiale (simulând un ulcer), consti- 
pjaţie, etc. Acest tablou clinic ne arată că simptomele gas
tro-intestinale pot acoperi ş i  masca leziunea cardiacă or
ganică. Aceste turburări gasiro-intestinale de origină car
diacă pjot fi explicate ca fenomene reflexe ale sistemului 
nervos vegetativ, demonstrând o strânsă legătură între inimă 
şi stomac. De altfel aceste relaţii — între aceste două or
gane — au mai fost descrise de R o e m h e ld  ca sindrom gas>- 
tro-intestinál, de A alsirteer ca complex gastro-colo-cardiac şi 
de Jim en ez-D ia z  ca sindrom abdomino-cardiac. -
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Lucrare făcută In Sanatoriul Moroeni.
Medic Prim ar Director ; Dr. S. Rusu,

TRATAMENTUL HEMOPTIZIILOR PRIN 
INFILTRAREA ÇU NOVOCAINĂ A GANGLIONULUI STELAT

* de
D r. OLEG IVANCENCO şi Dr. ION NIŢESCU

Hemoptizia în tuberculoza este o complicaţi© ©ar© poate avea 
grele consecinţe asupra evoluţiei ulterioare a maladiei, fie prin 
favorizarea extensiei procesului tuberculos, fie prin debilitarea 
organismului datorită anemiei consecutive.

Patogenia acestei complicaţii ©ste foarte complexă. Lăsând 
la o parte hemoptiziile.produşe prin rupturi vasculare, m toate • 
celelalte hemoptizii rolul sistemului neuro-vegetativ este de o 
importantă covârşitoare. B is t1) presupiine că hemoptiziile prin 
diapedeză se produc printr’o rupere bruscă a echilibrului n̂euro- 
vegetativ, cu- un substrat alergic. Modificările constau  ̂mtr un 
reflex vaso-dilatator, cu punct de plecare m terminatiil© nep- 

’ voase vaso-sensibile ale arteriolelor pulmonare. Experimentali, 
mecanismul acesta se găseşte verificat de experienţele,lui Béilly 2) 
care a produs infarcte pulmonare prin iritarea ţ ganglionului cer
vical superior, precum şi tumefierea hemoragică a plăcilor lui 
Peyer, prin iritarea splahnicului. La fel, Delarue, Justin-Be
sançon şi Bardin3) prin iritarea simpaticului cervical cu. sub
stanţe chimice âu produs leziuni infarctoide ale pulmonul.ui.- 
Gernez, Breton Driessens4) au observat focare de alveolită ,fi- 
brino-celulară şi hemoragică, după secţionarea unilaterală a 
vagului. . . . •..

In tuberculoză, efectele anestui dezichilibru vago-simpatic 
sunt dependente şi de starea de alergie. Besançon şi De Serbonnéz3) 
produc leziuni de alv.eolită hemoragică, cu o ,enormă vaso-dilatatie 
capilară, reinfectând animalele tuberculoase pe cale intra-tra- 
hială.
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. In relaţiile hiperergice care au loc în hemoptiziile diape- 
•detice organul de şoc este pulmonul. Jaoob şi Brocard6) au găsit 
leziuni .edemato-hemoragice în zonele. de púimon respectate dé 
tuberculoză, afectând un teritoriu variabil fie în mod difuz, fie 
desiminat, cu aspectul de mici focare echimotice. In cazul pu
blicat de Courcoux7) s’au găsit la autopsie pete purpUrice pei

• cea măi mare parte de viscere, precum şi erupţii echimotice pe 
* piele.

Dezechilibru vago-simpatic esteV provocat adeseaori, la 
bolnavii de tuberculoză şi de perturbaţii metereologice, după

• cum reese, din studiile • lui Chaize8, 9, 10). După acest >autor 
factorul activ este ionizarea pozitivă a atmosferei, care produce 
în organism q hipersimpaticotonie, găsită aproape constant în 
perioadele premergătoare, ca şi în -timpul hemoptiziilor.

. Tot prin dezechilibru neuro-vegetativ explică Diazxl) şi 
'hemoptiziile deslăntuite de factorii emotivi.

Chaize, Michon şi Mollard12) au constatat la majoritatea 
tuberculoşilor o rupere de echilibru neuro-vegetativ, în' senspl 
unei hipersimpaticotonii şi au încercat •'blocajul novocainic al 
stelatului în hemoptizii, cu deosebit succes. Ei au fost urmaţi 

«de Ricord, Toury şi Vicaire13), Debenedetti14), metoda devé- 
nind apoi de practica curentă.

In Sanatoriul Moroeni, întâlnind cazuri în care medieatia 
, -clasică a hemoptiziei era fără' efect sau prea limitată în timp

• (cazul extr. hipofizare) am recurs şi hói la infiltrarea cu no- 
vocaihă a ganglionului stelat de partea leziunilor.

Am utilizat întotdeauna calea posterioară, după metoda 
Wertheimer: de partea leziunei, p[e linia orizontală care trece 
prin apofizâ spinoasă a Di, la 5—6 cm. extern, cu vârful acului 

.. orientat cu 30° înăuntru fată de planul. sagital, se intră până 
' la contactul cu apofiza transversă. Se retrage puţin acul şi se 
trece tangenţial, până se ajunge. la contactul cu .coastă 1-a.i 
Printr’o uşoară înclinare a acului, se trece sub coastă, a,vând' 
grijă să se împingă novocaina înaintea acului. Se .controlează 

.•■ dacă vârful acului nu este într’un vas şi se injectează o. cantir 
' tate de 10—30 cmc. novocaină l°/o. Succesul infiltraţiei trebue 

: să se obiectiveze prin apariţia’ unui sindrom CI. Bernard/Horner,

1. Rist, E, Les Symptômes de fla tuberculose pulmonaire. Masson 1943.
2. Reilly, Rivallier, Compagnion, Laplane, etc. Ann. de Víéd. XXXYI1, 1935.
3. Reilly, citat de Descomps, Rev. de la Tub. 8 — 1943.
4. Delarue, Jcstm-Bezancon et Bardin Ann. d’Anat. Path. XIl, 1935.
5. Gernez, Breton et Dr.esson, C. R. Soc. Biol, Paris 131 Í939. .
6. Besancon F. et Serbonnes (H de), cit. Rist op. cit pg. 87.
7. Jacob et Brocart, Rev de la Tub. 1939. 

t 8. Coureoux A., Rev, de la Tub *1922.
9. Chaize J , Arch. Med. chir, de l’app. resp. IV. 1930.

10. Chaize J., ,  - ,  ' ,  » .  . X L  1936.
11. Chaize J ,  Presse therm. et clim- 1937.
121 Diaz F., Schw. med. Woch. 8 1940.
13. Chaize, Michon et Mollard, Rev. de la Tub. 1938.
14. Toury et Vicare, Rev. de la Tub. 1941.
15. Debenedetti, Presse med. 1942.
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în câteva minute dela injectarea novocainei. Durata medie a 
myosis-ului, enoftalmiei şi parezei pleoapei superioare este dela 
2—4 ore. Sensatia de căldură şi roşea ta Obrazului durează ceva 
mai mult.

Considerăm util să publicăm 5 cazuri demonstrative în ceia 
ce priveşte, eficacitatea metodei. . ' . . '

Cazul 1. — C. B. Pneumotorax extrapleural dr. din 1945, pentru tbr_. 
fibro-cazeoasă cavitară şi superioară dr., revine la sanatoriu pentru pier. 
dere de greutate, alterarea stării generale şi mici hemoptizii. -Radiologie nu 
se distinge nimic, sub pungă şi nici nu sunt leziuni la stânga. Se hotărăşte -
să se tină sub simplă observaţie şi după câteva zile să se facă examenul
tomografie al plămânului colabat. După 8 zile dela internare, face o he
moptizie de aproape 150 cmc., care se repetă 2 zile la rând, împotriva 
întregii mddicatii (ca coagulante, extr. hipofizare, ser subcutanat, etc.). Se 
face blocajul stelatului" dr., cu succes. Hemoptizia se opreşte pentru" 12 ore, 
revenind aproximativ în aceiaşi cantitate (200 cmc.). Se reface infiltrarea 
şi se repetă la 12 ore. Hemoptizia .s’a oprit definitiv.

Căzni 2. — M. I. Tuberculoză pulmonară ulcero-cazeoasă' bilaterală,
cavitară dr;, pentru care se institue un pneumotorax dr. în Iunie 194Gr 
complectat u'terior cu Jacobaieus şi în Ianuarie 1947, se bilateralizează pneu- 
motoraxul. La 15 Februarie 1947, face o hemoptizie- de aproximativ 150- 
cmc., devine febril şi împotriva medicalei anti-hemoptoice curente, he
moptizia se repetă după câteva’ ore. Se face în plină hemoptizie, blocarea 
stelatului, hemoragia încetând brusc. In dimineaţa următoare, bolnavul are- 
câteva sputc hemoptoice. Se repetă infiltrarea stelatului şi hemoptizia se 
opreşte definitiv. ,

Cazul 3 . — H. I. Tbc. fibro-nodulară 1/3 sup. bilaterală, cu hemoptizii 
sezoniere repetate în antecedente.- Dela 23 Febr. 1947, face mici hemoptizii, 
repetate la 1—2 zile timp de 10 zile, împotriva întregii medicatii. Se face 
novocainizarea stelatului drept, după care hemoptiziile încetează spre ai nu 
mai apărea. -, /

Cazul 4 . ----T. Gh. Tuberculoză pulmoAară fibro-cazeoasă policavitară
t/2 superioară ag., ,BK -J - , afebril. Pneumotorax endopleural nerealizabil, 
se propune pentru extrapleural stg. La 12 zile dela internare, bolnavul'1 face 
o hemoptizie abundentă (apr. 300 cmc.). Sângerări repetate, reduse canti
tativ se succed la apr. 1/2 — 1 oră, împotriva întregii medicatii curente anti- 
hemoptoice, timp de 2 zile. Bolnavul, este prea slăbit pentru a suporta un> 
extrapleural de urgentă Îşi i se face o frenieectomie stg. Hemoptizia a 
încetat pentru o zi, ca apoi să se repete de 2. ori .în curs die câteva oro. 
Blocajul novocainic instituit a oprit hemoragia pentru 12 ore, în care 
timp a eliminat numai chiaguri.' Revenind hemoptizia, se hotărăşte între
ţinerea unui blocaj timp de 3 zile, prin reînnoirea infiltrării la 12 ore. 
Oprirea hemoptiziei prip această metodă a fost definitivă.

. Cazul 5. — A./ Gh. Tuberculoză fibrocazeoasă policavitară, bilaterală 
I/2 superioară. Tentative de pneumotorax nereuşite. La 10 zile dela internare,, 
timp de 2 zile, bolnavul face câteva, hemoptizii reduse cantitativ (apr. 
80—100 cmc.), pe care medicala obişnuită nu le opreşte. Se face un blocaj,
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novocainic al stelatului care opreşte sângerarea. După 6 zile, o nouă he
moptizie de apr. 300 cmc., care necesită reînnoirea infiltrării. Efectul este- 
ca totdeauna, imediat şi din prudentă am repetat blocajul de 2 ori, la 
interval de ' 10  ore. . *,

• *
In concluzie rezultatele obţinute au fost totdeauna prompte- 

. şi cu un efect sigur timp de 8—12 ore. Poate fi suficientă o sin
gură infiltrare, dar este mai prudentă repetare de 2—3 ori, 
pentru a preveni reluarea hemoptiziei.

Infiltrarea rămâne o soluţie temporară şi nu se substitue 
metodelor de colapso-terapie, care singure duc la închiderea le
ziunilor.

Blocajul novocainic nu se poate substitui metodelor care ar- 
suprima cauzele mecanice ale hemoptiziilor (secţiunea de bride)..

Sanatoriul T. B. C. Arad  

Medic Prim ar Director v D r. P . Siiartău

CONSIDERAŢII ASUPRA CORELAŢIILOR DINTRE 
ABCESUL PULMONAR ŞI TUBERCULOZA PULMONARA IN 

LEGĂTURĂ CU UN CAZ.
de

D r. T. MLAD1N

Problema corelaţiei dintre tuberculoza pulmonară şi abcesele 
pulmonare cronice a  fost mult desbătutâ în Franţa. La noi ţs’au 
publicat prea puţine lucrări în legătură cu aceasta. Sergent ad
mitea că asociaţia dintre tuberculoză şi abcesele pulmonare este 
destul de frecventă, astfel pe o statistică a, cazurilor obstervate 
timp de doi ani de zile, el admitea ţo corelaţie a acestorai în 16°/o 
a  cazurilor şi încriminează ca factor hotărîtor patogenic modificări 
ple terenului, în sensul că, una dintre acestea poate pregăti te-, 
renul celeilalte.

Couve susţine teoria reactivării unui vechi proces tuberculos 
prin debilitarea organismului în urma supuraţiei.

Sunt astfel următoarele posibilităţi: a) tuberculoza apare ul
terior unei ,supăraţii pulmonare, într’un interval de timp (diferit, 
b) supuraţia pulmonară apare în qursul evoluţiei unei tuberculoze 
şi c) posibilitatea evoluţiei concomitente a  celor două boli.

Leon Kindberg şi Monod admit următoarele posibilităţi: 1. ca- 
verna-pulmonară tuberculoasă se .poate infecta secundar producând, 
psociaţia. 2. Supuraţia pulmonară prin debilitarea terenului poate 
declanşa o tuberculoză şi 3. Posibilitatea desvoltării ulterioare a 
unei tuberculoze pulmonare pe locul unui vechi abces. Alţi autori 
susţin desvoltarea abcesului prin slăbirea ţesutului pulmonar, înve
cinat de către leziunile tuberculoase, de asemehea reinfecţia exo-
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■genă prin bacili Koch la un individ cu rezistenţa generală şi locală 
diminuată în urma unui abces pulmonar.

Bărbier şi Vialier (19 37) concretizând rezultatele lor pe un ma
terial documentar foarte vast şi iâsând la o parte supuraţiile piui-* 
monare grefate pe o tuberculoză . pulmonară, rari de altfel şi cari 
constituesc .ultima fază a  acesteia, ajung la concluzia că supuraţiile* 

'pulmonare acute, prepară calea tuberculozei pulmonare mai frecvent 
decât se credea altădată. Aceasta s’ar produce în mai multe mo
duri: 1. Abcesele pulmonare pot aVea ca microb principal sau ca  
germen de asociaţie bacilul Koch, cu toate câ în aceste cazuri 
vindecarea se poate produce fără urme vizibile. 2. Tuberculozei 
pulmonară poate (apare târziu după vindecarea abceselor, încât 
bolnavii cu supuraţii pulmonare trebuiesc supravegheaţi îndeaproapel 
timp îndelungat. 3. Tuberculoza pulmonară poate apare conca- 
mitent cu accesul pulmonar,' sau .■ imediat după acesta. După înşi
ruirea acestor posibilităţi redăm acum observaţia cazului nostru:

Bolnavul V. Gh. de 34 ani, de profesiune învăţător, se internează în 
Sanatoriul Tbc.-Arad, la 27 Oct. 1943, cuxtusă şi expectorase fetidă, de
seori hemoptoieă, mai-ales dimineaţa, transpiraţii'nocturne, stare de slăbiciune, 
cefalee, inapetentă şi astenie. ,

Ă. H. 0 . î un frate mort ■ de/ t̂be. pulmonară.
A. P . : neagă alte maladii.
Istorie: boala a debuta(t în Ma.iu 1943, în mod subacut cu stare fe

brilă, tuşă care curatid a fost însoţită dei o expeotoratie fetidă şi astenie. 
După perioada de început, bolnavul care a fost tratat de un medic la  do
miciliul şău, s’a/simtit ,mai bine până. în Sept. 1943, când fenomenele 

■morbide' s’au aceejntuat din nou încât bolnavul a hotărît să se interneze 
în spital. ;

Starea prezentă: de constituţie medie, palid, ţesutul subcutanat dlab 
desvoltat. Aparat respirator: la palpase se percep vibraşi vocale mărite 
inlerseapu] o-vertebral în dreapta, unde se aud şi câteva raluri umede 
groase în cei doi timpi ai respiraţiei. D a, acest nivel uşoară diminuare a 
sonorităţii pulmbnare. Baccilul Koch în spută în, repetate rânduri este negativ, 
iar pe lamă floră microbiană polimorfă, Expectorează cea. 300 cmc. in 24 
ore, purulent fetid, o •, spută ce .se depune în trei straturi. Radâoscopţid 
pulmonar, se constată o umbră de intensitate medie, aproape rotundă, cu mar
ginile estompate, omogenă, cuv un diametru de cea. 12 cm. situată la ni
velul lobului pulmonar mijlociu drept. In stânga, desenul pulmonar accentuat. 
Din partea celorlalte aparate şi organe nu se constată nimic deosebit. Exa
menul urinei este negativ, iar sedimentarea globulelor roşii (Westengreen) 
după 2 ore este de 87 mm. Leucocitele 12.000 pe mmc., iar reacţia B. W. 
în sânge negativă. ^

. Tratament: în ziua de 3 N-bire 1943, se încearcă instituirea unui 
pneumotoraoe artificial drept, care nici la a doua tentativă nu reuşeşte., 
I  se fao injecţii cu emetină. ,Starea bolnavului nu se ameliorează, încafc 
în ziua de 10 N-vrie 1943, părăseşte Sana,toriuţ. Acasă . urmează trata
ment cu sulfamide, solusalvarsan, aloool şi diferite tonice, starea sa îmbu- 

' nătătindu-se, iar la  23 yPebr. 1944, se internează din nou în Spitalul 
Central, Arad, de data aceasta pentru a urma o serie de şedinţe de razâ 
.ultra-scurte, pe cari le începe imediat. Febricitează seara pană la 38®, tuşeşte

i



123

şi expectorează mult, ■ cca. 300 cmc. în 24 ore fetid. Pulmonar obiectiv 
se constată o submatitate la nivelul vârfului omoplatului drept cu respiraţie 
suflamtă şi câteva raluri umede mijlocii. După şase săptămâni de şedere 
în spital, în care timp face două serii de raze ultra-scurte, antiseptice pul
monare şi tonice, bolnavul câştigă în greutate 6 kgr., devine afebril, cu o ' 
cantitate minimală de spută (10 cmc. în 24 ore) şi cu umbra pulmonară 
diminuată şi mult mai puţin intensă. Părăseşte spitalul la 4 Aprilie 1944, 
mult ameliorat. In 29 Maiu 1944, revine în spital cu o'stare generală rea.. 
Sputa din nou fetidă în catitate mare, febră până la 39® seara, transpiraţii 
abundente şi inapetenţă. Pulmonar obiectiv: câteva raluri crepitante medii 
în regiunea inter-scapulo-vertebrală dreaptă şi o respiraţie suflantă la baza 
stângă, la radiografia pulmonară se distinge: o opaciere neomogenă a lobului 
mijlociu, drept, cu predoininenţa «elementului fibros, aderente pleuro-dia- 
fragmatice. Hilul stâng mult mărit, iar sub clavicula stângă prezenta unei 
umbre neomogene, cu trei spatii clare în cuprinsul ei de mărimea unei 
alune. Bacilul Koch în spută pozitiv. La 22 Iunie 1944, pleacă la o staţiune 
de altitudine, iar la o lună după aceasta sucombă cu fenomene de eaşexie 
«după mărturisirea unui frate al său. ‘ 1

Din observaţia bolnavului rezultă deci în mod clar că dela 
început a  fost vorba d e > un abces pulmonar dare a debutat în) mod 
subacut şi care a  evoluat apoi cronic cu perioade de remisiuhe 
■variabile. Tratament de specialitate a  urmat numai după şase luni 
de zile dela începutul bolii. -Odată cu internarea lui în Sanatoriu» 
şi l-la continuat apoi l a  domiciliu, un tratament combinat care i-a  
(ameliorat starea. .La reintemare, in urma tratamentului cu raze 
ultra-scurte a  câştigat în greutate 6 kgr., în timp de, 6 săptămâni. 
Intr’un timp scurt după aceasta, starea lui s’a  înrăutăţit brusc, iar 
Ia a  doua reintemare prezenta chiar leziuni pe cale de excavare în 
stânga, după un intervlal de, numai o lună de zile. Aceasta de
clanşare rapidă ;a evoluţiei leziunilor tuberculoase în plămânul 
opus constitue de sigur particularitatea cazului, şi credem că pe 
lângă rolulv determinant pe care l-a avut abcesul« său pulmonar ,îu. 
declanşarea tuberculozei s’a adăugat şi predispoziţia ereditară a 
bolnavului căruia îi miurise de tuberculoză pulmonară anterior uri 
frate, iar. la 2 ani de zile după moartea sa un alţi frate dl! său a 
fost internat în sanatoriu tot cu tuberculoză pulmonară. Odată aso
ciate, cele două boli, ele s ’au influenţat în mod reciproc., (grăbind 
astfel sfârşitul bolnavului în două luni de zile. Reese deci gra
vitatea asocierii abcesului pulmonar ,cu tuberculoza. Am amintit 
la  începutul descrierii noastre, faptul că Sergent pe un număr de 
cazuri internate în- .clinica sa timp de doi ani de zile a găsit 

■ un procent de asociere a  abceselor pulmonare cu tuberculoza de 
16o/0. Această cifră este socotită însă de majoritatea autorilor ca  
exagerată. Pe 63 cazuri de abcese pulmonare în majoritatea lor 
gangrenoase, internate în Sanatoriul T.B.C., Arad, în ultimii 10 ani, 
noi am găsit numai două cazuri de asociere a  sUpuraţiilor (pulmo
nare cu tuberculoza. In cazul al doilea întâlnit a  fost vorba 'de 
un abces gangrenos post^pneumonic foarte mult neglijat şi cărei 
kt internarea în Sanatoriu prezenta o leziune supurativă a  plă
mânului drept interesând în totalitate câmpul pulmonar. - Ulterior
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şi treptat pornind din hilul stâng s’a  desvoltat o tuberculoză pul
monară stângă confirmată prin baciloscopia pozitivă jşi care evo
luând destul de repede p  grăbit sfârşitul bolnavului în mai puţin, 
de 2 luni de zile.

In faţa cazurilor de asociere a  supuraţiilor pulmonare cu 
tuberculoza problema cea mai importantă şi cea mai greu -de re
zolvat este aceiia a  tratamentului. care trebue urmat. Deoarece cel 
mai des, prima în cauză, e supuraţia pulmonară, urmează că -ori- 
decâteori ne aflăm în faţa unui bolnav cu abces pulmonar, trebue 
să ne gândim la posibilitatea asocierii lui cu tuberculoza, fie con
comitent, fie ulterior vindecării lacestuia. Abcesul pulmonar trebue,- 
tratat precocce şi energic. Dar tratamentul care se aplică astăzi 
în cele măi multe spitale delà noi este destul de (redus, mai bine 
zis afară de tratamentul medical altul nici nu există. Pneubaoto
racele care ar putea fi aplicat cel' puţin în sanatoriile de. tuber
culoză *nu dă nici el rezultatele dorite şi de mriltebri ’e periculos 
prin complicaţiile la cari expune bolnavul. Astfel Sergent îl .con
damna în mod formal în* toate abcesele pulmonare nu numai în., 
cele situate aproape de cortex. Metoda brancoscopiei cu aspiraţiei 
a  lui Chevalier—Jakson, intrată în practica curentă în Statele-Unite 
la noi este aproape necunoscută, deşi numeroase cazuri de vin
decări au fost publicate de Funk, Crae, Forbes şi Ewarts, iar Gra— 
•hjam pretinde că abcesele tratate prin această metodă în primele 
cinci săptămâni se vindecă totdeauna. Nioi intervenţiile (chirurgi—. 
oale, pneumotomia şi lobectomia nu se aplică la noi decât în, prea 
puţine servicii spitaliceşti deşi rezultatele pe care această metodă 
le dă sunt recunoscute de cei mai mUlţi 'autori. f

Tuberculoza odată apărută în asociere cu abcesul trebue şi ea 
tratată şi gcest tratament se va aplica delà caz la caz ţinând 
seama de gravitatea stadiului în care se află supuraţia pulmo
nară şi de localizarea şi întinderea leziunei tuberculoase. Apli
carea tratamentului colapsoterapic s e . impune atunci când leziunjea 
tuberculoasă — ţinând seamă de considerentele de mai sus este 
situată în plămânul opus aceluia în care se află abcesul şi dacă 
ea se pretează la aceasta. Colapso-terapia se va aplica de ase
menea şi în cazurile în cari cele două asociaţii morbide sunt gre
fate pe acelaşi plămân ţinând seamă mai ales de sediul abcesului' 
pentru a  preveni apariţia unor complicaţii ulterioare ca pio-pneu- 
motoracele cari pot fi fatale pentru bolnav.

•Profesorul Besançon afirmă că evoluţia leziunilor, tubercu
loase contraindică întotdeauna orice intervenţie chirurgicală trau
matică asupra supuraţiei pulmonare.

Ca încheere, am crezut util şi interesant să redăm cazul inos- 
tru, deşi el se încadrează oarecum în categoria acelei asociaţiji a  
abcesulm pulmonar'cu tuberculoza care se întâlneşte mai des, prin 
particularităţile sale clinice deosebite descrise mai sus şi prin faptul. 
că această stare morbidă ne-a dat prilejul să prezentării literatura. 
medicală în legătură cu această problemă. * . .

I
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PROTEINOTERAPIA IN PUSTULA MALIGNA
, de ; '

D r. GH. MUNTEANU, D r. EV. CONS r  ANTINIDE, D r. FLOARES AL. 
ş l D r. O. TEODORAŞCU

Tratamentul pustulei maligne a  evoluat în timp şi în mâsura 
''descoperirilor de care a  beneficiat medicina s’au îmbunătăţit şi me
todele de tratament ale acestei afecţiuni. De unde la început se 
proceda ca pentru oricare plagă, infectată, căutându-se ă  se ex
tirpa cu bisturiul cât mai larg, iar mai apoi cu ajutorul termo- 
cauterului pentrucă se favoriza trecerea bacteridiei în sânge, prin 
inciziile cu bisturiul, s’a  renunţat la aceste mutilări aplicându-se me
tode mai evoluate,, puncte de foc în jurul pustulei, injecţia de sub
stanţe antiseptice (tinctura de iod, apa iodurată, acid fenic) care nu 
erau în cel mai bun caz cu mult mai puţin mutilante. \S’au|; pre
conizat apoi injecţiuni intravenoase cu soluţie iodoiodurată (Aman- 
tegui şi Pulgav), cu bune rezultate. S’a  utilizat apoi electrargolul, 
seruri arsenicale, (atoxil, neosalvarsan) cu aceleaşi bune rezultate. 
Jn faţa acestor metode nespeciiice se ridică cele două metode pre-, 
conizate de bacteriologie:

I. Tratamentul bacterioterapic cu toxina piocianică.
II. 'Tratamentul' sero-terapic. *
Fortineau cultiva bacilul piocianic pe uri mediu special timp 

de 3 săptămâni. _
Sterilizează cultură la 70«/o grade, iar din acest produs injec

tează un cmc. subcutanat. Reduce mortalitatea la 9 şi 7,0/0 în; pus- 
tulă şi la 11 şi lo/o în oedemul malign. Sclavo şi Mrshaux introduc! 
seroterapia în cărbune, care da rezultate bune în special în cazurile 
grave complicate de septicemie (Boidin). Dozele zilnice în cazuri' 
uşoare 40—60 cmc., iar în cazurile grave intravenos 60—80 cmc. 
repetându-se la 8 ore. '

Contra seroterapiei specifice se ridică autorii din Ameripa 
latină, care obţin aceleaşi rezultate frumoase cu ser.norpial de cal 
sau bou (Vaccireza, Inda şi Posse). Ei sunt de părere că aşa  zisa, sero- 
terapie specifică nu este altceva decât o proteino- terapie şi propun 
o soluţie de peptonă Witte, în ser fiziologic care înlocuieşte cu 
acelaşi succes seroterapia specifică sau aceia cu ser normal. Cu 
descoperirea sulfamidelor de către Domag s’a  încercat tratamentul 
cărbunelui prin sulfamide; unul din noi a  făcut o comuriicfare lă  
Colegiul Medical din Chişinău, cu privire la rezultatele acestui tra
tament. A fost prima aplicare a sulfamidelor în tratamentul căr-> 
bunelui şi articolul a  apărut în Paris Medical din Maiu 1940, iii 
condiţii tehnice, lăsând mult de dorit din cauza evenimentelor din 
acele timpuri. Introducerea unui. factor' atât de important ca peni
cilina în terapeutica microbiană, a  făcut să benificieze şi afecţiunea 
aceasta. Astfel, Ellingson, Cadull, Bookwalter prezintă 25 cazuri de 
pustulâ malignă dintre ,care 3 cu hemocultură pozitivă tratate nu
mai cu penicilină şi vindecate. A utilizat între 1—4 milioane -U.O. de 
penicilină, iar la 3 bolnavi au asociat şi sulfadiazina. Bacteridiile,

i
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fcărbunoase disparedU din leziuni' în 24—48 ore. Penicilina a  admi
nistrau din 3 în 3 ore până ce edemul începea să cedeze.

în anul 1939, D-r Munteanu, fiind redactor la Revista „Chişindul 
Medical“ a  primit spre publicare un articol intitulat „Tratamentul 
pustulei maligne prin lapte“ de D-r Floares, medic de circumscripţie 
si spital mixt în Basarabia. Adus în discuţia. Colegiului se hotă
răşte ca metoda să fie verificată la Spitalul de Contagioşi din. 
Chişinău, unde se găseau suficienţi bolnavi de cărbune, pentrucă ni 
se părea' că  prea frumoase erau rezultatele şi să nu dăm la în
demâna colegilor o metodă de tratament insuficient controlată din.
toate punctele de vedere.

In materie de cărbune nu este tocmai uşor de a  se experi
menta un medicament. Cazurile de cărbune sunt câteodată atât de 
uşoare, cu vindecări spontane, încât se pot aplica orice medicamente 
cu rezultate minunate, ori, dimpotrivă, sunt cazuri atat de grave 
încât nu ai curajul sâ aplici decât medicamente consacrate. In anul. 
1939 aveam din abundenţă ser anticarbonos precum şi sulfamide, aşa. 
că  experimentarea tratamentului nu a  mai avut loc.

Trebuia să intervină un factor neprevăzut care să-ţi forţeze 
conştiinţa ca  în extremis, să utilizezi orice .metodă o a j la înde,-, 
mână pentru salvarea bolnavului. Un asemenea factor s’a  ivit înt 
vara anului 1946, când' am fost nevoiţi ca  din lipsa serului şi a  
sulfamidelor să ne reamintim de metoda proteinoterapiei. In ase
menea împrejurări ni se prezintă la spital bolnava O. I., în seara de 
29 August, cu pustulă malignă în regiunea temporo-parietală dreaptă,, 
cu un edem enorm cuprinzând capul, faţa, gâtul, şi regiunea supe
rioară a  sternului (edem în pelerină).

Fantele palperbrale închise şi un început de necroză în re
giunea orbitară dreaptă. Un miros fetid exala din gură. Bolnava aveq 
poziţia şezândă în pat, neputând sta culcată din cauza jenei respi- 
irjatorii provocată de edemul gâtului. In asemenea condiţium nea- 
vând nimic la îndemână şi considerând cazul extrem de grav, 
numai pentru a  ne adormi conştiinţa i-am aplicat 8 cmc. de lapte; 
intramuşcular şi tonice cardiace, considerând cazul ca  pierdut. Din. 

.această cauză nu i s’a  făcut nici hemoCultură. A doua zi* deşi tot 
în poziţie şezândă jena respiratorie mult micşorată. Continuăm ace
eaşi tratament şi edemul începe, să cedeze destul de mult, iar dupâs 
4 zile poate deschide ochii. Temperatura ajunge la normal în 
a  patra zi de tratament când este considerată în convalescenţă, ră- 

, mânând mai departe în spital sâ-i cadă escarele şi sâ se cicatrizeze. 
In total i s’au administrat 34 cmc. lapte intramuşcular. Din acest jmo- 
ment am extins această metodă' la bolnavii internaţi în spital şi la 
câţiva chiar ambulator. Comparativ am tratat 3 grupe; cu ser, cil. 
;;lapte şi ser şi numai cu lapte, iar rezultatele le-am concretizat în 
3 tabele rezumative. Gravitatea cazurilor, am socotit-o după mărimea 
edemului, sediul pustulei. şi în special după fenomenele generale. 
Curba termică nu joacă mare rol în pustula malignă şi nu .n© 
putem conduce după ea , căci am avut cazuri cu temperatura mo
derată cu sfârijit letal şi cazuri cu hipertermie cedând la- câteva 
sute de cm c., de ser. Din totalul de 56 bolinavi, am tratat, cUj feer
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\li cu lapte 27, iar mixt 12. Am câutat pe cât posibil, cazuri j si
milare atât ca, gravitate cât şi ca  regiune a  [p;ustulei. pentru toate 
3 categoriile.

TRATAŢI CU SER 17 BOLNAVI

Nr,
curent Loc. pust'ulet Cantit. ser Durata trat. 

zile Rezultatul  ̂ Observaţiuni

1 Braţ 260 cmc. 5 Vindecat Forma mijlocie
2 Cap 540 ,. 3 yy • yy
3 . Braţ 200. „ 4 >> yy yy
4 Cap 200 3 >1 ,, uşoara
5 Mână 310 „ 3 )>, „ mijlocie
6 Cap 400 „ 5 V  % „ uşoară
7 Mână 240 „ , 3 yy
8 Faţă 400 3 n yy yy
9 Mână - 460 „ 3 yy „ mijlocie

10 Picior 160 „ 2 „ uşoarâ
. 11 Piept 1540 „ 7 9> „ f. gravă

12 Cap 750 „ , 5 yy „ gravă
13 Cap 560 „ . , 4 »» „ mijlocie
14 Degete 340 ., 3 »» „ uşoară
15 Faţă 850 „ 5 >» gravă
16 Braţ . 450, „ 4 yy „ mijlocie
17 Cap 940 „ 5 yy „ gravă
’

TRATAŢI CU LAPTE 27 BOLNAVI

Nr.
curent Loc. pustul ei Cantit. ser Durata trat. 

zile Rezultatul Observaţiuni

1 Cap 27 cmc 4 Vindecat Forma gravă
2 Braţ 16 „ 2 • yy „ mijlocie
3 Mână 16 „ 3 yy
4 Cap 26 „ 3 yy >»
5 Antebraţ 20 , 2 • • )* 1)
6 Cap ‘ 34 „ 4 yy „ gravă
7 Cap .2 6  „ 3 y ,, mijlocie
8 Degete mari 10 „ 2 yt „ uşoară
9 Faţa , 22 „ 4 N yy . >, gravă

10 Cap 16 „ 2 yy „ ţnijlocie
11 Cap 27 „ 3 yy „ gravă
.12 Degete mână 10 „ . 2 yy ,, uşoară
13 Faţă -  34 3 •.y „  gravă
14 Braţ 26 „ 2 yy „  gravă
15 Fesa drpt. 34 „ 3 yy < . .  • gravă
16 Faţa 24 „ 3 h e m o c . p o z it. „ f. gravă
17 Braţ 22 „ 3 „ mijlocie
18 Cap , 16 „ 3 •1 „ mijlocie
19 Mână 14 >, 2 yy . „ uşoară
20 Faţă 46 „ 3 „ gravă
21 Reg. cervic. 14 . 2 „  uşoară
■22 Faţă 1 4  ) , 2 yy 9t uşoară
23 Mână 16 2 „ uşoară
24 Faţă i •22 „  . 3 ■ „ mijlocie.
25 Mână 15 „ 2 yy „ uşoară
26 Braţ 26 . „ 3 , yy . „  gravă
27 Mână 36 „ 4 yy „ gravă
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TRATAT CU SER ŞI LAPTE 12 BOLNAVI

Nr.
curent Loc. pustulei

Cantit.
ser

Cantit.
lapte

Durata trat. 1 
zile

Rezultatul Observaţiuni

' 1
' 2 .

Braţ
Braţ

60 crac. 
260 .,

6 crac. 
10 ,.

2
4

Vindecat 
» '

Forma uşoară 
„ mijlocie

3 Cap 160 „ 16 „ 3 »* „ grava
4
5

Mână
Cap

60 ,.
260

6 „ 
12 „

2
3

11
11

,, uşoară 
„ mijlocie

,6 Cap 200 ,. 12 3 >• ’ '*
7 Mână 160 „ 10 „ 3
8 Cap 160 ,. 10 „ 3 \ ti . ii ti

„ g^vă9 Mână 100 „ 26 „ 4 >•
10 Braţ 500 ,. 16 .. • 4 11 ** ii
11 Cap 300 , 38 „ v 4 »» ti i* '
12 Faţă 540 ., 24 ,. 3 V ii ii

Studiind tabelele de mai sus se observă că nu am avut nici) un,, 
oaz mortal în toate grupele. Zilele de tratament care se socotesc până 
la cedarea edemului sunt mai reduse atât la cazurile tratate cu lapte 
cât şi la cele tratate mixt. Trebue să remarcăm cazul (bolnavului 
No. 16 din grupul celor trataţi cu lapte cu o pustulă malignă în 
regiunea frontală cu fenomenele generale grave, cu edeme 'mari 
şi cu hemocultura pozitivă pentru bacteridia carbonoasă. Hemo- 
■ culturi s’au făcut numai la acei care ni se părea m ai'gravi, din 
toate grupele |şi a  fost singura pozitivă din 56 de bolnavi.

Cum acţionează diferitele medicamente asupra bacteridiei v 
carbonoase. ■

In afară de sulfamide şi penicilina care lucrează direct asupra 
bacteridiei carbonoase fie chimic fie antibiotic, celelalte medicamente 
probabil stimulează puterile de apărare a  organismului. Cărbunele 
este o maladie septicemică prin excelenţă. In septicemiile carbo
noase terminale, numărul bacteridiilor în sânge întrec pe acela a  
globulelor roşii. Suntem de părere că atât serul anticarbonos, cel 

' puţin în parte, (Cât |şi serul normal, sau laptele, lucrează ca  o; pro
teină. Serul anticarbonos după experienţa noastră, trebuieşte admi
nistrat în doze masive; cantitatea de 40—60 cmc. recomandată de 
lautorii clasici este departe de dozele cu adevărat terapeutice. In 
formele uşoare, cu o mică escară neagră şi fără edem, 'aceste 
doze dau rezultate bune, căci mâi m'ulţ ca sigur că s’ar vinţdeca 
şi fără tratament. Zeci şi sute de cazuri de acestea ■ am întâlnit 
în practica noastră. Pentru cazurile grave însă, cu septicemie, seni 
iminentă septicemie, dozele trebuiesc cu mult majorate şi calea de 
administrat mai des folosită' trebuieşte să fie cea venoasă. Aplicăm 

* o injecţie de 100 cm c.. intramuscular şi în .restul zilei 2—3 injecţii 
jntravenoase 60—100 cmc. aşa fel ca tot timpul organismul să aibăj 
maximum de concentraţie serică. Când avem nevoie de asefmenea 
cantităţi de ser pentru vindecarea unei pustule maligne grave, mai 

, putem oare spune că acţionează numai ca  o proteină? Cantitatea

\
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.ţminimă de lapte pe care o utilizâm ' pentru aceleaşi rezultate (cel 
puţin din cazurile, tratate de noi până acuma) nu ne dcţu dreptul . 
la  aceste concluzii. Trebue să fie un oarecare grad de specificitate» 
de aceia sunt- necesare şi cantităţi atât de mari rde ser.
. ,  La o parte din bolnavii trataţi cu lapte am urmărit leucocitoza 
înainte d,e tratament şi - în timpul tratamentului. Faza de înmulţire 
maximă a  leucocitelor coincide cu oprirea întinderii edemului, iar 
după c e . acesta începe să cedeze, numărul leucocitelor scade re
pede la normal, fie că mai primeşte sau nu bolnavul inljecţii de 
lapte. Mărturisim că din acest punct de vedere cercetările noastre 
nu sunt complecte, căci. ar fi trebuit să urmărim leucocitoza la 
toate trei categoriile. '

Cercetările noastre .nu se vor* opri însă aici, ci la viitoarea 
epidemie le vom complecta.

Care sunt concluziile noastre din aceste cercetări?
I. Proteino-terapia pustulei maligne prin injecţii de lapte dă

foarte bune rezultate. 1
II. In nici un caz aceste rezultate nu sunt inferioare se.ro- 

terapiei şi sulfamido-terapiei, metode pe care le cunoaştem. Nu 
ţam putea spune acelaşi lucru despre penicilino-terapie, metodă 
extrem de costisitoare.

III. Evită tulburările serice care oricât de neînsemnate ar fi 
ele, contează mult în unele cazuri.

' Pentru mulţi ar părea că nu-şi are rostul această lucrare în 
plin progresul medicinei, în plină epocă a  sulfamidelor şi penicilinei. 
Ne întoarcem cu cel puţin câteva decade înapoi, când medicina 
abia îşi croia drumul spre izbânzile de mai târziu.

Totuşi, îşi are un rost bine definit. Procurarea serurilor tera
peutice a  devenit o problemă foarte gravă pentru ţara noastră. 
Nu se mai poate livra la discreţie cantităţile de ser, (iar atât. cât 
ne poate pune Ministerul la dispoziţie este şi prea ptuţin ş:i| extrem 
de costisitor. Pentru mulţi ani de aci înainte vom resimţi criza 
aceasta. Dacă într’ujn singur compartiment al seroterapiei se pot 
face economii, cu atât mai bine, să le facem.

Metoda nu este nouă, dar pentru vremurile noastre este foarte 
binevenită. '

Spitalul de Stat Filiaşi-Dolj

CONSIDERAŢIUNI ASUPRA ERITRODERMIEI 

SALVARSANICE
de

D -r D. PANĂ şi D>< C. PANĂ

Eritrodermia salvarsanică este cel mai neplăcut dinfre accidentele 
tratamentului cu salvarsan, din cauză că are o evolu.is lungă şi lasă 
deseori sechele. Studiul ei, pus la punct în bună parte de clasici, a

M. M. R. 9
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fost reluat în timpul râsboiului actual atât Ia noi, cât şi în străinătate 
fâcându-se achiziţii noui în ceea o e ,  priveşte frecventa, patogenezcr
şi evolufia. . . . .

In spitalul nostru au fost internate şi tratate cinci cazuri i 
intervalul dela 1941— 1 9 4 5 , număr destul de mare în comparafie- 
cu cei cinci ani anteriori, în care s’a  semnalat numai un caz, in IV5b.

Sporirea frecvenjei eritrodermiei salvarsanice în iinpul rasborului 
recent a fost semnalată de autorii germani încă din 1941 . t i  o puf
neau pe seama surmenajului fizic şi a imentafiei precare, ce defin con
ducerea economiei generale prin intermediul sistemului endocrina— 
vegetativ. Ţârlea (Ardea'ul Medical, 1941) incriminează calitatea pre
paratelor salvarsanice fabricate în timpul răsboiu.ui.

In realitate, aşa cum Teiese din statist.ca servi.'iului nostru şi an» 
alte statistici întânite în literatură, augmentarea frecvenţei e Îrroder- 
miei salvarsanice în, timpul râsboiului noi o explicăm Prlnu mmu.fireo 
cazurilor de infecjie sifi'i’ică, datorită deplasări o : în massa a popu-' 
lăţiri. Surmenajul fizic şi’ alimentara slabă, în special carenja in vi
tamina C , fără a influenţa frecventa, imprimă evo.ujiei accj-enfu.ui 
o gravi'ate particulară (Ţâr'ea). Totuşi apariţia erit o^eipniei aproape 
exclusiv în lunile de primăvară (V il i® . Mai), când sunt consumate 
depozitele de vitamine din organism, iar resurse.e lipsesc, p.edeaza 
pentru importanţa, pe care o prezintă devitammizarea. in aparijia a c -

cidentujun a fecfiune este bine studiată' din punct de vedere
clinic, noi revenim asupra ei îndemnaţi pe de o parte de frecvenţq 
isbucnitoare în timpul râsboiului recent, iar pe de altă parte de parti
cu laritate, pe care le prezintă unul din cazurile noastre.

Vom expune amănunfit observafia clinică a cazului, apoi vom 
insista asupra particularităţilor şt a foloaselor sjale pnaptjce şi socia e. 
Vom trece peste studiul simptomatologie, cunoscut şî al etio-patogemei. 
care se găseşte încă în stadiul ipatezelor.

P. I. de 32 ani* mecanic, din comuna Argetoaia judeţul Dolj, se inter
nează în serviciul nostru la 5 Iunie 1945 cu diagnosticul de erifcrodertnio,
salvarsanică gravă. . . ,

In antecedentele hcmlo-eolatcrale nimic deosebit. In cele personala 
so constată tusa convulsivă şi' pojar în copilărie; infecţie neissenana la 
25 ani, tratată cu sulf&mile; infecţre sifi itică în Aprilie 1945.

Boala' actuală a debutat insidios Înainte cu 9 zile, ,după a treia injecţie 
de neosalvarsan (0,45) din prima serie1 de atac a tratamentului precoce, prin 
cefaloe, prurit şi eritem, localizate pe faţa extensorie a extremităţilor supe- 

■ rioare şi'coapse. In-decurs de o săptămână pruritul .şi eritemul se generali
zează. Concomitent apar edemele .palpebrale şi jnaleolare, febra, sensaţie de- 
frig, greţuri, vărsături alimentare, bilioase şi arsuri esofagiene. Micţiunile 
reduse. Scaunele diareice (3—4 la  zi) sunt foarte fetide. _

Bolnavul, în prezent, acuză prurit generalizat, insomnie, iriapetenţă şi. 
sensaţie de tensiune a tegumentelor mai pronunţate în jurul gutn, la nivelul 
pleoapelor şi articulaţiilor. Starea generală profund alterata; este agitpb, 

'. Temperatura 38°,7.- Pulsul 120, regulat, liipotensiv. Greutatea «4 kgr- 
Prezintă turburări auditive şi vizuale. Tegumentele, pe toată întinderea lor,-
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«unt îngroşate şi de culoare roşie intensă. Edemul este mai accentuat la ni
velul pleoapelor, buzelor, extremităţilor şi este elastic (nu lasă urmă după 
apăsare digitală). Pe acest fond eritemato-edematos se văd numeroase vezicule, 
mai alea pe dosul mâinilor şi picioarelor, care prezintă un aspect martnorat, 
■dishidrotic. Multe dintre aceste vezicule sunt deschise la nivelul articulaţiilor 
umectează teg. din vecinătate. La nivelul comisurilor şi unghiurilor palpebrale 
«xtpme se văd fisuri multiple acoperite de cruste negricioase. Conjunctivele 
palpebrale şi bulbare, precum şi mucoasa buco-faringiană sunt puternic con
gestionate. Limba, îngroşată, este acoperită de fisuri, care sângerează la cea 
mai mică atingere. Scrotul şi preputiul sunt edematiate (fimoză). Reflexele . 
osteo-ţendinoase păstrate'. T. A. =  111/2  — V (V. L.). Urina 500 icc. pn 
24 ore, de culoare galbenă—roşietică; albumină, puroiu şi zahăr — neigativa. 
Reacţiile pentru urobilinogen şi pigmenti biliari negative. Viteza de coagulare 
a sângelui =  6 minute. Tabloul sanguin; ' polii)ucleare 74o/o, limfocite 4 »/o, 
monocite 60/0 şi eozinofilc 170/0. Echilibrul vago-simpatie (metoda Danie- 
lopolfl); tonusul relativ al cordului =  64 ; tonusul absolut al «simpaticu-. 
lui =  100; tonusul absolut al vagului = '3 6 .  Reacţia lì orde!-Wassermann 
intens pozitivă,.

Se înoepe tratamentul de desensibilizare cu thiosulfat de sodiu 10% , 
.vitamină C injectabilă, retieulină, adrenalină în doze mici repetate; preparate 
de ficat şi glucoza 33°,'o, sulfamide albe, diuretice şi tratament local cu 
mixtură de rivanol 2%  ; coimprese cu acid tanie pe ^regiunile madidante. Re
gim lactat-hidric. După o lună de tratament leziunile cutanate trec în faza 
descuamativă,, iar starea generală se, ameliorează simţitor. Decuamatia abun
dentă, lamelară pe mâini şi picioare, furfuracoe în rest, durează trèi săptămâni, 
după care înoepe convalescenta. *

In 27 Iulie apar pe suprafaţa corpului, diseminat, mai accentuat pe 
părţile latero-toracice eroziuni superficiale, cu contur net, de formă ovală şi 
rotundă, dispuse' po fond infiltrat. Inspecţia buco-faringiană scoate în evi
dentă plăci mucoase po amigdala stângă şi pilierul anterior din dreapta. 
Secreţia leziunilor cutanate, examinată] pe fond întuneoat contine trepa- 
neme, numeroase. Se începe tratamentul antiluetic. Se administrează cinci in
jecţii de novurit la interval de pafru zile, apoi trei injecţii de bismut, după 
care se trece la doze mici de solvarsin, diluat în câte zece cmc. de ascorbin.. 
In trei săptămâni leziunile secundare dispar. Se ’ continuă seria cu solvarsin, 
după care RW  rămâne pozitivă. Bolnavul părăseşte spi tal ul la 3.IX .945, 
vindecat de eritrodermie, cu recomandata dc a-şi continua tratamentul anti
luetic după-' o pauză de patru săptămâni. Revenit, • se jncepe seria a doua 
0,15 neosalvarsan dizolvat în 10 ce. thiosulfat de sodiu 10% , nedepăşindu-se 
doza II . Cu 30’ înaintea fiecărei injecţii de neosalvarsan se administrează

- reticulmă şi adrenalină. După seria a doua RW se negativează. Bolnavul mai 
face ulterior încă două serii cn preCautiunile 'de maj ,sus, fără a prezenta vreo 
neplăcere.

j Eritrodermia salvarsanică, în cazul nostru, s’a instalat precoce, 
după a treia injeefie de neosalvarsan. Asemenea debuturi precoce 
sunt destul de rare şi pledează totdeauna pentru naiura alergică a

- mecanismului de producere. Mult mai instructiv, din acest punct de 
vedere, este cazul Iui Gro.i, unic în literatură, în care eritrodermia a  
început brusc după prima injeefie (0 ,15 ) de neosalvarsan.
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Obişnui! însă, eritrodermia necesită 4 — 5 injecţii de neosalvarsan, 
care sensibilizează organismul prin creare de anticorpi, pentru ca a 
cincia sau a şasea injecfie să deslănfue empi ia cutanata. ^

Evoluţia c inică a fost gravă, deşi după regula clasica ar h tre
buit să fie uşaară şi de scurtă durată, fiindcă s a instalat după o can
titate minimă de neosalvarsan (0 ,90  ^ .'E x p lic a ţia i o gas.m m ali
mentaţia irafională şi vieafa neregulată a bolnavului.

Ceea ce caracterizează observaţia noastră clinica şi ceea ce dorim 
să scoatem în evidentă este evolufia infecfiei sifi iti :e  paralel cu a 
eritrodermiei. Cazul nostm, cu acest caracter se 'abate dela legi© 
clasice sfabi ite pe observaţii clinice multiple, care atnbue entimder- 
miei rolul net de negaiivare a reacţiei Wassermann.

Mecanismul iniim, prin care se ajunge la aceasta, neqaţivare 
cu cantităfi aşa de mici de neosalvarsan a fost ertplicat djtent do

Gougerot susfine că salvarsanul are o acfiune .treponemicidă mult 
mai accentuată în organismul into'erant decât în cel toerant. Pentru 
clarificare el face calculul următor: dacă eritrodermia apare după 
cinci grame de salvarsan, de exemplu, la un intolerant, aceasta oan- 
titate echivalează cu doza de cinspreztece grame pentru organismul 
tolerant, deci o doză .extrem de ridicată fafă de 8 — 9 gr., care a l- 
cătuesc seria de atac şi după care, de cele mai multe ori seroreactia
se negativează. ,. , . .

Alji autori cred că salvarsanul, la intoeranfi, distruge mai m- 
tâiu toate treponemele din organism şi numai după aceea lezeaza
tequmentele declanşând eritrodermia. . . . . . . .

Bruck, Hubner ş. a . atrjbue efectul terapeutic al eritrodermiei 
unor substanfe speciale de apărare, neidentificate mea, elaborate de 
tegumentele lezate. Birnbaum şi besser nü admit ca tegumentele 
atât de puternic lezate să miai fie capabile a  elabora asemenea principii

aparare^fine ,ncrimineazâ febra? care însofeşte eritrodermia ase- .
mănând-o în felul acesta cu malarioterapia (Pierre Maurice). LWr 
febra e rareori atât de ridicată penljru a distruge treponemele Ba 
mai mult, sunt autori care au descris eriîrode,mii cu evoujie apiretica.

Şcoala germană cu : Bruck, Hubner, Klaar Kutzinsky, Kyrie, 
Lewt Marsbacb, Ritter, Rosenthal, Stiihmer şti Westpbalen considera 
eritrodermia ca o binefacere cu care natura răsplăteşte sifiliticii into-

 ̂Această concepfie esle defectuasă, penfrucă exista observafu cli
nice evidente care dovedesc efectul nul terapeutic al eritrodermiei a -  
supra infecţiei sifilitice. Aşa sunt cazuri'e numeroase de reţjdive luetice 
viscerale, nervoase, serologice şi cutaneo-mucoare publicate de Ben- 
venîste Sylvestre, Fontana, Gafay şi Kaiser, care pot fi semnalate 
numai după O observaţie amănunţită şi de lunga durata a eritroder-
micului după vindecare. ,  r • - i ■ i

Cazul nostru, deşi extern de rar, este mu t mai elocvent, m focfa 
sifilitică continuă să evolueze nestingherită ĉ e eritrodermie ajungând »a 
începutul perioadei de convalescentă în , stadiul secundar (sifilide). A -
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parjfia si Pi liefe or în timpul evolufiei eritrodermiei şj a recjdjvelor sjfj- 
Iitioe după o perioadă mai muff sau mai pufin îndelungată, alcătuesa 
două argumente solide ce ne determină să ne asociem concepţiei şcoqleî 1 
franceze, care consideră sifilitic pe oricare erîtrodermic şi recomanda  ̂
reluarea tratamentului imediat după vindecarea accidentului, (far cu 
multă precaufie pentru a evita recidivarea erifroder]miei.

Reluarea tratamentului anfiluefic, în asemenea împrejurări', este 
o problemă practică cu atât mai delicată, cu cât mi există niciun 
semn, care să indice conduita. Cercetările de. până acum. au dat re
zultate diferite.

Unii autori susfin posibilitatea continuării tratamentului anfjsj- 
filitic chiar cu neosalvarsan, dar numai după o perioadă de aproximativ 
2— 11 luni dela vindecare, interval după care hipersensibilitatea cu
tanată, controlată prin cufireacfie, dispare. S’au observat însă şi cazuri 
când cufireacfia negativă a fost urmată de eritrodermie.

In România, Longhin, iar în streinătafe Reynaud, MsnîpîLer re
comandă reluarea tratamentului anfiluefic după desensibilizare prea
labilă cu doze mici de neosalvarsan 1%  intra —  sau subcutanat. Yar 
loarea acestui procedeau este pusă Ia îndoială de cercetările Iui 3ai- 
Jasohn şi Tzanck, care a demonstrat că sensibilitatea celulelor cuta
nate, sediul reaefiunii alergen-reagină, este ireductibilă. Practica de 
toate zile'e a dovedit că mulji eritodermici prezintă o infoleranfă spe
cifică. Din cauza aceasta, obişnuit, tratamentul antisififitic se reţa cu 
un preparat salvarsanic pentavalent sau fri Aale.nt, altul decât cel care 
a declanşat accidentul. Dacă nici acestea nu sunt tolerate, aîiunci1 se 
administrează preparate de mercur sau de bismut. SoIu-salvab|anuI 
face excepfie din cauza afinităţii exagerate fajă de tegumente şl nu 
se administrează. In regulă generală, tratamentul anfiluefic se reia după 

_ . refacerea completă a bolnavului.
Particularitatea cazului nostru. pune o-problemă nouă în acest 

capitol important. Evo'ufia infecţiei sifilitice paralelă cu a eritrodermjej 
mai impune oare să aşteptăm remontarea completă a bolnavului? Ar 
fi foarte greşită această atitudine, având în vedere că eficacitatea trab 
tamenfului antisifilitic depinde în cea mai mare măsură de faza e- 
volufivă în care se începe. „Sterilisatio magna” se obfine numai în 
cazurile în care legătura dintre treponemele invadanfe şi fesuturi nu 
este definitivă (Prof. Tăfaru). Aşteptând completa refacere a erifro- 
dermicului în asemenea împrejurări riscăm să depăşim acest stadiu 
limită.

Conduita noastră în fbfa erifroder.micilor cu reaefia Wassermann 
poziiivă pentru a opri evolufia infeefiei sifilitice este următoarea: Re
luăm tratamentul anfiluefic imediat ce stare generală a bolnavului şi 
evolufia eritrodermiei se ameliorează. înlocuim diureticele comune (teo- 
bromina sau feocina) cu preparate mercuriale (Salyrgan, novurit, no- 
vazurol) o injeefie Ia patru zile, care au în acela? timp şi aefiune 
anfiluefică. Se mai adaugă cantităfi mari de ceaiu de uva ursi. Se 
continuă acest tratament până când starea generală a bolnavului per
mite tatonarea cu preparate şalvarsanice, fri-sau pentavalente, alfefe 
decât cel care a declanşat .accidentul. Ca măsură de precaufie
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PânS acum 50 de ani, spirochetozele umane erau considerate

* « Po ~ ^  r f S• ?  Z  din ce în ce mai mult. Dacă ele prezintă unele aspecte 
determinate de raportul ce e » * «  in .»  

natura, caiaoterul moilologic sl zoologic al upitoohetei.
. 'i I
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' La baza lor însă stau o serie de manifestaţiuni comune, ce 
ia c  din spirochetoze un grup 1 de afecţiuni complet autonome. > In . 
«devăr: în afară de faptul că  sunt determinate de un aţjent p a 
togen comun „Spirocheta“, aceste caractere proprii lor sunt:

( a ) Toate la început sunt septicemii obligatorii.
b) Afectează de predilecţie anumite organe: ficat, rinichi,, 

meninge, cărora le produc leziuni foarte variabile ,(f.'recurentă, spir. 
ţicterp-hemor. etc.). ! { 1.

/ c) Ele a u 1 afinitate exagerată pentru meninge (recurentă, si- 
iilis, mal. Weil, 'etc.). . > ■

d) Al 4-lea caracter, de cea mai mare valoare, constă în 
■evoluţia lor ;dinică. In sifilis, s’ar părea că nu reiese aceasta; 
în fond, obsprvaţiunile amănunţite >au arătat, că anumite faze de 
Satenţă urmează Junor faze de manifestaţiuni' morbide; ele apar 
mult mfei evidente în sifilisul experimental. Agest caracter co- 
ţpspunde în sp.irochetozele acute, unei evoluţii ciclice a  parazi
tului, nedecelabil în faza de apirexie în sânge (febra recurentă, 
%>iiroch!eta ictero-hemoragică) dar care probabil există sub altă 
ţormă, deoarece sângele rămâne virulent, după cum arată Philibert.

■ e) Al i 5-lwa caracter, îl formează contagiozitatea obliga
torie, fie ea directă, ca în sifilis, sau indirectă prin gazde inter
mediare (şoarece, păduchi, ţânţari, etc.), în corpul cărora parazitul 
pâre că sufere o fază în evoluţia sa, pe care Brunţpt a  descris-o, 
idesnumind-o metaciclică. ,

f) In sfârşit, un ultim caracter este faptul, că ele nu conferă 
imunitate specifică rasei după vindecare şi nici în cursul evoluţiei. 
Avem exemplul ăjifilisului, unde deşi organismul îşi modifică re
zistenţa faţă de aceeaşi rasă de spirochete, totuşi se reinfectează. 
Febra recurentă oferă imunitatea pasageră pentru spirochetă Ober- 
mayer, dar nu faţă de altă rasă. (Ex.: Sp. Dulon, ce 'dă febră rec. 
africană — Philibert). 1

Faptul că avem spirochetoze cu evoluţie cronică (Sifilis, Pian, 
Sodocu, etc.) şi altele, cu evoluţie acută (febră recur., spir. ,ict.-he- 
mor., etc.) nu formează o nuanţă de deosebire cu caracter de leziune, 
Ci el este în raport cu evoluţia acestora. '

In acest cadru de idei, asupra spirochetezelor în general, 
•febra recurentă ne apare ca  o afecţiune autonomă, bine definită, 
•ea împărtăşind în totul caracterele de mai sus.

In cele ce urmează, în mod sintetic vom căuta să prezentăm 
Câteva manifestaţiuni de* ordin clinic, observate pe un număr de 
137 bolnavi-de recurentă, ce s’au perindat prin serviciul de Boale 
Contagioase, al Spitalului Militar „R. E.“, cu ocazia recentei epi
demii.

Am crezut necesară publicarea acestui articol, luând în con
siderare interesul deosebit ce-1 prezintă, atât din punct de vedere 
ial diagnosticului, cât şi al terapeuticei.- Cele câteva încercări de 

■ ordin experimental, deşi reduse din punct de vedere al materia-', 
lului, ne-a dat prilejul să confirmăm cele observate anterior de 
D-l Prof. D-r Niţescu , şi s ă ' stabilim oarecari concluziuni importante. 

Din cele 137 cazuri urmărite de noi, am avut:
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a) Un număr do 2 cazuri de formă bilioasă cu icter grav cu hemoragii' 
şi azotemie pronunţată. La, unul din aceşti bolnavi, după centrifugarea urinei,, 
s’a găsit spirocheta Obermeyer în sedimentul urinar.

b) 12 cazuri de febră recurentă cu sindrome meningeale clasice. L a 
4 din aceştia, spirocheta a fost găsită în lichidul cefalo-rachidian, după cen
trifugare. •

c) Un singur caz, ce prezenta turburări gastro-intestinale pronunţate,, 
ca. vomismente şi diaree, şi în fine, ,

d) 5 cazuri de asociaţie tipho-recurenţială, descrise şi de d-1 Prof. 
Danielopol, în epidemia din 1917 la Iaşi, ca fiind foarte grave, având în 
vedere supra-infecţiunea.

Cu ocaşia aceasta am observat la 3 din aceşti bolnavi un caracter 
particular al erupţiei exantematice, puţin obişnuit, prin aceea că pe lângă 
peteşiile clasice din exantèmatic, se mai asociau o serie de elemente mari 
polimorfe, neregulate, de culoare cianotică, dând tegumentelor un. aspect 
tigrat.

Pe curba termic^, se poate uşor constata accesul recurenţial, prin cro
şete ce apar pe platoul 'febril exantematic. Odată cu defervescenţa reeù- 
renţială, se observă o antrenare în cbborîrea termică exantematică, care e 
de ■ scurtă (lurată, producând astfel perturbări în curba obişnuită a cxante- 
maticului.

e) Un caz de febră recurentă la  'o femeie gravidă, în luna G-a, 
(sarcină gemelară), evacuat Serv. Contagioşi de către Serv. Femei-Copii, 
s’a terminat prin avort spontan cu vindecarea mamei, după tratament.

In literatura străină am găsit, că avortul este frecvent; el este 
urmat de hemoragii uterine grave cari pot antrena moartea mamei; 
fătul sâbcombă aproape totdeauna.

Observaţiunile noastre se reduc la consideraţiuni de ' ordin 
Clinic şi experimental.

A) Consideraţiuni de prdin clinic.
O serie de sindrome prodromice accesului .se observă aproape 

constant în febra recurentă, a  căror importanţă nu trebue neglijaţii 
în clinică. 1 . , t

Astfel, cefaleea apare aproape constant, cu 6—12 ore îna
intea accesului febril şi se manifestă ca o cefalee obişnuită, căreia 
|i se adaugă o senzaţie specială de congestie cefalică. Obiectiv, ea 
se traduce printr’o congestie a  conjuctivelor oculo-bulbare şi a  
feţei, cu senzaţie de căldură.

Tachicardia, pare a fi mult mai "fidelă în manifestările ei, 
decât precedenta. In virtutea acestui fapt ne, obişnuisem a  fixa 
aproximativ data producerii accesului febril. Ea însoţeşte accesul 
şi dispare după terminarea acestuia cu o întârziere de 6—12 ore.

Nu rare ori am observat, că  această tachicardie să apară 
izolată, într’o recurentă insuficent tratată, fără să însoţească hyper- 
termiă simulând astfel un acces fără febră. Acest fapt ne-a atras 
atenţia şi ne-a îndreptăţit a-1 considera ca un indiciu de steri
lizare incompletă a  organismului, de unde necesitatea de a  relua 
tratamentul. - • •

\
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Din punct de vedere fiziopatologic, aceste fenomene premer- 
gătoare am găsit raţional a  le atribui turburărilor vaso-motorii şi în 

■special miocardice, ştiut fiind acţiunea. spirochetei Obermeyer asupra- 
acestuia din urmă.

Herpesul şi epistaxisul, descris de alţi autori, ni ' s’a părut 
a  fi inconstant; l-am găsit într’un procent de 120/o în timpul primului, 
acces; nu. a  fost gâsit în celelalte, j -

B) Sindrome constante In perioada de acces.
a) Icterul şi mai frecvent un subicter conjunctival, se găseşte 

laproape constant în perioada febrilă, luând nuanţele cele mai; 
variate delà un subicter până la un icter franc cu bilirubinémie şi 
urobilinurie. A fost semnalat şi de d-1 Prof. Danielopolu în războiul 
trecut; iar Curschman îi atribue o mare valoare clinică, când există 
în mediul epidemic.

Acest sindrom icteric ce denotă o atingere hepatică, are par- 
ticularitatea de a fi foarte labil: accentuat în perioada febrilă, el 
diminuă simţitor odată cu intrarea în apirexie, cu una sau două 
zile întârziere.

Se observă mult mai redus, la accesul următor. i
In, cele doiiâ cazuri cu icter de alură gravă, am avut în faţa 

noastră tabloul clinic al hepato-nefritelor, ca  în mal. lui Weil. Evo
luţia lor după tratament a fost extrem de scurtă în raport cu a celor 
toxi-infecţioase obişnuite, de altă natură.

b) Sindromul renal a  fost găsit de noi mult mai frecvent decât 
se credea până acum. In literatură nu a fost găsit descris ca un 
sindrom făcând parte quasi-integrantă din însăşi afecţiunea.

Astfel, M a ' t h e s  afirmă, că în recurentă, rinichii rămân liheri, 
şi numai într’un singur caz a  observat o albuminurie. Din cele 137; 
cazuri, am găsit acest sindrom renal cu oligurie, albuminurie, hématu
rie şi cilindrùrie într’un procent de 46 o/0 ; albuminurii simples de420/o, şi. 
deabia în 120/o urinile au fost găsite normale. Pentru a pune /înj 
evidenţă acest sindrom este absolut indicat a recolta urinile în plini 
cţcces febril şi mai precis după 2—4 zile delà debut.

Ga şi icterul, sindromul renal este caracteristic printr’o labi
litate evidentă: El se instalează repede în plin acces febril, (durează 
cât ţine accesul, ca  apoi odată cu intrarea în apirexie, funcţiunile 
renale să intre. în perfectă ordine. Variaţiunile funcţionale se pot" 
bbserVa delà zi la zi. Reintegrarea funcţiunilor renale se face prin- 
tr’un debaclu de urină şî transpiraţii abundente. Repetarea la aV 
11-4 ea sau eventual la al III-lea acces este mai redusă în frecvenţă, 
cd şi în intensitate.. .

' c) Azotemia sanguină, semnalată şi de Ko a n  g — Son g "şi 
K i n g  în Bullet. Medic. Universitar din Sanghai, a fost constatată de 
noi şi găsită crescută într’un procent de 650/o, iar în limite normale 
în 350/0 . Ea a  variat între 0,52 la mie până la 1 gr., 40 la mie în Serul' 
sanguin. ,

încercând să faceîn un raport între procentajul leziunilor re
nale relativ mic şi cel al retenţiilor azotate, observăm un dezacord
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paradoxal. In realitate, acest paradox reese dintr’un fenomen curios, 
demn de menţionat, anume câ,'deşi multe cazuri de febră recurentă 

-cu simple .albuminurii sau chiar urini normale, prezentau totuşi 
o azotemie crescută. Deci un dezacord între leziunea renală şi re- - 
tenţia azotată care se întâlneşte foarte frecvent în febra recurentă.

' Acest fapt ne-a îndreptăţit a  interpreta, -că această . azotemie 
vpare a avea la origina şa  o cauză hepatică sau tisulară, deci o azo
temie extrarenală la început, căreia ulterior se asociaza şi . azo- 
temia prin retenţie renală. In general, evoluţia ciclică a maladiei, 
iimprimiată de însăşi evoluţia spirochetei în organism, deţermină 
aceste sindrome hepato-renale ciclice, mobile, care ■ sindrome la 
rândul lor sunt expresia leziunilor anatomice ale organelor.

Nu am avut niciun caz mortal, căruia sâ-i fi putut studia1 
"leziunile anatoma-patologice ale diverselor organe, aşa  că nu- 
putem preciza caracterul acestor leziuni, din punct de vedere 

-microscopic.
Daca ne este permis, prin analogie cu o altă spirochetoză 

şi anume cu maladia lui Weil,'vom încerca a interpreta fenomenele 
clinice în raport cu cele anatomo-patologice bine cunoscute la 
această maladie." ,

Se ştie, că în Mal. Weil, leziunile hepatice/ şi renale'sunt mi
nime; afară de o discretă alterare a celei'hepatice şi a tubilor con- 
torţi renali, integritatea organică este respectată. Ştim de asemenea 
contrastul ce există în Mal. Weil, .între leziunile organice şi sin- 
dromele ce le prezintă. însăşi W i d a l  se exprima, în imposibili-* 
tatea de a găsi explicaţia acestui fapt, că : „se poate întâmpla ccj 
spirocheta să determine leziuni ccfoabile să producă insuf. renală, 
dar că aceste leziuni scapă technicei histologice actuale“...

Revenind la febra recurentă, în esenţă mult mai benignă şi a  
căror manifestări sunt de o durată mult mai scurtă şi cu nocivitate 
redusă în timp a  spirochetei, credem o asemănare lezională între 
aceste două afecţiuni; de altfel reversibilitatea leziunilor într’un timp 
aşa  de scurt este un factor ce pare a confirma aceasta.

Aceste leziuni, în fond destul de neînsemnate, pe cât se cu
noaşte - astăzi, produc totuşi sindrome foarte importante. Sunt ele 
produse de o toxină labilă elaborată de şpirochetă sau sunt ; 
determinate de lînsâşi parazitul? Despre existenţa unei toxinei 
spirochetozice nu avem cunoştinţă până în prezent, aşa  că nu ne 
rămâne să admitem decât că spirocheta ar putea fi responsabilă 
de producereja lor. Astfel P h i 1 i b e r t, câ unul care s’a  ocupat 
mult în această direcţie, declară că acţiunea lezională organică 
s’ar face indirect prin turburările vasculo-capilare, produse de un , 

.fenomen mecanic sau iritativ.
O e t t i n g e r  şi H a l b r e i c h  explică unele erupţiuni ro- 

zeolice, observate în febra recurentă nu numai printr’o acţiune vazo- 
motorie, ci chiar prin posibilitatea unui fenomen de aglutinare a  
spiritelor intracapilar. In sprijinul acestei ipoteze vine şi faptul, că  

-aceste sindrome survin în timpul perioadei febrile, când spirocheta 
este circulantă, precum şi rapiditatea eficacităţii tratamentului arse- 

1 nical la care spirocheta este extrem de sensibilă.
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C) Din punct de vedere experimental, ne-am mărginit din lipsă 
de material, a  reproduce afecţiunea la oameni sănătoşi, ce s’au 
■oferit benevol spre experimentare. Astfel din cele 10 cazuri de re
curentă cu sindrome meningeale, la 4 din ele a  fost găsită spiro- 
cheta în L.C.R. Câte 1 cc. din aceste lichide a fost inoculat respectiv 
la 4 cameni sănătoşi. După o perioadă de incubaţie de 8 -1 0  (zile,
3 din ei au făcut o febră recurentă obişnuită, fără memfestaţiuni 
meningeale. Nu s’a putut conchide astfel la existenţa vreunei speţe 
de spirili iu un tactism meningeal caracteristic. Am confirmat prin 
aceasta concluziile experimentale ale D-l Pr. D-r Niţescu, obţinute - 
în războiul trecut, anume că în febra recurentă spirocheta trece
barajul meningeal, fiind prezentă în L.C.R. „ .

D) Relativ la tratamentul arsenicul în febra recurenta, noi am 
aplicat Solu-Salvarsanul cu cele mai bune rezultate. Am putea spune 
chiar că dintre sărurile arsenicale, Solu este de- preferat, pentru 
motivul, că  acesta rezorbindu-se mai lent, oferă un contact mai 
prelungit, şi nsbruscat cu spirocheta. Nu am avut nici un incon
venient în aplicarea lui.

' Cantitatea de 2 cc. intramuscular la două zile, în total 6—8 ce., 
pare a 'f i  suficientă; totuşi sunt unele cazuri, când curba pulsului, 
după cum am arătat, ne arată necesitatea reluării tratamentului.

O'menţiune specială este de făcut pentru formele cu icter 
pronunţat sau chiar grav. In acesţe cazuri administrarea arseni
cului este absolut necesară a fi însoţită de ser glucozat intra-venos 
şi insulina în doze mici. Prin acest procedeu, fie că pe deoparte 
micşorăm acţiunea toxică a arsenicului; fie că protejăm celula he
patică. Această ipoteză este agceptată în unanimitate şi asupra ei 
D-r C. Zamfir a  insistat în mod special.

In asociaţia tifo-recurenţială, tratamentul arsenical nu are 
vreo contra-jndicatie..

Relativ la perioada tratamentului, credem după cele obser
vate,' că perioada febrilă nu constituie nici o teamă. Uneori, (chiar 
-după o singură injecţie cu Solu-, temperatura^ scade dela Il-a zi, 
iar bolnavul îşi revine din starea de toropeala, m mod rapid.

Tratamentul cu sărurile de Bismuth, nu ne-a dat nici un re
zultat. Posibil că ar fi necesar un tratament mai de lungă durată, 
ceea ce constituie un prejudiciu adus bolnavului.

Din cele. expuse mai sus, am putea formula concluziile ur
mătoare:

a) Spirochetozele umane formează un grup de afecţiuni auto
nome, având caractere comune de .ordin anatomo-clinic, ce explică 
-anumite sindrome, pe care nu le găsim în alte afecţiuni microbiene.

b) In acest grup, febra recurentă tinde a  avea. locul „tip ca 
entitate morbidă.

c) Cefaleea, subicterul şi (tahicardia mai fidelă şi mai precoce 
ca  temperatura, formează elemente preţioase de diagnostic şi un 
indiciu valoros în conduita terapeutică.

d) Leziunile hepatice sunt precoce celor renale, acestea din 
urmă se instalează secundar, favorizând retenţia azotată.
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e) Azotemia, foarte frecventă în plin acces, pare a  fi iniţial 
de origine extrcr-renală, ficatul fiind responsabil de producerea ei.

f) Afinitatea lezională de natură iritativâ sau,mecanică a spi- 
rochetéi, asupra anumitor organe abundent vascularizate, explică: 
într’o măsură formele variate ce se întâlnesc.

g) Leziunile importante în febra recurentă par că se produc 
în organele de eliminare, la locul de trecere a  barajului vasculo- 
secretor (ficat—bilă; rinichi—urină; meninge—1. c. r.). Ipoteza emisă 
de către Ramon şi Dumitrescu Popovici, relativ la eliminările intes
tinale ale coloranţilor şi toxinelor microbiene, pare să se verifice- 
în formele intestinale ale febrei recurente.

h) Partea experimentală^, ne arată că  incubaţia în recurentă 
variază între 8—10 zile, şi că  spirocheta străbate barajul menine 
geal, putând fi; găsită în lichidul cefalo-rachidian.

Spitalul de Ginecologie şi Obstetrică din Bucureşti.
D irector; Conf. Dr. Const. Stanca.

CONTRIBUŢIUNI LA STUDIUL COEXISTENŢEI DE
FIBROM ŞI SARCINĂ* \ 

de
D r. OCT. LIV1U RUSU şi D r. ANGHEL IONEL

Medio secundar Medic secundar

Coexistenfa de fibromaloză uterină şi sarcină, se poate întâlni 
în ' aproximativ 5 %  din femeile fibromatoase, căci prezenfa tumorii nu 
exclude fecondafia, nici nidarea oului fecondat, nici desvoltarea pro
dusului de concepjiune.

In Spitalul acesta» procentajul acestei coexistenje este de 
7 ,5 7 % , raport ce se apropie sensibil de acela dat de sta- ■ 
tisticele, altora. De multe ori o sarcină-evoluează normal întrun terery 
fibromatos, din cauză că  neoplasmele sunt mai puf in voluminoase, 
sau chiar şi dacă sunt mari, au poate o aşezare care nu denalnjeazci 
desvoltarea oului şi cari pot frece chiar neobservate. Totuşi se întâl
nesc cazuri în cari un fibromiom, —  prin dimensiunile, forma şi mai. 
ales prin localizarea Iui joasă, —  poate constitui o piedică, uneori 
de netrecut, în calea unei evolufii eutocice a sarcinei.

Coexistenfa sarcină-fibromiom, trebue privită, din două puncte 
de vedere: unul constituind manifestările fibromiomului în sarcină, 
celălalt privind evolufia acesteia în teren fibromatos.

Fibromiomul suferă diferite modificări tisulare şi de volum în 
timpul gestafiunei. Datorită congestiei, proliferării de fesut musculo- 
conjunctiv, precum şi a  foliculinemiei din sarcină, tumora va fi : su
pusă unor transformări:

1. Mărirea de volum, care constiîue o adevărată hipertrofie.
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2. Ramoliţie; daterită unéi infiVafiuni eiematoase, cauzală de 
conges!ia înstelată în timpul sarcinei în sfera genitală.

3. Degenerescenfa roşie, cauzată de infiltrafiunea sanghină a 
tumorii, care în unele puncte se necrozează.

Complicaţiuni în timpul gestajrunei:
1. Avortul survine în 12°/o (Lefour), 37%  (Garkisch). Poa.e 

da hemoragii serioase; multe vase rămânând deschise după desli- 
pirea oului, se produce o pierdere de sânge care poale deveni gravă.

2.1 Placenta praevia: Regiunea fibromatoasă a peretelui utérin 
este un teren impropriu pentru nida ea oului, care căutând ţesut să
nătos, va coborî. în partea inferioară a cavităţii.

*3. Prezentafiuni vicioase: Cavifaiea uterină fiind deformată prin 
prezenfa iumorii, niai ales în ce.e submucoase şr inframurale, fătul 
va putea lua diferite poziţiuni distocioe. x

4. Asimetrii fetale: Ccmpresiunea permanentă exercitată de fi- 
bromiom -asupra fătului, îi poate cauza acestuia diferitele deformări 
şi asimetrii: membre rudimentare, acranii, deformajiuni 'ce coloană, etc.

5. Naşteri premature: întâlnite în 37,5°/o din cazuri. Ele sunt 
cu atât mai frecvente cu cât ne apropiem mai mult de termen.

6; Mortalitatea fătului: Produsă de de anjul pe care-1 provoacă 
uneori tumora, în circulaţia şi hrănirea cu ui. Lefour o întâlneşte în 
10°/o din cazuri.

7. Sarcina extrauterină: O poziţie de vecinătate a iumorii cu 
trompa poate constitui, prin presiunea pe trompa, o piedică în fa [a 
oului ; fécondât, în drumul său spre ĉavitatea uterină . -.

Complicaţiuni în timpul travaliului.
1. Inerţia uterină, datorită obstacolului tumoral, care opreşte fătul 

în înaintarea sa; poate duce chiar la ruptură uterină.
2. Hemoragii : Survin în cursul său după-deslipirea placentei. 

Uterul contractându-se insuficient, vasele, rămân necomprimate şi he
moragia consecutivă poate deveni fatală.

3. Retenţiuni de plaoentă, de resturi ovulare, sau de Iochii.
In lumina acestor consideraţiuni, unul dintre noi, a adunat zece

cazuri de coexistenţă sarcină-fibromiom, observate în spitalul din Bu
cureşti, în intervalul de timp dala 1941— 1945 (până la 15 Selpt. 
1945). Aceste 10 cazuri constîtuesc un procent de 7 ,57%  faţă de 

1 totalul fibromateuse W uterine, operate în spitalul nostru.
. Dăm mai jos un' rezumat al observaţiilor oazurilpr întâlnite, 

insistând asupra ultimei bolnave, a cărei evoVfi® am putiui-o ur
mări mai detailat şi care ni se pare mai tipică.

1. Foaie de Obs. No. 255/1941. O. E . de 38 ani, primipară. Sarcină
în luna I I I —IV-a cu fibromatoză uterină. Metroragii, anemie- Operată: se 
găsesc două tumori cât portocalele în regiunea superioară uterină şi foarte 
mulţi noduli fibromatoşi diseminaţi' intramural. Histerectomie snbtotală (Ter
rier), en păstrarea ambelor anexe. Vindecată per-primam. ,

2. F . O. No. 180/1942. I. E. de 33 uni, primipară. Sarcină în luna 
I I I —IV-a. Fibromiom cât un cap de adult: Miomectoraiei. Vindecată per-primam. 

■ Sarcina continuă să evolueze normal. Naştere la termen.
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3. F . O. No. 290/1943. M. S. de 33 ani, multipară. Sarcină luna IV-a. 
-cu fibromatoză uterină. Metroragii, anemie, astenie, inapetenţă, dispnee* Operată: 
noduli fibromatoşi intramurali. Cezariană. Placenta acreta. Hîstcrertomle snb- 
tot&la cu păstrarea ambelor anexa. Vindecata per-primam.

.4. "F. O.. No. 1004/944. C. C- de 41 ani, multipară. Sarcina luna 
I I —IlI-a , cu fibromatoză uterină. ţAvort spontan. Metroragii. Curefcaj. 
Vindecată.

5. P. O. No. 1392/1944. I . .V -  I. de 27 ani, primipară. Sarcină luna
cu fibrom cervical. Metroragii, dureri în fosa iliacă .stânga, senzaţii

de compresiune pe rect, cu constipaţie. Operată: Fibrom cât o portocală Ja ffa  
în regiunea cervicală stângă. Miomcctom e. Avortează spontán on ziua V-a după 
operaţie. Cur etaj. Vindecată per-primam.

6. F. O. No. 1949/1944. C. A. de 39 ani, primipară. Sarcină luna IX -a, 
cu fibrom cervical născut în vagin, de 'mărimea unui pumn. (Metroragii, diireri 
şi senza(ie de corp străin în vagin. Operată: Miom.ctomie pe cale vaginală. 
Vindecată perprimam. Sarcina evoluează normal până la  termen.

7. F. O. No. 118/1945. V. F. de 30 ani, „multipară. Sarcină luna
I I  IlI-a , cu fibromatoză uterină. Avort spontan cu metroragie. Curetaj. So 
extrag resturi ovulare. Vindecată.

8. F. O. No. 596/1945. F. S- de 37 ani, pfimipară. Sarcină luna
U I IV-a, cu fibrom uterin. Meteoragii, vărsături rebele. Opehită. F i
bromul cât un cap de copil, pe .fundul uterin. Miomedomie. Vindecată. Sarcina 
Evoluează normal până la termen. • . ,

I 1, O. 693/1945. F . E. de 37 ani, multipară. Sarcină* în luna 
IU —IV-a, cu fibrom uterin coborît în Douglas. Operată. Se constată neo
plasmul cât doi pumni în Douglâs. Hi'slereclomie Sublolală cu păstrarea
ambelor <anexe. Vindecată per-pTimam. . .

Având posibilitatea de a urmări şi studia mai amănunfit căzut 
oe urmează, îl descriem mai amp'u:

' I1" 1038/1945. D. P. de 35 ani, casnică. Internată la 27
August 1945, pentru senzaţie de tumori în ab:lomen, însoţită de fenomene de 
tracţiune, uneori dureroase. ' .

Istoric: Ultima menstruaţie la 15 Iunie 1945. Boala actuală datează., 
de 2 luni, debutând relativ brusc. Bolnava re'atează că la un moment dat - 
a avut senzaţia prezentei unui corp străin în eavitatea abdominală, cu fenomene 
de tracţiune, ce deveneau uueori dureroase. Uşoară'dispnee la eforturi. Consti- 
pată. De o lună urinează mai frecvent. Varieozltăti’ pe gambe. După bi'ers 
sau efort pTelungit observă seara, uşoare edeme ale memjbrelor inferioare.

Examen general: Statură mijlocie, tesut celulo-adipos păstrat. Tegu
mentele şi mucoasele normal colorate. Constipatie. -Aparat cardio-vascular: 
normal,. Puls 88; tensiunea arterială 14—9. Aparat respirator: iîormal. Ba- 
dioscopie: I. T. N. Varicozităfi mijlocii ale gambelor.

Examen local: Abdomenul mărit. La palpare se simt3 o tumoră situată 
transvers, de formă ovoidă, mobilă, de mărimea unui dovleao mare, dură în
dreaptă şi stânga, de elasticitate chistică în partea inferioară. Uterul în/ ant.e- 
flexie, pare a se continua cu această tumoră; prezintă Semnele unui uter gravid. 
în luna IV-a. Semne de compresiune viscerală.

Diagnostic: Fib romom gigant cu sarciaă inna IlI-a.
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■ Examen de laborator:. Ureca în sânge 0,29°/00 (Kowarsky); reacţia 
B. W. negativă; ex. Neisser,. negativ; urina: albumină şi/glucoza absente. ,

Avându-se în vedere desvoltarea rapidă a tumorii, fenomenele de 
compresiune progresivă viscerală, se indică laparatomia.

Operaţia: Operator Cant. Dr. C. Stanca. Rachiancstezie cu Novocaină 
8 »/o—1,8 . cmc. Laparat'omie. La deschiderea abdomenului, tumora şi uterul 
gravid ocupă aproape întreaga cavitate. Regiunea inferioară moale, fluctuantă, 
cu venectazii. In stânga o tumoră de'mărimea unui cap de făt.. In dreapta, pe- 
fundul uterin, alta ceva mai mică. Se face histcrrctcmic Snbtatală eu extirparea 
anexei stângi. Peritonizarea bontului cervical în două planuri. Inchider(,.

La secţionarea piesei extirpate, se constată în uter prezenta unui făt 
de 4 luni, situat în partea inferioară a cavităţii, yu o placentă praevia la
terală. In stânga pe fundul uterin, o tumoră fibromatoasă cât un cap de făt, 
pare interesează şi anexa stg. In dr. una ceva mai mică. Ambele tumori sunt. 
sferice, dure, fibromatoasa.

Mers post-operator: fără nici-o complicaţie. Bolnava părăseşte spitalul, 
în a 8-a zi dela operaţie, vindecată per-primă,m.

Analizând cazul da mai sus, observăm că în anamneză. nu se- 
constală njeiun semn evident de f.bromatoză ulerină, mai cu seamă 
că volumul tumorilor ar fi trebuit să dea simptome mai timlpurij. 
Sunlem obişnuiţi ca tumori fibromaîoase de volumu celor gă
site Ia bo'nava noastră, să dea, în timpul desvo'fării lor, o întreagă, 
gamă simptomatologică, caracteristică fibromului uterin, căci ni se 
pare imposibil ca un fibrom.să ajungă Ia mărimea de.criă, fără să 
fi dat vre-un simptom, fie el cât de mic şi neînsemnat. Singurul! 
semn care arală că în sfera, uterină se întâmplă aeva neobicinuit, 
era fa piui că în ultimul an bolnava - avea menstruafii jpre'ungite, cu 
cbiaguri, cari durau 7— 8 zlie în loc de 3-4, duraia normală. Până. 
în primele zie ale furiei Iunie 1945, nodulii fibromaioşi au avut o 
evolujie ţi desvoltare lentă. Deodată ei îşi trădează prezenfa; cresc 
verîiginos, dând fenomene cari intrigă şi sperie bolnava. Fenome
nele cari , o alarmează apar odaia cu sarcina. Pacienta însă nu 
observă niciun semn de graviditate. Acest capitol' însă este pentru 
ea un „noii me (ungere”, deoarece fiind necăsătorită, neagă ra
portul sexual, aşa că daîe'e pe care încercăm să Ie • scoatem în. Ie- 
găiurâ cu sarcina, rămân fără răspuns. Totuşi piesa operatorie pro
bează prezenta şarcinei.

Acest fapt este cel mai tipic exemplu de desvoltare vertiginoasă 
O unei tumori fibrămaioase sub iinfluenfa sarciriei.

, In hipertrofia aceslei tumori avem trei factori determinanţi:
a. Congestia puternică din timpul şarcinei;
b. Proliferarea de jesut musculo-conjunctiv din tumoră, }esut 

care se hipertrofiază pgralel c u c e i uterin;
c. Folicu inemia care joacă rolul unui biciu hormonal, sub im

pulsul căreia tumora poale creşte .rapid, cum este în cazul nostru.
Sub acesfe trei influenfe, un fibnomiom poate să-şi dub'eze, să-şi- 

tripleze volumul inifial, ba uneori să se gigantizeze. Aşa se explică 
de ce noduli fibromatoşi nebăgafi: în seamă, devin deodată o sur
priză a medicului şi a pacientei, când aceasta rămâne gravidă. In-
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•contestabil că aici joacă un rol im portan! şi creşterea uterului gravid. 
Mărindu-şi dimensiunile el împinge în sus, sau lateral, spre cavi
tatea abdominală fibromîomu. In clipa în care cedează cauza, dis
pare şi efeciul. Fibromiamul se supune şi el acestei legi. Ia uneori 
desvolfări nebănuite în îimpul gestafiunei, sul) influenfa ei, penîru 
ca să-şi revină Ia volumul inifîal după terminarea sau întreruperea, 
acesteia; destul da des, putem asista chiar Ia o diSparifie clinică 
(Forgua). Menfionăm că este vorba de o disparifie clinică şi nu ana- 
tomo-histologică, penfrucă ori cât de mic ar deveni un fibromiom 
după sarcină, el rămâne ca un potenfial latent, ca un sâmbure 

■ascuns, care poate oricând, în special Ia o nouă sarcină, să ia 
proporfii neaşteptate. ' ■.

Prin desvoltarea Iui masivă, fibromiomul schimbă statica ab
dominală şi dă compresiuni pa organele învecinate, turburând buna 
lor funcfionare. Bolnava noastră prezenta constipajii, urinări frevente, 
uşoară dispnee, varicoziîăfi pe gamba, fenomene cari trădau o com
presiune intra-abdominală exercitată de tumori. Am- văzut că una 
din complicaţiile frecventa ale sarcinei înfr’un uter fjbromâtos, este 
placenta praevia. La bolnava noastră era vorba de o placentă praevia) 
datera ă, care ar fi dat momente neplăcuta alât în ultimele luni ale 
sarcinei cât şi în fravalu, prin hemoragie pe ca i le-ar fi pricinujf.

Având în vedere că cele două tumori localizate în partea su
perioară a uterului, j-au  diformat acestuia cavitatea, care avea o 
direcfiune transversă, putem 1 prevedea că Ia sfârşitul sarcinei -fătul 
ar fi puiuţ avea o prezenfafie disfocică. ' In aceste condifiuni trava
liul, dacă am fi ajuns Ia el, ar fi devenit laborios şi poate nu 
lipsit de pericole pentru mamă.

.  9 e5‘ bolnava era Ia prima sarcină, fenomene'e entra-abdominale, 
prin simptamele de compresiune aStipra - vaselor mari, au determinat 
interverifiunea. radicală. Trebue să menfionâm vârsta de 35 ani, care 
din punct de vedere fiziologic, se poate considera destul de înaintată 
pentru aparijia primei sarcini. Mersul post -operator nu a prezentat 
nimic deosebit, bolnava vindecându-se per-primam.

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

Calvet. progrès médical an. 65. No. 27.— Courtois : Journal des o rac- 
ticiens an. 52 No. 27. Daniel C. Florian : Revista Gyn. Obst. ' 1/938. — 
Faure-Syredey: Traité de gynécologie médico-chirurgic —Forgue-Massabuau: 
Traite de gynécologie. Maygrier-Schwaab : Précis d’Obstétrique.—Popovic 
Traian; Practica obsteţricală.—Stanca C.: Considerafiuni statistice asupra 
Bisterectomlilor totale pe anii 1924-1927 (Rev. G. O. 1928) —Stanca C. 
Curs de Gynécologie şi Obstetrică 1945-1946.—Stanca C. Stupariu\ A vor

turile incomplete şi tratamentul lor. (Cluj-M edicil, No. l 1940).



Comemorări

Profesorul doctor GHEORGHE MARINESCU ')

Am sarcina de q aduce un cuvânt Ia această comemorare q 
profesorului Marinescu, - din partea elevi or şi foşti'or săi co aboratoni 
şi . din partea Soc. romane de neurologie.

Acum când se împlinesc aproape 10 ani dela moartea acelui! 
care a fost profesorul Gh. Marinescu, se poate arunca o privire o- 
bieciivâ asupra vieţii şi opere! sale. .

Marinescu reprezintă în primul rând fundato”uI neu'oogiei ro
mâne. EI a pus baza de temelie a studiului sistemului nervos Ia noi 
în Jară, dar nu sumai atât; acest învăţat român este considerat azi 
şi ca unul dintre înfemeetorii neu'oogiei ca ş jn fă  uni/ersa'ă şi nwH 
mele său figurează cu cinste alături de Charcot, Dijerine, Babinsldj, 
CajaI, Bcchîerev, Pav'ov, Winler, Forster, vpn Economo, etc. '
'  Spiritul său de neobosit cercetător a pătruns şi frământat a -

proape toate domeniile neurologiei* . .
A fost printre primii care au studiat arhitectura atât de com

plicată a scoarfei cerebrale cp cele 14 miliarde de celule • nervoase 
şi cercetările sale în aceasfq direcţie, făcute în parte împireună a i
venerăiul nostru co'eg1 D-ruI Goldştein, surit citate alături de cele 
ale Iui Brodmann şi von Economo,, iar insiitufia ame.icană Smith 
Instihition Ie-a tradus în limba engleză, pentru q fi cunoscute pe larg.

Pasiunea prof. Marinescu pentru structura celulei nervoase I’â 
dominat întreaga viajă. Şi prima sinteză q cercetă ilojr Iui ín acest; 
domeniu a găsim în admirabila monografie, in’itulafă „La ce'Iue ner- 
veuse”, edi'alâ de librăria Doin din Paris, monqgraîe în 2 volume, 
cuprinzând în célé 1.000 de pagini o bogăţie de observaţii, dé ex
perienţe, de imagini microscopice, ce nú frebue să scape niciunui iâriăr 

N înclinat spre tainele ^biologiei.-, . . - . .v\ . . .
Ducă apariţia acestei opere, Marinescu aprofundează şi mâi 

mult studiul celulei hèrvoase. In colaborare cu acél. neîntrecut techni- 
cian, cáré a fost apái profesorul Mirtea din Cluj,' Marinescu urmă-

. tj Alocuţiune ţinută de D-l Conferenţiar- D-r State.ÎSrăgânescu,: la 21 No- 
embrié. 1947, la'aşezarea, plăcii Comemorative de către'Primăria Municipiului Bu-, 
cureşti, pè càsa unde a locuit Prof. D-r> Gb. Marinescu, î n stri Masarik Nr.-19 ■ 
Bucureşti. - ' . : I "  , i ' .

, • .-tt ; so. .
M. M. R. 10
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reşte procesele de evo'ufie şi invo'ufie ale ce'u'ei nervoase, analizează 
fenomenele de regenerare şi degenerare al fibréi nervoase, reuşeşte 
în ac:Iaş timp cu Nageotte, cultura fesu'uVii nervos în v:fto, după- 
procedeul Iui Carrel. Continuă ş; în urmă, si îgu: sau cu a ji  
colabora'ori, cercetări e sa'e, demonstrând că Ia baza modifidăriîod 
structurale ale fibrei şt celulei nervoase stau profunde schimbări fizico- 
chimice, pe care i Ie arată cercetă ie  saie de u t ar.irios one, cer
cetările asupra fermen)i'or oxida ifi din ce'un, ce'ceăile asupra modi
ficărilor ..reacţiei de mediu, etc. Cu aceasta Marinescu păşeşte Ia 
studiul intim al vieţii ceu 'ae, oare îl ant.erează până Ia sfârşitul 
vieţi: sale; avea în pregă ire o operă de siiteza a;upa bio'ogiei cer 
luki nervoase, dar tinrnul nu i-a î ig aduit a o termina.

Incursiunile în acest domeniu î< duc a formularea teoriei chi- 
mico-coloidale a procesului senilităţi. Combătând pe Metchnicov, cu 
care chiar avusese o po'emicâ dâ.ză în problema neuronofagiei, ' Ma
rinescu ara ă că procesul de îmbătrânire este în fond un proces de 
ser.escenfă a col o de o‘ ce Iu are legat de evouţii sau ma bine zis 
de involuţia 'or fa ia ă, şi nu o luptă între macrofagee fe u'ufui con- 
jonciiv şi celu e e nervoase sau alte ce'ufe ale organismului-

Dar exploraţi e ştiinfîlice a e  profesorului Ma inescu nu rămân 
numai în domeniul strict al structurei celulare,' ci îmbă/işează tot 
ceiaoe ţine de funcfonarea normală şi pa'oogică a sistemului nervos.

împreună cu Mineă ei ara ă, imediat după Noguchi; confirmând! 
descoperirea acestuia, prezenţa spirochetei în cresr în parializa ge*- 
nerală. Consecvent acestui fapt Marinescu încearcă un traiament lâcaF, 
de aplicare a savarsanuui, chiar pe scoaţa cerebrală, iar îri urtr.a 
modificându-şi metoda, imaginează acea s r  msalvarsanoterapie intra-' 
rach'diană, oare a constituit cea mai bună metodă de tratament, până 
Ia tratamentul prin penici ină, a acestei teribile boa’e, ce a răpit \ 
drama1 ic viaţa unui Maupassant, unui Gera'd de Ne val, unui Ntat.cHe, Í 
unui' Eminescu. Tot în domen uj patoogiei nervoase şi în special în 
infeefiunile sistemuui nervos să amin im cercetările Iui Marinescu, o 
mare parte împreună cu noi şi cu Sfroescu, relative Ia turbare, he *pes,
Ia zona zoster, Ia paraizfe nfantiă, cerce ări c inice ţi: de laborator 
cu răsunet în ştii.nfa universală, unde se întâlnesc pe aceliaş înalt 
plan cu ace'e a ‘e altor savanţi români ca profesorul Babeş, Levaditi, 
Ştefan Nicolau.

Să semnalam de asemeni, pe teren pur clinic, o serie de faptei 
originale găsite cu doctorul Radovici (reflexul paimo-menîonier, etc).

In domeniul sistemului nervos Marinescu, a fost un precursor, 
care a  avut mai mult ca oricare intuifiunea drumului spre care se 
orientează şfinfa sistemului nervos. De aceia gă im incursiunile spi
ritului său investgator în o'iae domeniu nou, legat de sutámul nervos. 
De aci şi complexitatea cercetări or sa'e. y

Marinescu a fost prinf.e primii ca e au avut intuiţiunea, că stu,-1 
diul g'ande'or endocrine, Ia al cărui fundament începuse —  însura-» 
jaţi de maestru, a lucra cei doi primi eevi ci săi, pe atunci —  
Parhon şi Goldstein —  va deschide orizonturi noi, va .aduce Ia o- 
nouă ştiinţă, aceiace s a  adeverit.
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Tot savantul român a ,fosf printre cei din'âi ca o secondat de D-jţÎi, 
Sager. şi Kreindler, —  au întreprins cercetări ? în. domeniul e.ecWor 
encefalo-grafiei, adică a  înregistrăr.i ritmu.ui e e . t j ;  cereba! şi p-, 
cumenlele cu'ese de au'orii români sunt pe larg cita'©. De asemeni 
cu Prof. lonescu-Siseşti a W  printre primii ce.cetătoi, care au tăcut 
explorări în câmpul radiaţilor miiogenetice ale .ui Gurwitsclv ace.e 
radiafiunî misterioase, pe care Ie enrit unee oeule şi iesutun, stih 
mulând creşterea !a distanţă a a'tor ţesuturi. .

De altfel pe prof. Marinescu la  atras întotdeauna fenomenul 
particular, misterios, în care judecata obie ti a  pare a fi sguduită dej 
ceva cu aparenjă de ireal, 'de transcendent şi a eastă atracfe a sa, 
nu era decât o necesitate imperioasă a spiritului, de. a în.ătura a,- 
ceastâ aparentă de transcendent, supunând fenomenul unei critici o- 
biecfive şi căutându-i leg ie  lui mecanice, fiziologice. De acda îl 
găsim pe profesorul Marinescu ooupându-se de prob.eme legale dé, 
activitatea subconştientului uman, ca au’omatismu! psihomotor, somnann 
bulismul, histeria, hipnoza. In sfudii documentate sa  ocupat dî pro
blema subconştienhi'ui, ana'izând-o în manifestări.e ei morbjde ce.« 
mai ciudate, Şi în acest domeniu explorarea réflexe or co rai, ionaje pe v 
care genialul Pavlov Ie descoperise, au adus prof. Marinescu şi co- 
laboratorl'or săi surse luminoase pentru lămurirea acestui fenomen. 
Profesorul Marinescu nu a rămas însă în tu nul de fildeş al cerce
tărilor de- laborator. Problemele de ş'iinla sufletului, care îl pasionau 
él le aducea în faja pub icului şi este încă proaspăt în amintirea bii- 
cureştenilor succesul pe care ele .Iau avut, căci Marinescu era ş î 
un vorbitor admirabil. Prin aceasta el înţelegea, să contribue prin 
cenoş’inţete sa'e la Cultura poporului. învăţatul român a rid.cat pe 
de al ă  pa te mereu protestul său împotriva reelor condifiuni sanitaip 
din ţara ’ noastră, cerând ca pel.gra —  boa â prin denutriţie dn ne
fericire mereu prezentă, sa fie consde atâ ca un accident da munca. 
El. avea încredere cum se exprimă în discursul de recepţie la Ak 
cademia română, * că-mediana socială va relo ma umanitatea.

Activitatea profesorului Marinescu a lăsat urme adânci. Lucră
rile* sale, singur5 sau cu- coabomrea elevlor săi, sunt citate larg îrt 
toate tratatele streine şi suntem siguri, că pentru oricine răsfoeşfcs 
pagini de cărjî streine, constitue o mândrie întâlnirea unor nume ro
mâneşti. S a  sărat în bronz!

Prefuirea şi acfmfcafia pentru Marinescu i-au fost aço'cate chior 
în timpul viaţii. Alcesf savant român a .fost membru aproape a tu
turor 'societăţilor, de. sipecia'ilaie, streine şi a numeroase academii. U- 
nîversitatea din Hamburg i-a acordat medalia de aur „Ordo medî- 
corum Universitatis Hamburgensis” .

I , Prof. Sergént din Paris, cu ocaziunea unei vizite făaute Ia Spi
talul Colentiria scria în Presse médicale din Iu ie, 1925: „Là, léé 
locaux sönt pauvres et le matériel rudimentaire, mais l'homme qui 
travaille dans ces bâtiments vétustés les anime de la puissance dé

i v -, ‘ ;
son cerveau • v - - kJ

La centenaral luiCharcot ţn 1925 la Paris, prof. Marinescu 
irtvitat de "căţre colegii Săi a vorbit în numele a 26 de ţări streine
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în marele amfiteatru dela Sorbona, în fafa preşedintelui Republica 
rranfei şi al Iumei neuro'ogioe internationale.

;In Î928 şi •1929 Marin eseu a fost inviiat de Universităţile din 
Buenos Aires, Goräoba, Rosario, de a fine acolo un ciclu de conferinţe- 
Primirea făcu'ă de cât e ate'e universităţi şi public a fost grandioasă.. 

Facultatea de medicină din Buenos Aires a trimis în această 
îrrtprejurare un mesaj Facul!ă|ii noastre, în care între altele scria:, 
„Aminiirea vizitei sa'e şi a savante'or saV  cursuri vor rămâne neşterse 
în, memoria noastră, iar numele profeso.-ului Gheorghe Marinescu va 
ocupa un loc de seamă între iluştrii' călători, oare au onorat tribuna 
noastră” . - , . ",

In. 1933, cu ocaziunea îmnl'nirii vârstei de 70 ani, festivitatea! 
oficială ţinută Ia Fundaţia Ca rol, i s’a oferit şi un volum ştiintifid 
de 700 de pagini, în ca e fruntaşii neurologiei mondiale, în frunte1 
cţi profesorii: Guillain, Förster, Wilson, Lhermitte, Pluusep, e tc ,,; qu 
trjmis beră i ştiinţifice de mare vaoare. / , i i >

Modul , cum şi as azi sunt apreciate, referate şi discutate, lu
crările lui Marinescu arată so id tafea consfucfiei sae, une'e devenite, 
astăzi clasice. Să vă semna'ez, că întro pubfiGafiune reoentă datorită 
unui ma'ş ru eme it al ştiinf-i ruse, prof. Marguis din Mo cova —  
cu care de altfel învăfatul român finea o corespondenţă încă dn 1928 
este analizată pe largi o lucrare a Iui Marinescu în co abo are cu doi. 

La noi în fără însă, cu toată această faimă ce trecuse d e, mult 
graniţele, prof. Marinescu a întâmpinat multe greutăfi.: Au trecui 
ani de zile, într’o epocă de belşug1, totuşi pâră să se poală termina 
clădirea cinicii sae din Sg.ta'u. Coentma, iar mij'oaae'e sale mater. 
riale necesilafe de cerceiă ie  sale erau parcimonios dozate. Pentru 
Marinescu visul rău era crearea unui mare insŢut de cercetări îrk 
domeniul sistemului nervos, în care pe lângă spital să se dea pqsiibi-. 
litatea savantului să exn oreze o problemă sub torte aspecte; e e i; c inic, 
fiziologic, bo-chimic, fzis, etc. Un institut, în care să se lucreze şi 
să se formeze în acect domeniu de cercetări, mereu elemente tinere. 
Marinescu în conferinţele sae ceea m : eu ccndgcă o ior —  după .exem
plul Iui Pasteur —  să aibă grijă de abpratorii; căci de ele şe leacjg 
fundamentul cultu i: unui popor. ; . ; • ; ' . >v

Nu. pot însă a termina înainte de a spune, câteva cuvinte despre, 
modul său de lucru şi feul său de viaţă. , ••.
. - .• iAm berat a  ăîuri de prof. Marinescu aproape 20 de dnr. In 
tot acsst timp, , cu excepţia a 2 să .tu nă ii pe an pe timpul cald sau 
atunci când mergea Ia congrese şti nţi fi se, el nu a lipsit niciodată 
dpla spital. In fiecare zi era icel dintâi la clinică. Ia 61/2—7 vara, ,fei 
7 1/2 — 8  iarna. Venea ţi piesa cu framva'ul. Niciodată gru părăsea, spi« 
talul înainte r de -12 V2 - In ultimul timpi sta toată, z’ud la spital. 
Punctuăli.atea sa era consiantă şi în qfqxi spitaţuui- Nu credterri să 
fi avut' cineva satisfacţia de a-I fi văzut. Venind cu un minut ;,moî 
târziu de ora fixată. Admirabil exempb pentru!; toţi: > i. .uü

Zilnic venea cu programul său scris pe o foaie vpxjnfö. L Pe ;,ef 
erau fixate punctele de activitate - din j.aceq zi .,: pentru el 
şi. pentru colaboratori. Profesorul Marinescu/rişiiriropuneaimai.ialesî.şl

\
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o disciplnă riguroasă în, executarea acestui program şi aceasta este 
poate unul din seceîe'e acti/rafii safe profig'oa e. De pildă, în fiecare 
zi Ia 8 dimineaja trebuia să aibă una sau două piese isîoogice p.e- 
găiite pent.u neobositul regretat pic'or Neyfies: „pregătite” însemna a 
fi fost lucrate, examinate1 şi rfiai a!es găsit faptul interesant oare să me
rite acest desen. Aceasta a însemnat mii de dese se..., din carp o bună 
parte erau utilizate în lucrările ce ană eau. Prin această discipli. ă, pe 
care şi-o impunea singur Maestrul, angrenajul de lucru funcfiona 
excelent. ,

Mării descoperitori, marii cercetători, ne spunea de multe ori 
Profesorul, au fost şi mari muncitori. Intr’o; conversajie cu Ehrlich',, 
care descoperise de curând Salvarsanul, Marinescu l-a întrebat, în 
ce mod a  ajuns Ia aceaslq descoperire? Ehrlich i-a răspuns: „Man 
muss immer verşuchen” — „să caufi mereu” . Interesănî de amintit’ 
că şi Edison. în faja unuia din admiratorii săi; pentru nesecata şa 
inspirăjie, a ripostat: „Descoperirile, Domnul meu sunt 1%  inspiraţie 
şi 99°/o transpirafie” . ,

Profesorul Marinescu şi în fa,'ă boTnavurui său, ori în Iuc-ul Idei 
laborator, căuta „faptul nou”... Ii plăcea să stea de vorbă despre! 
un .lucru găsi1, să-I discute, să-l sueue zilnic unei noi obieatiu i .. Când 
era pe urmele a ceva nou, interesant, se pasiona era neobosit, uita 
orele.... Lucra mult alături de cei tineri, entuziasmul poate naiv al 
lor era‘ nou izvor de entuziasm pentru el. In acest mod şi-a formai 
elevii. •

Momentele de emojie ştiinfifică, pe care Ie trăiai alături dă 
Maestru in cursul une' cercetări sunt de neuitat... Avea cuvinte de 
laudă şi de stimul pentru cei! din jurai său şi azeasta înzecea energiile.

Marinescu prejuia într’un mod deosebit şi prejuirea Iui. era a- 
fectuoasă pentru acei din jurai său, care munceau cu elan şi devo
tament, indiferent ce Ioc ocupau. Pentru co'aboratoarea sa, technciana 
laboratorului D-na Stoica Maria, căreia i se datoresc peste 300.000 
de secfiuni istologiice, avea un ataşament sincer. .

Acestui neobosit cercetător, me eu în căutarea meranizmului unui 
fenomen, cauzei unei boli, nu i-a fost însă crufată o durere şi o su- 
ferinfă morală nemărginită. In 1928 îşi pierde pe unul din fii săi, 
pe iubitul său copil Mircea, student în anul II de medicină. Un 
element ordonat, de o mare distincfiune morară şi intelectuală, care 
s’a prăpădit în urma unei lungi şi chinuitoare boli. In aze ts grele 
momente, Ia care Prof. Marinescu asista fără a putea da vreun sprijin, 
singura! său refugiu era munca de spital, lucrul de laborator, pe carp 
nu l-a părăsit nicio zi. De sigur, se gândea Ia ilustrai şi marele sau 
prieten Ramon Y CajaI care mărturiseşte undeva, cum, cu durerea 
în suflet, în timp ce fetija fui se chinuia în agonia meningitei tuber
culoase, el spre a uita, .urmăria la microscop pseudopodele celulelor 
nervoase!

In aceste timpuri în care se deschid drumuri largi pentru energia 
creatoare a poporului nostru, viafa şi opera a ate'uîa care a fost 
profesorul doctor Gheorglhe Marinescu să fie o pidă, un îndreptar!

/ .
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VIAŢA ŞI OPERA PR O F.EM . RACOVlŢAi)
de .a

Cont. unlv. ST. MILCU

De curând a trecui pragul care desparte viafa de moarte Pro
fesorul Em. Racovifă, unul din cei mai de seama or meni de ştiinţa 
ai neamului nostru. Anii Iui de viafa n'au trecut goi de conţinu»1 
ci plini de rodul unei munci neîntrerupte. Ca a tuturor creatorilor! 
de ştiinfă, existenfa Iui Racovifă apare unitară şi plină de un sens 
adânc. Luminată de optimism şi depăşind vegetativul, viafa' şi opera 
Iui ne pot susfine ca un îndemn în munca noastră, fie ca aspirăm, 
începem sau suntem în pjină activitate ştiinţifică.

Intre oamenii de ştiinfă, naturaliştii ocupă un Ioc aparte. Izo
larea impusa de specalizare, de technica adcpfafă, de subiecte.e pre
ferate ce duc inevitabil Ia limitarea fondului intejectual perceptiv, esie 
mai restrânsă Ia un bio'og.

Explorarea directă pe teren, cu parcurgerea succesivă a zone
lor variate de faună şi floră, violenţa cu care acţiunea mediu ui se 
Iasă exprimată asupra forme'or şi funcţiuni or, ar .trebui să facă ca 
gândirea naturalistului să recunoască mai uşor interdependenta viefii 
sub toate aspectele şi continua ei variafiune.

Această continuă transformare (cu limite bineînţeles) ş i . evo
luţie pe care o găsim în univers, conduce inevitabil prin 'acceptarea 
integrală a noţiunii de mediu Ia factorii socia.i ce intervin în evo
luţia omului şi a societăţilor umane. De aceia pare de neînţeles ca 
un biologist să nu fie în acelaş timp, dacă nu ca acţiune cel puţin 
ca gând re un luptător pentru o mai bună orânduire socia ă . , Apar
tenenţa la mişcarea şocia istă dela sfârştul seco u'ui trecut a Iui Ion 
Cantacuz'no, D. Voinov, Em. Racovijă, E. Teodo eseu, C. I. Parhon, . 
confirmă acest punct de vedere. Şi pe aaeastâ latură viaţa Iui Em. 
Racovifă are* o ancoră în prezent.

*  .
Em. Racoviţă aparţine prin naştere unei vechi familii de boeri 

moldoveni. Preocupările intelectuale nu au lipsit în mediul fami.iar. 
Tatăl său —  Gheorghieş Racovifă, —  era prieten cu Ma:orescu şi 
Petre Carp. A luat parte . Ia înfiinţarea Uunimei Ia Iaşi şi a fost 
printre primii colaboratori ai Convorbirilor Literare.

Em. Racoviţă s'a născut Ia Iaşi Ia 15 Noenbrie 1868. Urmează 
şcoala primară în Păcurari în unele clase Cu Ion Creangă, apoi li- 

.ceuj „Institute'e Unite” . ' _
îndrumat de tatăl său, se înscrie Ia Facultatea de Drept din 

Paris,' dar vocafiunea de naturalist îl îndeamnă să' urmeze în aoe-

1) Din „Studii“, Ian.-Martie 1948, .cu învo'rea.. autorului şi cu ştirea Re-
risiei.



laş timp si cursurile la Eco'e d'AnthroHoegie. In anii următori se 
înscrisese Ia Facultatea de Şt'Me Astfel termină sţud.j.e univers?- 
tare obţinând licenţa în Drept (183?) şi în Ş tiin ţe  Naturale (1891), 
apoi doctoratul în Şt'inje la Sorbona (în 1896).

In epoca studenţiei Ia, Paris, Racovifă intră în mişcarea socia
listă. împreună cu un grup de intelechia i români de pe acea vreme, 
face să apară revista E e  nouvel'e. A devenit membru al rândului 
Social st francez şj a rămas membru până Ia venirea Iui în fără, 
în 1920. El a semnat, alături de alţii, Memoriul prin care_ziua 
de 1 Mai ise propun^ a fi ziua internaţională a muncitorimei. (Con
gresul Internaţional d.n 1889). . ,

Racoviţă aparţine acelei categorii de înte ectua i j care prin for
maţia lor sufletească şi intelecfua'â au depăşit şi sau .e.iberat de 
mentalitatea şi prejudecăţi e clasei în care s a i  născut.

In timpul studi'or universitare s a  distins ca un e.ev pasionat 
de cercetare, dotat cu însuşiri deosebite. Maeştrii săi mai de seamă, 
geologul Mun'er-Chamas şi loo'ogul H. de Lucaze-Drf.hiers aii 
susţinut şi îndrumat dela începutul, activităţii sale ştiinţj.ice.

Elanul, inteligenţa şi capacitatea de muncă Iau condus cu re
peziciune spre locuri de răspundere. Când guvernul belgian orga- 
nizeazâ în 1897 o expediţie • Ia Podul Sud, Racoviţă este recomandat 
de Sorbona ca naturalistul care urma să participe. Şi-a realizat a- 
tunci una diin dorinţele cele mai arzătoare a'te oYica-ui bioog: cerce
tarea v'eţci în ţinuturi necunoscute. In acel an Rncovi.ă s a  îmba cat 
pe „S. Y. Belgica” aşa cum- cu ani în urmă Darwin s a îmbarcat 
pe ,,BeagIe”. Ştim ce a însemnat pentru umanitate ^rezultaie.e ştiin
ţifici ale acestei expediţii: evo'uţionismul sub fonmuarea darv\imană, 
selecţia speciilor, lupta pentru existenţă, origina omu.Ui. Racoviţă se 

.. va întoarce cu rezultate mai modeste, dar deosebit de valoroase pentru
ştiinţă. . . k t

Expediţia a fost condusă de Gedache. A durat 14 luii. A fost 
, prima expediţie ştiinţifică de acest f e l i a  Poul jîud. In drum sprd 

Pol, având timp liber între câteva esoaie, Racoăţă expo ează pampa
surile din Argenlina, Chili şi Ţara de Foc. ■ , . . .

Calitatea observafiuni’or culese în acearfă expediţie îl c.aseaza, 
Ia 30 ani, printre naturalijtii de seamă ai epocei. Materia ui a < fost 
publcat de givenul be’gian. M,tf mXt de 63 de miopii de zooogid 
şi botanică au foit public.(te sub conducea Iu: Racovifa. Mute din 
descripţie Iui Racoviţă au pe lângă valoarea ştiinţiţia şi una literară 
prin bogăţia imaginilor şi frumuseţea stjlu ui. u

Amundsen care a participat de asemenea la această expediţie, 
a notat în memoriile sale: „Zoo'ogul acestei expediţii a fost românul 

' Emil Racoviţă.' Pentru ca’iiăţi'e Iui vorbesc( mai bine decât aş putea 
eu face intensul material ştiinţific pe care I-a adus arară. ; Pe langa 

^  interecul arzător pentru specialitatea sa, se leagă de el înruşn cqre 
l ,îl fac un tovarăş nepreţuit de plăcut şi un explorator plin de îndemnuri .

Peniru acea epocă explora ea Polu'ui S-il u fo;l un. e'eniment. 
'Pentru ţara noastă-unul în plus prin participarea Iui. Rawvifă. So

cietatea Română de Geografie I-a sărbătorit Ia 5 Decembrie .irul). 
Cu această' ocazie Racoviţă a vorbit despre expediţia antarctică.
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• . Primele posturi de răspundere şi de consacrare sunt în curând
- oferite Iui ; Racovifâ. In; 1900 este numit subdirector al laboratorului 
maritim .Arago delà Banylus-isur Mer1 şi al Laboratorului de Anatomie 
Comparată dela Sorbona. ?

- : ̂  In aceiaş epocă,. este asociat' al' maestrului Lucaze-Duthiers Ia 
'conducerea revistei ‘ Archivés de Zoologie expérimentale, revistă care 
deschi* !e un drum nou experimental Şfiinfei Zoologice 'care fusese 
considerata până atunci mai mult ca o ştiinfă prin descijfie. Ra- 
covijă este unul din creatorii unei fertile ramuri de biologie, ; .zoo
logia experimentală, care de atunci a . făcut progrese uriaşe. După 
moartea maestrului său, Racovifâ o conduce cu G. Pruyost (1901).

• ' *  ; -

Un număr de oameni de ştiinfă ajung, printr’o evolufie fericită 
Ia un moment crucial al activifăfii lor. Atunci, apar explosiv ideile 
originale, subiectele demonstrative sau ocaziile pe care ei ştiu să 
nu Ie piardă şi care definesc personalitatea sau câmpul propriu de 
activitate ulterioară. Numele Iui Newton este legat în ' primul .rând 
de gravitate, al Iui Einstein de relativitate, al Iui Darwin de origina 
speciilor. AI Iui Racovifâ va fi definit pentru posteritate, de speologie,.— 
ştiinfă viefei subterane.

A studia fauna şi flora subpământeană (a crăpăturilor adânci, 
ca şi mai ales a cavernelor), nu este o curiozitate sau capriciu de 
savant, ci o., cercetare dificilă care poate aduce multe răspunsuri Ia 
Unele probleme fundamentale ale viefii pe pământ. Multă vreme s’a crezut 
că fauna peşte ilor ' aparjifie unui mediu constant cu un număr 
redus de specii. La epoca când Racovifâ va începe studile de speolo
gie, irpsèa planul şi materialul necesar pentru alcătuirea unui inventari 
elementar. Ir.tinse'e Iui cunoştinfe bio'ogice, cunoaşterea diferitelor mèdi? 
cu care a făcut cunoştinfă în timpul expedifiei antarctice şi după a- 
ceea, spiritul său de organizator, perseverenfa lui extraordinară, e'anuf 
l-au indicat ca pe cel mai în măsură să ducă ja bun sfârşit o 

' muncă extraordinar de grea, aceea de explorare a cavernelor. Cerl- 
Cefările Iui extinse timp de mai multe decenii vor revolufiona acest 

• domenu de cercetare şi vor creea elemente fundamentale de clasificare.
, £ra în anul 1904. Racovi.ă avea atunci 36 ani. In cadrul unei 
-expedifi organizate de laboratorul maritim Arago, explorează cavernele 
' din insule.e Baleare. Materialul cultes cu această ocazie i-a sugerat 
şi luminat posibilifăfile imense de lucru în acest domeniu. In anii 
următori, împreună cu R. Jeannel, apoi antrenând un număr din 
ce în ce’ mai mare de cercetători, studiază sistematic grotele din Italia; 
Franfa, Algeria, Austria, România, etc.

In ani succesivi de muncă), a fost adunat un material conside
rabil. Infiinfează atunci p asociafie Consacrată studiului viefei sub
terane şi o publicafie intemafională. Astfel apare în 15 Decembrie 
1907 primul fascicol din Biospeologia.

' B’ospeologia a reuşit să g'rupeze în 'jurul ei un număr din ce 
în ce măi mare de colaboratori. După 13 ani, în 1920, ea avea 40 
.colaboratori şi 41 de fascicole apărute, 20.000 specimene colectate 
din 600 de grote. v

Racovifâ a fondat deci în acea epocă o nouă ramură a bioio-
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giei.~ Isforiamahirală a - domeniului subteran pe' care o- preconizase1 
în studiul său din 1907, apare în istoria şfiinfelor legată de numele
unui om de ştiinfă român* . . .  :

*  .
. i La Banylus-sur Mer lucrează 20 de ani. In 1920. este ;chemat 
■ ca profesor .Ia Universitatea nou înfiinfată Ia Cluj. Ca alfi prede
cesori iluştri, Babeş şi. AtanaSiu, Racovifă n’a ezitat să părăsească 
condifiuni de ; lucru cu mult superioare, uri mediu’ înalt ştiinji.ic, în 
care a lucrat trei decenii şi perspectiva unei cate 1 re Ia Sorbona, pentru 
a veni în fără urjde condiţiile, meJiuI şi fjosibi'ifăjile de. lucru, eraui 

.mult inferioare. La 52 de ani o nouă epocă începe în viîfa lui, Ia 
Cluj. Aco'o înfiinfează Institutul Român de Speologie, căruia îi a- 
duce ca zestre activitatea desfăşurată Ia Biospeo ogl a şi o , yasiă co
lecţie;. Prin acest gest, centrul mondial de cercetări speologice este 

. mutat în tara noastră.
La Cluj, Racovifă continuă activitatea iui de cercetător. In cu

rând face să apară un periodic consacrat exclusiv lucrărilor din In
stitut. „Travaux de I’Institui de Speologie de Cluj” din care până 
în 1935 au apărut 7 volume cu numeroase şi importante lucrări. In 

. âcelaş timp activitatea internafională în cadrul vechei pub jcafiun! 
Biospeologia nu a fost lîntreruptă. ,

Activitatea desfăşurată în anii ce au urmat numirei Ia Cluj, 
nu a.fopf în declin, ci din contră, în plină ascensime. Până în 1935 
au foist explorate 1.200 grote, au fost co'ectate 50.000 de eşantioane 
şi 54 de memorii de specialitate au fost publicate în Bioîpeo.bgSa.

■ i . . .  —  . *i , -

Orice om de ştiinfâ inovator modifică pe întinderi-variabile con
cepţii!^ şi cunoaşterea concretă în domeniul său de cercetare. S ort 
putea spune că dimensiunile şale ştiinfifice sunt proporfionale. cu a- 
ceastă înaintare dela necunoscut spre cunoscut. Din această perspectivă 
contribujia Iui Racovifă este considerabilă.

Daca considerăm numai câmpul său preJi'ect de cercetare-speo- 
logia şi acela este suficient. Aici el a fost mai mult decât un cerce
tător al unui domeniu special. Voinov spune că înainte de cercetările 
Iui Racovifă lipsea materialul necesar pentru a scrie o i:to ie e'ementară 
a viefei subpământene. După 30  de ani de activitate (1935) se pot 
număra 50 specii noi, iar dintre cele cunoscute s’au izolat alte ge
nuri şi chiar familii „noi. Rentnu| a ne da seana de-manca desfăşurată 
de şcoala Iui Racovifă,. trebue să notămi că până în, 1935 au fost 

, adunate 140,000 de exemplare cavernicole,
'  Desigur că Racovifă n’a început şi m'a continuat studiul viefei

subterane numai pentru interesul ei particular, dar şi pentru răspun- 
isurile ce Ie putea aduce. biologiei generale, Ia multe probleme.

Cercetarea mecanismului de adaptare Ia condifiunile de viafă 
din caverne au condus pe Racovifă şi- colaboratorii săi Io aprofundarea 
acestei probleme. EI a putut arăta că fauna cavemicoîă are un mare 
câmp de variăfii. Pauci-varietatea admisă înaintea cercetărilor Iui a 
fost înlăturată ca neadăvărată: Domeniul subteran poate fi orânduit 
ca un habitat alături de cel abisal.

/
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Funcf'onqrea intensă a adaptării cu variafiunea forme'or. a dus 
la în aiurarea i;altei: refe infe inexacte —  aceia a mediului constant 
pe toată întinderea cavernei. Noţiune legată de altfel. logic de aceia 
a minimului de variafiuni.

Studiul speo'ogiei a  impus Iui Racovită legea inexorabilă a sta- 
diului de evo'ufie a unei ştihfe pentru felul de achitate a •cercetăto
rului. A fost obigat să lucreze foarte pufin experimental şi foarte 
mult în coecfie şi sistematică. Dar aceasta i-a dat ocaria să se ser
vească în sistematică mai ales de cr'ferru! de „fj'um”. E emenfe e de 
•filogeneză se impuneau să fie uti'iznte în sj;temitica und faune care 
în multe puncte de vedere se prezintă ca reirte sau „fosile . vii” . 
Multe specimene au caractere de faună residuală, ferfiară sau chiar 
secundară.

Studiul acestor „re'icte” are un interes deosebit pentru evo'ufia 
speciilor. S’au putut cerceta astfel exemplare aparfinând unor specii 
de mult dispărute sau care n’au lăsat urme neavând schelet sau 
carapace. Animale'e cavemicole aparfin ca origină sper ij'or' de su
prafaţă, dar neavând duşmană acestora, au puiuţ perşi ta în mediul 
subteran, în Fmp ce celealte au dispărut. In schimb o gen zafia lor 

-a suferit modif eări de adantare Ia mediul subteran ca a rteri :at p:|n 
lipsa de lumină, mare umiditate şi temperatură scăzută, iar în anu
mite zone cu condifiuni fizice ap'oape constante.

Racovifă a introdus alăiuri, de nofunen specie, cara'te hată mai 
ales prin dis'jribufia geografică, pe aceia de fj'um în cáré apa-e pe 
primul pan factorul timp legat drect de evo'ufie. „Tcxocom'a' nu 
poate fi decât o f.’Icgcnie apl "cată” . Formulare care arată gândirea 
evolufionisiă în ap icafiile ei co'e mai obişnuite. Cu această perspec
tivă se poate obfine o mai bună aprofundare a caracterelor mo.folo- 
gice şt o mai bună sistematizare.

Imag'naiă în conc et această metodă o'oliglă Ta o mun*ă dificilă, 
dusă continuu sub ascuţişul unei critici severe. Se explică dece in
ventarul vie'ei cavemicoe nu a fost uşor de. făcut. Racovifă a învins 
acesie dificultăţi cu sfă'ucifele sa'e ca'ităfi.

înainte de a se consacra speo'ogiei Racovifă a pub'i'at începând 
din 1893, rezultate e cercetărilor sale de mo'fo ogie, de embrio'ogie, 
de bologie, big~ograf'e şi faxonomie asupra Palychetelor, Crustacee br, 
Cefalopode or, Cetaceelor, Gregariene'or,. Peşti or e'c., apoi asuprd 
planc'on-tr ui, geografiei f zice; cercetări anfarcij :er şi numeroase altd 
lucrări de bio'og e gene ală.

Domeniul fechric al b'o'ogiei nu î-a fost st'ăin. A comunicat 
lucrări de technică zoo'ogică, hisfologică, speo'iogică şi museo'agi jă. 
Preocupările de învăţământ au fost comunicate în shic'ii referitoare 
la organizarea instituie or dé cercetări, a studiilor secundare, a cîa- 
sărel ma!e ialu’ui, etc.

In biclogia genera a Racovifă şi-a ilustrat, cu numerosul male- 
i rial ce-I avea Ia dispozf e, con ce ifij e, sa'e arusra va ia junei pe cere 

a socotit-o ca o propriatafe fundamentală a ma!e iei vii; "asupra aeo- 
.modărei şi adapta ei, asupra med ilor vi'ae inter.e şi externe. A 
combătut aşa zisele caractere de preaiaptare. A susfinuí ca funcţiunea
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«ouă nu trează un organ nou, ci adaptează prin diferenţiere or- 
<jcmul preexistent. Procesele de muti'are şi rapo turi© ©r cu ereditatea, 
xicatizared, regenerarea şi autofomiile sub lumina bio.ogiei genera«
au fost tratate în diverse cercetări., 7

Racovită a fost un om de şttinfă Ia care însuşirea materia.ului 
concret a Hdicat gândirea sa personală Ia concepfium şi noţiuni noi.

*  .

Racovită a mai fost dintre a sei fericii savanţi pe care contem- 
poranetatea îi recunoaşte şi-i glo'ifi'-ă. A fosL  a
societăţi ştiinfi'i e; a naturanti or din Londra 0 9 1 0 ), Anvers (1910), 
Barcelona; preşedinte de onoare al Societăfei franceze de Brelogie, ■ 
de s-ealogie din Paris (1910); al societăţei de Mediar şi Naturahşti

lafo tară°°este ales membru al Academiei Române (1920), apoi 
preşed ntele ei (1927— 29); senator al Universităţi dm Cui (192Z-26), 
apoi Rector. (1929-30). -, . . , , Pro

In Cluj a dominat activitatea ştmţiica un lung şir de ani. Kre- 
« « b *  =1 Sodili,-,: de Ş tl.H  dio C o] dio «  membru od» J
Sodoiiei Astro, Muzeal Etnografic, Comisia Monumente or Nahtrel, 
Cercul Ronsard,; Turing-Cubul Român, ekv

După relaiărie ele\ior săi, RacoVifă n a  fost un orao*, dar un 
bun stilist şi un extraordinar popu'arizator. Textele lui ştiinţific sunt 
scrise cu real talent literar şi cu mu ţă îngrijire. Pasiunea de şhinfâ 

' a căutat s o .corhunrce ele/i^' şi mare'ui pubja. Cei marmu.fi dlntre 
ei continuă linia şa de activitate. -

■

'-Cine ar| fi'putut prezice legătura dintre studentul care începe 
dreptul !a Paris în 1886 şi termină viafa încununat ca un mare bio.og.

Racovi|ă a avut pasiunea cercetărei naturei, înţelegerea şi pute
rea de muncă necesară pentru a-şi construi o tensiune de croafid 
personală. El a găsit în Franţa condifiunne de meJiu care i-au per
mis să-şi desvolie personalitatea.,

Paraircând etapele vieţei sa© particu.are care fac una ca v:a,a 
sa şt'infifkxT putem vedea cum Ia fiecare pas apar impleiite eforful 
personal cu ocazfe <fo a-l face. Şi a ci o nai face una cu mel.uL saU

• social. , • t a • -
In 1922 şi-a împărţit integral moşia, faranitpr. Apoi şi-a pus

toată ave ea Iui personală în se viciul şt inţei. A susţinut am de zile 
tipărirea aceluiaş exemplar d.n Zoo.ogie, Speoogie şi a t- ucrari sau 
opere de ştinfă. S'a născut foarte bogat, ş i'a  murit sărac.

Multe sunt învăţăminte ce Ie arată viafa şi onera unui on de 
ştiinţă. Racoviţă nu face o excepţie. Dacă viaţa şi onera Iui vor con
tinua în ele/îi săi şi dacă ea va ser/i crescând î i  oi nasunea nobild 
a şt infei, ea .nu s’a pierdut ca trupul său, ci continua sa traiasai 
prin. acţiunea pe care o exercită vieţile exemplare.

r,
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ELiE M E T C H N I C O F F
16 M ai 1845 — 1 6 'Iulie 1916

1 ’
Acum 100 şi doi ani s ă  născut, acum 30 şi un an a murii 

marele bioog rus E.ie Metchnicoff, de Or'giră românească. Suni 2. 
aniversări pe cari Ie re'evăm pentru mai multe temeiuri de actualitate:

—  EI;e 'Metchnicoff este de obârşie românească, se trage din 
Gavr'I Mi eseu (1590— 1650) proprietar în Mileşti-Vas'ui şi este st â- 
nepot al Mare'ui Spătar Nicolae M.iescu (1636— 1708) pe care Pa?- 
triahul Dosofteiu al Ierusalimului îl recomanda Ţaru'ui Alexe Mihailo- 
vici .astfel: „A cufreeraf multe ţări şi împă ăfii ca să înveţe şi este 
ca un cronograf în care sunt adunate toate lucrurile lumii” *) —  aşa 
cum scrie D. D-r V. Plăfăreanu în Acta Medica Romana No. 7-8/941, 
atunci când stabileşte Origina românească a fanii iei Metchnicoff;

—  a . făcut parte din întemeeforii biologiei modeme2), a a- 
parfinuf „acelei generaţii de bio ogîşti-filosofi3)..,.. cari, în dorinţa de 
a păirunde misterul originilor, au continuat opera reformatoare * a ma
rilor savanţi din timpul Renaşterii” —  dupe cum relatează, în Bio 
şi Bibliografia, ce-i face cu pri ejul aniversării de 100 ani deîa naştere, 
D-I Prof. lonescu-Mihăeşfi dupe schiţa biografică nepubliaată a fostu
lui său asistent Ion Canfacuzino, marele savant de mai târziu Pro
fesorul Ion Cantacuzino,-

a real.zaf în persoana Iui contopirea elementului- româno- 
rus: „Ilie Spătarul, membru de onoare al Academiei Române, născut 
acum un secol din părinţi moldoveni, a fost o glorie neperifoare a 
neamului românesc;: E’ie, Metchnicoff,. decedat în urmă cu 30 anî, 
colaborator al Iui Pasteur, a fost o celebriute' ştiinţifică rusă” —  dupe 
cum - închee D., D-r I. Stănescu articolul, ce-i dedică, în „Spitalul”
No. 11— 12/946; l; • ,/j 4  * ***)

,*> Spătarul Niiolae Milescu a scris între altele, Notele de călătorie „Oela 
Tobolsk până în China*. -

**\ Elie Met.hnicoffeste autorul „Teoriei fagoeitozei“, bazată pe ,  Pat olog'a 
comparată a infiamaţiei*, stâlp al Imunologiei şi poate al Chimioterapiei anti- 
microbiene modeme—cijm scrie D. Prof. Ioneicu-M hâeşti.

***) In 1904 a scris „Etu es sur la Nriure humaine“, şi în 1907 „Essais 
optimistes*—în cari afirmă credinţa sa într’o „Ortobioză“, îndreptar si scop al 
Vieţei; propune constituirea a noi ştiinţe, „Gerontologie* şi „Thanatoiog»a* prin 
studiul ştiinţilc al b trâneţei şi âl morţii „Moartea naturală“ ; şi întrezăreşte la 
orizont „Macrobiutica* pentru b.nele şi fericirea umanităţii ( Ionescu-Mihăeşti 
şi St. irimescu).

/
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—  este premergător, şi prezioe'ile sa’e se încadrează in ideolo
gia socială de azi, atunci când scrie: „En progressant vers le vra. 
but de l’existence, les homrnes perdront beaucoup de leur liberte, 
mais acquerront en revanche un haut degre de s0 ,darf  , . PJ S ^  
connaissance de-irnt exacte et précise, moins on a la hberfe de nen

P° ‘ni Ü S n  sfârşit, prin găsirea procesului digestiv, dea modul pri,- 
mitiv d# digestie Ia viefuitoarele inferioare până Ia d.gestja mtrace- 
Tuhră, în căutarea p W u i unic de desvo’tore; dovada c, origine, co- 
mune Ia vieţuitoare; şi prin stabi irea că ace o aş, legi de desvo.tare 

toate fân elevii din Scara ZooVrfcS, în e c ă r i  m ̂  
rând legea Fcgociiozei, proces de digestie şi de aparx« dar şi de 
adaptare Ia condiţiile vitale de mediu şi de existenţa —  a «™oida 
bazele concrete şi raţionale; ale doctrinei 'mate; la ismulu, irtori, fl
dialectic. ‘ ■ 1 1

• Ştiinţa medicală românească, prin presa ei Ia care trimetem a 
consemnat Ia timp aceste aniversar* -  dupe cum tot timpul sa  

/ prevalat de obârşia românească a celebruW bioog
- : în revista „Acta Medica Romana. No. :7 -8 / 9 4 1 . V  r V.
Plătăreanu a expus Originea româneasca a Fam, im. Metchnicoff, - - 
bilind Arboree Genea'ogic al Familiei Miescu, care începe \a 15W 
cu Gavr.I Miescu (dut*> C. G. Bedreag). Geograful Uon 
frate cu biologul Metchnicov, s e . mândrea , ca se trage din Familia 

Spadarenko” — purtători de spadă; —  dm a V-a generaţie,
fiul Spătarului Gheorghe .Miliescu (1677— 1745), şi-a tradus in ru
seşte Ktlul de Spătar (Metchnic) şi s a  numit M tchp.cov cheman- 

• Z L  între fa p  }  „Sp.îa^nk." ; -  ier veri ei o iÿ  1 
rcov, îşi schimbară numele în acela de „Spatarrev ,n dorinţa de a-ş.
păslia tt'ul de nob'ete românească. . . câ

D-I D-r I. Stănescu, în „Spitalul No. 11— IZ/746, scrie ca 
Zoologul Metchnicoff a studiat fenomenul Fagpgitozei cu pasiunea sân
gelui ca'd de român şi cu răbdarea şi tenacitatea sufleu M, larg de 
slav —  Ia care s’a adăogat mai târziu metoda şi car.tntea spiritului, 
francez. Franţa f.indu-i în ultimii 27 ani patria adopt,va, in care 
a  lucrat în Institutul Pasteur şi a murit în apatamentul ,n .care mu* 
rise Pasteur. In paginile ce-i dedică, autorul expune in-mod amănunţit 
procesul Fagogîtozei şi meoanismulinţirn al lnflamaţ.e, p ,

' . Iar in Revista Ştiinţelor Medica.e, No. 7— 12/745, LM rrot.
. £  Ionescu-Mihăeşti publică cuvântarea de comemorare ţinuta cu o- 
cazia aniversării Centenarului |n sânul Academiei Romane, al; care,
membru de onoare a fost savantul hlja Metchnicov. Este evocarea cea 
mai fidelă a aba ce a fost Viaţă-şi Opera lui -E ie Metchnicoff. .

' ■ *'■ .r- - V ' " ; -  ' . i a V r  -.'ir:'.', ; M. c. ;

L i.\ i
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D-P ŞT. IRÎMESCU

Arisfot definise pe om că e animal polit'c (zoon tpo'itikon). 
Filosoful dea Sfag'ra prin. pô'itic înţe'egea câ es ie omul cetăţii (pe 
greceşte pois însemnează cetate) cărei îi aparţinea. E îi cerea să-şi 
confunde interesele proprî cu ce!e a'e ei. Cetaiea pe vremea aceea se 
mărginea Ia zidurile cqre o împrejmuiau şi era foa te mică. Atica 
întreagă unde sa  produs acea minunată eflorescentă de civilizaţie din 
secolul lui Penele (al IV-Iea înainte de Christps) atât de uimitoare 
încât, i s a  spus miracolul grec, nu avea o suprafafă mai mare de 
cât a unui judeţ de al nostru, deabia vreo 2000 kilometri pătraţi. 
Arlstof dove ea p;in această deliiţie un spj it de universalitate voind 
să arate -că omul nu trebue să rămână închis în el, în fiinţa Iui 
ci lărgind-o să'cuprindă şi pe cea a semenilor Iui, Piaion însă disn 
cipóiul Iui i mare filozof şi el socotea întemeiată • sclavia, sedvii fiind 
necesari pentru sarcinele mărunte ale vieţii de care n’avea timp săi 
se ocupe nici el, nici cei din vâ ful piramidei sociale.

Astăzi cum e natural să fie piramida socia'â îşi are temeiul 
pe baza ei largă şi nu pe vârful ei îngust. Filozofii deaceea şi 
iarăşi e natural, gândesc Ia fel cu Aristot.

Controversele între individualism şi a'truism au fost. un subiect 
de discuţie ce s a  prelungit veacuri întregi ..decând există o istoie a  
gândirii omeneşti. Cei ce se prevalau de individualism nu-I socoteau 
că e st âmipt şi egoist ci dându-i aripe îl înăfau până Ia un sentiment 
de bine colecliv, recunpscand astfel oă nu poate să rămână excesiv) 
şî exclusiv.

Sau găsit filozofi şl literaţi care au susţinut că omul puternic 
e omul singur, degajat de contingenţele vremei şi ale împrejurări'«* 
ce pot să fie potrivnice desvoltării gândtii Iui. Ibsen, Max Stimer, La 
Boétie şi a ’â/ia alţii au scris opere de ma.e arfă pe această temă.

Individualismul e o forţă şi cei ce-I dovedesc stând neclintiţi în 
atitudinile lor riscând toate furtunile ce se abat asUpra Ipr, se expun 
consideraţiei şi admiraţiei tufulor.  ̂ i

Intransigenţa e o mare virtute Ia cei ce au curajul să nu se 
mlădie ca să cedeze din rigiditatea lor pentru susţinerea unor principii

t
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de e'ica superioară. E potrivit însă ca aceste p r n a p u s a f ie  poclamate. 
pentru un bine obştesc şt nu numai pentru a  fa e  sa triumfe o con^ 
în g e re  personală oricât de mare le-ar fi va'oa.ea. Turnul de f«l<W 
poate să fie un adăpost semef pentru orgoliu ca ;sa-i evite onoe 
atingeé  care l-ar putea vătăma cu lumea a n  atara.^

9 Flacăra unei bogate viefi interioare presupunând ca aceasta exista 
nu e  suficentă ca să încălzească su Ista', şi mintea celor ce se r 
fugiază în el. Contactai cu cei dimarejurul lor e  necesar , ca sa h e 
mai uşor suportate sure infele cu nădejdi că vor n te  veni u .tena c  _n- 
dijii ca să le desărteze. Soidaritatea ca ozinca de conducere m vraţa 
naşte numai în fel al acesta. ,Peezum jia dearistocröj. in gand.re nanti* 
a  plana în stratssfere e  anacronică în t in c û i er actuae. _ :

Oamenii în général şi mai cu deosecire cei ce s a u  pu.ut !nal|a 
ca  prestig u prin cultura, dobândită în urma unor împrejurări pr.dmce 
desvoltării lor frebue să intre în tumu.tul vremii aşa cum le cerea 
Goethe cu autoritatea lut de mare scriitor şi de mare dregător de 
stat cent u împlini ea unor esenjia e  îndatoriri.

■ ' « U  J  la baza ai afocla'a. * > * « * | V .
da conducere nu asia pusă în joc decât când echilibrul pnn fun-tronom
normală ' a  organismului este asigurat. , t ,

Animáld politic de care vorbea Aïistol e  şi simplu animai n  
împăcarea nevoilor elementare de subsistsnjă e  p.ima condijie ca el 
s â d u e z e . Gură de om, gură de câine cere pâine, spune postul. Daca 

i e  lipsit şi de pâine ajunge Ia falimentul însuş.ripr Iui chiar dacă ar

fi ^ ^ r a g e d ia  vremurilor de acum e  tocmai dificultatea dusa pana 
la extrema sărăcie în care se a f ă  atâfia oameni rean dezoientafi 
până la anibiarea fasultăjilor de care dispun. Mai m ut de at ojdojnd 
e  cazul de a  repeta oeeace spunea cronicarul, „nu sunt vremurile suis

°m, c u r e t a i  ^ r e  sbucium. Csnvulsiuni se petrec în aşezările
sociale. Perturbarea aceasta o simţim adânc de şi la prima .vedere 
achiziţiile civiizaţiei ar părea grandi sase. _

Stăpânim văzduhul, desfiinţăm distanfele, captam unde e. Am 
putea astfel controă armonia spafilor cereşti, spunea P« “ f i ‘" J f ™  
avânt de entaziasm, şi totuşi cât de mare e  mizeria noastră fizica ş -

, m0raltArmonizarea intereselor în relofüle dintre oameni este numai

Avioanele transportă bombe, rado nu ne deestează d-căt prea 
pufin cu ariile mari or maeştri ai muzicei şi nu ne transmite destal 
S b u l  înaripat al oratorilor dar ne comunică cu osfantatie cbputele 
aprige delà conferinţe zise în de.ânlere de pace, ca sa in.a ife şt 
mai mult con fictee între najiuni şi oameni. , t

Minciunile convenţionale a .e  civi 5za}iunii p e . care !e_ semnalase 
Max Nordau cu decenii în urmă apar tot atât de evidente şi acum,, 
deoarece ade/ărul nu e  proc'amat fă.îş, ci massât de ipocrizii 4  faW« ■ 

A sosit nădăjduim, ceasul isvăVirii, Lumea noua in devenire ît 
va face să  sune limpede peste tot ca  să anunfe că oamenii impacuti
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In gând'rea lor prin aplanarea conflicte ori, • care-i separau în tabere. ' 
adverse, vor şti sa beneficieze, de avantagiile dobpndite prin cuceririle 
civilizaţiei şi vor înceta să se distrugă reciproc.

• ■ Alfnfsmul va fi atunci un cod de comao'fări intrat în moravuri 
împărtăşit de toţi şi nu va mai fi niciun motiv să i se opună egci.nie 
îndărătnice. -

Gruparea în sindicale şi în allé organizări, poate duce Ia reali
zarea unui program de mari împlini i,"

■■ >' Am ischiţaf recent într’un atico ! de ziar cât de ample vor fi 
realizări è  ce :s’ar puteai obţine. prin Organizarea mondială à sănătăţi 
O . ;S. M. dacă ; aceasta va avea bugete îndestulătoare ca să pună: în 
practică pe o scară mă e  apărarea sănătăţii publice. . \t.î ;

i; iBugetele acestea vor fi disponibile când printr’o pacificare ge
nerală sumele enorme absorbite pe ’.tru armamente ne mai fiind ne
cesare vor fi înfrebu nţate pentru păst.a e a  şi nu ppnt.u, distragerea 
de vieţi.

Acum e o sinisiră ri'lpă de existenţe omeneşti. Dispar elemente 
dei valoare fără să fi putut aduce aportul Ipr de contri|bu}ii pentru 
un bine obştesc. Nu e  nevoe de tânguiri, cu accente de retorică 
lacrimatorie pentru a semnala acest dezastru. Un ape) , la răpune, ca 
să  se creeze curente de o :i ie publică, ca  să fie salvate punând fotul 
în. joc exemplare dè o umanitate superioară, se impune însă.

Când boalee nu-i omoară trecând din latenţa în care mocnesc,, 
în faze active sub influenţa condiţiilor mi s e r a l e  în care frăsse,.. se 
suprimă singuri. Numărul sinucide ior sp oe.te  prjnfre ei.

In Rusia Soviefîeăi oamenii' de gândite sunt deaproape ţinuţi 
în seamă. Subsidii însemnate Ii se acordă, ca să aibă posibilitaieă 
să-şi eonii'ue îndeletniciri e  departe de orice, pj/afiuni. Exemplul1 acesta, 
frebueisă fie un' în d en n . şi* pentru noi. ■'

Omenirea se înd eapfă, oricât de mari ar fi încă obstacolele, ce 
i se pun în ccIe în această direcţie, spre culmi de mari împliniri..

Hamo Faber.omul fă jra r şi tehnic, aşa cum li socotesc ecoria-. 
miştîi că a  ajuns în faza actuală a  evoluţiei '(ui, câr.d. ştie să uti-* 
lizeze .câf mai ;birie cultura pé care o dobândeşte devine Homo S  jpiens 
— j. animalul înţe epf aşa cum în scara zoopgică l-a  situat Lnné pe cea " 
rpai. înaltă treaptă à eL . . i .. . .

Definiţii e  acestea se vor èonfunda atunci pentru a-I caracteriza 
pe. linii de progres, fă ră . înf/e.iipere, de continué compectări. .

/ ‘
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Analele r.-sovietioe, 9 | 1948. ,  .,

Chirurgie

Prof. I. B. petrov : Terapeutica combinată antşoc. D in „Curierul chi
rurgiei* 3  | i9 45 . Referat în A n a le le  R om âno»Sovieiice, 6  | 1947,' pag. lo 3 5 .

' ' ’ ’ " 1 
Circulator

P ra f Markiolov: Vasopatiile sau Vasod strofiile. Medicina română 
22 | 1947, dupe articolul d.n „Vracebnoe D elo“ No. 1-3 | (1946).

Dumltrcscu-Man'e, Schwai* 1 z-Cohn A. Niculescu, A Dan: Autohemote
rapia în h pertensiunea arterială. Med.cina Română, 1 | 1948.

I. Fux, E Schwartz, E. So rin : Narcoterapia în trataméntul arteritelor.
Medicina Română, 20 | ,947.

TRATAMENTUL BOLILOR DE INIMĂ ŞI VASE«
Manual pentru practica curentă, 

de
D -r I . d e ZARÀDA1

Ediţia II revăzută
tradus » de v / '

D-r MIRCEA M1HAI RADULESCU
Editura Jean Leon ; Bucureşti, 1947

Un volum da buzunar, format 32 din 12, de 221 pagini, apărut în- „ 
tr’o a 2-a édifié, al cărui autor este d-I D-r I. de Zaraday Docent al 
Universitâfii din Seghêdin, şi ' traducător d-I D-t M.‘ M. Răduiescu, 
fost Extern al Spitalelor.

In „Cuvânt înainte", d-i D-r Gh. Litarczek, Agregat ai Facul
tăţii de medicină din Bucureşti, prezintă lucrarea: —  o sinteză a 
terapiei uzitate în cele mai de seamă şcoli europene; —  dovada valorii 
ei o face apariţia unei a 2-a ediţii, după un an; —  prezintă detalii - 
terapeutice aplicabile Ia toată gama de variaţii clinice, Manualele şî 
Tratatele similare de cardiologie prezentând terapia cardio-vascularâ 
din ipuncf de vedere general; —  este un „vade mecum" practic, dan 
prin bogaţia cunoştinţelor şi indicaţiilor terapeutice, cari merg delà 
droguri până Ia regimuri şi prescripţiuni balneo-climatice, întrece multe 
tratate prezentând cea mai bogată colecţie de indicafiuni terapeutice; —
Ia aceste indicaţiuni puse de autor adaugă şi traducătorul, pentru a o,
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pune Ia punct cu noile date de terapie; — . şe adresează în special me-.- 
clicilor mai tineri, prin sugesfiuni şi reflexiuni ce le-ar determina, ascu- 
findu-Ie raţionamentul; —  traducerea este ideală, printro limbă curgă
toare; —  iar un cachet de originalitate i-I dau notele traducătorului.»

In „Prefafă" Ia l-a edijie, apărută în 1941, care poartă ;cq 
Motto: Nu decide numai medicamentul ci şi felul medicafiei (v. Rom-' 
berg), autorul spune: a făcut o lucrare de sinteză, expunând diferitele 
tratamente aplicabile Ia diferitele vanajii clinice şi cazuri individuale, 
dupe diferitele şcoli, tratamentul expus.căutând sa răspundă, Ia „Care, 
Cum, Când, De ce"; —  a neglijat caracterul generai al tratamentului, 
afecţiunilor cardio-vasculare rin favoarea unei terapii speciale; o re
comandat un „tratament de constelaţie", folosind acţiunea coordonată 
a mai multor factori terapeutici, atacând boala în toate punctele'slabe 
şi cu toate armele la disppozifie. . 'r •> >

' __ O lucrare concentrată, a cărei purtare în buzunar nu dispen
sează de luarea de contact prealabil şi adâncit cu noţiunile expuse 
din punct de vedere general în diferitele manuale şi tratate, şi asimilată 
în clinică Ia patul' bolanvutui din spital. Altfel, această foarte muncită 
şi erudită carte nu va folosi prea mult medicilor tineri, cărora todnai» 
o adresează prezentatorul d-I D-r Litarczek, ci medicilor cu practică,' 
întrucâtva specalizaţi. O  lucrare care merge Ia detalii, Ia varietăţi cli
nice şi Ia spedii individuale, o lucrare care mai ales practică extrem de 
utilul şi cu adevărat unicul de eficace „tratament de constelaţie" (ceea 
ce noi numim „ofensivă terapeutică pe toate fronturile deslănfuită în acelaşi 
timp", nu poate dispensa ba chiar impune Ia contribuţie nofiunile dei 
ordin general clinic, şi terapeutic. Cu aceste noţiuni generale mai re
pede Ia nevoe facem faţa pe.loc unui caz, decât scoţând cărticica din 
buzunar în faţa bolnavului, adică Formularul magistral sau Guidul- 
Formular de Terapeutica icărdio-vasculară specială clinică, cum se 
prezintă această lucrare. Pe aceastia admirabila lucrare de sinteză, numai 
rezumat şi esenţă, eu o voi ceti şi mai ales reciti acasă, pe îndelete;
__ îi voi aştepta noua ediţie necesară, pentru complectare, din moment’
ce Manualul urmăreşte şi ţinerea Ia curent cu ultimele date, metode 
şi mijloace terapeutice; ediţie nouă dacă cea anterioară a fost epuizatăi 
sau (numai adaose de compjectare; —  şi, pentru aceasta, cartea nu 
trebue să aibă numaidecât formatul de buzunar.

Ne îngăduim aceste păreri tocmai pentru valăarea deosebită ce 
recunoaştem pcestei lucrări, pe care o recomandăm nu numai tinerilor 
ci şi medicilor maturi —  ca să Ie evite simplificările şi şablbnul; şi 
piai ples ca să-i obişnuiască cu „tratamentul de constelafie" necesar? 
pentru price afecţiune şi organ. , ^

Adăugăm că lucrarea prezintă şi oarecare originalitate prin aba
tere deja obişnuit în expunerea şi orânduirea diferitelor capitole.

a c .

Digestiv
H. Elias: Consideratiuni generale asupra hepatitei epidemice. Referat 

general, Medicina română, 22 | 1947. , _

•/
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> Du* trescu-Mante, S Ciorapclu, S. Ambrus: Vitamina C şi hemoragiile
In ulcerul giStro-duodenal. Revista Ştiinţelor Medicale, o-iO | 1^4/.

N. fiii. Lupu şl B. Briuner: Cercetări asupra histapatologiei apendi
citei. Kev. «Studii1-, lan.—Feb. 1048. ' •

Endocrinolog'e
C. I. Parhon, St. Milcu şl H. Pascu: Tratamentul ca thyouracil IntFun 

caz de maladia lui Basedow. Medicina Româna, 22 1 1947.

M. Derevicl şl A. Derevlci: L’iode des eaux potables des régions à 
goitre endemique. Acta en locrinologica, 1-2 | 1947.

C. I. Pa'hin : Le rôle de l'epiphyse dans les phénomènes métaboli
ques. Medicina Română, 1 | 1948.'

Rz'ologie • v
M. I. Vlnogradov : Fiziologia muncei stahanoviste. Analele lomâno* 

sovietice. 2 1 1946.
V. A. Negovski: Problema reinsufleţirii omului. Analele' r.-sovietice 

2 | 1946.' -
«

Farmacologie
V. Troteanu ; Cercetări cumparative asupra uti izării unor medica

mente în U. R. s . S. şi la noi. Analeíe Románo-Sovietice, 8 | 1947, pag. 
289—291. •

Gînec.-Obslelr'că ’ *
Stellán Popa: Vederi nout ln problemele de endocrinolog e ale sar- 

cinei. Moldova Medicală, 1 — 12 947. ,
Iulian Găină: Asupra aglutinării colului uterin. Anomalie de 1 caz la 

' 8000 naşteri. Spitalul I 1 948.
C Stanca: Contrib la studiul temperaturei gravidelor— St ’diul asupra 

grefelor ova iene. —  influenta lion dului seminal asupra femeii. Moldova
Medicală, 1—12 | 1947. ^

-- , £
Infeclo-Conlagioase

Bâ'ba e Vlad: Febra „Q* Medicina Români. 20 1 1947. Referat general 
asupra Feb. ei Q dui Australia, provocată ‘de Rickeitsia, care ă apărut m Sud-bstul 
european. I

CONSIDERAŢIUNI ASUPRA FEBREI PAPATACI
- de " -

D -r BEGU C  DAN
' ' , Teza de Doctorat t’n Medicină şi Chirurgie

susţinută la Fac. de Med. din Cluj, 1947.

,  O prezentare de, ansamblu a Febrei Papafaci, cuprinsă în-ConcIu-
zrunile de mai jos, lucrare căreia îi lipseşte relatarea statistică şi deta
liată a cazurilor, observate de autor, 'precum şi datele asupra istoncu.ua
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apariţiei şi reparfifiei nouei epidemii care 'a  luai caracter endemic -în 
fara noastră. i

1. Febra pappatacii e o boală infectioasă endemoepidemică bepignaj
produsă de un virus de 160 milimicroni. *

2. Virusul' e vehiculat de o insectă de 2 mm. lungime, din familia  ̂
psychodidelor care se numeşte phlcbotomus pappatacii, şi căruia nu-i place 
altitudinea mai mare de 450 m.

3. Boala durează în medie 3 zile, debutează brusc, după o incubati^ 
de 4—7 zile cu febră, cefalee, oculalgii, dureri lombare, articulare,- mialgiii 
în special la muşchii posteriori ai gambei. '

4. Boala nu are un tratament specific, ci, numai unul simptomatic şi
igieno-dietetic. .

- 5. Convalescenta e foarte lungă. Astenia musculară e extraordinară. 
Bolnavul, numai după 4—5 săptămâni îşi poate relua activitatea fizica şa 
intelectuală. , In .tara noastră, f6bra pappatacii, care din 1945 bântue sub 
formă de epidemie în -satele din lunca Dunării, a avut o influentă nefasta 
asupra populaţiei, reducându-i capacitatea de muncă din cauza convalescentei 
lungi. Pe de altă parte, seceta concomitentă cu lipsa de hrană abun,de,ntă şi 
Consistentă necesară convalescentei, a dat naştere la o seriej de complicat», 
întro care tuberculoza se situează pe primul plan. Astfel în comuna mea, 
în primăvara .aceasta, numărul morţilor săptămânali de tuberculoză a fost 
de dhuă ori mai mare decât altădată, 4—5 în loc de 2, Ia o populaţi»
de -peste 5000 locuitori. ^

6. Deci cu toate că febra pappatacii e o boală benignă prin ea însăşi, 
totuşi la noi date fiind împrejurările speciale în care a apărut: secetă, mi- 
' zer ie, teren virgin, prin urmările sale nu s’a comportat prea benign, ci aşm 
putea spune' dimpotrivă chiar malign. .

Laborator

J  '  MANUAL TEHNIC
DE ANALIZE MEDICALE/

d» f
D-r CONST. LEONIDA IOAN '

Editura de Stat, 1946

In Editura de Stat —  ceea ce anticipează asupra valorii acestei 
cârti, a apărut Manualul tehnic da Laborator de Analize medicale, de 
d-1 D-r Constantin • Leonida' Iaan, şef de lucrări în Institutul de seruri 
şi vaccinuri „D-r I. Cantacuzino", care este prezentat publicului medical 
de către d-1 Praf.! D-r C . Ionescu-Mihăeşfi, Directorul Institutului 
—  ceea ce subliniază de 2 ori această valoare.

In „Prefafă" d -f Prof. D-r C. Ionescu-Mihăeşti, prezintă pe 
autor: unui din cei mai îndemânafeci şi mai scrupulaşi oameni de Ia- 
târâtor; care a pus Ia încercare mefodefe indicate, în împrejurările 
cele mai diverse; Ie-a măsurat valoarea informativă şi constatat limitele; 
cu grije; ordine scrupuloasă în notarea rezu-tatelor, respect necondifionaf.
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pentru adevăr prin onestitate,intelectuală, şi fucrarea, drept model pentru 
I orice lucrător de laborator, căreia autorul îi va asigura, edifii noi,

„ revăzute şi puse Ia* curent cu progresele tehnice ale laboratorului clinic.
In „Lămurire", autorul expune nevoia într'un Laborator de ana-, 

lize medicale p unor Metode de lucru accelerate, metode simple -şi 
rapide pentru execufie; o selecţionare a metodelor de tehnică micro
biologică din acest punct de vedere1, o standardizare, pentru ca toate la
boratoarele medicale să lucreze după aceleaşi metode alese şi cu ace
leaşi produse chimice şi biologice; să se întrebuinţeze numai anfîgenele 
şl serurile imune preparate sub control riguros în Laboratorul Cantacu- 
rino. Prin unificarea metodei de lucru, rezultatele pe cari Ie dău 2 
laboratoare, nu vor mai fi diferite. Adresează cartea atât medicilor de la
borator cât şi tehnicienilor de laborator. :

Ca tratare a materiei, autorul începe a atrage atenţia asupra caia ce 
nu trebue să uite acel care, vrea să devină un bun medip de labotratoi*. 
Expune examenele cari se pot şi trebue sa se facă într’un laborator de 
analize medicale: examene bacteriologice, serologice, biochimice, aflaţomo-pato- 
logîce, parazitologice.. Prezintă date de ordin general asupra modului de 're - 
coltare al produselor patologice în afara laboratoarelor de specialitate; precum: 
şi planul general de cercetare al unui produs patologic în laborator; cu modul 

’de redactaxe al Buletinului de analize. Urmează metodele de cercetare cu 
Tecnicele respective, . pentru toate probleme care se pun în medicină 'ş i in 
clinică.

Un Index bibliografie de 228 lucrări consultate, un Index alfabetie
amănunţit, o Tablă de jmater.e detaliată —■ termina volumul care însumează 
466 pagini, cu numeroase planşe, figuri, scheme. '

‘ — Diagnosiicul reese dela sine din consfalările consemnate, din 
dfre, din positivitate, din negativifate; nicăerj nu-f afirmă buletinul.-

— Extindem sfera de îndreptare a acestui Manual tehnic, în afară 
de Instituţiile, Laboratoare e, Medicii de laborator şi Tehnicienii —  pe 
cari îi interesează în mod'firesc, la Cercetătorii de-ordin ştiinfjfic, la 
Practicienii conştiincioşi preveniţi şj precauţi, cari miraţi ide datele 
discordante ale laboratoarelor, încep în măsura tot mai mare să 
piardă încrederea în laborator. Laboratoarele cari găsesc, de regulă,' în 

- mai toate urinele un hor de albumină, nor care diminuă pe măsură la 
examenele ulterioare; —  laboratoarele cari pun în josul buletinelor he-, 
matologice, anemia de gradul I * şi II, spre mai marea îngrijorare a par  
dentului care se duce pe urmă singur să vadă cum îi evoluîazâl 
apemia; —  laboratoare în care reaefia Wassermunn este de regulă po
zitivă şi altele, în care rezultatul acestei reaefii se dă după câteva ore, 
sângele fiind prelevat ’Ja orice oră din zi; —  laborator (de Stat) îrij 
care ani de zile nu s'a văzut o hemocultură pozitivă pentru tific, chian 

% dacă sângele a fost- recoltat în primele zile de boală, .până nu l s a
atras atenjia asupra moidukii de preparare af mediilor de cultură; .—  
laboratoare, în ca e în unul se constată în lichidul cefalo-racbidian me- 
ningococ şi în altul streptococ, în unul uree 0.50 şi în altul în acelaşi 
sânge 1.50, în unul reaejiile de specificitate pozitive, iar;în altul ne-

3
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gative, şi niciodată cifre de hematii concordante; —  laborator care gă
seşte în sputa trimisă dela un serviciu de boli venerice, in cari suni
internate prosfihiate, gonococ; —  rezultale nepotrivite oa ^ Ie  ^ n  an
de zile s'au dat pentru lamele expediate din mediul rural in timpul chi • 
ninizării de către parazitologul angajat cu termen, sau aproape pentru 
orice produs expediat dela fără —  aceste rezultate nu sunt memte sa 
crească încrederea în laborator. Cu toate ca laboratorului i se poate

ptetinde^sa^nu^şeasca^^^ câ]Jur0S această carte menită s ă jju a ă

la adăpost de erori oamenii de laboratoare, şi să restabilească încrederea 
în fcboratoarrele de analize medicale.a medicilor şi a însaş. bolnavilor«

: • _  In clinician-şi practician, cu practică îndelungata de spital,
de cabinet şi de oarecari cercetări personale de ordin clinic, as care 
spefa este considerată de aproape, —  ne permitem a  ^ in a  ca la m l 
^  face abuz de cercetările de laborator, m sensul ca se cer analize 
cari n u  cadrează cu caZZut, se cer tot felul de analize cart abat şi 
atentia laboratorului dela analiza principala, in afara ca impune p a 
cientului cbetulieli inutile. -Lăsăm la o parte cazul ^ ^ ^ n av u !^  
duce singur la laborator şi se prezintă cu o sene întreaga de an ah zj 
din care lipseşte tocmai cea indicată. Dar nu se poate pretinde labo-i 
rotorului să nu dea ascultare bolnavului, cât^ timp farmaciilor nu l i 
se impune sub luarea de măsuri de sancfium sa nu-i trateze. ^  ^

Medicală legală
m  Vflsillii G Dlaconita. Victor Prode-ou : Tratamentul în determinis

mul progenie al* canee! ului*şi limitele medico-legale ale acestei prob eme 
Bevistâ generală. Spitalul 5-8 | 1947. -

Microbiologic i ■ -

I. i. Mllemişkln: Evoluţia microbilor patogeni şi a bolilor contagioase 
• umane. Analele Komâno-Sovietice, 8 | 1947,

' ■" . ;  . . 1 ■, ' i i ' ,
Medicină socială * 1

LA PELLAGRfc
Aspect social — Etiologie —  Physiologie Pathologique 

Clinique —  Prophylaxie
par ^

1  CL AUDI AN et N GRUIA IONESCU 
P re fa c e  de L PAVEL

' Les Edition d’Etat, Bucarest, 1947-

In cadrul colecjiei „Către o nouă medicină, care apare sub su- 
ptravedheea d-lui D-r I. Pavel, Colecfie care; Îşi propune „a prezente 
sub o formă nouă câteva boale au repercufiune sociala, forma caracterizata
printr'o mare extensiune rezervată cercetărilor etiologice de ordin medi-
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cal şi Social, condiţiunile etiologice particulare fiecărei regiuni dictând 
o mai bună aplicare a măsurilor profilactice şi constituind trăsătura de. 
unire între medicina curativă şi medicina preventivă", s a P ^ rca t in 
anul 1947, în limba franceză, d a c ă t r e  Editura de Ştab PhLAUKA 
Patologie-Soc'o’og e , monumentala lucrare a D-Ior D-r Ion Claudian şi N. 
Gruia Ionescu, care fusese tipărită în anul 1944, Ia Ploeşti, in limbd
românească. ’ . ,

Am făcut în No. 5—7/1946 al revisttei, o foarte detaliata pre
zentare a acestei lucrări, rodul unei; munci de peste 6 ani, efectuata 

în sălile de bolnavi, în laboratoare, în biblioteci şi pe teren, pe capitole 
de endemiologie şi sociologie, etiologie, pafogenie cu fiziologie patologica, 
descriere clinică, anatomie patologică, prognostic şi tratament. Iri-
mitem Ia această largă expunere. .  ,

In „Prefaţa" lucrării lor româneşti, autorii expuneau motivele 
pentru cari au întreprins-o; între altele, „cu gândul la făranul ne
voiaş care se trudeşte de veacuri pe ogoarele mănoase ale acestei ţari , 
făran a cărui „pelagră este în funcţie şi în raport de dependenţa cu
subalimentaţia". . .

Terminam prezentarea noastră astfel:
P elagra  este prototipul boalei socia le  legată de condiţiile economifio- 

agricole la noi. Este o boală răspândită pe U t globul j dar se Iveşte.^in
dividual sau colectiv, atunci când condiţ ile favorizante sunt realizate

T J & S t  K l S f a ru 's.»d  . ,  <» condlţi.nl co m p ,«« .
de descriere clinică şi patog nie, de documentare şi expenmentare.de trata- 
ment şi profilax e. — din punct de vedere patologic şi s o l  ia . Au urmărit 
acest studiu, la tel, in toate ţările in care pelagra bântue endemic şi epidemic, 
legândud de condiţiile locale, cazurile sporadice expllcându-le prin cauzele 
harţi -ulare In tara noastră l-au  pus în legâtdra cu condiţiile inerente de 
viaţă” ale poporului românesc, reuşind să scrie un capitol de 
nească. Este prima operă de acest fel, care ţine socoteala de toate cond'ţUle 
noastre de specificitate naţională. Prin numeroase laturi bolile soclale se  
leagă intre eie, în sp.cial la noi ' - n ’ar fi decât lipsa de cultura a M  O tăţ 
populaţiei, de cond'ţmni favorabile de viaţa din punct de vedere higlemc şi 
economic, lipsa de medici, lipsa unei organizări sanitare fC°  
dispoziţiunile rasiale sau legate de sol ş. a. Patologiei i«a lipsit până m prezent 
coloratura locală. în timp şi spaţiu (boalele de azi nu seamana cu cele de 
altădată şi pelagrosut român se deosebeşte de cel american). A c a  
log ie i naţionale cade în primul rând asupra boalelor sociale. Pnmul 
al unei P atolog ii m edico-soeiale româneşti a fost scris, şi cum nu se poate 
mai bine. Autorii, medici internişti de valoare, cu P,,e?ati ;e ■ *pe2 a“ ‘ 
continua. In volumele „Tratatului de higiena soiiala ale D. Dr. O. Banu se 
află cuprinse, pentru celelalte boale. medico«sociale dela moţ, parţiie^sau 
fragmentele de părţi din mediul social românesc, în care boala evoluează. 
Să se complecteze cu descrierea boalei. Se cuvine, dupe importanţa in gr , 
să se înceapă cu Tuberculoza-Patologie şi Sociologie, în ţara româneasca ş 
în urmă cu/ Sifilisul la români) sau cu, Paludismul românesc, şi celelalte

flagele M ţ ^  accsta am complecta Literatura medicală rom ânească originală 
cu o P atologie a  boalelor sociale îom âneşti. Tratarea şl competmţa autorilo 
se vor inspira din lucrarea de faţă.

Este un punct de vedere în favoarea orientării tot „Spre o nouă 
medicină dar Medicină Naţională", dictată nu numai de condy.le 
etiologice locale, ci de un întreg specific naţional.. In evoluţia medianei.
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Etiologia a marca! o fază, după cum o marchează în originea şi p o 
luţia boalei Ia fie-care nebune şi Ia fiecare individ, boală care pe lângă 
un aspect social, mai are întotdeauna an cachef individual —-— - ;
Această concepfie a unei Medicini sau Patologii naţionale, intra mai 
de grabă în cadrul Medicinei holiste de azi, în care stau pe acelaşi 
plan, sau în strânsă dependentă, întregul deasupra organelor, Constituia 
şi Mediul înconjurător; — sau al Biologiei sau Medicinei biologice ma
terialiste isio.ico, care se conturnează tot mai . precis.

LES VARFCES .

Aspect social —  Etiologie —  Symptômes —  Prophylaxie —  

Assistance —  Traitement
' rar ,

I. FLORIAN ,
N Les Editions d’état, Bucarest, 1947

In Colecţia „Către o nouă medicină" care apare sub suprave
gherea d-Iui D-r I. Pa vel, se publică şi această lucrare, în limba
franceză. t . r i

In „Prefafă", d-I D-r I. Pavel prezintă argumentele cari tac pe autor 
să considere boala varicoasă ca»o boală socială, între cari: reducerea 
capacităţii funcfionale de muncă a bolnavului; împortanfa numerică a 
varicoşilor; orientarea profesională şi difusiunea tratamentului minimal.

In „Introducere" autorul arata că în ca'itate.de şef al unui centru 
de venologie al Asigură-ifor Sociale, a observat numărul mare de banavi 
varricoşi, sufeerinfele lor; 'desechi'ibru! social la care dau naştere; cum 
boală face ravagii mai aies în masa uvrieră şi între săraci.

In „Cuprins“ se expun pe rând: Aspectul social (circa 200.000 per
soane suferind de variée în România; în Statele Unite ale Americei, varîcele 
ocupă în Statistica, celor 28 boale cronice locul al 7-lea, iar pnu cele 5.900.000 
zile de concediu pierdute, ocupă locul al . 2 2-lea). -  Anatomia sistemului 
venos profund şi superficial, cu Histologia. -  Fisiologia patologica cu factorii 
cari condiţionează circulaţia de întoarcere insuficienta venoasă şi formarea 
varicelor. — E tiologia şi Patogenia, cu. rolul Vârstei (810/o ' între V5 şi - 
25 ani), al Hereditătii (când ambii ’ părinţi sufăr de varice, 85,7 o/o dintre 
copii devin varicoşi), al Constituţiei şi Turburărilor endocrine (Biotipul va- 
ricos al lui Pende, insuficienta ovariană), al Sarcinei (după o statistica per
sonala 8 0/o din femeile însărcinate, după cercetări experimentale personale 
pe broască şi câ'ni, luteina provoacă o atonie’a fibrelor musculare ale pere
ţilor vaselor, se adăuga la femeile ■ însărcinate acţiunea calciului <Je care dis

pun şi echilibrul neuro-vegetativ). -  Anatomia patologică. -  Simptomele 
şi Diagnosticul, între cari datele presiunei arteriale, ale presiunei diieren- 
tiale ş i a’e indicelui oscilometrie, mai ales când varicosul trece din poziţie 
orizontală în poziţie verticală-; datele flebogramei, ale flebografiei, probele de 
insuficientă ale venelor membrului inferior. — Complicaţiile, între cari oe-
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demele, eczema varicoasă, ulcerul varicos, periflebita varicoasă şi sequelele éi 
— Profilaxia şi Orientarea profesională, pe cari le comandă caracterul social 
al afecţiuni. — Tratamentul, în care Tratamentul medical cu: injecţiile scle- 
rozante intra varicoase (Sicard) cu indicaţiile şi contraindicatiile lor; trata- 
mentul cianozei supramaleolare ; al complicaţiilor mecanice şi discrasice cu feşile 
compresive impregnate .cri pasta zincală Unna sau Delater; injecţiile perifeJ 
morale cu novocaină; tratamentele conservatoare, cu medicatie antiinfectioasă, 
cu piretoterapie ; tratamentul rupturii varicelor — autorul se declară parti
zanul metodei compresivd şi al novocainisatiei perifemorele (o statistică per
sonală de 200 novocăinisaţii a dat 900/o vindecări m 3 săptămâni panai 
la  2 luni şi 20»/o recidive în mediul Uvrier); — şi Tratamentul chirurgical, 
cu diferitele procedee, între cari ale autorilor români, Grama şi Plătăreanu.

In concluzie, autorul socoteşte că metoda sclcrozantă constitue trata
mentul social minimal, pe care orice medic practician trebue să-l cunoască 
si să ştie să-l aplice. .

Lucrare precedată de o Tablă a materiilor pe paragrafe, capitole şi 
subdiviziuni; insolită de numerèase figuri şi scheme; se. termină eu un 
Index alfabet!* al materiilor, care uşurează orientarea.

Este o lucrare care trateazâ subiectul în fond, în toată complexitatea 
Iui, de control şi cu vederi originale, care cinsteşte Literatura medicala, 
românească. -

Neurologie .
A. Krnindier: Riflex?le condiţionale şi aplicarea lor la studiul com

portării omului normal şi bolnav. Analele Româno-Sovie ice, 5  | 1947.

A. Kraindier; Activitatea'electrică a scoarţei cerebrale. Rev. ,<Studii“ 
lan.—Feb. 1948.

Oftalmo'og'.e ,
G-. Davidescn : Vascularizârea segmentară juxtalimbică; simptom al 

conjunctivitei eczematoase fruste. Spitalul 5-8 | 947.

Parazitolog'.e

„D. Corneison, t. Ungureanu- Notă asupra hemogr^garinelor din sângele 
reptilelor in regiunea de Nord a României. Revista ţ>ttm;e.or Meditale, 
5-10 | 947. .

Pediălrie

V Angheiesou, T . Poenaru : Accidents encephalitiques observés chez 
les. enfants après la roentgenthérapie. Rev.sta Ştiinţelor Medicale 5-10 11947.

Ps'cb'a'rie

Egon.'Weigl: Concept a asupra hunei a lui Freu i. Revista Fundaţiilor 
Culturale, 84 şi 10« 11 | 1947. '

Egon Welfil : Etiologia socială a nevrozelor la Freud, Rev, „Studii*, 
an. Feb. 1948.

M. CÂNCiULESCÜ
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. ' Continuare din pag. 4-a

in  ciaerul activ se formează substanţe, care intensifică activitatea întregului 
organism, reducând oboseala şi menţinând tonusul lui. Crcerul trebue deci an- "  
trenat nn mai paţin ea şi muşchi., _

Cât de mult contribue activitatea creerului la  menţinerea tinereţii şi 
inactivitatea lui la  îmbătrânire, arată şi exemplul de toate zilele al acelor 
•oameni care d’n diferite motive, încetează activitatea lor obişnuită.

Menţinerea crierului în starea de activitate este deci cel'm ai bun m ij
loc' pentru păstrarea vital tăţii organismului. Surmenajul este însă la fel de 
•periculos ca şi inactivitatea.'

Pentru păstrarea tinereţii’ trebue ferit corpul din timp, evitându-se sur
menajul şi cheltuindu-se forţele cu socoteală, 

i
*

Vom expune, cu altă ocazie. Ia lumina ulfimeor dale ştiinţifice 
Prcblema longevităţii. Csa ce părea paradoxal în 1929, când răp. 
azi Doctor Eraclie Sterian a scris Paradoxele longevităţii şi Cum putem 
mări cantitatea de viaţă, înpepe a se lămuri azi.

__ Muncind, cantitativ şi calitativ. In calitatea muncit intră şi
practicarea ide lor socialiste cu încercarea sentimentelor ce comportă. Şi, 
mai ales munca intelectuală.

. Jn Sccialismul şi oamenii de Şt.inţă, D-I D-r Şt. Irîmescu a- 
runcă asupra Viefei şi Operei marelui om de ştiinţă român, Emil 
Racovifă, lumina umanitaristă , biofonică a convingeri or sale demo
cratice, Ia cari a ade at din tinereţe şi cărora a rănas credincios toată 
viaţa, nefre â d  cu „Tinerimea generoasă” în Partidul liberal —  caji, 
de altle’, evocatorul acestui episod al sociadsmu'ui ronâi. In aceiaşi 
lumină aşează şi pe Profesorul Marcel Prenanf, care ne vizitează ţară 
în prezent, mare om de ştinfă francez care prin Blo'ofie a ajuns Ia 
Materialismul istoric. Iar noi aşezăm pe D-I Profe:or Parhon. /

__ Intre '‘ei situăm pe savantul' I ie Metchnicoff, a cărui evo
care de asemenea facem în numărul de faţă, aiitamj teoriei Fago- 
citozei —■ şi ea constituind un aspect materialist, bio'o'jic, al luptei 
în viaţă, — .care printr'o „Ortobioză" î nde Ia „Mac obiotica” cu termenul 

' fatal „Moartea natura ă . Studiul ştiinţific al bătrâne,ei, „Geronto- 
Iogia”, pe care I’a propus Metcbnicoff, se pune în continuarea pre- 
lungirei tinereţei. Bătrânii trebue îngrijiţi, dar şj încă foosjţi^ când e 
cazul. Căci „bătrânii (cu comoara lor de experienţă şi, înţe.epciune) 
pot să fie tot atât de dinamici, ca şi tinerii, păs’rând în ei entuziasmul 
.care îi animă, când viaţa lor a fost închinată împlinirii unor îhalîei 
idealuri” —  cum se exprimă D-l Doctor Irimescu.

__ Mai cu seamă când aceste idealuri au fost de ordin social şî
ştiinţific.

PROFESORUL MARCEL PRENANT

Profesorul Mcrcel Prcnant, care ne vizitează din nou ţara dupe 
primul război mondial, este un mare savant francez, uri b o o j marxişti, 
un luptător al rezistenţei franceze. D-nii Prof. D. Danielopoki şi

i
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N. Ionescu-Siseşii i-cru schifai Viaţa şi Opera de până acum: .
Născut în 1895. Fiu al Prof.' Auguste Préuant, profesor de histologie- 

la Facultatea de Medicină d'n Paris. Absolvent al Şcoalei normale superioare- 
din Paris. Mobilizat în 1914— 1918, s’a întors, cu Crueèa Légiiméi de onoare. 
Profesor de Zoologie la .Sorbona, dm 1931 la cat Ara de Anatomie comparată.
A dirijat staţiunea maritimă delà Roskoff. Colaborator principal al învăţă
mântului în Franta. Conducător al Universităţii muncitoreşti dm Paris. Mem
bru fondator al revistei „Pensée”, Preşedinte, după Langevin <al lucrărilor En
ciclopedii Renaşterii Framceze. Ca lucrări fundamentale, în „Cerceţări asupra 
parenchimului la  platelminţi” a constatat că marile legi biologice ale platei-/ 
minţilor sunt aceleaş ca ale vertebratelor; îti „Peroxidazele la animale”, a 
constatat raporturi strânse între repartiţia fermenţilor oxidanţi şi locul spe- 
eiei în erarhia zoologică; în „Biologia estuarelor”, a constatat că toţi peştii 
de apă dulce sunt de origmă ma r i n ă c a  lopere didactrçe, o'monografie asupra- 
lui .Darvin, un volum de „Geografia animalelor” şi un tratat de Zoologie.

Lucrarea ' principală, „Bio'ope şi Marxism tradusă de D-ruI 
E. Fronescu, Iaşi, Pygmalion, 1946, o vom prezenta pe larg în cadrul 
studiului a cărui publicare începem în număru;! ' de fafă „Mefoaq
dialecti'ă în cercetarea ştiinţifică”. , ...........  ■>

' [)_ Profesor Prenant a ţinut în timpul v'z'tă ii fă ii noastre L
Conferinţe: Gândirea r a ţ x n c lstă franceză în Opera lui Past ur, în . 
care arată că epocalele descoperii ale Iui Pasteur se datorese me
todei dialectice bazată pe observaţie şi experimentare cu e iminarea 
speculafei metafizice; —  şi, S.Iritai mu ştiinţific şi Enciclopedia re- 
naşteri francéra, în care arată că mstoia dialectica a mater'nlî renului.- 
istoric dă rezultate optime în orice investigare ş iinţifică. ‘A fj mate
rialist dia'ectician înseamnă a adopta o atitudine progresistă; a-ţi 
revizui neîncetat principiile pentru a Ie adapta Ia formele evoluţioniste 
şi datele în neîncetată modificare; a accepta muncă colectivă care 
nu e depersonalizare ci evidenţierea ei. Pe aceste baze s a  aşezat 
munca colecthă pentru întocmirea Encic'opeliei renaşterii franceze, în 
frunte cu Paul Langevin şi în' urmă cu Marcel Prenant; ea va cu
prinde 1000 fascicole, cu un total de 80.000 pagini, vor apare câteţ 
50 fascicole pe an. Intre'aga lucrare care va înocuî Enciclopedia lui 
Diderot şi d’Alembert, cu atâtea cunoştinţe depăş.te în .timpul de 
faţă, va fi terminată în 20 ani şi va servi pentru orientarea în toate
domeniile. " .

Profesorul Prenant a fost declarat „doctor honoris causa al
Facultăţii de Ştiinţe din Bucureşti. , ' —

q p g a n i z a k e a  SANITARĂ

In timp ce Ia boi M-teruI Sănătăţii s’a despărţit de resortul 
Muncii şi al As'gurări'or Sociale, şi îşi conso'idează individualitatea 
tinzând Ia concentrarea în colectivul său a tutulor activităfi.or medico- 
sanifare departamentale —  în Franţa prin u'tima reformă de structură 
M-teruI Sănătăţii Publice a fost desfinţat, pe motivé de economie, cor
pul medical a fost anexat Ia M-teruI Muncii,'iar măsurile de Igienă 
publică lăsate pe seama inexperienfei parlamentare. Consiliul Ordi-

1
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Ţiului Medicilor a protestat, iar Academia Naţionaă de Medicina a 
«ipis dorinţa ca M-feruI Sănătăţii să fie resfabi iţ în „Autonomia sa 
şi „cu autoritatea necesară pentru a menţine şi a asigura acţiunea 
rservici'Ior de Sănătate pubică .

—  Autonomie şi autoritate, cu unitate de direcţie prin concentrarea 
întregei activităţi sanitare şi apărare a Sănă.ăfii publice prin colabo
rarea cu toate departamentele interesate în cauză.

Noie reforme san tare cari se pregătesc —  pentru-ca din ce a 
fost în trecut cum să devină Sănătatea publică în viitor —  Ie expunte’ 
D-I Iocm Grosu, Director în M-teruI Sănătăţii: 1. Unificarea tatulor 
servirilor cari sunt în legătură cu Aririenfa şi Sănătatea p u W
Primul pas sa  făcut cu trecerea Ia stat a spifaeor fcbnei Uvile, 
Aşezămintelor Brâncoveneşfi, Epitropiei Sft. Spiridon, Fundaţieî  Ehas. 
2. Sporirea progresivă a numărului instituţii or sanitare, pana când 
vor ajunge să satisfacă complect' nevoi'e largi ale’ e re lo r  munci
toare. Din 1500 Circ. rurale Ia o popularie de 16i.000.000 de lo
cuitori numai 400 au dispensare; şi din 36.500 paturi numri lb°/o 
se găse c în mediul rural, iar 85°/o în mediul urban —  tocmai un 
proporţie inversă cu cifra populaţilor. 3. Mcde-nizaren rapida a acestor 
instituţii, în metode şi mijloace de tratament privind medicina pre
ventivă, legată raţional de cea curativă. 4. Sporirea numărului şi
perfecţionarea personalu'ui sanitar medical şi sanitar. 5. Modificarea 
mentalità;ii persona'ului tehnic, în sensul înlocuirii tendinţe.or indi
viduale de azi cu preocupări de ordin co'ectiv. . .. . „

__ Politica san'tara în noua Repiubicâ Popu.ara Komana se
încadrează în programul de guvernare democratică populara, pentru 
împlinirea nevoilor reale ale maselor largi. >

Toate spitalele au trecut Ia Stat, Eforiile, Aşezăminlele şi E- 
foriile spitaliceşti au fost desfinfate; bunurile lor, după notară, au 
fost repartizate între M-terele de resort, spiţa ele M-ferului Sănătăţii, 
Şcoli'e M-terului Educaţiei, Biserici'e Ia M-terul Cultelor, .averi b lor la 
M-ferele economice. D-I D-r Gr. Graur explică disc va-ea şi preluarea 
de către Sfat a acestor . insti'ufiuni particula e prin adânci e prefaceri 
sociale şi reforme de ’ structură a'e organizării Stătu ui ' în prezent. 
Acestea sunt şi ele consecintele, evoluţiei soritfăi în care trăim, evo
luţie ideo'ogică pentru-că economică. îngrijirea bo navu ui din uma
nitară şi filantropică, din această, cauză gratuită Ia început a de
venit obligatorie pentru Stat şi Societate. Exproprierile ante'ioare şi 
cele din u'timăl timp, condfianate de com-ndamente.e ereuriei Hei or 
sociale, a lovit toate instituţiile de binefacere. Lipsite de averile lot 
iniţiale cari Ie satisfăceau ob'igaf'ie, şi mai pe urmă învinse de nevoile 
tot mai mari prin creşterea numărului bo'navilor şi a ca ilaţii îngri
jirilor medica'e, aceste instituţiuni au trebuit să recurgă la ajutorul 
Statului care cu încetul a luat asupră-şi cea mai mare paris a mijiocţ- 
celor de, întreţinere pentru buna lor funcţionare. In această'situaţie 
stânjenite erau şi Instituţiile cari cu încetul îşi reduceau autonomia,
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stânjenit era şi Statul care nu se putea m!şca în li-  ̂
berfafe în luarea - măsurilor de control şi 'de îndreptare, pe unde 
conducerile nu erau !a adăpost de critici. Azi, Statul consideră îngri
jirea Sănătăţi Publice ca o obligafie de guvernământ. Azi, Sfatul 
condifionează şi dirijează 'toată- Economia ■ nafională: Azi,, individ şi 
instifujie sunt în funcfia socială de bine obştesc, cu toate posioilităjile 
şi nevoile lor. -

— Încât, dacă ■ Eforia Spitalelor Civile, Aşezămintele Brânco- 
veneşti, Spiridonia, Fundafia EJias —  şi cu timpul toate ce'ela te E- 
forii, Aşezăminte şi Fundafii particulare din fără —  nu vor mai exista, 
dar obligaţiile reduse îşi parfiale Ia cari făceau fafă cu greu vor 
continua a fi satisfăcute, şi în condifiuni mai bune, de către Stat.

,
Spre unificarea protecjiei infantile, efective, frebue să se meargă *

C.A.R.S.-uI, dictat de seceta în Moldova din vara anului trecut, d 
încetat. Comitetul Nafional pentru Ocrotirea şi Asistenta Copiilor i-a 
luat locul şi s’a întins pe tot cuprinsul fării. D-l D-r B. Şapira, Şef 
de lucrări Ia Fac. de Medicină din Bucureşti, expune principiile uneî 
„ocrotiri şi asistente a copiilor unificate, centralizate şj coordonate, 
pentru tofi copii cari o necesită şi numai pentru ei” . Normele unei 
protecfii matemo-infanîIe rafiona e ar fi: a) ocrotire neîntreruptă a co
pilului dealungul tutu lor faze'or de desvoltare; b) formula „un copil 
—  un ajutor” ; c) profecfie totală, de aju'orare a copiului din foa'e 
punctele de vedere: bio'ogic, social, economic, moral şi cultural; c) 
generalizarea carnetu'ui individual, ca să se vadă din, el ce a primit, 
şi de ce mai are nevoe, spre a se evita abuzurile şi a'ergăturile de 
prisos; d) oenfralizarea şi distribuirea rafiona'ă a fondurilor, pentru 
economisire şi randament mai mare; e) prioritate dală creării institu
ţiilor mari (dar şi mai mici), 'în raport cu progresul vremii.,

—  In fa fa acestor admirabile principii, expuse dupe o normă 
logică, de către un autor competent în materie, se pune problema 
exerulării „programului” de lucru, a metodei şi a personalului chemat 
să-l aplice. Ne referim în primul rând Ia Sora de Ocrotire şi Asistentă 
socială, pe care frebue să Ie creem „repede” cantitativ şi calitativ, 
câte trebue şi cum frebue.

*  ( s _

Infr’un alt articol de cotidian, D-I D-r B. Şapira a tratat Or
ganizata mondială a Sănătăţii, ' O.M.S.. In No. 11— 12/946 al re
vistei am expus, dupe D. Prof. M. Qucă şi D. Danielopolu, Orga
nizaţie medicale mondialei Asociafia medicală mondială, Federala mon
dială a lucrătorilor în ştiinfă, Asociafia Unesco. Din articolul D-Iui 
B. Şapira, reproducem definifia Sănătăţii formulată în Charta Or
ganizaţiei Medicale a Sănălăfii precum şi alte idei expuse: „Sănătate 
înseamnă desăvârşita bună stare fizică, mintală şi socială, şi ea nu 
constă numai în lipsa bolii sau a ' infirmităţii”. Sănătatea publică 
se încadrează în securitatea politică a omenirii: „Sănătatea tutulor 
popoarelor este o condifie fundamentală a păcii lumii şi a securiiăfij .
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Echilibrul economic constilu© o condijie primordială pentru menţinerea 
păcii, „el se bazează pe nive'ul biologic al capita.ului-cm . Iar ca 
acfiune educalivă a futulor straturilor societăţii, „o opinie publică lu
minată şi o cooperare activă din partea publicului sunt de însemnă
tate capitală pentru ameliorarea sănătăfii populafiior . Pentru sta
bilirea unei largi baze programatice, O.M.S., cere coaborarea cu 
cu toate instituţiile 'specia izate, cu ad-fiile guvernamentale ale să-, 
nâtâţii, cu grupele profesiona’e, cu toţi exponenţii din diferitele ţări 
interesaţi.. Ia probleme'e medico-sociale. In sânul ei - O.M.S., a stabilit 
Comitete mixte pentru diferite organisme: Organizaţia pentru alt- . 
mentafie şi agricultură, Organizajia internafiona'ă a Muncii, Organi- ^
zafia pentru educafie, ştiinţă şi cultură (U.N.Eî.S.C.O.) ş. a. _

_. Până Ia împlinirea condifiilor de mai sus cari să asigure bă-
nătatea mondială, fie-care fără va veghia Ia realizarea Sănătăfii na- 

t fionale, şi în cadrul ei a Sănătăţii regionale şi a Sănăliă;ij f locale.
Nu va fi o Sănătate totală —  ideală j dar o Sănâ'ate parf:a.ă, mai 
uşor de realizat, mai aproape de realităfile imediate. ■

Credite pentru înfiinţarea de farmacii rurale, câte 200.000 Iei 
de fiecare .farmacie nouă înfiinfafă, va acorda Statul. Pentru asigurarea 
Sănătăfii Satelor. Până ce mijloacele budgetare vor îngădui să se 
înfiinţeze şi spitalele, dispensarele, creşele, maternităfi-e şi să se tri
mită medicii şi subchirurgii cari lipsesc —  scrie D. Cezar Petrescus 
să se supravegheze activitatea şi roctal acestor proaspete farmacii, 
ca să, nu vândă numai leacuri ‘ măsluite şi dresuri pentru obraz, şi 
medicamente falşifica'e de gangsterii târgu'ui negru, cu pref de bursă 
neagră. Medicamente garantate Prejuri accesibile. Conştiinfă profe- ■
sională. . . ' , i

—  Pentru mai mare siguranfă, medicamente gata prepa-ate dUpe 
formule standardizate. Şi, Cartea satului „Toate leacurile la îndemâna 
a D-Iui D-r, V.' Voîcu'escu, carte care este: „un'.îndreptar casnic al să
nătăţii, cu sfaturi pentru boale şi întâmplări' re'e; un dicfionar de tea.- 
curi şi de boale, în care boa'ele sunt şi ele înşirate fot dupe a fabet; 
carte care, destăinue puterile neştiute cari zac ascunse în aceste leacuri 
Ia îndemână; ne deprinde cu mânuirea buruenior şi florilor de leac, 
deschide ochii oamenilor asupra buruenior ofră/ifoare, şi se strădusşte 
să desrădăcineze obiceurile greşite, crezurie şi credinţe© rătăcite; în
dreptar care, luminează asupra vieţii de toate zi'ele, făcut nu numai 
pentru bolnavi dar mai ales pentru oamenii sănătoşi, şi care pregă
teşte pe cetitor pentru înfelegerea sfaturiar şi povâfele medicu.ui (în 
raitele prin circumscripţie, Nota rev.) caşi pentru priceperea orândueli-
lor stăpânirii” . .

__ O asemenea carie, medic fără arginţi, va folosi şi „târgo
veţilor, cu splferie Ia fiecare coif de stradă, cari de ani şi ani se 
îndoapă cu cretă în comprimate, var în buline, apă destilafă in 
fiole de injecţii, cu toate măslueljle imaginabile şi inimaginabile, pro
testând, plătind şi.... continuând" —  termină artico'ul ce semnalăm, 
autorul care ou literatură face şi nifică medicină socia.ă.

*  - .  - • '

I
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Buruenilé ca hrană, pa baza unei broşuri a D-'ui Colonel Pa- 
veliu le propune pentru ameliorarea alimentarei poporului român D-l 
Doctor Gr. Graur, în cadrul unei acfiuni inifiate în acest scop. Bro- i 
şura „Folosirea unor bu ueni în hrănirea oamenilor' a fost scrisă de
D. Jnf. Lt. Colonel Iulian Pave'iu şi scoasă de" Maree Stat Major 
în eama 1944— 1945, când posibfMă;i’e de aprovizionare a trupe or 
pe frontul din Cebos'ovacia erau foarte reduşe. Autorul a de:cris 39 
de plante să batece, dintre cari unele cresc şi în gră finii3 noastre. 
Fiertura de burueni' în care puneau şi un- pumn de mălai, q fost fo
losită de fă'ani în seceta din Moldova in anul trecut. Intr un articol 
anterior int'tulat „Lupta contra foametei” D-I D-r Graur atinsese o- 
da!â cu introducerea în practica întregei populajii a cunoştiinfe or teore
tice despre fabrioarea de pâine paste fă'noase şi conserve vitanrvnate, 
folosirea p'ante'or să'batece ca în U.R.S.S., dupe un articol al Aca
demicianului N. V. Ţitin pub'icat în Analele Româno-Şovretice No. 
6/1947- In acest articol „Pa-te'e săbatece şî folosirea Iar savantul 
rus expune pe rând: I. —  Rolul plantelor să batere în transfo"marea 
plante'or cultivate; II. —  Plantele alimentare; III. —  Plantelp ca 
vitamine; IV. —  Plante'e tehnice; V. —  Plantele medicinale.

1_ Aceas’ă Bctan'că alimentare ne lipseşte nouă. D-I D-r Graur,
care a luat inifiativa, ar putea să o şi scrie. Şi să o îndrepta Ia 
safe, ca îmceună cu „Toate leacu'i'e Ia îndemână” a D-'ui D-r Voi- 
culescu, să se ajute şi să se complecteze. Pentru sănătatea publică 
factorul economic a'imentar stă alături .de cel medical. In învăfă- 
mântul nostru medical o asemenea B st mică medicală se cuvine.

MEDICINĂ SOCIALĂ

Ancl'ze şi tratamente gratuite penfru bo'navii din Centrele sa
nitare anti-veneriene, sau' instituit în Capitală.
• ■ — Desigur că în toată fara. Şi. pentru tofi săracii, Ia fel.

*

Mărirea numărului ore'or. de lucru ale - medicJor sanitari, Ia
.minimum 4 -ore în Ioc de 7. cum este în programul de prezent, a 
făcut obiectul unei convocări specia'e în cadrul activităfii Inspect., 
sanitar , al Capifa e:. Ini'i stiva a venit din pa tea Unjunji Sndcrţe.or 
Sanitare, în vederea sporirii randamentului medici or consu tânji şi ai 
şcoaleor. Tofi pariicipanf i au fost de acord. A rămas numai să se 
stabilească conc’i.iie concrete de aplicare a măsurior, repartizându-se 
timpul pentru munca de dispensar, anchetele pe teren şi educaţia 
sanitară a maselor.

—  4 ore,, efective, de început. Chiar 6 ore nu va fi. prea 
mult, repartizate’,în cursul zi’ei. început care nu va întârzia. Pentruca 
bunul exemp'u să se generalizeze cât mai repede, în toată fara.

* • . *
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Un curs de reînprosplătare lecnică şi de iniţiere sindicala penlru 
medicii saniiari şi ig'eniştj, a fost organizai tote de Uniunea sindi
catelor sanitare în colaborare cu M-terul Şănâtafi. Cursul va avea 
loc în Oraşul de reşedinfă al Inspectoratului sanitar local; va dura 
3 săptămâni; seriile vor fi de 2 5 - 3 0  Cursişti; Piogramul vo do 

.6  ore pe zi, din care 4 dimineaţa şi 2 dupe amiaza; după tratarea, 
temelor vor urma co'oquii; vor fi tratate subiecte, în legatura cu toctedo- 
meniile medianei sociale curativeşi preventive Prima s e n e “ rsuri 
trebuia să înceapă în ziua de 12 lanuar.e 1948, ora 8 d.mmea a

—  Până Ia data când încheem acest număr, azi Z9 t-ebr | ^ 0, 
la Inspectoratul G-ral sanitar din Crajova nu se avea cunoştinfa de 
aceste dispozifiuni. Caracterul practic al acestor cursuri se va avea in
vedere.

*

Povestea unui ochi de sticlă. Distinsul gazeior care iscăleşte Fox 
relatează în Adevărul din 26/X1/947 că un muncitor, care ş‘-a pra-
pădit într’un accident un ochi şi cu e l şi locul un ^ •
angajat dupe multă alergătură întrun serviciu cu condifia sa-Ş» 
pare ochiul. Ca asigurat, dupe altă alergătură a re“f  
dar de altă culoare; încât avea la un moment un ochi ^bastru ş 
unul verde artificial. Când a reuşit să-I schimbe, a capotat unul
mai mare care căsca ochiul. Şi, pe urmă, unul mai mic, care d -
chidea şi cădea Ia fie-ce aplecătură, de era nevoit sa-! culeaga de 
jos, să-I şteargă şi să-l. pună la loc.

—  Martirajul, care a finut câteva luni, ar fi putut ti evitat 
dacă D. funcţionari medici(?) ar fi pus putină omenie
comprehensiune în contacte cu suferinţa ş. cu n ^ e  _ oamenilor^^
închee-reportajul numai cu blânde dojeni, la fel ş t r .
spital când pentru anumite motive „A refuzat accesul unei femei 
gravide. care a născut afară, pe- scară”. Dar no. nu putem avea- 
nicio comprehensiune fafă de Azilul de -noapte şi afa ê  ma
Spital de peste drum, în poarta cărora zaoea o fem-e in nesimţire 

- cu un picior gangrenat acoperit de muşte, Institutiuni, cari nu Pu 
E u p E ?  A iu l punhu-cii « a  kolnuvi SpitaW pent™-« «  
cerşetoare. Cazul se pune peste tot şi. problema trebue rezolvata pe 
cale de dispoziţie genera ă edilitară, în cadrul Asistentei medico-so- 
ciale, în localuii proprii grupate sub,o ad-fie unica.

_  Dar, condiţiile un care s-a practica» Op2ra}ia de « P ^ i i a  a 
Silviei (despre care relatează distinsa ziaristă care este D-na Michaela 
Catargi): atenţie, grabă, curăţenie, confort —  tocmai ca intr Vn 
şi fără nicio cheltuială (în plus, pacienta beneficiind mfegrai de d. 
de asigurată), înseamnă că ceva s,a  schimbat Ia Asigurările Sociale.

• * . \
Despre Baia Comercială delu Obor, sau o Catacomba lr°nsf®r_ 

mata în bae publică.. D. Mht.il Gfcmici relatează; în câmpul Mo
şilor se află o clădire cu înfăţişare'de moară tatâneasop; cu un coş de 
5 metri; cu perefi măsgăliti în, tăciune .cu tot felul de inscripţii şj

ir. m. r . 12
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chipuri, pe cel . frontal purtând firma de, „Baea Comercială Obor 
pentru băi de abur, aer uscat, duşuri şi băi de putină; zilnic între 
1—-7, iar mercurea numai pentru femei; un bufet asortat cu tot 
felul de băuturi şi aperitive se află Ia dispoziţia „Onoratei clientele .
Ce a constatat D. reporter se expune sub fitluri'e: Baie sau cocină; , 
de porci? Culoare înfortochiate, eşiri secrete, scări misterioase. Podul  ̂
băii transformat în dormitoare pentru vagabonzi. 15— 20 camere de 
închiriat. Cafenea unde se juca biliard, barbut şi cărfi —  şi serveau, 
chelneriţe. In urma inspecţiei făcute chiar de D. Primar însoţit de or
ganele sanitare de resort s’a dispus arestarea antreprenorului, baia să 
fie închisă, renovată şi pusă în funcfie de primărie în cel mai scurt 
timp. •

—  Exemplu de colaborare activă şi efectiVă pe teren a organelor 
edilitare, cu cele de asistenţă social.

*  .
I .

Asistenţă productivă, nu praraziiară, preconizează TD-I D-r Eugen 
Cinca, Secretar G-ral al Asistenţei în M-terul Muncii, Asistenţei şi 
Asigurărilor Sociale pentru cele 29 instituţiuni în care sunt adăpostiţi 
peste 4000 de copii, în diferite părţi ale ţării, orfani de ambii 
părinţi sau copii ai - familiilor sărace şi' împovbrafe. Pentru-caV, dţn 
unităţi budgetivare să devină unităţi productive, să desfăşoare fie-care 
o activitate, dupe necesităţile lor şi dupe felul reg tunel: stuparia siste
matică,, strângerea şi cultivarea plantelor medicinale, creşterea vier
milor de mătase, industria jucării'or înfiinţarea de mici ateliere. Dupe 
satisfacerea necesităţilor şi cheltueîilor proprii, surplusul va putea fi 
comercializat prin centre de desfacere. Degrevarea budgetului statului,, 
valorificarea şi creşterea producţiei, în ramuri de producţie neexploafafe, 
o educaţie progresistă, o muncă în . fo'orul colectivităţii —— vor rezu fa.

—  Şi, mai presus de toate,, cultul muncii, prin .cu'tivarea muncii 
de fie-care, va rezulta. *' ,

Sugestiuni pentru asistenţa socială a epfi epficilor, dă D-I Conf. 
D-r State Drăgănescu, Membru în Comitetul Internaţional al , Ligeî 
împotriva Epileps'ei. Se impune, în primul rând cana izare înspre câmpul 
'muncii a capi lor cu crize, nu lucrul în uzinele obişnuite unde viaţa Ie 
poate fi periclitată, ci în ateliere cu anumite meserii uşoare ca cis- 

• măria, croitoria ori Iucriil agricol, ateliere — şcoli; în co'ionii şcolare 
speciale, centre speciale agricole sau uvriere în cari’ se poate exercita* 
şi o supraveghere medicală. Câştigul nu va putea acoperi cheltuelile 
de întreţinere ale aşezămintelor, dar va întref.ne asistaţilor un> nivel 
moral; azi'ul psichiafric va adăposti numai cazurile demenţiale, ' peri
culoase pentru Societate şi al căror contact ar agrava formele uşoare.

—  Sterilizarea eugenică benevolă sau ob.igatorie ar favoriza 
în cazurile ereditare posteritatea. Dar internarea şi îngrijirea epiepti- 
cilor va reso'va situaţia tragică a lor şi a familii or pr, pa.te djnfre 
ei fiind pasibili de vindecări sau remisiuni îndelungate cari i-ar rea
duce în societate. < .
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■ MEDICINA IN LUMEA ŞCOLARA

Intr’o Confer'n}ă cu directorii şcoalelor din Capitală şi cu me
dicii şcolari, D-I Gh. Vcsilicki, Subsecretar de Stat la M-sterul E- 
ducafiei Nafonale a luat în disou'U mijloacele de pre/enire şi de izo
lare în cazuri e de boli epidem.ee; a explicat măsurile restrictiv®
luate prin închiderea cinematografe or; a sfătuit luarea de contact ou 
părinfii elevilor pentru a' strânge fondurile necesare pentru înzestrarea 
şcolior cu instalafii higenice, aparate de desinfeefie, aparate medicale
__ venindu-le în ajutor şi M-sterul; pentru colaborarea cu Organele
M-steruIui Sănălăjii, autorităfi'e comunale, Crucea Roşie, C. N-, pen- . 
tru ajutorarea copilului şi oricp organe competent®; pentru progra- 

j marea a mai multor ore pentru cultura fizică şi higienă.
__ Dar medic pentru fie-care şcoală primara, ca Ia şcoalele

secundare, se impune în primul rând, supravegherea şcoalelor pri
mare de medicul oficial din circumscripţia de' raion fiind iluzorie. 
Medicii particulari- vor, fi în măsură sa presteze această muncă de 
folos Obştesc în grădinifele de copii şi în şcolile primare, astfel pre
cum s’a început ■ Ia Craiova, personal luând asupra mea supravegherea
unei şcoale primare. ■ , < •

• 4 /
In Expozi)ia de Igi’enă şcolară deschisă Ia Şcoala de Arhitectură 

din Bucureşti, în standurile şi panouri® expuse se prezintă: Desvol- 
tarea constlîufio^alâ a şco'arilor, Propaganda sanitara în şcoală, Ca
binetul medical al Şcoalei, Laboratorul de biofogie şi maláriáiul didactic 
al Casei Şcoa'eor, Tuberculoza în mediul' şcoar, Policlinice e şcoare, 
Alimentaţia rafiona’ă a şcolarilor, Recreaţia, Boli® contagioase, Bo
lile de nas-gâf-urechi în şcoli, Educafia fizică rafională, Importanja 
Glande'or endocrine ş. a., cari evidenţiază „Medicina în slujba popo
rului” . Se atată'şi cum este îngrijită sănătatea şcoalelor în U . R. S. S., 
D-l D-r S. W., a cărui dare de seamă prezentăm dintr un cotidian, 
subliniază rolul important al medicului şcolar în noua organizare a 
şcoalei şi în educafia sanitară a şco arilor.

—-  Folosul. exercifiilor de gimnastică de cari nu prOiită în măsură 
elevii şi elevele; şi al Iecfiiior de higienă teoretică dela catedră- cari 
nu pătrund în practică!, îşi va da ro ii ele sub noul medic şcolar.

> *
Oboseala în mediul şcolar, tratată á fond de D-l D-r I. Simian 

în conferinje publice finute în cadrul şcolilor secundare din fără, a 
fost reactualizată de D-l D-r I. Stănescu, care prezintă tabloul clinic al 
manifestaţiilor organice prin cari se traduce; examenele de laborator 
cari îl complecfează; factorii consfiiujionali . biologici  ̂ cari determină 
un complex psicho-organic ipredispozant; cauzele secundare dê  ordin 
nervos, toxic, infeefioî, alimentar,' endocrinian, cari îl favorizează; caşi 
anumite insufic enfe de desvpltare organică, de mediu în care trăesc 
acasă şi Ia şcoală, de ®iuca;ie higisnică. Oboseala, lei®a care o în- 
locueşle, şi odihna „ruşinoasă” "care o urmează —  sunt boale cari 
se tratează medical şi pedagogic prin fişa medicală şi fişa psicholo- 
gică finute „la zi” de către medicul şco'ar şi dirigintele clasei.

—  Fişe simplificate şi practice, cari sâ ajute nu sâ încurce.
V *‘ , ' ' ' I
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Lupta contra Mecanizăr i Mnjii Copilului, —  dar şi a şcolarului 
şi studentului care a fost prezentată sub qoerf titlu întro expoziţie 
şcolară recentă la Bucureşti de Şcoala experimentala D-r Ue- 
clory de sub conduceerea D-lui Aronescu, va ajuta de asemenea, cre
dem noi, Ia evitarea obose'ii şi surmenajului şco.ar; cac  ̂ luptând m- 
potriva formării gândirii mecanice şi a ecucatiei artifica.e, in con ra 
formelor rigide şi a şab'onului, va favoriza persana.ita^eo ş. va creşte 
tonusul vital. Metoda este în curs -de verificare în diferitele medii sociale.

__ Ya frebui introdusă în şcoalele de toate gradele, inclusiv
cele universitare.

LUPTA CONTRA TUBERCULOZEI

In frontul comun de reconstrucfie şi însănătoşire a tării, Liga 
naţională centra tubercurozei, condusă de noul ei Comitet, în trunte 
cu D Prof. D-r M. Naşta ca Preşedinte şi D-r Şaim, ca Secretar 
general, a pornit Ia Acf.unea de organizare pje teren. A vizitat toate 
Sanatoriile; a împlinit lipsuri'e constatate; a Organizat in spiri de
mocratic aceste Sanatorii; Ie-a' aprovizionat cu combustibil şi cu a- 
Iimente; va deschide 2 nouoi pavilioane la Fi.arst, va înfiinţa un spiţa 
pentru tuberculoza osteo-artiaulară Ja  laşă, şi o secfie de chirurgie pu- 
monară Ia Craova. A început prin a organiza bilia e, punandu-le 
sub conducerea unor elemente vaoroase —  şi mai a.es convinse de 
imperativul acestei lupte. S ’a luat în vedere şi o asigurare g-rala contra 
tuberculozei, în care să intre mai târziu şi popu.afia rurala.
' Crucea Roşie, în frunté cu D. G-ral Pârvulescu, ja  parte, in 
mod indirect, Ia prevenirea şi combaterea tuberculozei, prin ralieretf la 
Centrele de fapte organizate de Comitetul Nafional de Ocrotire a 
Copilului; prin Campania de depisterà a boli în mediul şcolar ş. 
studenjesc din Capitală, prin microradiografii; prin .Organizarea de 
Cantine pentru studenti şi şcolari; prin Vitamimzarea cu Vil. U. a 
copiilor din Gradinitele de copii şi din şcolile primare şj prin distri
buirea de Untură de peşte.

Pentru sistematizarea şi planificarea aejunei de combatere a tu
berculozei în mediul şcolar din Capitală în consfătuirea dela Insp. 
Sanitar al Capitalei s’a inzistaf asupra rolului dispensare lor în de
pistare, profilaxie şi tratament; educaţia sanitară şi coordonarea octi- 
vifăjii medicilor şco'ari cu a dispensarelor de tuberculoză. i

__ La Craiova se urmăreşte o coordonare de aefiune a
instituţiilor pendinte de M. S. O. S., Asigurări'e Sociale, C. F. R., 
şi Armată —  justificată dinj moment ce obiectivul este comun.

Vitcminizdrea cu vii. D., inifiată de Crucea Roşie, în toată fara 
este cu adevărat o Operă de interes Obştesc, în combaterea tuberculozei.

__ Care şi-ar atinge pe deplin scopul, dacă va fi administrata la
tofi copii şi şcolarii cari au nevoe şi sunt lipsifi de mijloace, nu numai 
Ia jumătate din ei. Precum şi Ia funcţionarii, cu copiii lor, din insti- 
tufiile publice —  cum se intenţionează a se proceda la t-raiova, in
cadrul Crucii Roşii şi a Sindicatului sanitar local.

. *  .

/



18Í

Importanta Vitaminei D în AIimenla}ia Copilor a  fost expusă clar 
şi substanfial într’un articol de ziar publicat de D-l Cant._ D-r Cor- 
neliu Constantinescu, Medic primar Ia Spitalul - de Copii. Vitam.na U. 
este un factor indispensabil sănătăţii organismului omenesc şî se in 
cadrează în marile comandamente naţionale puse în slujba sănătăţi 
copiilor tării. Vitamina D în comparaţie cu celelalte vitamine se gă
seşte rar în natură. Se găseşte mai ales în: unt, lapte, .gălbenuş de 
ou, drojdie Se bere, untură de peşte. Expunerea Ia soare prin acţiunea, 
razelor ultravio'efe'creşte cantitatea de Vitamină D în alimente. Exista, 
numeroase preparate cu Vitamina D. Vitamina Df este indispensabila 
în racbitism; necesară Ia copii orematuri, debim congenjtalr ia cei 
alăptafi artificial, crescufi în creşe; Ia pubertate; în sarcina, alapfare; 
în Ieucorea tinerelor fete; în carii dentare, fracturii- în eczeme, m 
convulsii, în tuberculoza pulmonară prevenind hemoptiziile şi tavo-
rizând calcifierea. ' ' .

—  Dar administrarea trebue făcută timp îndelungat, repetat, 
în mod discontinuu; dozele necesare trebuesc atinse; calciu alimentar, 
său artificial chiar, trebue asigurat în acelaş timp; adult» bene
ficiază Ia fel, deci nu trebuesc excluşi, în anumite cazuri. Ualciul U 
avem Ia îndemână şi gratuit în .praful de coaie pisată de ou, iar in 
qălbenuş găsim fosforul Ia fel de indispensabil şi chiar vitamina V. 
Să ne întoarcem Ia untura de peşte (când vine) earna; a expunerea 
Ia razele solare' vara; tot timpul (după posibiStăfi) Ia alimentara cu 

- tot felul de lapte (curat), unt (concentrat adică presat) şi oua; 
să cernem făina (căci îărâfele decalcifică organismul) ). Foarte bune 
iradiafiile cu ultra-violete şi preparatele cu vitamina D, dar costa 
şt-nu-se află Ia îndemână. Cu atât mai justificată, eficace Ş1 practico, 
împărjirea vitaminei D odată cu laptele în centrele de lapte, la care 
sa  ajuns acum în capitală. Şf cu timpul se va ajunge in provincie. Ne 
întrebăm dacă iradierea artificială în anumite centre sau expunerea 
Ia soarele rece, n-ar creşte vitaminele în slăninile afumate atlate la
îndemână oricărui ţăran cu porcul Iui. CAMPAN1I SANITARE

Campania, pa terén, în contra tifosului exantematic a început. 
In cursul lunei Febr. a. c., vor fi vizitate, şi deparazitate toate lo
cuinţele şi tofi locuitorii tării. A început cu propaganda de eau- 
care a populafiei. Bo’navii depistaţi vor fi izo a] ‘ şL înrata‘'I1. —  ,ar
confacfii şi supecfi vpf fi efectiv supraveghia). 300.000 echjpe spe
ciale au fost organizate pe cuprinsul tării, numm în- Bucureşti vor
funcfiona 9460 echipe sanitare. In medul rural s a  cub.at numaru 
medicilor, af!ându-se în prezent pe teren 3288 —  s a  început cu a- 
nularea conced i’or şi revocarea pe.misiior medicior funcţionari. - re 
tot timpul detaşării, medicii şi -personalul auxiliar vor primi diurne fixe 
majorate — iar autorităţile locale, cari au primit dispozijium ca sa
Ie dea concursul, Ii-I vor da şi Ia cazare şi Ia mijloacele de transport. 
Mari cantităfi de sodă, de săpun şi de petrol, ca şi de medicamente 
şi de insecticide au fost trimise în toată fara —  dar tot lerberea şi

* )  A se vedea „Acta Medica Romana“ No. 1-2 | 1946.
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cuploarele de deparazitare organizate pe tac; echipele locale cari sa 
x prelungească combaterea; şi supravegherea permanentă cu controlai 

futulor (popu'afie, orgarie sanitare' şi ad-tive), vor asigura succesul..
Succesul va fi asigurat, penfru-că cum remarcă D-I M'ron Ru- 

car esie vorba do o campanie în contra paraziţilor nu a parazitafilor; 
s’au pus la dispozifie de către M-teniI de finanţe fonduri mari în ma
teriale şi medicamente, şi de toate Departamentele personal numeros; 
iar în Codul penal s’a introdus la art. 375 Noţiunile’de Sabotaj sanitar 
şi de Crima împotriva sănătăţi.

—  Este prima asemenea acfiune sanitară, de amploare pe fot 
cuprinsul fărlî, cu obiectiv limitat şi cu participarea colecfjvă a tu- 
tulor.. Este Campania sanitară organizată „tip Bagdasar .^de distins 
de Ofensiva sanitară improvizată „tip General Marinescu , din tre
cut. La ea ia parte şi’ Aviafia sanitară. Comisia interdepartamentală de 
redresare sanitară a format un „birou de lucru şi a elaborat „un plan 
de muncă". Plănui'de muncă se desfăşoară în 4 etape: a) etapa de 
lucrări preliminare, b) etapa de mobilizare, c) etapa bătăliei propriu 
zise (prin, ieşirea pe teren), etapa inventarierii rezultatelor succesului),

; —  Asupra acestei „Bătălii sanitare No. 1“, .vom reveni, Pentiu
a consemna rezultatele după sfârşitul ei. Din moment ce este o luptă 
contra parazifilor, Ia anul se va înoepe mai din vreme şi desfăşura în* 
timp începând din toamnă şi continua în iarnă.

*

Intr’un foileton D-I D-r Gr. Graur, considerând Eroismul în 
viafă civilă aminteşte despre foarte numeroşi medici cari au plătit cu 
viafa sau cu sănătatea contactul cu tifusul exantematic, ta n° ‘ .9? 
practicieni (între cei 300 medici anonimi morfi în Moldova, în̂  IVI/, 
Profesorul Bruchner şi c'inicianul pediatru Iacobson; iar, mai înainte, 
Doctorul Grozovici) sau ca cercetători de laborator (Profesorii Ionescu- 
Mihăeşti, M. Ciucă, D. Combiescu, Mesrobeanu).

In alt foileton, în continuare, publicat în adevărul din 22 Febr.
1948, D-I D-r Graur publică autoexperienfele cu numele cercetătorilor1 
'cari şi-au inoculat singuri boala, exantematică, pentru a-şi verifica 
părerile. Eroismul la patul bolnavu'lui sau.în laborator egalează uneori 
pe [acelea depe câmpurile de luptă —  încbee autorul.

— Prin sacrificiul lor şi prin rezultatele ştiinfifice obfinufe .au 
* confirmat Utilitatea aposto'atuîui medical. . . . .

__ Fafă de devotamentul cu care asemenea medici şi-au riscat
viafa şi sănătatea, cu toate cond fiile g e'e de cele mai multe o;i vi
trege în cari au lucrat, nu se poate vorbi despre Inutilitatea unui a- ;
postolat, cum scrie D-l Miron B. Rucăr întrun cotidian. C-u cât 
condifile vor fi mai gre'e şi riscuri e mai mari, aposto.atul va ti mai 
util, iar eroismul acestor msd.ci va se"vi ca exemplu.

> .
VIATA M ED IC ALA

l 1 ■ --------- —
Intr’un foileton al Ziarului „Adevărul”, în cadrul „Sănătăfii 

publice în U. R. S. S.”, se scrie despre „Medici şi PaCen}» , ad.ca

\
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despre obiectul direct a! profesiunei medicale. Se expune cum de în
dată ce a obfinuf Diploma de doctor, începe pentru medic viafa de 
griji pentru existenfa zilei de mâine, în societatea capiîa'istă în care nu 
esle organizată gratuitatea îngrijirii sână ăfii în condifiuni optime pentru 
fofi. ,—  In U. R. S. S., îngrijirea sănâtăjii colective reprezintă una 
din sarcinile pr.'ncipae alp Stalului, constituind tuna dintre cele mai 
binefăcătoare realizări socia'iste pentru Individ şi Societate, penlru 
Medic şi pentru Pacient. Sfatul fo'oseşte pe tofi medicii, şi nu sunt încă 
câfi vor trebui pentru diferitele ramuri de p'oducfie, îi ocupă în 
Policlinici, numai în Moscova sunt 114, împărfife în secfiuni, pe spe- 
cialităfi sau dspensare speciae. Bolnavul.este îngrijit în mod gratuit; 
vizitat, .şi acasă, când e grav bolnav, ziua şi ncaptea,- primeşte şi 
medicamente; este consultat şi de somifăfile medicale Ia cari p:afe 
avea recurs medicul respectiv însofit şi de infirmiera cae să aplice 
tratamentul. In întruniri pe sectoare, Ia cari participă medicii şi oe- 
făjenii, medici raportează despre activitatea lor, iar pacienfij au o- 
cazia să-şi critice medicii , şi să-i laude —  dupe cum merită.

■—  Dreptul Ia sănătate asigurat fie-cărui om şi mg i i ea Iul 
gratuită de către stat, asigură existenfa şi a medicului care va considera 
profesiunea Iui ca un adevărat apostolat.

*

Raporturile între Liberii profesionişti şi Fiscul sunt tratate de D-I 
Prof. D-r AI. Crăinîceanu cui partea de dreptate care se cuvine fie
căruia. Cum finerea în evidenfă reală a încasărilor —  ca Ia negustori,1 
controlabia o;i:ând cu eventuale sancfiuni severe, ridică obiecfiumr 
şi critici pe cari autorul Ie prezintă, propune ca asociaţiile profesjonaî® 
respective mai în măsură să cunoască realiîăfile, să facă propunerile.

—  Evaluările dupe ochi şi prin comparaţie, caşi cele numai 
dupe repufafie, prezintă un mare coeficient de aproximafie. Medicul 
universal care aleargtă şi face de toate bate pe specialistul care bagă 
capital în instalaţie şi aşteaptă. Caracterul lucra iv al prolesiunei l-a 
accentuat fiscul, în dauna ce'ui moral. Considerafii’e acestea de ordin 
fiscal sunt de actua’itaie, af.ârîdu-ne în luna apelurilor.

. , ' - * •  -

Balul Leproşilor, carte şi film, apărut în Editura de Sfat, autor 
fiind D-I D-r L. Berghcff, un neuro-psichiatru român distins, a pus 
pe teren problema med'co-socialâ a asistenfii Ieproşi'or şi a dat o,- 
cazie D-Iui D-r Şt. Irimescu să scrie un erudit" articol despre Me
dicină şi Literatură, îndeletnicirii cari trăesc în simbioză. D-sa face 
incursiuni largi şi caracterizări în domeniul literaturii scrise de medici, 
Ia ’ a'te popoare şi da noi, „literatura f.ind tin patrimoniu scump me
dicilor, un vio'on d’Ingres, o diversiune, dacă nu devine chiar ocu
paţia lor de predilecţie”, medicii cetind cărţile altora sau scriindu-Ie 
ei. Iar pe D-I D-r A. Rcdcvici I-a determinat să pună, dupe drama 
leproşilor, sau „Revolta leproşilor” din „Balul leproşilor”, drama tu- 
bqrculoşiior şi a alienafilor. Cu privire, în deosebi, Ia aceştia din
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«U - r  Î'SSuwDTooune în tro  Noua organizare a sptaiejor sa . .  r Q_
i T j . r c b i s V P e n . r u  mlntah «  g _
Ionii, închise, pentru cei cronici încurabn ,

Fid" * ^ l " nS t !mal întins şi cu .roi an.ninn s , joccă dr.n» ort-
cărui om bolnav şi sărac, lipsit de mijloacele de a se ingr.p.

* ,
In legătură cu ace'eaşi obiective medicale -  literare şi scoale, 

n  I D r Irimescu în Medicii pwtf în literat jra , dupe consideraţii g - -  
„ io t e  o s u ^  im prliuririor cort f a c ^ .  ^ i c i  p j .  f  ' l - t i
articol de cotidian la medic. Ni» !a e  Mavrocordat

a U715nr K ^  :  Apos.1 £

Monda"’ -  precum şi V a s ile  Voiculescu (Premiul naţional pentru
aoezie) şi Steuermann (Rodion). - „ , .

—  Aceşti 2 din urmă medici poeţi au fost omişi din ljpsa de spafiu

şi ne roagă să-i cităm noi. . . .
ÎNVĂŢĂMÂNT

*  D-l Cont. D-r RoJovici, tata *  Catedra d . P™“ ? .

stud ile de psichiatne ,Q s oCietate şi al turburănlor a -

Şi a colectivităth Ps.ch^trieHm sdica^şj ^  ^  ^  boînavj aijrfo
navii mintali sa fie examinat 5 . j  j  st ă u 'ita  Şcoală neuro-

. S B f f i s f c s ^ s s s » * *

dictată de economii budgetare. ,v '
*

Sub titlul „ P rin d p U . logic. ţ  1 ^ 4

t  S T d  l’ t t  C g n o v  ttubrul ca 'ld ra i Clinicei V -a  medicaki 
5 o  f e c J ^  d . W dicfna din Bucureşti a |inut- 0  în I ™  Dec. 1947 .
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In rezumat, D-l Praf. Jagnov a început prin a justifica prezenţa sa la  
caiedra ilustrata de. Prof. I . Nanu-Muscel: produs organic al Şcoalei medicale 
româneşti trecut .prin toată filiera concursurilor, timp de 25 ani D-sa a con
tribuit clinic şi didactic la  pregătirea medicală a numeroase generalii de studenţi 
şi de medici; elev praferat ai Prof. I. Nanu-Muscel al cărui stagiar, extern 
şi. intern a fost, socoteşte că activitatea acestei clinice trebuue să se mişte în 
direcţia stabilită de învăţământul său clinic; — Caracterizează acest învă
ţământ prin devotamentul pentru catedră, insistentă pedagogică,’ simplificarea 
până la elementar a materiei, scrupulozitate în adevăruri, îngrijorat înainte 
de orice'de rezultatele scomptate,' tecn'cian al Semiologic-', urmărea cu fanatism 
selecţionarea semnului patologic prin percuţie, ascultare,. palpare, pe care 
le punea înaintea celorlalte mijloace de investigaţie clinică; — corect şi,devotat 
pentru bolnav, practicând un coi de maniere exprimat într’un stil adesea emfatic 
şi grand-eloquent, angrenând. într’un ansamblu armonios întregul personal, fată 
de oare era respectuos ca fată de funcţiunea ce o îndeplinea; — n’a- publicaţi 
mult; dar s’a manifestat în adânc, creând o Şcoală a realităţilor potrivit eu 
nevoile sociale ale tării, cu nivelul investigaţilor clinice, cu starea înapoiată 
a tării fată de cultura occidentului.

Tecnica semiologică 'deschide drumul spre diagnostic prin împlinirea 
observaţiei ordonate şi verificate. Evoluţia diagnosticului a urmărit pe fir is
toric evolujia însă-şi gândirei medicale în conformitate ou disciplinele biologice 
cari s-au succedat. Aceste discipline au orientat diagnosticul în afara datelor 
semiologice. Devenind minoră. fa|ă .de mijloacele de investigaţie purcese din 
celelalte discipline biologice, secundară sau adjacentă acestor noi mijloace de 
investigaţie cari, vor dicta. dignosticul — Semiologia rămâne desciplină de 
coordonare, observaţia- clinică este proces de, logică formală şi metodologică, iar- 
diagnnsicnl “devine o concluzie silogistică. *

Argumentarea se bazează pe legea cauzalităţii (fenomenul se descompune 
în elemente de sine stătătoare, între ele în dependinţe succesive de
cauză şi efect), înlocuită azi prin legea relaţiilor de condiţionalitatc (feno
menele se succed, dialectic, pe plan de desfăşurare mai larg, printr’un deterj 
minism eficient. Această concepţie pune înainte procesul de evoluţie al unui fe
nomen în cadrul evoluţiei lui fireşti fşi raporturile de corelaţie între diferitele 
ştiinţe exprimentale (ig speţă, între celelalte discipline ale biologiei). Dateli 
anatomo-fiziologiee, chimice ş. a. se condiţionează şi se articulează — aceste 
raporturi de conditiuni se cer reliefate în observaţia clinică — care duce lai 
diagnnostic; senşiologia măsoară aceste relaţii de- condiţii care determină evo
luţia şi sfârşitul boalei.

Semiologia intervine r în descifrarea complexului clinic prin aplicarea 
logicei metodologice, pentru a preciza cum se subordonează se supraordonează 
se coordonează simptomele cari alcătuese un tot unitar, Sistematizarea faptelor 
conduce la stabilirea de premise a căror concluzii dă diagnosticul. Diagnosticul 

.devine astfel concluziunea unei şir de argumente, un lanţ de silogisme, un po- 
lisilogism, dar un polisilogism sumat, adică un silogism unic, ale cărui premise 
sunt descrierea simptomelor şi explicarea lor. .

Autorul ‘ previne despre necesitatea supravegherei critice a faptelor. 
de observaţie şi despre înlăturarea coeficientului de întrepretare subiectivă, 
care poate conduce la un diagnostic greşit. Discută şi cele 2 obiecţiuni cari .se

\
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pot opune, (felului de argumentare silogistică; un» de ordin formalogieă: 
silogismul este numui rezultatul logic »1 uu i  ju c a ţ i  propr i, u* pro:es de 
gândire psiehologică; a doua: logica formal^ în domeniul- Ştrur elor coucre e 
şi «perimennle (între cari intră Biologia) nu conduce ^realitatea fizica in 
desfăşurarea ei — cbiectiuni cari s-ar rezolva în gândirea ştiinţifica gan rra car 
din psichologică (alcătuită din reprezentări şi intuitu, reprezmtand cmpmmul
în ştiinţă) devine logică (formată din idei). . '

Speculaţiile acestea de esenţă filosofică se terîmna cu consi eraţium 
aplicare practică a unei discipline care oscilează între ştiinţă şi arta; -  ş cu 
consideraţiuni de ordin didactic faţă de studenţi cari leagă injmt» ^  
activitatea din clinică; cari aşează clmica şi spitalul langa atelier ş fab , 
prin muncă organizată şi planificată; cari coordonează munca meşterulu u,
I  lucrătorului şi ucenicului, prin criterul competinţei şi al divizunei muncii,

_  Am reprodus pe cât de fidel, adesea citând ad litteram conţi
nutul acestei Lecţiuni inaugurale de esenţă noua. ln sub̂ an^ la g * '  
zentare ce i-a  făcut în .Adevărul“ din 20  _ Djec. V?47 J } - I  r.
G r a u r  o însoţeşte de observafiuni critice judicioase. Vom prezenta pe 
ale noastie într’un număr viitor, legându-le de însuşi miezulproblemi 
aduse în discuţie, ale punerii unui diagnostic medical. Anhcjpam asupra 
idei călăuzitoare: într’un ■ diagnoslic sunt cuprinse mai multe d'agnoshairj, 
legate între ele prin fisio-patologie —  care dictează nu numai Diagno- 
S  de prezent, dar Prognosticul de viitor şi Terapeutica raţianda de 
instituit; naşterea, legarea şi coordonarea simptomelor «(mai bine zis a  
hitulor manifestă; i'or de ordin semiologic, clinic, b.ochimjc, anatamo-pata- 
E ş .  a .) se face nu numai logic, dar dialectic prin provocare de con- 
frarii _  cea ce întregeşte, în  compunerea Iui, Diagnosticul positiv; şi 
distinge în cadrul Diagnosticului diferenţial, de ale afecfiun. cu care ai

evea asemănare. ’ M. CĂNCHJLESCU

UN RĂSPUNS ,

In No. 1/1948 al rev. „Ardealul Medical” D-l Praf. D-r M.
Kernbach face o critică constructivă a ,  Presei medicale romaneşti, dupe 
ce Ia început fixase „Programul nostru adică al revistei.

In cadrul acestui „Program“ care face din „Ardealul medical un 
orcan de luptă pe toate terenurile cu care-mediana are legătura, L>-sa 
propune „inaugurarea unei teoriei de lucru nouă, bazata pe sistemu co
lectivului de muncă şi pe o reorganizare a  cuprinsului revistei; i™de 
solidarizarea profesională a  tutulor- medicilor în jurul nevoilor sanitare ale 

, tării întregi, în primul rând ale Ardealului; încadrează Ardealul medicaj 
reînoit Seria nouă, în noua structură sociala a tarii, coi sa ded sprijin 
neprecupeţit actualului regim democrat luptând alături de el .n ebrhil 
de -refacere a fării". Ardealul medical, Organ oficial al Faculta}.. de 
Medicină şi al Sindicatului Sanitar Cluj, rămâne 0/Revista m dica a de 
ordin ştiinţific, profesional şi social; dar devine ş. un Organ de lupta 
politică îşi ideologie socială democrata. •
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La lumina acestui Program, D-I D-r Kernbach are dreptate să facă 
critica celorla.fe reviste-medicale şi să le impute, anumite carente. Carente 
justificate, dacă se are în vedere felul de organizare de până acute al 
revistelor şi câmpul de activitate de preferinfă restrâns al fie-căreia In 
parte. ,Tipul de revistă medicală ce inaugurează noul Ardeal medical este 
complect, dar fatal' va reflecţia mai pufin unele laturi ale Medicinei. Ii 
dorim succes deplin, ca să poată servi de model şi îndreptar.

Cu noi, care ne identificăm cu „Acta Mèdica Romana“, criticul 
este Imai exigent: * ,

Cere revistei să identifice problemele actuale, să nu se limiteze Ia o 
simplă „trăire" sau „conformare“, ci să lupte pentru descifrarea adevărului 
şi împlântarea Iui în actualitate; . ‘

—  cine citeşte. Cronica medicală de actualităfi ce scriem în fiecare 
număr, de ani de zile, ne va absolvi de această imputare.

Pretinde, să nu confundăm Medicina socială cu Asisfenfa socială 
actuală (necum cu cea din trecut);

—  confusie, care nu poate fi făcută şi în niciun caz de cel care,, —  
în cadrul întinsei sale activităţi profesionale şi ziaristice medicate de 
20 de ani între cei 200 lucrători ai tip. „Scrisul Românesc", care îi ti
păreşte revistta, —  o- şi practică „ideologic, practic, tecnic' şi organizatoric ".

Obiectează -că nu este just a se publica articole pe care apoi re
vista să Ie combată, fiind mult mai indicat un program clar şi hotărît în 
"jurul unor' idei sănătoase şi conforme tu neaesităfile acestei fări;

—■ suntem pentru discuţiile în contradictoriu, cu teză şi antiteză. 
In public. Care pe care. Pentru-că o teză nefastă, pe care o revistă re
fuză să publice, potate să apară în altă revisttiă sau să continue a circula, 
rămânând fără răspuns. Citatul din articolul Iui Kedrov nu este „impropriu 
folosit": în definiţia „dublul aspect al unicului şi cunoaşterea părfilor 
contradictorii ale acestuia" metoda dialectică pune .accentul egal pe 
amândoi termenii. Cunoaşterea părfilor contradictorii .constitue şi ea 
esenfa dialecticii. Când D-I Profesor Papi'ian, care lucrează pe ca
davre, . susţine în public că Insfitufia Externat-Internat nu mai este 
de actualitate, concepfie care fiind dată personalitatea ştiinfifică pro
eminentă a Domnului Doctor Papiljan a făcut fără îndoială prozelifi, 
să nu viu să proclam eu 'cu acei cari! au lucrat o viafă în
treagă pe vii şi pe Bolnavi că Institufia Externat-Intemat constitue cea 
mai bună şcoală de medicină? Era mài bine să nu public articolul al cărui 
autor era prevenit de primirea c|3 L se va face? Am socotit că nu. Cium 
nu socotim că „Externatul şi Infernalul sunt ele însă-şi unifăfi de con
trarii“, cum crede „dialectic“ D-I Prof. Kernbach care şi D-să lucrează pe 
morfi. Fără sofisticăria lui Ex şi In şi fără conffroversa că Exfematul- 
Infernaful poate fi bun şi rău sau că unora poate folosi altora nu, ci con
siderând Insfitufia pe firul evolutiv progresist de desăvârşire în pregătire a 
studentului în medicină, ideea justă trebue să combată ideea falşă în public. 
O ştie fot aşa de bine D-I D-r Kernbach care face pe Ioc dovada în pro
priul D-sale Program şi Articol, şi care mărturiseşte ca şi noi în crezul 
Metodei Dialectice. Nu o dialecticiă dj orice pref, ci mimai când cazu.l 
comportă. ‘

Şi, impută „strictei noastre obiectivităti ştiinfifice", care însă se
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bazează ipe îndoiala carteziană, că am publicai articolul D-Iui Prof. Mi
hăilescu, întitulat: ,,Ce este metapsichica?" fără nici-un comentar. Ne 
întreabă dacă suntem de-acord cu nişte afirmafii ale autorului. Nu crede 
că\conducerea revistei e de acord cu concluziile cari, în esenfă, prelun
gesc |jviafa dincolo de mormânt, dar aşteaptă confirmarea;

■— iD-I Prof. Michăilescu a finut Conferinfa, cu ale cărei Conclu- 
siuni nu este de acord d-I' Prof. Kernbach, în cadrul unei Societăfi ştiin
ţifice „Societatea de Psichopatologie şi Psichoterapie", a cărei desfjnfare 
integrală (nu numai a Secţiei de Metapsichică pusa sub conducerea D-Iui 
D-lui D-r Mihăilescu) D-I D-r Kernbach cere; în plin Amfiteatru. al 

•Spif. Colfea; în văzui şi auzul unui public compus din medici, studenţi şi 
amatori; presa medicală a relavpt-o, n-ar fi decât. „Spitalul care, în 
No. .1/1948, apărut de curând, în cadrul Sociefăfilor ştiinfifice referează 
amplu asupra acfivilăfii acestei Societăfi prin D-l D-r I. Popescu-Sibiu, 
Vicepreşedintele ei; idei'e D-Iui D-r Mihăilescu în această materie sunt 
cunoscute, caşi ale altor personalităţi proeminente. Greşlite sau nu (pe 
noi, cum am scris, „ne depăşesc"; ne finem Ia fizic şi psichic; nu trecem 
dincolo; ine interesează mai mult şi credem în „utilizarea în Medicină a 
Energiei atomice şi în aplicarea teoriei Relafivităfii în .Biologie ; pe ceti- 
torii conferinfei despre „Ce este metapsichica , caşi pe cei ai arh ,,În
cercări de psicho-mecanică" apărut- într. un număr anterior, i-am trimis - 

pentru punere Ia punct“ Ia „Cunoaşterea ştiinfifică în lumina materia- * 
lismuliui istoric dialectic" prin competenţii în, materie), aceste idei cari 
şi-au fădut dritm nu se mai -combat, eficace, prin suprimarea tezei ci 
prin susţinerea antitezei. Este însăşi esenţa, scopul şi folosul Metodei dia
lectice pentru Cunoaşterea ştiinfifioă. Orice revistă ştiinfifică de orice 
ordin nu poate adopta decât această metodă. Ideile susţinute leagă pe 
autori, nu Organele de publicitate sau Societăţile ştiinfifice în cadrul că- 

-I rota sunt expuse. Subliniem caracterul ştiinţific al acestor organe şi so
cietăfi, caşi fondul ştiinfific al concepţiilor în desbatere.

Această atfiludine şi-a dat roadele. S-a oferit să susfină Antiteza 
» tezei Ipuse de Metapsichică însă-şi eminentul nostru om de ştiinfă şi dia

lectician convins D-I Profesor D-r M. Kernbach care, prin Catedra de 
Medicină legală, ce ocupă, şi prin Catedra de Neuro-Psichiatrie, ce a c 
condus în timpul 'din urmă, posedă toate elementele de competenfă în 
materie. Stricta noastră obiectivitate ştiinfifică continuă astfel a fi res- . 
pectată. Face mai mult decât un comentar de incompetent.

Ne-am adresat D-lui D-r Kernbach —  îndată după publicarea stu
diului D-sale „Medicina în procesul socializării" publicat în Ardealul 
medical No, 11 şi 12/1944 şi dupe aparifia lucrării în broşură, caşi 
dupe publicarea cărfii „Destinul medicinei—  Destinul-omului , ou ru
gămintea de a ne da o privire de «ansamblu asupra acestui subiect. O 
reînoim pe această cale. Este o „teza în corfe credem prin adâncă 
convingere. Este şi mai aproape de noi şi de- presantă acttualitate, pe pă
mânt. O aşteptăm cu precădere.

M. C


