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Profesorului și șefului mei de servicii 

Soctor Cosa hi 

dedic acestă modestă lucrare. 

“Omagiu adus activităței sale ștunțifice, graţie 

cărta, adevărata chirurgie, întemeiată pe ștunță 

şi antisepsie, este astă-ji introdusă în învefă- 

mentul și spitalele nostre. 

 



Aventul ce chirurgia a luat astă-di este de netăgăduit. 

Progresul la care a ajuns e uimitor. 
E imens rolul pe care acestă artă îl are în studiul medi- 

cinei, şi sunt nenumărate casurile în cari omenirea suferindă, îşi 

are ultimul refugiă: la chirurgie. Folâsele şi importanţa sea în 

raport cu viaţa, nimeni nu le mai pote contesta. 

Practica chirurgiei însă reclamă s/44zi profunde de anatomie, - 

aplicarea conştiineidsă a tutulor principiilor de antisepsie şi cu- 

nâşterea din tâte punctele de vedere, fisiologice şi patologice, 

a stăvei pacientului. Acesta este chirurgia modernă, 

Şi acestă chirurgie a introdus'o în înveţămentul şi în prac- 

tica nâstră medicală, savantul doctor Assaky, sub a căruia con- 

ducere am avut fericirea să lucrez atât la Paris cât şi în ţară. 

Cred că umplu o lacună în literatura nâstră medicală dând 

la lumină lecţiunile clinice pe cari le-am ţinut sub inspiraţia sea, 

la zpeszzfatul de chirurgie şi în cari am concentrat modestele re- 

sultate ale studielor şi esperienţelor mele. 

Am ţinut sâmă în acelaş timp de progresele fâcute în acestă 

ramură, de noile cercetări întreprinse pe acest teren atât în 

țară cât şt în străinătate şi am insistat cu deosebire asupra 

punctelor ce sunt în mai strânsă legătură cu clinica. 

Asupra plăgilor produse de proectilele moderne în special, 

am întreprins experienţe personale cu armele n6stre de r&sboiti 

1879 şi 1892 (Henry Martini şi Mannlicher), experienţe pe cari 

le-am făcut la institutul de chirurgie şi pirotecnia armatei. 

Resultatele acestor experienţe consemnate în acâstă lucrare, 

se deosibesc puţin din punct de vedere al leziunilor, de cele 

obţinute de eminenţii chirurgi ca Billroth, Bruns, Hobart, De- 

lorme, Chauveau etc.
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Cun6şterea pe cât se pâte de aprofundată a organismului 
pacientului la care chirurgul e chemat a interveni, formând unul 
din factorii cei mai principali ce contribue la succesul opera- 
ţiunei, m'a determinat să dau o desvoltare mai întinsă diatezelor 
şi raporturilor ce ele ai cu bâlele și operaţiunile chirurgicale. 
In studiul acesta m'am condus și am utilisat principiile erudi- 
tului profesor din Paris Verneuz/ care. prin vastele sale cuno- 
ştințe şi îndelungata sea practică a adus cele mai mari lumini 
în acâstă chestiune. 

Acolo unde practica şi cunoştinţele mele. "mi-au permis a 
emite unele idei proprii ca în ulcere, fistule, gangrene, diateze, 
plăgi prin armă de foc etc., le-am înregistrat cât se pâte de amă- 
nunţit pentru ca cei competinţi să le discute şi să le controleze. 

Ştiind din experienţă că studiul chirurgiei e mult mai les- 
nicios şi profitabil atunci când e însoţit de observaţiuni şi expe- 
rienţe, am preferat forma de lecţiuni clinice cari "mi-a permis 
a face desvoltări practice, intercalând în text numerâse figuri 
ŞI observaţiuni luate din serviciul met din spitalul Filantropia!). 

Pentru acesta sunt dator a'mi exprima profunda mea recu- 
noştință atât foştilor Efori ai Spitalelor civile : d-nii Nicolae Bla- 
remberg şi Al. Ghica cari 'mi-aă încredinţat conducerea acestui 
servicii, cât şi actualilor d-ni Efori: 1. G. Cantacuzino, Gr. Olă- 
nescu și prof. Al. Şutzu ce ai bine-voit a'mi arăta aceiaşi încredere. 

Nu mai e nevoe să arăt greutăţile şi sacrificiele cu cari o 
carte de natura acesteia se publică în ţara nostră. Depinde de 
modul cum va fi primit acest prim volum, pentru 
la o nou& muncă, la noui sacrificii, 
cu care am început: 
chirurgicală. 

a me decide 
spre a'mi realiza intenţiunea 

publicarea unui întreg tratat de patologie 

Bucuresci, 1392, Decembrie. 
Dr. IL. KIRIAC. 

oa N NO OI 

Dn a ȘI 

> Eram botărât ca mule planşe să le fac colorate, dar din causa marelor cheltueli am renunţat. 
” !



DESPRE ABCES 

(Din abs cedere=—a depărta, a împinge; sinonim cu dardernua). 

Lecţiunea ]. 

Domnilor, 

Când o regiune Gre-care a corpului va fi coprinsă de tumefacţie, 

roşiaţă, căldură şi durere; când la acestea se vor adăoga şi impotenţa, 

funcţională a membrului precum şi o reacţie generală numită febră, 

atunci clinica, ne zice că ne aflăm în faţa unei inflamaţiuni. 

Tendinţa, iresistibilă a acestui proces morbid este de a se termina 

„prin formaţiune de puroii. 

Şi se numesce abces, o colecţiune de puroiii agedată într'o cavi- 

„ tate accidentală, formată din distrugerea sai chiar din depărtarea ţesu- 

turilor unde se desvoltă. 

Când puroiul se află răspânâit; printre elementele țesutului, fără 

să/şi fi creat o cavitate accidentală, se numesce infiltrațiune purulentă, 

care nefiind limitată, are tot-&a-una tendinţă către distrucţiune şi pro- 

gresiune ulteri6ră. 
De asemenea, când colecţiunea se face într'o cavitate naturală, 

deja, existentă, pârtă numele de epangament, ceia-ce însemn6ză o simplă 

scurgere saii vărsare de puroiă; ast-fel zicem: epanșament peritoneal, 

articular, pericardic, ete. Usagiul a făcut ca, abcesul din cavitatea pleu- 

rală să se numâscă empyem (din îv înăuntru şi 7iov= puroiil); 

acela din substanţa plămânului — vomică (din vomere=—a vărsa, din 

causă că colecţia purulentă, putându-se deschide în bronche, este dată 

afară printi”un fel de vărsătură); iar acela, din camera ant. a ochiului 

—hypopion vro=sub şi riov=pur). 
Denonvilliers însă, fără să ia în consideraţie aceste numiri clasice, 

şi făcând abstracţie atât de sedii cât şi de origină, numesce abces
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ori-ce colecţiune de puroiii ; fie-că dânsa umple o cavitate de nouă for- 

maţie; o cavitate naturală; fie-că este depusă în țesutul celular; în in- 

teriorul unui organ sai într'un vas Gre-care. 

Billroth de asemenea, consideră drept abces, ori-ce colecţiune de 

puroiii aşedată sub pele sai la ori-ce adâncime a unui organ. 

Autorii vechi admiseseră patru grupe principale de abcese: 

1) Abces cald când provenia, dintr”o inflamaţiune acută a țesutului 
celular, ca în flegmonul tip; 

2) Abces rece când fenomenele inflamatorii lipsiaii cu totul sat 
erai de o intensitate minimă. Şi se numia abces rece idiopatic (din 
idos—proprii şi răâYos=afecţie : b6lă ce pote exista prin ea însăşi in- 
dependent de ori-ce altă afecţiune), când nu se găsia nici o altă le- 
ziune în vecinătate; iar abces rece simptomatic sai osifluent când se 
constata că dânsul stă în legătură cu o inflamație chronică, fie a unui 
ganglion sai porțiune os6să ; 

3) Abces prin congestiune sai după Gerdy migratorii, când pro- 
venia tot dintr'o leziune os6să, dar fârte depărtată de locul ce ocupa, 
abcesul. Şi se lua ca esemplu morbul lui Pott, unde leziunea, de şi se 
afli, în 6sele col6nei vertebrale, abcesul însă îl găsim tocmai în re- 
giunea inguinală ; 

4) Abcese melastatice când colecţia, purulentă se forma întrun 
mod spontanei pe diferite puncte ale corpului, în urma infecţiunei sân- 
gelui prin puroiii alterat, 

Autorii moderni ca Volkmann, Koenig, Lannelongue etc., aii arătat 
că etiologia acestor abcese fiind cu totul diferită, nu ţrebuesc puse tot 
în acelaş capitol. In adevăr, astăzi se ştie că abcesul rece, fie idiopatic, 
simptomatic sai migratorii, resultă din topirea, meselor tuberculâse 
aşezate în țesutul celular saii sistemul osos. Ast-fel că, scoțând şi 
abcesele metastatice, ce ne represintă simptomul unei bâle generale 
numită infecţie purulentă, nu ne rămâne de cat abcesul cald sau 
flegmonos. 

Dar pe lângă acestea mai avem şi alte abcese ce trebuesc cuno- 
scute, precum : abcesele critice cari apar în cursul unei bâle generale 
ca, febra, tifoidă, variola, scarlatina etc., de care individul e coprins. 
Şi se numesc critice din causă că dânsele, anunţă o terminaţiune în 
general favorabilă a bâlei esenţiale, constituind. ast-fel o adevărată 
crisă. (Deslegare din grecescul xgiverv —a, judeca). 

Abcesele critice ai devenit în tim 
colosală. 

Deja, doi din cei mai distinşi elevă ai 
Popescu şi P. Herescu ati publicat în 

pul present de o importanță 

facultăţii nâstre, -nii D. 
„Spitalul“, 1890, un studii fârte
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interesant. Anul acesta, cheștiunea. a fost desbățută în Paris de toţi 
savanții, arătându-se rolul bine-făcător al abceselor critice, căci prin 
ele organismul se descarcă de materiile otrăvitâre ce conţine. Fochier 
întrun limbagiii mai figurat le numesce abcese de fixaţiune, unde mi- 

crobii se găsesc ca, prinşi şi ţinuţi în loc. Şi de aceia astăzi, căutăm 
chiar să provocăm aceste abcese într'un mod artificial, prin diferite in- 

jecţiuni iritante în piele, pentru a combate pneumonia şi alte b6le in- 

fecţi6se. 

De asemenea mai avem, după Gerdy, abcese circumvecine cari vin 
de complică o inflamaţiune deja existentă a unui. organ din vecinătate, 
precum sunt abcesele periuretrale în blenoragie, abcesele periarticulare 
în artrite etc. 

Delpech a descris abcese secundare repedă (soudains), acelea, ce 

s'a desvolta pe Gmeni debilitaţi saii prea mult obosiţi de muncă, şi 

cari ar fi de un pronostic fârte grav, însoţindu-se de o febră vie, de 

un miros fetid şi de o alteraţiune profundă a trăsurilor feţei. In fine 
Velpeau numesce abces în formă de buton de cămaşă când abcesul 

fiind sub aponevrotic, acâsta, se perforeză întrun punct prin care ese 

o parte din puroiii ce se răspândesce în țesuturi, rămăind însă o altă 

parte în locul primitiv, aşa că am avea două colecţiuni: una sub şi 

alta, sus aponevrotică, comunicând între ele prin un mic canal. 

Verneuil în 1888 propune divisiunea. abceselor în 7nono-microbice 
când conţin microbi din acelaş gen; fie sub forma de micrococi simpli 

sau diplococi în care intră: stafilococii, streptococii etc. ; şi în abcese 

poli-microbice când conţin mai muite genuri şi specii diferite de microbi” 

precum: micrococi, diplococi, bacterii, vibrioni, bacili etc. Acestă ches- 
tiune însă este încă în studiii, căci aci fiind vorba, de asociaţiunea mi- 

crobilor, bacteriologia nu a exprimat ultimul cuvânt. Noi dar vom în- 
cepu. cu 

Abeesul eald propiă gis. 

Abcesul cald îl putem întâlni în t6te regiunele corpului fără es- 

cepţiune; dar sediul săi de predilecţiune este de sigur țesutul celulo- 

gresos, precum şi acele organe cari posedă în abondenţă acest țesut. 

De esemplu: regiunea gâtului, axila, fosa poplitee, fosa isehio rectală 

etc. pe când în viscere şi centri nervoși, dânsul se observă mai rar, 

iar în muschi este excepţional. Ba încă Denonvilliers susţine că, nu 

există pote nici chiar un simplu exemplu probant unde abcesul cald 

să, se fi desvoltat în țesutul proprii al muschilor. Vom reveni. 

Un abces ne oferă de studiat rei lucruri principale: cavitatea, 

conţinutul şi păretele.
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1) Cavitatea nu se formeză de o dată. La început, puroiul se in- 

filtreză în țesutul celular al părţei inflamate; dânsul încetul cu încetul 

străbate în intersticiile țesutului conjunctiv, formând ast-fel un număr 

de mică cavităţi vecine unele de altele. Aceste cavităţi, se măresc apoi 

prin faptul ruperei despărţitorelor intermediare şi finesc prin a se reuni 
într'o singură cavitate mare. 

Iată după Rindileisch cum sar efectua lucrul: celulele cari la 

început sunt forte uniform răspândite în parenchimul inflamat, părăsesc 

locul unde se găsiai şi vin să, se concentreze către un punct central 

unde are să apară mai tărziă focarul purulent. In acâstă, locomoţiune, 
intervine pe de o parte mişcarea spontanată a, celulelor; iar pe de altă 
parte, o transudaţiune mai mult sai mai puţin intensă produsă de 
vase, transudaţiune care favoriseză mişcarea, celulelor, determinând di- 
recţiunnea şi locul de reunire. 

Biliroth împărtăşeste şi el acestă idee. 'Tinerile celule, se gră- 
mădesc puţin câte puţin în locurile unde se află corpusculele ţesu- 
tului conjunctiv; pe când substanţa, intermediară, se subțiază, neîncetat. 
După aceia, în centrul focarului inflamator, grupele de celule devin con- 
fluente şi represintă un focar supurat, aşa că, la început, abcesul e 
format de mai multe mici focare de supuraţie. Grăsimea, care de or- 
dinar se află într'o cantitate considerabilă în țesutul celular, dispare 
mai adesea în timpul procesului inflamator acut, celulele sale fiind . 
sdrobite iar conţinutul lichefiat prin masa, de celule de nouă formaţie 
ce preseză din tâte părţile. Acâsta este şi origina picăturilor de gră- 
sime sai uleiu pe cari le găsim amestecate cu puroiul. 

Timpul necesar pentru colecţiunea puroiului une-ori e fârte scurt, 
şi anume de la 12—24 ore după Thompson; iar alte dăţi dur6ză destul 
de mult. 

Dai aci două figuri (Fig. 1 şi 2) luate din Billroth unde se arată în 
mod manifest infiltraţia purulentă, şi colecţia, sa, pentru a forma un 
abces, în țesutul conjunctif Şi paniculul adipos. 

Cavitatea, ne presintă diferite forme şi o întindere variabilă pu: 
tând fi: rotundă, oblungă, ovală, sferică, piramidală etc. Une-ori cavi- 
tatea e unică sai cu mai multe despărţituri, formând mai multe loji 
separate prin trabecule conjunctive, sai comunicân 
mici orificiuri. 

Mai important însă este presenţa de bride sai punți, formate din 
vase ori trunchiuri nervâse ce plâcă de la un părete la altul şi r&- 
mase intacte în mijlocul puroiului ; lucru ce chirurgul trebue să cun6scă, 
pentru a le cruța în momentul deschiderei abcesului. 

I]) Conţinutul. Puroiul, formâna partea, cea, mai esenţială a con- 

d între ele prin



ținutului unui abces, este de neapărată trebuință, să insistăm asupra, 

studiului s&ii. De aceia, voiii reproduce unele părţi din cele deja pu- 

blicate în clinica din 1890. 

=> cec 

E ăi 
ee 

PIE 
= 

  

  
Puroiul, după majoritatea autorilor moderni, trebue considerat ca 

resultatul uncă formaţiuni exagerate de leucocite impregnaie de microbă, 

eşile din vase prin diapedeză, şi aşezate în sânul unuă lichid, exudat, care 

le servă de blastem formator. 

Forma cea mai obicinuită sub care ni se presintă puroiul este 

aceia, a unui lichid, nici cu o prea mare viscositate dar nici cu o lipsă 

totală de coesiune. Şi de aceia dânsul se compară cu un lapte gros saii
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cu smântâna; fapt pentru care se dice că puroiul are o consistenţă, 

cremosă. 
El posedă o coldre albă gălbue, un miros sui generis ca acela de 

carne animală, lapte fiert, sai lichidul spermatic. Gustul e uşor sărat 
sai dulcâg. Prin pipăire ne dă sensațiunea, unui corp unsuros. 

Forte omogen în diferitele sale părţi; greutatea specifică după 
Ch. Robin este de 1020—1040. Nici odată nu se coaguliză în mod 
spontanat; la temperatura, însă de 750 coagularea se pote obţine. 

Dânsul oferă forte mare resistenţă, către putrefacție: Delore a arătat 
preparaţiuni făcute chiar la aer liber şi cari după 2—3 luni nu pre- 
sentase nici o alteraţiune. 

Puroiul învestit cu aceste caractere, formeză tipul aceluia âin 
abcesul cald numit: pus bonum et laudabile ; în oposiţie cu alt puroiii 
fetid, mai puţin consistent, mai puţin omogen şi deci mai puţin demn 
de laudă, aşa precum îl găsim în abcesele reci. Pus optimum eguale 
et quam minime graveolens huic contrarium, Dessimum (Eip). 

Dacă turnăm puroiă întrun tub de sticlă, dânsul se separă în 
două părți: una solidă care cade la fundul vasului, iar alta, lichidă ce 
plutesce d'asupra. Prima este în proporţie de 25 %o iar a doua, de 75%. 

Porțiunea solidă se mai numesce şi partea globulară sai corpus- 
culele puroiu lui din causă, că dânsa esțe formată, din corpi tari, cu o 
“formă bine determinată, Şi având un aspect granulos. 

Aceste corpuscule mult timp ai fost considerate ca nisce corpi 
cu totul speciali şi fără analog în economie; astădi însă sa demon- 
strat că sunt, însuşi globulele albe ale sângelui, posedând chiar şi miş- 
cările amiboide ale acestora, pentru care s'aii şi numit leucocitele pu- 
roiului. Singura, deosebire ce ar exista, esceptând presenţa microbilor, 
ar fi că leucocitele puroiului sunt mai mari ca acelea ale sângelui. 
Dar acâsta, este fără, importanță, de 6re-ce se pare că, fenomenul stă 
în raport cu densitatea zerului puroiului. In adevăr, pe când volumul 
obicinuit al leucocitelor sanguine este de Onn.008—m=.012, ele pot atinge 
țifra, de 0nm.014—0mn.16 în puroiul fluid al 6selor; saii în puroiul cre- 
mos, să aibă diametrul mai mie ca cel normal; şi numai din causă, că, în abcesele reci, densitatea, puroiului este mult mai mică ca în abce- sele calde şi ast-fel fiind, globulele în primul cas, aflându-se înţr”o can- titate mai mare de zer, nu vor îi presate unele contra, altora, şi în consecință pot să ia mai mare volum de cât în casul al Il-lea, unde partea solidă predomină asupra celei lichide, 

Noi credem, împreună cu dr. Obreja, că aci se pota invoca, şi fenome- nul de ozmosă. In adevăr, întrun lichia puţin dens, endosmosa, în glo-
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bule fiind activă, ele se vor umfla; contrarii. se va întâmpla întrun 

lichid mai dens cum este acela al puroiului din abcesele calde. 

Intr'un puroiu care a pus mai multe ile pentru a se colecta, 

saii care s'a, extras din corp de mai mult timp, leucocitele nu mai 

posedă acele mişcări amiboide ce formeză, indiciul sigur al vieţei ani- 

male ; ci ni se presintă ca nisce celule prevăduțe cu 1—2 nuclei cari, 

reunindu-se între dânşii, iai aspectul unei figuri numită de spatii, de 

trefle (Van Buren). Ast-fel că, într'o preparaţie ordinară de puroiă, pu- 

tem găsi în proporţii variate aceste două feluri de celule purulente, 

cu şi fără mişcări amiboide, saii mai bine dis celule vii și celule morte. 

In puroiul abceselor vechi, în serositatea purulentă a plevrei, în 

puroiul infiltrat în ţesuturi, celulele nu numai că vor presenta un volum 
forte mare, dar se găsesc în acelaşi timp şi ipertrofiate prin faptul 

că, în jurul nucleilor se depune o cantitate considerabilă de granula- 

țiuni copleşind întrâga celulă. Acestea se numesc globule granui6se saii 

mai propriu, corpi granuloşi aă lui Ghige cari nu sunt de cât resultatul 

degenerescenței gres6se a celulelor de puroiii, la care forte adesea ele 

sunt supuse. 

In fine, alte dăţi şi în circumstanţe anal6ge, putem găsi un alt 

gen de celule numite de Lebert globule pioide cari sunt tot leucocite 

ordinare, însă mai palide, mai transparente şi cu o mulţime de gra- 

nulaţiuni mult mai abondente la periferie ca la centru. Densele tratate 

cu apă saii acid acetic nu se umflă şi nici nu arată presenţa de nu- 
clei în interiorul lor, sai cel mult, nu oferă de cât un singur nuclei. 

Pe lângă aceste elemente proprii, microscopul ne mai pote des- 
coperi şi altele, după organul ce a produs puroi. Ast-fel putem găsi: 

picături libere de subsțanţă olei6să, de globule roşii, de părticele os6se, 

acidi graşi ca acidul margaric, oleic, stearic, cari se crede că dai pu- 

roiului acel miros particular de lapte fiert. Şi numai graţie combina. 

ţiunei acestor acide cu sărurile de potasă sai sodă, ne esplicăm acea, 

consistență de săpun ce ne presintă câte odată puroiul. Colesterina ca 

şi unele săruri minerale şi în special fosfatul amoniaco-magnesian adesea 
se observă în puroii. In fine Kihne (1871)a susținut că în protoplasma 

leucocitelor se pâte găsi miosină, dar faptul a fost contradis de Mie- 

scher care a descoperit în nucleii un alt corp, căruia i-a dat numele de 
nucleină şi care, după dânsul ar conţine fostor. 

Partea lichidă e formată de un fluid seros numit lic6rea, sai zerul 

puroiului. D6nsa e compusă din mai multe substanțe în disoluţinne; 

apa însă ocupă primul rînd fiind în proporţie de 900 la la 1.000. De 
o coloraţiune fârţe limpede, nu posedă cea mai mică cantiţate de păr-
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ticele solide, ast-fel că pâte trece liber printr'un filtru; are reacțiune 
alcalină din causa, sărurilor de sodă cu exces de basă. 

In 1854, Delore susţinea că puroiul pâte deveni acid prin desvol- 
tarea unei substanţe speciale numită de dânsul acid piigue iar de Boe- 
decker acid chlorodique sai chlodinique. Adi însă se crede că, aciditatea 
puroiului provine din desvoltarea acidului butirie sat altor acidi graşi. 

Ca săruri avem: ehlorur de sodium, sulfat, şi fosfat de sodă, de 
magnesie şi de calciă. Ca substanțe cristalisabile : colesterina, leucina, 
tirosina, xantina, atingând cifra de 12 la 1000. 

Turnând acid azotic, mai tot-d'a-una obţinem un precipitat luat 
de unii drept albumină, căruia însă Gutterbock i-a dat numele de piină. 
Pentru Ch. Robin, acâsta e un amestec de metalbumină cu o mică 
proporţiune de serină. De alt-fel, albumina variază în proporțiuni după 
proveninţa puroiului: abcesele 6selor conţin o forte mică cantitate 
de albumină, pe câtă vreme în abcesele cOpsei sait ale spatelui, albu- 
mina p6te să se rădice până la 48 la 100, 

Ceia-ce însă nu s'a, putut găsi sub nici o formă 
cea mai mică este fibrina; ast-fel că, basaţi 
stanțe coagulabile într'un mod spontanat, p 
nu există puroiă fibrinos. 

şi în canţitatea, 
pe absența, ori-cărei sub- 
atologiştii au stabilit că 

Ultimul acest caracter este de o mare im portanță, căci ne servă a deosebi diferite alte produse cari la prima vedere sar impune drept puroi. Ast-fel lichidele exudate la suprafața, ser6selor, precum a peri- toneului, a plevrei, a pericardului, a articulaţiilor ete. iai un aspect cu desăvârşire puriform, prin numărul considerabil de leucocite ce se depun pe aceste suprafețe serse, cu atât mai mult cu cât secreţiunea, exudatului cresce. Dar deosebirea constă tocmai în aceia că, aceste se- rosităţi quasi purulente conţin fibrină, ceia-ce face că dânsele se coa- gul6ză sub forme de flocâne cari plutesc în lichid, sati se depun pe pă- reţii ser6sei, lucru ce nici o dată nu putem constata în puroiul ade.- vărat; şi acâsta, numai din causă, că dânsul nu conţine nici o materie fibrinogenă care Par face să se coaguleze în mod spontanat. Varietăţile şi alterațiunale puroiului. Unele bâle, unii individi, di- feritele regiuni ale corpulni, condiţiunile în cari se găsesce bolnavul precum şi alţe complicaţiuni ce pot Supraveni în mersul unei bsle, pot. să aducă schimbări fârte însemnate puroiului. De aci va, resulta, o infinitate de forme, dar cari se pot reduce la două: unele fisice cari se mărginesc a-i schimba, numai aspectul sub care de obiceii ni se presintă; iar altele vitale cari se adresâză direct asupra globulelor, schimbându-i cu desăvârşire Şi întrun mod profund întrega consti- tuţie anatomică.



Il 

Prima, categorie formâză, varietățile iar a, doua degenerescenţele pu- 
roiului. 

Varietăţile depind: 
1. De organul sati fesutul unde s'a desvoltat puroiul. Intrun fu- 

runcul vom găsi ţesut conjunctiv or luminos; întrun abces desvoltat; 
în muschi vom găsi fibre musculare, elastice, vesicule adipâse etc.; în 
glande, elemente epiteliale ; în mamele ; celule pavimentâse iar în mo- 
mentul lactaţiunei globule gresâse de lapte; în 6se grăunţe calcare; 
în membranele mucâse ; cantități mai mari sai mai mici de mucină 

făcând puroiul mai subţire, ceia-ce a şi motivat numirea de puroi 

crud etc. 

Vogel a arătat esistența fragmentelor de tubi nervoși în abcesul 
cerebral; Rheiner pe aceia a celulelor cartilaginâse în ulceraţia cartila- 
gelor laringelui; iar Ch. Robin a, descoperit celule epatice în abcesul 

ficatului şi fibre elastice în acela al pulmonului. Ulcerile varic6se, Şan- 

cărul sifilitic, ulcerul fagedenic ne dai puroiii cu elemente caracteris. 
tice. Şi mai presus de tote, cancerul, ajuns în peri6da ulcerativă, dă 

puroiului acel caracter clasic, cunoscut sub numele de ichor canceros. 

Tote aceste cunoscinţe aii mare importanţă din punctul de ve- 

dere practic şi al diagnosticului special. 

2. După consistenţă. Unele organe ca globul ocular, irisul, cho- 

roida, corpul vitros, arachnoida, pia mater, țesutul dermului, ficatul, 

„ne dau un puroii de o consistenţă cremâsă forte mare; pe când abce- 

sele reci, abcesul ficatului în unele împrejurări, al 6selor, unele ulcere, 

stările generale diatesice, cachexiile, ne oferă un puroii de o consis- 
tență slabă, luând chiar aspectul unui corp cu totul fluid. 

Sunt în fine şi alte circumstanţe cari pot aduce variaţiuni bruşte 
în consistenţa, puroiului: o simplă indigestie, un acces de febră, fac ca, 
puroiul să'și schimbe caracterul din bună natură în reu natură: il fac 
să curgă în maj puţină abundență, să fie de o densitate mai mică, 
apropiindu'l de forma ap6să. Şi în acele complicaţii grave ale plăgilor 

ca: septicemia, piemia, infecția purulentă, puroiul chiar dispare cu 

desăvirşire de la suprafaţa plăgilor. 

Pe aceste consideraţiuni, autorii ai divisat puroiul după consis- 

tenţă în trei categorii: puroiul concret sati solid, cremos sasi, semi-solid, 
Şi fluid sai, difluent după proporţia mai mare saii mai mică de leuco- 
cite şi materii albuminoide ce conţine. | 

3. După miros. Un puroiă de bună natură, dicea Boyer, are un 
miros mai plăcut ca acela al unei rose. Acest miros însă pote să 'şi 

schimbe caracterul şi să devie cu totul fetid ca în circumstanţele ur- 

măt6re:
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a) Dint'un amestec direct de materii escremenţiale cu puroiul, ca 
în abcesele urinâse şi stercorale. 

b) Din amestecul cu gaze fetide pe cale indirectă, ast-fel: abce- 
sele anusului, a păreţilor abdominal, a fosei iliace, acela din sacul 
erniilor strangulate, aii un puroii forte fetid; din causă că gazele in- 
testinale şi în special idrogenul sulfurat, străbate încetul cu încetul 
până la focarul purulent, traversând păreţii săi în virtutea, fenomenu- 
lui osmosă, 

c) Aerul atmosferic, fiind în contact cu punga abcesului, pâte, 
fie pe calea endosmotică, fie străbătând direct în momentul deschide- 
rei, să ne dea acelaşi resultat. De aci fetiditatea puroiului în abcesele 
gingiilor, obrazului, limbei, amigdalelor, faringelui, esofagului, părților 
anteridre ale gâtului ete. 

d) Puroiul mai pâte deveni fetid şi atunci când scurgerea sa nu 
se face întrun mod lesne şi regulat; precum în abcesele prin congestie, 
flegmnele profunde cu anfractuosităţă, ulcerele cutanate cu o supra- 
faţă plină de inegalităţi, şi în fine supuraţiunile tumorilor maligne şi 
mai ales a, celor de natură cancerosă. 

€) Fetiditatea mai pâte resulta şi când puroiul este reţinut şi 
amestecat, cu secreţiunile unei mucâse inflarnate ca, în abcesele sinu- 
sului maxilar superior Şi mai ales în ozena scroful6să, ce ne oferă 
tipul celui mai respingător miros, mai cu s6mă cână leziunea e înso- 
țită şi de necrosa 6selor, . 

7) In sfârşit, se pare că fetiditatea, puroiului, mai depinde şi de 
impregnarea sai conrupțiunea sângelui în urma diferitelor substanţe 
ce străbat în organism. Ast-fel sa observat că, ulcerele gambelor la, 
tăbăcari saii alți muncitori, cari luerâză în locuri închise şi înconju- 
rață de gaze deletere, produc un puroii fârte fetid. Ba ce este mai mult, s'a constatat chiar mirosul de amfiteatru întrun puroiti prove- nit dintr'un abces consecutiv unei plăgi anatomice. Puroiul bubânelor în lepră, e dat ca esemplu de cea mai oribilă infecţiune ; de asemenea acela din pustulele variolice, exală Şi el un miros cu totul particular ŞI nu mal puţin respingător. Aceste tâte cunoscințe ai: o valdre fârte mare practică, 

„Causa acestor alteraţiuni, după Ch. Robin, ar proveni din modi- ficaţiunile chimice a materiilor albuminoide şi din transformarea sul- faţilor în sulfuri. In acelaş timp, se produce o degajare de idrogen sulfurat, care, combinându-se cu amoniacul eşit din descomposiţiunea materiilor albuminoide, form6ză, sulfidratul de amoniac; pe lângă acesta, fosforul se combină cu idrogenul şi ne qă idrogenul fosforat, la cari adăogând Şi producţiunea diferiților acidi grași ca, acidul buteric, va-
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lerianic etc., avem atâtea elemente, unele mai fetide de cât altele şi 
cari pot conrupe mirosul normal al puroiului. 

După Nepveu, puroiul abceselor fetide conține un număr consi- 
derabil de bacterii, venite câte o dată de din afară până în mijlocul 
focarului inflamator, împreună cu Gre-care corpi streini; iar alte dăţi, 
de din năuntru, prin căile degistive sai urinare şi migrând pe calea 
limfatică în urma unei sgârieturi a, mucosef, 

După Duplay şi Reclus în abcesele febrelor grave, vasele san- 
guine, ulcerate sai rupte, pot să inoculeze colecțiunea purulentă cu 
microbii ce conţin. 

In fine astăzi se scie că tâte secreţiunile şi mirosurile respingătâre 
ale puroiului, sunt datorite unor bacterii speciale numite saprogene sait 
saprofile forte bine studiate, isolate şi cultivate de Rosenbach. Ast-fel pe 
lângă bacterium termo oblung, cilindric şi scurt şi care este cel mai 
respândit din bacteriile zimogene, formând agentul principal al ori- 
cărei putrefacţiuni răspândind un miros de caşcaval stricat, mai găsim: 
bacilus piogenes fetidus în formă de mătănii constând din două sait 
mai multe bastonaşe, respândind o od6re de putrediciune, şi pe care 
Passet, la descoperit într'o colecţiune purulentă din regiunea anală. 
Loewenberg în 1883 a descris un microb special al ozonei numit mega: 
cocus etc. ast-fel că aprope pentru fie-care varietate de puroii fetid, 
bacteriologia, ne arată presenţa, unui microb special. 

4. După culore : 
a) Supuraţie năgră saă brună, o găsim mat cu deosebire în ca- 

suri de carii saii necroşe ale 6selor, precum şi în diferite colecţiuni 
purulente din prejurul orificiilor sat regiunilor pe unde aerul, saii ori- 
ce alte gazuri trec întrun mod continuă: ca în abcesele anusului, 
gurei, vulvei, regiunei gâtului, etc. Acestă, coloraţiune ar resulta din 
străbaterea aerului sai diferitelor gaze în cavitățile purulente, unde, 
producând o fermentație putredă, dai nascere acidului sulfidric, idro- 
genului sulfurat şi mat ales sulfidratului de amoniac care, lucrând asu- 
pra ematosinei globulelor sângelui, amestecate cu puroiul, îi dă acea, 
colore specială nâgră sai brună proprie suifurului de fer. 

b) Supuraţia galbenă. Se observă câte o dată la suprafaţa, plăgi- 
lor contuse sai în acele focare având în interiorul lor o cantitate mai 
mare saii mai mică de sânge, ca în bosele sanguine, resultatul con- 
tusiunilor forți de gradul al II. Se mai observă, şi în casul când in- 
dividul este coprins de icter. - 

Acestă coloraţiune se crede că provine dintro modificaţiune par- 
ticulară a materiei colorante a sângelui. Şi în adevăr, 'Traiibe şi G. 
See susţin că emoglobulina, eşită din vase, suferă un 6re-care grad de
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oxidaţiune din care resultă acea col6re galbenă de şofran a puroiuluj. 
Pe de altă parte, examenul microscopic arată, presenţa cristalelor de 
ematoidină în aceste lichide. 

„€) Supuraţia cenuşie (griză) se întălnesce în tote casurile când pu- 
roiul este prea difluent. Dinsa resultă din prea mica cantitate de leu. 
cocite, cari, după cum am vEdut, sunt singurele ce prin abondenţa 
lor dai puroiului culârea ordinară. 

d) Supuraţia roșiatică sau. de drojdie de vin, provine dintr'un 
amestec considerabil de globule roşii cu puroiul; condiţiunea însă este 
ca ele să nu fi suferit cea mai mică alteraţiune. Dînsa se întâlnesce 
de ordinar în abcesele regiunilor prevă&dute de o rețea vasculară fârte 
abundentă. 

e) Supuraţia albastră. Dintre tote varietățile, acâsta este cea mai importantă şi care a atras mai mult atenţiunea, autorilor. Dinsa se pote întâlni în diferite circumstanțe. Ast-fel Richet, relatâză, o observaţiune în care, în momentul când a deschis un abces al sînului, a vedut eşind un puroi de o colâre perfect albastră. 
Sedillot în 1850 a negat cu desăvârşire existenţa supuraţiunii al: bastre. După dinsul, fenomenul este resultatul unei modificaţiuni par- ticulare ce se produce în serositatea, sângelui şi a puroiului, când aceste substanțe sunt puse sub influenţa unei temperaturi de 26— 300, Pe o tăviţă, de metal încăldită la temperatura sus indicată, dînsul pune O compresă peste care varsă puţină apă distilată şi serositate de sânge; adaugă apoi d'asupra câte-va bucățele de bumbac şi totul se acopere cu un clopot de sticlă pentru a împedeca, ori-ce evaporaţie. După, cinci dile apare, pe comprese şi bumbac, una sai mai multe pete albastre cari se întind întrun mod gradat, luând o coloraţiune din ce în ce mai închisă. 
In 1841 Persoz şi Dumas ai stabilit că supuraţia albastră se da- toresce desvoltării în puroii a acidului cianiarie care, combinându-se cu ferul globulelor sângelui, ce se găsesc în acest lichid, formeză, al- bastru de Prusia, colâre ce comunică puroiului. 
In 18583 Robin Şi Verdeil susţinură că puroiul albastru recunbsce două cause: câte-odată o ciupercă; o algă, microscopică analogă cu protococcus formată, din mai multe spore colorate în albastru verdui; iar alte dăţi, modificaţiunile ce suferă biliverdina sai ematoidina cari adesea se găsesc în puroi. 

„După Delore 1854, materia colorantă a sângelui, ematosina, se transformă în ematoidină, substanţă, forte analogă cu biliverdina. | In 1863, Fordoz a arătat desvoltarea în puroii a unei substanţe speciale numite piociamină ce se pâte obţine în stare cristalină sub
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formă de prisme albastre, solubilă în clor şi capabilă de a trece prin. diferite colori: de la albastru la verde Şi de la verde la galben, dând 
nascere unei alte materii numită de autor piozantosă. Dar pentru ca 
piociamina, să se pâtă desvolta Şi să dea, nascere acelei coloraţiuni, se cere intervenirea mai multor circumstanţe şi în special punerea, 
puroiului în contact cu aerul. Intr'adevăr, dacă introducem puroiul 
împreună cu acestă substanță întrun flacon bine astupat, coloraţiu- nea albastră nu apare; dacă însă destupăm flaconul şi agităm bine 
amestecul, coloraţiunea, devine forte manifestă. 

După Billroth, supuraţia albastră este datorită, presenţei unui vibrion microscopic format din mici cilindre cu extremităţile umflate 
semănând cu cristalele de oxalat de calce. Densul însă mai adaogă că, nascerea, acestui vibrion pare a fi în legătură cu schimbările at- 
mosferice ; ceia, ce ne explică apariţiunea şi extensiunea, fenomenului, 
luând un caracter adevărat epidemic. 

In sfârşit, în 1874, Longuet deosibesce trei feluri de supuraţie 
albastră: una, analogă cu aceia ce ne presintă în 6re-cari circumstanțe 
laptele, urina, serositatea vesicătorilor etc., datorită, presenţei săruri: lor biliare saii ematice insolubile, A doua, atribuită algelor sai vi- 
brionilor, acelor mucigaiuri pe cari îi vedem desvoltaţi ică colea în 
pâine, brândă, şi alte produse lăsate în părăsire; şi probă este că, acâştă 
specie de coloraţiune albastră o vedem mai cu deosebire în plăgile 
răi îngrijite sati al căror pansament nu se reînoesce mai des. A treia, 
se formâză în condițiuni speciale, aşa că, dânsa se pote desvolta, pe 
ori-ce rufă, chiar nefiina pusă în contact cu puroii. Şi 6tă cum: în 
momentul unei furtuni de exemplu, scim că în atmosferă există Ozon ; 
sub influenţa, acestui corp, iodul, care probabil se găsesce în ori-ce 
sală de chirurgie sub diferite forme, devine liber, şi în acâstă stare se 
combină cu amidonul de prin. compresii, formând iodurul de amidon 
de o coldre albastră, După Longuet deci, avem trei factori deosebiți : 
alteraţia umorilor, preseţa unor ființe microscopice şi schimbăr ile ae: ruluă aimosferic. Pe acesta din urmă, d6nsul o numesce coloraţiune 
albastră de pansament (Cyanochrosă). Pe Astăqi însă se scie că supuraţia albastră se datoresce unui mi- 
crob special descoperit; de Gessard în.1880, numit bacilus piociameus, 
format, din celule puţin ovale sait rotunde, luând forma unui mic bas: 
tonaş scurt, puţin curbat, cu extremităţile rotunde şi imobil. E pro- 
duce un principii chimic piocianina întrevădut; deja de Fordos, | 

Charrin a arătat că pote să, cristaliseze, să se cultive şi inoculația 
să producă bâla piocianică.
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Pe de altă parte cercetările bacteriologice ati descoperit pentru 
fie-care colre de puroi, microbi speciali numiţi chromogeni. 

Ast-fel Koch a, găsit micrococus îndicus, Cohn micrococus violac- 
eus, iar alţii pe cel aureus, albus, chlorinus, (verde) fulus (rugină), 
dând fie-care o col6re specială, puroiului unde se desvoltă. 

Alteraţiunile patologice ale Duroiului. — a) Degenerescenţa, grâisosă constă în străbăterea în interiorul leucocitelor a unui mare număr de granulaţiuni grăs6se. Resultatul este o crescere mare de volum după, care urmeză desagregarea, fragmentarea celulelor. Atunci, tâte gra- nulațiunile grăsâse devin libere şi puroiul formâză o adevărată emul- siune, luând aspectul unui lichid lăptos în care nu mai găsim de cât apă, o substanţă albuminoidă, Şi grăsime. Virchowr susţine că se pâte găsi și zahăr. . 
După Cornil şi Ranvier, degenerescența pote să provie nu numai din absorpțiunea saii străbaterea, directă saii activă a globulelor gră- sose din ţesuturi în interiorul leucocitelor, dar şi prin mortea, celulelor însăşi ale puroiului. Ort-cum ar fi însă, puroiul redus în acâstă stare de emulsiune se pate forte lesne absorbi de organism. (?) Fenomenul de degenerescenţă 1 observăm în casurile când puroiul este vechi saii a stat mult timp în organism; de asemena în ramo- lismentul cerebral, în jurul unui focar emoragic, etc, b) Degenerescenţa cazeoasă, constă în aceia că, partea lichidă a pu- roiului fiind resorbită, densul nu rămâne de cât cu cea solidă şi prin 

caşcaval, căruia Paget i-a datţ numele de abces tare, concret sasi resi- duos, Lebert vedea în aceste grămedi origina, unet mese tubercul6se, din pricină că mai des se găsesc în abcesele reci, în Supurația 6selor şi a ganglionilor limfatici. 
c) Degenerescenţa, calcară. Globul infiltreze de granulaţiuni calcare sat cu s6mă în focarele purulente fârte y micelor articularităţii, conţin cristale 

aşa numitele toi. 
d) Degenerescenja, Pigmentară.. Se întâlnes raţia este însoţită, de o transudare însemna sângelui, 
e) Degenerescenţa acidă observată, mai cu s6mă î fluente, provine din desvoltarea în lichidul puroiului a 

echi. La gutoşi, abcesele din jurul 
de urat de sodă formând adesea 

ce ori-de câte ori supu- 
tă de globule roşii ale 

n abcesele osi- 
acidului lactic,
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Sub influenţa acestui acid, celulele puroiului se umflă, protoplasma se 
disolvă, nucleii devin liberi, iar puroiul capătă o consistență, ser6să, 
formând caracteristica, abcesului osifluent. 

f) Degenerescența apdsă nu este alt-ceva de cât o disoluţiune 
complectă a puroiului, la care se adaogă, presenţa unei cantități esce- 
sive de apă. Acâstă degenerescenţă, se observă în aceleaşi circumstanţe 
ca şi cea. precedentă, 

Acţiunea locală şi generală a puroiului asupra organismului. 

Cu tâte că puroiul are o acţiune alcalină şi oferă forte mare re- 
sistență, către putrefacție, însă, expus mai mult timp la aer liber, 
pote să sufere Gre-cari modificațiuni în composiţia sea, şi să capete 
noui proprietăţi. Ast-fel, în jurul ulcerelor cronice, în jurul fistulelor 
vechi inguinale, scrotale, perianale etc., puroiul, în lipsă de îngrijiri, pote. 
să devie acid, prin transformarea diferitelor substanţe grase şi a ame. 
stecului săi cu alță corpi streini, şi să esercite o acţiune locală iritantă, 
care va fi cu atât mai mare cu cât țesuturile vor fi mai fine. 

O altă acţiune a puroiului este când dînsul, colectându-se în ab- 
ces, determină o presiune mai mare sai mai mică în locul unde s'a 
desvoltat, şi comprimând ast-fel întrun mod mecanic vasele capilare, 
nutriţiunea se face incomplect. Atunci, încetul cu încetul, elementele 

A— anatomice se desorganiseză, iar puroiul treptat se apropie de exterior 
m până când, în fine, se deschide în mod spontanat. 
O Dar chestiunea cea mai principală care a preocupat pe autori, a 
> fost acţiunea generală a puroiului Asupra organismului 

| Deja Gaspar (1808—1822), Sedillot (1842), Faivre (1855), Billroth 
şi Otto-Weber (1865), aii demonstrat până lu evidenţă că puroiul se 
bucură de două mari proprietăţi : flogogenă şi pirogenă adică că, pus 
în contact cu țesuturile, determină mai ântâii fenomene inflamatorii 
locaie, iar în urmă se însoţesce de o reacțiune generală numită fe- 

„bră. Afară de acesta, daca se injectsză puroiul direct în sistemul vas- 

cular, procesul inflamator pâte să apară în regiuni mult mai de- 
părtate ale corpului. 

In 1872 însă, Chauveau din Lyon demonstrză că, daca injectăim 
numai partea solidă -a puroiului, adică globulele, resultatul este același 

ca şi cum am introduce puroiul în totalitatea sa; pe câtă vreme, in- 

jectând numai partea, lichidă, adică serositatea pură, separată de ori-ce 
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genă a puroiului se datoresce exclusiv părței sale solide, adică glo- 
bulelor sat leucocitelor cari întră în constituția, sa. Pe lângă acestea, 
Chauveau a mal arătat că, efectele flogogene vor fi cu atât mai pu- 
ternice, cu cât cantitatea de puroi injectată va fi mai mare şi cu 
cât intensitatea fenomenelor inflamatorii, cari ai presidat la forma- 
țiunea sa, a fost mai vie; aşa că, puroiul abceselor reci, care nasce 
fără cortegiul inflamator, e lipsit de proprietatea flogogenă. Explica- 
țiunea acestor proprietăţi, după Mathieu, era că puroiul este un corp 
forte avid de exigen şi deci, injectat în țesuturi, împedică nutrirea 
elementelor organice, determină metamorfosa, diferitelor materii albu- 
minoide şi de aci explosiunea fenomenelor inflatorii. 

Importanţa, cercetărilor acestui mare observator, Chauveau, este 
că experiențele sale sunt în perfect acord cu datele actuale bacterio- 
logice. In adevăr, este demonstrat adi că, inflamaţia, va fi cu atât mai 
vie şi prin urmare puroiul ce va produce cu atât mai violent cu cât 
cantitatea microbilor introduşi în organism va fi mai mare. Cu puroiul 
abceselor calde, dice Lemiăre de Lille, se obţine fOrte uşor o cultură 
bogată de microbi; pe când cu puroiul abceselor vechi, cultura e mai 
săracă şi câte-odată chiar negativă. Watson Cheyne a instituit ex- 
periențe fârte interesante arătând că, simptomele observate variază 
după numărul microbilor injectaţi. In adevăr, Cheyne a ajuns la re- 
sultatele următâre cu proteus vulgaris şi stafilococi. Ast-fel, 225 mi- 
liâne microbi omâră un epure în 24 ore; 56 miliâne determină mârtea 
în şese septămâni cu producerea unui abces întins; iar 8 mili6ne 
nu produce de cât un mic abces fără, gravitate. Mai jos ca acest nu- 
măr, nu se mai obţine absolut nimic. 

Cu acsstă ocasiune s'a mai constatat că serositatea puroiului nu 
este fără nici un efect. In adevăr, injecţiunile de culturi concentrate 
ar fi mai puţin active de cât; acelea unde vehiculul este mai abundent: 
tensiunea lichidului în ţesături, determină pote un traumatism care 
le mMiCŞor6ză vitalitatea, şi le predispune la infecţiune. Şi aci se vede 
logica, tuburilor de drenagiă introduse de Chassaignac şi susţinute de 
Lister, precum şi de toţi chirurgii moderni. 
„Dar ori-cum ar fi, autorii timpului, basaţi pe aceste fapte, con- 

chiseră, stabilind 0 întregă teorie că, acele grave complicaţiuni ale plă- 
gilor ŞI în special infecția purulentă nu se datorat de cât absorpţiunii 
ŞI amestecului acestui lichid cu sângele. 
dori o ea oc apare eruditul profesor Verneuil care, în Aca- 
dice: puroi oma lucrurile sunt cu totul alt-fel. Dânsul 
Siderat ca o otravă » lipsit de ori-ce proprietăță toxice, nu pâţe fi con- 

pentru organism; căci, adaogă el, puroiul este un 
. 
-
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lichid cu totul analog cu sângele, nedeosebindu-se de acesta de cât 
numai prin aceia că, se află afară, din vase, adică că este într'o stare 
de ectopie, saii cel mult, că globulele sale pot fi ceva mai mari ca 
acelea ale sângelui. 

Insă, puroiul ca şi ori-ce altă umbre a corpului, precum sân- 
gele, urina, bila, etc. pâte să ne ofere două stări: una de curăţenie 
şi alta de alteraţiune. Deci, pus bonum et laudabile, prâspăt Şi fără 
miros fetid, nu posedă nici o proprietate deleteră şi nu esercită asu- 
pra organismului nici o acţiune supărătâre. El prin urmare, pâte 
fi introdus pe calea esperimentală în țesutul conjunctiv, în cavitățile 
naturale şi chiar până în vasele sanguine, fără să provâce cel mai 
mic accident. Şi ca probă avem faptele clinice: „adesea se întâmplă 
ca puroiul să se grămiădâscă în cavităţi naturale saii accidentale, în 
cantități câte o dată considerabile şi să stea aci luni şi chiar ani 
întregi, fără ca cu tote acestea să dea nascere celei mai mici reac- 
ţiuni febrile. Ba, ce este mai mult, dânsul, departe de a fi vătămător, 
pote să reintre în organism prin absorpţiune, în profitul sănătăţii ge- 
nerale sai a unor funcțiuni organice compromise, Tot ceia-ce puroiul 
curat ar putea produce este că, introdus într'o cantitate prea mare 
în organism, sa având un volum prea considerabil, dânsul, în asemenea 
condițiuni, pote să determine obstrucţiunea capilarelor, întocmai ca şi 
asrul saii ori-ce altă substanţă insolubilă, dar. forte mult divisată. Dar 
atunci, emboliile ce vor resulta, ori-cât de grave ar fi, şi ori-cât ar da 
nascere la fenomene înflamatorii, nu vor avea nimic de a face cu acelea 
ce ne oferă infecția purulentă, căci d6nsele nu sunt de cât efectul unei 

„ acţiuni mecanice, iar nică de cum al unei otrăvi septice. 
Observaţiunile acestui mare clinician sunt fârte ingeni6se, dar 

nu conforme cu cercetările bacteriologice moderne. In adevăr, puroiii 
fără microbi nu p6te să existe în marea majoritate a casurilor. Şi 
fenomenele inflamatorii menționate de Verneuil, nu sunt resultatul unei 
simple acţiuni mecanice a puroiului, ci presenţei microbilor ce le im- 
pregnsză ; şi dacă aceste fenomene câte o dată sunt de o intensitate 
mai mare saii mai mică, acesta nu stă în legătură cu cantitatea pu- 
roiului injectat, dar cu numărul şi genul diferiților microbi. 

De aci resultă şi diferitele complicaţii ale plăgilor cari, plecând de 
la cele mai inocente, representate prin febra traumatică, ajung până 
la, cele mai oribile, representate prin septicemia cronică şi piemia. In 
microbi deci rezidă acţiunea flogogenă şi pirogenă a puroiului. 

Acum să ne oprim puţin, domnilor, şi asupra acelor mici ființe 
microscopice numite microbi ce se găsesc în puroiii, şi cari sunt con- 
sideraţi ca adevărata causă a producţiunei sale. 

i] 
*
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De şi în in puroi putem găsi tâte genurile de microbi, însă aceia 

cari dai nascere abcesului cald, aparţin mai cu s6mă genului micrococi, 

fie sub forma de micrococi simplii saii de diplococi. Şi după Rosenbach 
cei mai constanţi ar fi Stafilococăă şi streptocociă. 

In Stafilococi, Rosenbach stabilesce trei varietăţi: S. piogenes 
aureus, piogenes albus şi piogenes tenuis după col6rea ce procură, cul- 
turelor pe agar-agar. Passet maj descrie un S. citreus, un S. cereus 
albus şi un S. cereus fulvus cari nu se deosibesc de cei alţi de cât prin 
nuanțele lor de coloraţiuni transmise culturelor. 

Dupe Rosenbach însă, cea mai mare parte din abcese sunt pro- 
duse de S. aureus sati albus şi că un Gre-care număr recunosc drept 
causă şi S. tenuis. El crede că abcesele presintă caractere diferite 
după cum conţine cutare saii cutare microb. Ast-fel S. aureus sar 
găsi în abcesele al căror puroii e galben; S. albus în acela cu pu- 
roi alb iar fenus în casuri unde avem Supuraţiuni fără febră. Ade. 
vărul este că, abcesele produse de acest din urmă parasit, rămân loca- 
lisate şi evolu6ză în apirexie. După Hoffa, stafilococus sar găsi în 
supuraţiunile cu mers repede, iar streptococus în acelea cu mers lent 
şi cu un pronostic mai defavorabil. 

Se întâmplă câte o dată, ca întrun abces să existe simultaneii 
mai multe feluri de microbi; acela însă care se observă mai adesea 
ori şi a cărui influenţă e mai bine stabilită este fără îndoială stafi- 
lococus. Ast-fel Garr6 "l-a găsit cu exclusiune în afară de ori-ce pa- 
rasit în 68 de casuri de supuraţiune, şi numai în 6 casuri a găsit; 
un streptococus singur. - 

Trebue să ştim că, de şi rar, însă se pote întâmpla să nu găsim 
bacterii în lichidul unui abces, dar esaminând păretele, tot-d'a-una le 
vom constata. In adevăr, Koch a arătat că bacteriile ce at existat 
întrun abces pot să se distrugă, să se mortifice şi să nu mai fie vi- 
sibile gi posibil de constat prin mijlâcele de coloraţiune cu anilină, Şi 
pentru a, adeveri acestea, dânsul a produs o serie de abcese progresive 
pe epuri, şi a vădut că, zoogleele în suspensiune, din centrul abeeselor, 
nu se mai colorai, fiind atrofiate şi părând a nu fi formate de cât de 
0 masă, granul6să; pe când bacţeriile din păretele aceluiaşi abces erau cu totul caracteristice.



Fig, 3 (PL) 

  

  
    
    Stab grof 7. VSocacă,. 

Secţiune în pielea din peretele unui abces eald. 

Examinată cu obj. 3 Apochromat şi ocul 4 compens. Zeiss. 
1. 1. Stratul cornos al epidermului îngroşat şi exfoliindu-se în 

plăci mai mari. 
2. 2. Celule cu granulaţiuni de eleidină. 
3. 3. Secţiune oblică în un bulb pilos şi teaca sa cu eleidină a- 

bundentă. 
4. 4. Epiteliile din stratul luf Malpighi. Mai multe din celule pre- 

sintă, lamărime mai însemnată, diferite fase ale divisiunei prin Kariokinesă. 
5.5. Țesutul dermic (chorion) normal. , 
6. 6. Aglomeraţiuni de leucocite mono și polinucleare, formând 

focare mici. 
7. 7. Massă enormă de leucocite îndesate tot mai mult, formână 

o zonă densă de ţesut granulos în jurul colecţiei adecă aşa zisa mem: 
brana piogenică. 

8. 8. Acumularea celulelor de puroi e şi mai mare, țesutul con- 
junctiv dilacerat, se formează colecţia purulentă.



DESPRE ABCES 
(CONTINUARE) 

Lecţiunea II. 

Domnilor, 

| Astădi vom termina tot ce este relativ la abcesul cald, începând 

cu ultima din cele trei părţi din care dânsul se compune: 

IIl) Părătele abcesului. Câte o dată este format numai de faţa 

internă a ţesuturilor pe care puroiul le-a depărtat. Dar alte dăţi este 

forte manifest şi represintă o adevărată, membrană, formată de făşiile 
țesutului conjunctiv ramolit, făşii cari sunt împinse prin acumulaţiunea 
globulelor albe, comprimate şi ele la rândul lor de puroiii, şi unite 

printr”un strat de fibrină. Acesta formâză ceia ce Home dar mai ales 

Delpech a numit; membrana piogenică. 

Pe o secţiune microscopică a acestei membrane, vom vedea, cele 

două elemente esenţiale ale abcesului: leucocitele şi microbii. Aceştia 
din urmă se găsesc abundent şi une-ori exclusiv concentrați în părete ; 

iar leucocitele sunt polinucleare şi mononucleare (fagocitele Metschni- 

coff). Ele se afla în poliferaţiune prin segmentaţia nucleilor; une-ori 

kinetică mai adesea, ori însă atipică. Şi tocmai aceste poliferaţii explică 
îngroşarea mai mare saii mai mică a păretelui abcesului (membrana 

piogenică).—(Veqi fig. 3, planşă). 
Trebue însă să ştim că sunt unele casuri unde abcesele pot fi 

lipsite de părete propriii adică de membrana piogenică. 

Ast-fel, membrana piogenică lipseşte la începutul abcesului cală. 

Dacă în adevăr în acest moment facem o tăetură perpendiculară pe 

păretele abcesului, vedem că păreţii s& nu sunt altceva de cât însuşi 

țesuturile regiunei în mijlocul cărora puroiul s'a produs, ţesuturi im- 

pregnate de 6re-care cantitate de limfă plastică; şi tocmai mai târzii 

prin diferite modificaţiuni ajung să constitue o adevărată membrană. 

De asemenea când abcesul s'a desvoltat 16rte repede, iarăși nu 

găsim membrană piogenică. Şi în fine, când inflamaţia coprinde părţi 

unde țesutul celular presintă o textură cu totul lamel6să, precum de 

esemplu dorsul piciorului sau al mâinei, în tecele musculare etc. 
acolo încă puroiul nu este conţinut întrun învăliş complect, căci limfa 
plastică, depusă la periferie de aceste ţesuturi prea laxe şi lamei6se, 

nu este suficient capabilă pentru a, servi drept mijloc de susţinere a
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puroiului. In definitiv, pretinsa membrană piogenică este o membrană 
consecutivă formațiunei puroiului, iar nici de cum formativă a acestui 
lichid. Cu alte cuvinte este efectul iar nu causa, supuraţiei, după cum 
sușținea Delpech. Şi ca probă avem următârea esperiență a lui Van 
Buren: Daca, după ce am uscat bine, prin mijlocul unui tampon de 
bumbac saii ori-ce altă substanţă absorbantă, suprafaţa unui ulcer 
acoperită, de granulaţiuni ; daca zicem, supunem aceste granulații ast- 
fel uscate la, acţiunea unui iritant, presărând d'asupra puțină, sare or- 
dinară sai apropiind de ele un fer încăldit până la roșii, aţunci nu 
vom întârzia să constatăm miriade de mici picături cari exudeză ca 
şi o adevărată sudâre pe suprafaţa, granul6să, Și puind sub microscop 
o picătură din acest lichid, el ne va arăta că e compus dintr'un mare 
număr de leucocite, care de fapt nu e de cât puroii. 

De aci resultă că suprafaţa granul6să nu este absolut indispen- 
sabilă pentru producţiunea puroiului, de 6re-ce acesta pote să ia na- 
ştere şi fără dânsa. 

Fenomenele ce abcesul determină asupra organelor cu cari se află în 
contact. a) Prima, influență este asupra țesutului celular ambiant, care se 

„înfiltreză de serositate şi pote chiar de puţin sânge. De aci va resulta 
tot-d'a-una, un edem împrejurul abcesului, edem ce de multe ori ne ser- 
vesce pentru a stabili un diagnostic dificil. 

d) Când abcesul se desvoltă în jurul unei membrane serâse, acâsta 
se îngroşe prin depunerea, țreptată de limfă plastică la suprafaţa, sa; 
iimfă care se pâte transforma, în adevărate straturi membrandse mă- 
rind ast-fel grosimea, serâselor. Acâstă îngroşare de nouă formaţiune 
este de o importanţă capitală, mai ales în abcesul ficatului, al păre- 
ţilor toracică şi abdominali, unde graţie acestui deposit plastic cele dou 
foiţe ser6se — viscerală, şi parietală — se îngr6şe şi se lipesc între den- 
sele, formând ast-fel o barieră, puternică contra puroiului de a nu cadea, 
în interiorul cavității abdominale sait toracice, ceia ce ar determina, 
mGrtea individului. Se dice că fiul marelui chirurg J. L. Petit a murit 
din causa deschiderei unui abces în plevră, tocmai pentru că acestă 
barieră n'avusese timpul să se fi stabilit, 

c) Unii chirurgi între cari şi Cloquet, susțineai că puroiul putea, 
contactul săi să denudeze 6sele şi să le necrozeze. Dar acestă credință a, găsit un puternice contradictor în Boyer care dicea: Când țesutul celular ce acopere un os se inflameză şi supur6ză, periostul se îngrâşe şi garantâză osul de contactul puroiului. Acest lichid nu are de ait-fel nici o calitate iritantă şi încă mai puțin distrugătâre, când succede unei inflamaţiuni flegmonsse, Şi când nu a fost expus în contact cu aerul. Daca la, deschiderea, unui abces agedat pe un os, găsim 

prin
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acest organ cariat sai necrosat este că, substanța os6să, a fost de la . 
început afectată şi că abcesul în acest cas trebue considerat ca efect 

iar nici de cum ca o causă a alteraţiunei osului. De altfel, toți autorii 

sunt de acord adi, că în adevăr puroiul nu are nici o acţiune asupra 
sistemului osos. 

e) Acelaşi lucru se credea, şi pentru artere şi vene că adică, vasele 
acestea, fiind în contact cu puroiul, păreţii lor puteai să se ramol6scă, 

să se altereze şi să fie supuse la leziuni anevrismatice. Esperienţele 

aii probat contrariul. Şi în special Bârard a citat câte-va fapte incon- 
testabile unde arterele, nu numai că rămăseseră intacte în mijlocul 

părților inflamate şi supurate, dar erai cu păreţii mai îngroşaţi, grație 

acelor deposite de limfă plastică despre care deja am vorbit. Ba ce 

este mai mult, Nelaton a tras din aceste fapte şi din esperienţele sale 

proprii conclusia că, putem practica legătura, capetelor arteriale în sânul 

unei plăgi care supureză, având păreţii destul de resistenţă. 

Cu tâte acestea, Liston relatză casul unui copil limfatic, de 12 

ani, care având un abces lateral al gâtului, a găsit artera carotidă, pri: 

mitivă, perforată într'unul din păreţii săi. 

Monod iarăşi a cules câte-va casuri unde, arterele şi venele s'aii 

găsit deschise într'un focar de abces cald, mai ales la gât şi la fosa 

poplitee. Acestă comunicare a arterelor şi venelor cu abcesele, pot să 

dea, loc saii la o varietate de anervism falş, sau la emoragii mortale. 

In ori-ce cas, asemenea accident fatal sa observat mai ales în abce- 

sele profunde ale gâtului, strangulate de aponevrosele cervicale. 

Un lucru însă putem constata: că leziunele acestea, vasculare, se ob: 

servă mai mult la, indivizii cari ai zăcut de febre grave, ca scarlatină, 

rugeolă, tifos, etc., sai cachectici; şi unde abcesul, începând cu încetul şi 

întrun mod rece, de o dată trece în starea acută. Este probabil deci; 

că aci perforaţiile vasculare se datoresc mai mult acţiunei microbilor şi 

în special bacilului tuberculosei, de cât simplului contact al puroiului. 

/) Nervii, de şi par a nu suferi vre o alteraţiune de puroiul abce- 

selor, în unele casuri însă, fie că supuraţia să esercită într'un mod mai 

serios, fie că sensibilitatea iritativă a cordonului nervos e mai mare, 

resultă turburări funcţionale forte importante. Ast-fel Berne spune a 

fi observat o paralisie a facialului, în urma unui abces cald în nivelul 

corotidei, la o fată tânără. 

9) Muschii de asemenea sunt forte refractari la acţiunea puroiu- 

lui; ca, probă vedem fâşii grâse musculare, remase intacte în mijlocul 

unor abcese profunde ale membrelor. Tot acelaşi lucru putem dice şi 
despre resistența, aponevroselor şi tendânelor, care adesea este destul
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de pronunțată, puroiul neputând produce de cât o simplă exfoliaţiune, 
dar fără distrugere. 

Etiologia. — Ştiinţa, modernă, ne-a probat întrun mod evident că mi- 
crobii sunt singuri! şi adevărații agenți af ort-cărei supuraţiuni precum 
şi a tutulor accidentelor febrile şi infecţidse ce pot complica plăgile 
chirurgicale. Faptul este aşa, de adevărat în cât Straus, a demonstrat 
prin numerâse esperienţe că, ort-ce injecţiune subcutanată de tereben- 
tină, unt de croton, apă ferbinte ete., nu este capabilă de a da, infla- 
maţiuni supurative; şi că ori de câte ori 's'a, găsit puroiii, sa con- 
statat în acelaş timp, presenţa numeroşilor microbi, luaţi, fie din in- 
strumente sai din lichidele întrebuințate pentru experienţă. 

Pe de altă parte, Ruijs (1885), a arătat că, un amestec de părţi 
egale de unt de olive şi unt de croton sait esenţă de terebentină, in- 
troduse în camera anteriră a ochiului, nu determină de cât cel mult 
un exudat fibrinos, fără supuraţie ; pe când un fir de mătase încărcat 
cu 0 cultură pură de stafilococi piogeni, tot-deauna, determină des- 
voltarea unut //popion. 

Knapp a făcut şi dânsul, experienţele următâre: pe un ochii de 
epure, a determinat o plagă, într'un mod fârte riguros antiseptic fără 
să obţie cea mai mică urmă de supuraţie. Pe cel alt ochii, cu tâte 
că plaga a fost făcută tot în aceleaşi condițiuni antiseptice, introdu- 
când însă un stafiloccocus aureus a obţinut supuraţie, în care a găsit 
microbul inoculat. 

„Garr, în timpurile din urmă, a avut curagiul să'şi inoculeze cul- 
turi de stafilococi, provenind dintr'un puroii de osteo-mielită, şi a 
suferit o inflamație supurativă, forte gravă. 

Kocher, Cornil şi Babeş, Cheyne, Koch şi Klemperer, care a câş- 
tigat concursul pus de facultatea din Berlin, recunosc aceiași causă, 
atribuind patogenia puroiului exclusiv microbilor. 

Deci, cu t6tă opiniunea, susținută de unele înalte capacităţi ca Recklinghausen şi Pasteur că sar putea obține une-ori supuraţie fără intervenirea, fatală a microbilor, noi putem conchide că, tote causele mecanice, fisice, chimice, etc., nu sunt de cât cause aparente, căci ele nu lucrâză fâră intervenirea, şi străbaterea microbilor în ţesuturi sai organism; şi că numar aceşti microbi formâză unica şi singura causă reală, a, ori-cărei inflamaţiuni Supurative, fie dânsa or cât de banală, 

Aceşti microbi străbat în corpul uman prin căile respiratorii, tu- bul digestif sai suprafaţa tegumentelov. Ori-care ar fi însă calea, se cere ca condiţiune indispensabilă o Poriă de intrare ce ni se represintă : fie printr'o plagă, sait chiar cea mai ușOră sgârietură a unuia din aceste
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sisteme. Dar une-ori microbul se introduce în organism prin intersticiul 
celulelor epiteliale, numai prin simplul fapt al unor frecări, precum 
de esemplu în şancărul indurat sai mâle. Alte dăţi, dânsul pare că 
se inplanteză d'adreptul în mucâsă şi determină o inflamațiune mai 
mult sai mai puţin vie, fără excoriaţiune prealabilă, precum în ble- 
noragie, difterie, disenterie etc. Şi când prin tâte cercetările nu putem 
descoperi porta, de intrare a acestor ființe infinit, de mică, „atunci pu- 
tem recurge la teoria lut Verneuil, care admite că în organismul nos- 
tru există microbi în stare latentă, dar cari la un moment dat, fără 
leziune apreciabilă, din inofensivi ce erai, pot să reînvieze și să pro- 
ducă : fie b6le inflamatorii cu supuraţie, saii o redeşteptare a unei dia- 
teze vechi. 

Bacteriile acestea, îndată ce aii intrat în organism, îl infecteză. 
După unii, microbi avănd facultatea de a se multiplica întrun 

mod prodigios, gen6ză ematosa şi turbură mecaniceşte circulaţiunea 
sângelui. 

După Hieter, turburarea, circulaţiunei provine din dilataţiunea, 
vasculară şi acâsta, din causa, distrugerii tunicei musculare a vaselor, 
graţie unei acţiuni speciale a microbilor. 

Cornil admite trombosele ce microbii determină în vase, trombose 
cari pot provoca infarcte, iar acestea, abcese. 

» Din constatarea presenţii microbilor în celulele ţesuturilor Şi leu- 
cocite, a eşit teoria fagocitică susţinută mai ales de Metschnikofi, care 
a studiat asupra animalelor acestă luptă intre elementele organismu- 
lui şi bacterii; luptă, în care ele pot să fie învingătore sai învinse; 
de unde mârtea sai viaţa. Acest autor a văzut întrun mod manifest 
microbii absorbiți de leucocite şi întru cât-va mâncaţi de acestea, 
Supuraţia deci, apare sai dispare după cum celulele ajung sai nu, a 
distruge microbii, 

După Cornil şi Babeş, bacteriile, fie că aparţin stafilococilor sai 
streptococilor, ai proprietatea de a transforma albumina insolubilă a 
țesuturilor animale(?) în albumină solubilă, în peptonă ; lucru prin care 
se favoriseză ramolirea şi lichefacţiunea țesutului conjunctif. Şi eată 
după aceşti autori, mecanismul formărei unui abces: Primul focar în 
care bacteriile s'a multiplicat —ramolind țesutul vecin, determind o 

iritaţiune în urma căria urmeză distensiunea nevro-paralitică a vaselor 
capilare şi o diapedesă a celulelor limfatice — constitue deja un mic 

abces. Acesta se însoţeşte de o reacțiune inflamatorie cu difusiunaa 

microorganismelor în spaţiurile limfatice intrafasciculare, precum și în 

căile limfatice şi sanguine. O regiune mai mult sait mai puţin întinsă, 

este astfel coplesit şi se formeză succesiv noi focare cari se reunesc
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pentru a constitui o infiltraţiune difusă sau un abces mai mult sai 

mai puţin voluminos şi bine colectat, | 
După Bouchard însă, Charrin şi alţi autori moderni, mecanismul 

producerii puroiului şi deci al abcesului, sar datora faptului că: bacte- 

riile sait microbil supuraţiei, secretsză substanţe chimice cari, pătrun- 

Qend prin simpla absorpţie în torentul circulator, esercită o acţiune 

specială asupra păreţilor vasculari, producând vaso-dilataţie, în urma 

căria, stomatele capilarelor se măresc, leucocitele es prin ele în canti- 

tate considerabilă, se revarsă în ţesuturi formând globule de puroii, 

cari colectându-se constitue abcesul. Pe aceste idet se bazâză şi defi- 
niţia puroiului ce deja am dat. , 

Presenţa şi raporturile acestor microbi cu leucocitele şi celulele 
ţesuturilor se vede în fig. 4 (plange). 

Simptomatologia. — A bcesele se împart dupe sediu în: superficiale, 

sub-aponevrotice şi parenchimatose. 
Când abcesul e superficial, ni se presintă ca, o tumoră cu centrul 

ramolit, iar baza puţin îndurată. Pielea este de o culâre violacee îm- 
prejur, iar la centru alburie. 

Nelaton insistă asupra unei erupţiuni de sudamină ce s'ar forma. 
în jurul abcesului, precum şi a presenţei unui edem. 

Caracteristica însă, este existența, fluctuaţiunăi. 
Când abcesul este sub-aponevrotic, fluctuaţia e forte grei de con 

statat, ast-fel că ne bazăm mat mult pe semnele raţionale, adică pe 
antecedente. Aci mai ales, edemul părţilor vecine jâcă un rol cu totul 
important, | 

Iar când abcesul e parenchimatos, dificultăţile sunt şi mai mari, 
din causa, lipsei aprâpe totală a simptomelor fisice locale; aşa că nu 
ne remâne de cât simptomatologia funcţională, care ne pote trăda le- 
ziunea. Aci, unit patologiştt pun mare preţ pe transpiraţiunile abon- 
dente ce bolnavit încârcă în nivelul peptului, în momentulicând supu- 
raţia se realizâză. ŞI în adever, în abcesele profunde'a regiunei pelviene, 
aşa de frecuente la femeile parturiente, se pote constata fârte des exis- 
tenţa acestut fenomen; dar lucrul nu e tot-deauna constant. 

In ori-ce caz, trebue să ştim că formațiunea, puroiului ni se pre- 
vesteşte printr'un grup de fenomene dintre cară, unele ne fac a pre- 
supune supuraţia ; altele ne anunţă că puroiul e pe cale de a se forma; 
iar altele, în fine, că puroiul e complect format. 

Şi să luăm ca exemplu flegmonul obicinuit, 
Daca inflamaţia ocupă o regiune prev&dută cu o cantitate mare 

de ţesut gresos sai de o rățea vasculară, abondentă ; daca acest proces 
inflamator ne presintă un mers forte repede; daca dânsul trece prin
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Preparaţiunile din puroiul recent al unui abces flegmonos, întins pe la- 
melă şi fixat, 

1. 1. Celule mononucleare, în bună stare. 

2. 2. Celule leucocite polinucleare (nuclei în treflă.) 

3. 3. Celule cu prelungiri protoplasmatice, fixate în momentul mişcărilor 

amiboide. 

P
 . Proliferaţie prin segmentare directă (amitotică) a nucleilor. 

. Stafilococcus piogenes aureus în grupuri caracteristice. 

. Streptococcul piogen în lanţuri, 

+ Formaţiune de vacuole în corpul protoplasmei celulare, devenit mai 

granulos, şi chiar în nuclei, prin alteraţia datorită bacteriilor. 

8. 8 Nucleii celulelor devin puţin colorabili — iarăși consecinţa a stărel lor 

patologice. 

9. 9. Desagregarea progresivă a celulelor, până la fasa ultim&,—detritus,— 

presintându-se mai adesea în vecinătatea coloniilor bacteriene. ” 
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I) a) celule moarte ne-tratate cu acid-acetic. 

b) Celule moarte tratate cu acid-acetic. (gură de trefle) 

II) Diferite faze de regresiune gresoasă a puroiului până la transformarea 

sa în emulsiune sai detritus lăptos (d. e.) 

III) Corpusculi de puroiă plini cu granulaţiuni gresoase (corpusculi tuber- 

culoşi at lui Lebert).
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tote peri6dele de evoluţie şi atinge cel mai înalt grad de intensitate 
întrun timp scurt; daca în fine durerea capătă caracterul pulsativ Şi 
devine insuportabilă pentru bolnav ; atunci, suntem în drept a binui 
că inflamaţia, cu multă probabilitate, are să se termine prin supuraţie. 

Pe de altă parte, daca durerea, de şi pulsativă, începe însă a'şi 

perde din intensitate; dacă tumetacţia, roşiaţa şi căldura, locală încep 
şi ele a, descresce puţin câte puţin ; daca pe lângă acestea tumora în 
totalitate sau întrun punct Gre-care începe a se înmuia; daca în fine 
bolnavul începe a fi coprins de febră, care, în casul de față, devine 
forte violentă, însoţindu-se adesea, de delir şi agitațiuni ; daca, accesul 
vine mai cu deosebire spre seră şi este precedat de unul saii mai 
multe fris6ne, un fel de oripilaţiuni ; atunci, tâte acestea, vor fi o probă 
aprâpe sigură că natura lucrâză în favorul supuraţiei; cu alte cuvinte 

că puroiul este pe cale de a se forma. 

Şi când în urma acestei de a doua peri6de, simptomele infla- 
matorii şi mai cu deosebire rogiaţa începe a perde din intensitatea 
lor; când tumora progresâză întrun mod continui în ramolire şi acesta, 
mai ales către centru, iar restul întinderei sale ne presintă încă acea 
impastare caracteristică; când tegumentele din mijloc încep a se subţia 

din ce in ce mai mult şi se ridică în formă de vârf; când, aplecând 

degetul d'asupra, simţim că aceste tegumente se lasă a fi deprimate 
Şi alunecă pe părţile subjacente ; când în fine prin palpaţie căpătăm 

sensaţiunea de fluctuaţie ; atunci, nu mai r&mâne nici o îndoială că pu- 

roiul este deja format şi se găsesce întro cantitate mai mult sai mai 

puţin considerabilă în mijlocul tumorei. 

Acestea sunt pe scurt fenomenele cele mai principale cari ne 

arată, diferitele peri6de a formaţiunei puroiului, fenomene uşor de con- 

statai când inflamaţia se desvoltă la exterior, avându'şi sediul în ţe- 

sutul celular subcutanat. 
Nu este însă tot ast-fel când procesul moibid se află în regiuni 

situate mai profund, precum în intersticiul muschilor, sub aponevrose 

tari, saii în organele splachnice, ca ficat, plămâni, plevră etc., unde, de 

multe ori supuraţia este deja formată fără să ni se manifeste la ex- 

terior prin nică un semn sigur. In casul acesta, semnele raţionale ca: 

durerea pulsativă, fiisonele neregulate, oripilațiunile şi febra vesperină, 

ne sunt de un mare ajutor. 
Diagnosticul este bazat exclusiv pe constatarea fluctuațiunei, fe- 

nomen care constă în sensaţiunea ce simţim şi care ne este transmisă 

prin dislocarea provocată a unui lichid conţinut într'o cavitate. Acâstă 

sensaţiune se obţine în dou& modurt diferite: prin lovive bruscă sai 

presiune alternatită.
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Prin lovitură bruscă este, când imprimăm cu degetele o lovitură 

repede pe unul din punctele tumorei; atunci, pe mâna aplicată, întrun 

punct opus, simţim o vibraţiune, o ondulaţiune sai ceia ce se nu- 

meşte undă or val de lichid (flot. fluctus din fluere, a curge). 

Pentru obţinerea, acestui lucru, se cer mai multe condițiuni de alt-fel 

cam greii de împlinit : trebue ca colecțiunea purulentă să aibă o întindere 

„destul de mare; lichidul să fie abondent; păreţii abcesului puţin groși, 

nu mult întinşi; iar cavitatea unică, adică fără despărţituri interidre. 

Prin presiunea alternativă este atunci când, cu o mână aplicată 

pe un punct Gre-care, deprimăm uşor tumora; iar cea-altă mână 

stă aplicată pe punctul opus întrun mod cu totul pasiv. După aceia, 

mâna pasivă o transformăm în activă şi viceversa. Lichidul ast-fel 

comprimat, neputându-se risipi, se va găsi împins şi va lucra asupra 

tuturor părţilor cavităţei şi va ajunge în cele din urmă a ridica uşor 

mâna, aşezată pe partea opusă a tumoref. 
Pentru buna, percepere a acestui fenomen se recomandă precau- 

țiunile următore: 1) Să aşezăm indicatorul și mediul ambelor mâini 

pe două puncte opuse ale tumorei şi la Gre-care distanţă unele de. al- 

tele; 2) Să nu ridicăm mâna care aşteptă presiunea provocatrice îna- 

inte ca acestă, solicitaţiune să fie produsă; 3) Să nu apropiem prea 

mult degetele, pentru că ar putea atunci si fie respinse lateral de 

părțile intermediare ; cu alte cuvinte să observăm bine ca lovitura să 
se exercite pe pulpa degetului iar nu pe părţile sale laterale; 4) Să 
nu ne înşelăm de o ridicare în masă a părţilor explorate. 

Când însă colecţiunea este profundă, lăţită sub aponevrose resis- 
tente şi muschi groşi, precum de esemplu în unele flegmâne ale copsei, 
atunci, aplicăm pe lat ambele mâni în nivelul tumefacţiunei şi respin- 
gem direct prin una din ele tot ce se găseşte de desubt. Daca atunci 
există lichid, densul va fi silit să fugă şi va întinde porțiunile com- 
primate ale buzunarului ridicând ast-fel mâna pasivă. Exploraţiunea 
acesta va trebui făcută nu numai în sensul direcţiunei fibrelor mus- 
culare, dar şi în diferite alte sensuri pentru a evita, ori-ce er6re. 

Un alt mod de a căuta fluctuaţia, este când ne găsim în faţa 
unor colecţiuni prea mici de puroii, sati când sunt aşezate în regiuni 
prea profunde ca: farinx, vagin, anus, şi unde nu putem introduce 
nici două degete. Atunci, esercităm o presiune bruscă pe vârful tumo- 
rei cu indicatorul mânet drepte de esemplu ; ce se întâmplă? lichidul 
respins, va veni să isbâscă păretele opus şi va, determina o lovitură 
sub degetul apăsător. Acestă sensaţiune este ceia ce Lisfranc a numit, 
choc en retour, adică contra lovitură şi care ne arată aprpe sigur pre- 
senţa unei colecţiuni de lichia.
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Alte dâţi, puroiul ni se manifestă numai printr'o simplă depre- 

sibilitate particulară a pielei subţiate, care cedeză într'un punct limitat, 

pe când împrejur tegumentele remân încă rigide. 

In fine, une-ori şi în special în ahbcesele profunde, precum ale 
prostatei, ork-ce fluctuaţie e imposibil de perceput şi nu ne remâne 

de cât simptomele generale şi durerea locală la presiune, ce ne conduc 
la. diagnostic, 

Trebue iarăşi să spunem că sunt unele casuri unde cu tâtă sen- 

sațiunea de fluctuaţie nu avem însă puroii. Ast-fel: în inflamaţia ba- 

zei falangei ungueale, în aceia a articulaţiilor ingorjate, în aceia, a feței 

posteridre a, degetelor precum şi pe dorsul mâinef şi picidrelor. 

De asemenea, multe tumori solide ca: sarcâme ramolite, grămezi 

de fungosităţi, lipome, etc., apoi unele ţesuturi normale ca: mese 

musculare, teci aponevrotice îngroșate şi comprimate pe planuri os6se 

subjacente; muschii cpsei și muschiul pedios, daii o "fluctuaţie care 

însă, s'a numit falsă, dar care nu e mai puţin adevărat că ne pâte 
adesea induce în erdre. 

Pentru a evita erorile, vom avea tot-deauna present în spiritul 

nostru, că abcesul cald clasic, va poseda tot-deauna, cele patru semne 

cardinale ale inflamaţiei, adică tumor et rubor cum calore et dolore, 

lueru ce în fluctuaţia falsă nu există, de cât în parte, iar nu ast-fei 

combinat şi însoţit de o reacţie generală. 
Trebue însă să ştim că cu totă presenţa, acestor elemente, diag- 

nosticul abcesului este câte odată imposibil. Şi nimic nu ridică sait 

compromite reputaţia unui chirurg de căt diagnosticarea acestui pu. 

roiii, ce une-ori e de o facilitate extremă, chiar pentru ori-ce elev în- 

cepător. Dificultăţile se întâmplă mai ales în abcesele basinului, a pros- 

tatei, a, fosei ischio-rectale şi a regiunei ischinelor. 

Dar nenorocirea e şi mat mare, când ne închipuim că abcesul, o 

afecţiune aşa de ușsră, se pote confunda cu cea mal gravă b6lă, adică 

cu anevrismele. 

Şi lucru curios, acâstă greşelă mortală a fost comisă de cele mai 

mart celebrităţi. Ast-fel vedem pe Ferrand, Desault, Pelletan Dupuy- 

tren, Boyer, Pirogofi, înfigând bisturiul in anevrism, crezând că des- 

chide abcese. 

Cu toţii ştim cum regretatul nostru profesor Turnescu, al cărui 

intern am avut ondrea de a fi, cum acâstă capacitate recunoscută 

prin erudiţiunea şi precisiunea sa, în diagnostic, a deschis un ane- 

vrism al carotidei interne, luându'l drept abces retrofaringian. 

Şi acesta după o practică, de 30 de an! de chirurgie! Acestă, erore 

a contribuit săi închidă cariera sa bătrână, dar imaculată până aci.
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Dar acelaş lucru s'a. întemplat lui Broca, care pe cât ştii, a des- 
chis unui Român la Paris, un abces al amigdalei, pe când în realitate 
era un anevrism, ceia ce a produs mârtea individului, 

Bergmann din Berlin, deschide şi el o presupusă angină flegmo- 
nosă, dar individul mâre imediat de asfixie; şi autopsia arată un ane- 
vrism al carotidei interne (Barwell). : 

Am citat aceste casuri numai pentru a, fi preveniţă, remâind a, in- 
sista asupra caracterelor distinctive a acestor afecţiuni, când vom vorbi 
despre anevrisme. 

Pronosticul depinde bine înţeles, de sediul, de raporturile abeesu- 
lui cu organe importante; de cause, de întindere, precum şi de cir- 
cumştanţe cu totul individuale. Este dect inutil a insista asupra aces- 
tor puncte. Chestiunea mai importantă este: ce devine abcesul lăsat la mersul s&i natural ? 

Câte odată, de şi rar, se p6te ca, dânsul să se micşoreze treptat 
şi după cât-va timp să dispară complect. În acest cas se produce mai întâi absorpţiunea, părtei sale serdee, iar globulele purulente trecând prin degenerescenţa, granulo-gres6să pot să se resârbă şi ast-fel abce- sul să dispară cu desăvârşire. 

Vă declar că *mi vine grei a admite acest lucru susţinut de unii autori. In adevăr, leucocitele odată eşite din vase, nu mai pot reintra în organism, căci, daca—lăsând la o parte cele-lalte leziuni — n'am lua, 
în consideraţie de cât faptul că dânsele, transformate în puroiii, capătă 
un volum mult mat mare de cât îl aveati în starea normală, evident Că nu vor mat putea să intre din nou prin aceleaşi orificiuri (sto- mate), prin cari ai eşit. 

Socotesc deci, că acele casuri de resorpţie de abcese, eraii pur şi simplu fenomene de transudaţie sati exudaţie inflamatorie. Am ur- mărit forte mult acest lueru şi nică o dată n'am reușit, prin tâte mijl6cele întrebuințate ca 1epaos, compresiune etc., să obţin resorpția unui abces constatat, ori cât de mic era. Am obţinut însă resorpţia părţilor indurate ce formaii baza, abcesului, remâind acesta mai bine limitat şi degajat, de părțile profunde ; dar pe el însuşi nici o dată, Tendinţa cea maj obicinuită, a, abcesului, este de a se deschide către părţile exteridre. Şi acesta, se face prin două căi: prin cale fi- sică şi vitală. Prin cea, fisică, este atunci când țesuturile fiind neîncetat împinse, trase din tâte părțile şi subţiate î mulaţiunea gradată a puroiului, ele finesc î şi astfel abcesul se deschide la exterior s tenţa e mai mică. 

n cele din urmă a se rupe 
au la interior, unde resis- 

Prin calea vitală este atunci când în urma, presiunei lichidului,
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vasele capilare se comprimă, circulaţia se genâză, sosirea materialuri- 
lor nutritive se suprimă, şi de aci o gangrenă moleculară a ţesuturi, 

lor, în urma căria ele se pot perfora. Fenomenul acesta, a fost deja 

întrevăzut de Hunter pe care dânsul îl numea absorpțiune uicerativă- 

absorpțiune întersticială sai disjunctivă. 
Tratamentul. — De sigur, nu ne vom conduce de vechile idei că pu- 

roiul, fiind un depuratif al organismului, trebue respectat, căci prin el 

materiile pecante ar eşiafară din corpul nostru. Ştim în adevăr ce rol a 

jucat acâstă credinţă şi cum 6menii îşi provocaii supuraţiuni intermi- 

nabile, prin aplicarea de fântănele şi setâne (panglici) cu scop de a fi 

preveniţi de b6le saii o bătrâneţe prematură. Azi din contra, puroiul e 

considerat ca un produsivătămător sănătăței prin alteraţiunile şi dege- 

nerescenţele viscerale ce produce, şi deci trebue să căutăm cât mai 

repede a'l extermina, 
Prin urmare, singurul tratament constă (luând totuşi în consi- 

deraţie unele cerințe de estetică) în a practica o deschidere largă şi 

antiseptică a abcesului, imediat ce sa constatat existenţa sa. După 

deschidere, vom răzui prudent, cu lingura lui Volkmann, fungosităţile 
din cavitate; vom face largi spălături; şi nu uitaţi atingerea păretelui 

cu o soluţie de acid fenic 10%. 

Când e posibil, veţi face sutura incisiel puind saii nu, tub de dre- 

nagiii. Şi daca am lucrat; bine, fârte adesea printrun bandagiii com- 

presiv, obţinem reunirea, perfectă prin prima intenţie. 
Aţi văzut şi trebue să ştiţi că, une-ori diagnosticul abcesului e 

de o âificultate extremă. In casul acesta, nu trebue aşteptat prea mult 

pentru ca fluctuaţia să devie manifestă; căci consecinţele pot fi desa- 

strose, prin desorganisarea, întinsă a ţesuturilor şi chiar infeţia gene- 

rală a organismului. 

In asemenea, casuri de îndoială, incisiunile magistrale largi şi pro- 

funde, recomandate de Dupuytren, adesea scapă viața bolnavului. In 

adevăr, prin aceste incisiuni, cari trebue să mârgă până la apone: 

vrosă, se înlesnesce drumul puroiului, daca se găsesce la o adâncime 

mare; căci a IL sai III zi, dânsul începe să iasă prin vre un orificii, 

saii vine să bombeze în fundul plăgei, când forte uşor se pote des- 

chide. Dar chiar daca nu ar exista puroiii, aceste incisiuni încă sunt 

de un mare folos, căci tăind bridele conjunctive şi fibrose, determinăm - 
o degorjare a părţilor, suprimând ast-fel durerile atroce; pe de altă 

parte, prevenim sfacelul, prin sfărâmarea strangulărei de care erai 

coprinşi nervii şi vasele sanguine. 
Printre multele casuri ce am tratat ast-fel, a fost şi o domnă 

de 65 de ani Safta Cirişianu, care, în urma unor emoroide ulcerate, că-
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pâtase o limfangită ce se complicase de un flegmon profund, quasi 
difus, al fesei stângi. 

Acâstă regiune, tare, durersă, şi forte roşie, îi cauza nişte du- 
reri atroce şi fris6ne violente, fără să existe cea mai mică urmă de 
fluctuaţie, De sigur, daca aş fi aşteptat ca acest semn să se mani- 
feste, aş fi avut neapărat un sfacel, bolnava, fiind destul de bătrână 
Şi debilă. Am practicat deci o largă, incisie până la, aponevrosă, făra 
însă să fi eşit nici o picătură de puroiu. Resultatul imediat a fost su- 
primarea durerilor, bolnava putând să dârmă liniştită; iar a, doua zi, 
scoțând tampânele, puroiul care era numai în stare de infiltraţie, a 
început să iasă, treptat în zilele următore, prin mai multe orificiuri, 
întocmai ca dintr'un antrax, Regiunea, devenită, din ce în ce mai mâle, 
roşiaţa şi febra ai dispărut; iar bolnava s'a vindecat întrun timp forte scurt, când se putea ca viaţa să”i fie în pericol. 

CHESTIONAR 

Definiţia inflamație. Deosebirea, ment, empyem, vomică şi hypopion. D roth. Diviziunea, abceselor după vechii 
circumvecine, secundare repeji, 
cald şi părţile din cari se comp 
Billroth. Formele cavităței şi u 

între abces, infiltraţie purulentă, epanşa- 
efiniţia abcesului după, Denonvilliers şi Bill- 
autori şi cei moderni. Abcesele critice, 

monomicrobice şi polimicrobice. Sediul abcesului 
une. Modul formărei cavităţei după Rindfleiseh şi 
nele particularităţi. Conţinutul abcesuluj, Definiţia puroiului. Puroiii de bună şi rea natură. Partea solidă a puroiului şi diferitele elemente ce conţine : celule vii şi celule mârte; corpil granuloşi ai lui Glige; globule pioide ; nucleina. Partea lichidă a puroiului. Acidul piique, piina şi fibrina din puroi. Varietăţile şi degenerescenţile puroiului. Varietăţi după organ, con: sistenţă, miros, colore; causele şi mecanismul acestor varietăţi precum şi diferi- tele teorii ce s'au emis. 

Acţiunea, locală şi generală a puroiului asupra organismului, Proprietatea flogogenă şi pirogenă. Teoria şi esperienţele lui Chauveau; teoria lui Vernouil şi 

4 1 l ) piogenică nu secreteză puroiu ; espe- riența, lui Van-Buren. Acţiunea puroiului asupra, tesutului celular; membranelor serose, Gselor, vaselor sanguine, muschi, aponevrose, nervi ete, Etiologia. Espe- Garr6 ete. Supuraţie fără microbi nu există. Diferitele căi şi moduri de penetraţi i ilor î j ini 

 



DESPRE ULCERAŢIUNE ŞI ULCERE 

Lecţia III. 

Domnilor, 

Ulceraţiunea a preocupat fârte mult spiritele autorilor, şi de 
aeia chiar azi, dinsa, formâză un punct subtil în patologia chirur- 
gicală,. 

Dar mai 'nainte de a defini ulceraţia, să ne închipuim un agent 
Gre-care, fie el format în țesuturile n6stre, sai introdus din lumea 
exțernă. 

Dacă, acest agent este antipatic organismului, dînsul va, provoca 
0 reacțiune, şi ca, atare, natura. va căuta prin diferite procedee să'l 
elimineze, să dea, afară din sânul săti. 

Şi pentru înlesnirea subiectului să luăm ca esemplu puroiul. Ce se 
întâmplă în adevăr cu acest produs morbid dacă 1 lăsăm la mersul 
săă natural ? 

Am arătat deja că dupe unii autori—dar în mod cu totul escep- 
țional şi în afară de credințele n6stre — dinsul, trecând prin diferite 
evoluţiuni, pote să se resârbă, să dispară, In imensa majoritate a ca- 
surilor însă, puroiul o dată format nu se mai resârbe, ci se colec- 

tâză formând un abces, ai cărui păreţi, subţiindu-se din ce în ce mai 

mult, finesc prin a se perfora, determinând o deschidere prin care 

dinsul iese afară din organism. 

Ei bine, acest fenomen patologic, acâstă soluție de continuitate, 

ce se produce în mod spontanai la suprafaţa sai adâncimea ţesuturilor 

nostre şi prin mijlocul căria natura aruncă afară corpurile: streine ce 

se găsesc în organismul nostru, portă numele de ulceraţiune. 

Pentru esplicarea mecanismului sai fisiologia patologică a a- 

cestui fenomen, s'aii emis mai multe teorii: 

35,809.— Par. chirurg. Dr. I. Kiriac. 3
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I) Teoria veche alui Galien sai a umoriştilor, consideră ulceraţiunea ca re- 
sultatul eliminărei ţesuturilor, în urma acţiunei corosive ce exercită, 
asupra lor un lichid vătămător, cu proprietăți iritante şi care se des- 
voltă în nivelul chiar a părţei ce se ulcereză. 

Fenomenul este cu totul identic, cu ceia, ce se petrece când pe su- 
prafața tegumentelor, punem un acid forte ca acidul sulfuric, azotic 
etc., şi care râde în mod mai mult sai mai puţin profund țesuturile 
asupra cărora se aplică. Vom reveni. 

ID) Teoria luă Hunter, astăzi părăsită, este de sigur cea mai in- 
geni6să, şi aceia care a jucat un rol forte important. Acest mare fi- 
siologist Englez, a căutat să stabilâscă o legătură strânsă între ulce- 
rațiune şi ceia ce se petrece în nutriţiunea normală. Dinsul zice: în 
natură, fenomenul atât de complex al nutriţiunei se pote rezuma în 
definitiv la dou& mişcări organice: O mişcare de composiţie, de _for- 
imaţie, representată prin asimilaţiune; şi o mişcare de descomposiţie, 
de deformaţie, representată prin desasimilațiune. 

Cu alte cuvinte am avea doi agenţi: unul absorbant — desasimi- 
lator; iar altul exalant sai secretoriii —asimilator. 

Cu cât agentul absorbant, prin vasele limfatice, tinde a consuma, 
țesutul nostru, cu aţât cel secretorii, prin vasele arteriale, exaleză 
materialuri nutritive, producând organului noui elemente pentru intre- 
ţinerea, sea. 

Şi viaţa normală sai nutriţiunea regulată, este tocmai resul- 
tatul jocului acestor doi agenţi: creştem, din causa preponderenţei 
mişcărei asimilatâre; rămânem staționar, când, echilibrul e perfect; şi 
incepem către declinul vieţei, când desasimilaţia, sau agentul absor- bant capătă preponderență ; şi în cele din urmă ne stingem, când a- cesi agent remâne singur în joc, fără intervenirea nici unei alte com. 
pensaţiuni exalante, 

Şi dacă de la general ne oprim la particular vedem că, grație distrugerei acestui echilibru, un ţesut viiă, fiind supus numai la, acţiu- nea agentului absorbant, va suferi o mişcare de regresiune putând cu timpul chiar să dispară, 
Ast-fel ne esplicăm disparițiunea gradată a unui organ sănătos, fără ca forma să fie alterată; ast-fel ne esplicăm în diferitele etăță ale omului atrofia timusului, a, testiculelor, mamelelor, uterului, al- veolelor dentare ete., când funcțiunea unor asemenea organe numai este necesară, saii când individul a ajuns într'o vârstă înaintată. 
Este adevărat că azi se objectâză lui Hunter că, tâte aceste lu- cruri sunt consecinţa, unei atrofii fisiologice, în urma căria, un organ ce numai funcţioneză, dispare, ca nemai fiind util, şi prin urmare nu
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are nimic .a face cu procesul ulcerativ; dar: totuşi, încă o dată, acestă, 

teorie nu remâne mai puţin seducătore. | 

Dar or cum ar fi, aplicând aceste date la esemplu nostru ce 

obţinem? că dacă aceşti doi agenţi sunt în echilibru perfect, atunci; 

păretele abcesului va continua a se hrăni, a se menţine şi a resista, 

până când puroiul, în virtutea diferitelor modificaţiuni favorabile a- 

duse de fluidele în circulaţiune, pâte să reintre în vase şi să fie ab- 

sorbit fără nică -un . pericol. El, probabil, este dus către organele 

secretorii sai către o suprafață tegumentară, de unde apoi, va fi 

asvârlit în afară împreună cu cele alte umori excremenţiale. A- 

tunci, neapărat, cavitatea o dată golită, păreţii săi se vor pune în 

contact, se vor lipi în virtutea unei inflamaţiuni adesive şi abcesul. 

dispare. | , 

Când însă agentul absorbant va remâne singur, sai! va predo- 

mina asupra celui exalant, atunci păretele abcesului se va consuma, 

din ce în ce, se va subţia pe fie ce minut. şi va termina prin a se 

perfora, iar puroiul va eşi afară întrun mod spontanat. In acest cas 

decă, puroiul nu va. nai trece prin căile naturale ca vase sai inters- 

ticiile organice; el nu va mai trece printr'o glandă, prin conductul 

săi excretor şi apoi afară din organism; el va trece acum prin a- 

câstă efracţiune, prin acâstă soluţie de continuitate numită ulcera- 

iune şi care, după. cum vedem, resultă din preponderența agentului 

absorbant. 

Eată dar ce este ulceraţiunea. Şi acesta, trebue să ştim, este 

modul cel mai frecuent prin mijlocul căruia, natura se descarcă de 

corpurile streine ce se formâză sai se introduc în organismul nostru. 

Căci puroiul, proectilele de armă de foc, resturile unui os cariat, ne- 

crosat sai fracturat întrun mod cominutiv, tote ies din organism 

prin acâstă cale. 

„Şi dacă distanţa între osul bolnav şi piele este ceva mai 

mare, atunci ulceraţiunea, formsză un canal organisat care ia nu- 

mele de Astulă; căci prin acelaş procedeii natura sapă, organis6ză şi 

întreţine ulcerele ca şi fistulele. Singura, deosebire resultă numai din 

raporturile ce se află între adîncimea şi lărgimea lor. Aşa, dacă a-. 

dîncimea este care predomină, zicem că avem a face cu o fistulă; iar 

dacă este lărgimea, cu un ulcer. Vom reveni. 

Acesta este teoria lui Hunter asupra ulceraţiunei, care trebue 

considerată: ca resultatul disparițiunei progresive a moleculelor organice, 

ce intră în torentul circulaţiunei, în virtutea predominenţei agentului ab- 

sorbant. Dinsul o mai numeşte şi absorpțiune ulcerativă. 

Şi în sprijinul acectei idei, Hunter, invoca, faptul că la suprafaţa
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ulceraţiunei nu se constată nici un detritus bine manifestat, căci ime- 
diat elementele desorganisate sunt absorbite de vasele limfatice, pen- 

tru ca în urmă să fie date afară prin diferitele căi emonctorii. Astăzi 

însă, microscopul arată cu totul contrarii şi anume că: suprafaţa, 

ulceraţiunei e plină de molecule ce reamintesc în mod perfect com- 

posiţia părţilor ce se ulcereză: pielea, muschii, nervii, ficatul, cere- 

brul, etc., ne vor arta elementele din cari sunt formate, imediat ce 
vor fi copleşite de fenomenul ulcerativ (vezi pag. 11). 

Tot acelaş lucru se întâmplă şi cu pretinsa identitate a lichidului 

„de la suprafaţa ulceraţiunei susţinută de Hunter. Şi aci iarăşi, mi- 

croscopul a arătat, că nu pote să existe absolut nici o analogie între 
un ichor canceros, 0 secreţiune pur mucâsă, muco-purulentă, sai de 
simplu puroi, ce fie-care pe rând e produs de o ulceraţiune. Ast-fel 
că, lichidul secretat va fi diferit şi va, presenta, varietăți, în raport cu 
natura țesutului ulcerat, ale cărui molecule desagregate tot-d'a-una vor 
fi recunoscute la microscop. 

Deci, faptul că Hunter confunda atrofia senilă cu ulceraţia; că 
absența deiritusurilor la, suprafaţa ulcerelor precum şi identitatea lichi- 
duluă secretat nu se confirmă dupe cercetările moderne, teoria, sea, care 
era bazată tocmai pe aceste trei lucruri, căzând ele, a căzut şi 
dinsa. 

III. Teoria, gamgrenei moleculare, teoria eliminaţiunei sati teoria 
lu Vidal de Cassis. 

Acest autor, bazându-se pe faptele deja constatate că, ulceraţia, 
fie-cărui ţesut produce detritusuri moleculare unde se găsesc elemen- 
tele primitive; bazându-se că tocmai acest fapt demonstreză că în 
fenomenul ulcerativ nu e absorpţiunea care predomină, ci din contra 
0 exagerare de secrețiune şi ca probă e presenţa puroiului şi altor 
lichide ; conchise că: soluţia de continuitate adică ulceraţia, nu pro- 
vine din absorpţiunea moleculară, ci din distrugerea părţilor vii, din 
desagregaţiunea, lor, cu alte cuvinte dintro gangrenă moleculară. 

In urma diferitelor condițiuni de slăbiciune în care se găseşte 
bolnavul; în urma, situaţiunei unui organ mai departe.de centru; în 
urma leziunelor diverse a sistemului circulator saii nervos, o anumită parte vie se va alimenta mai cu grei în elementele sale primitive ; dînsele vor fi într'o continuă, suferință, până când în cele din urmă vor muri, vor fi copleşite de o gangrenă moleculară, de unde va naşte ulcera- ţia; ulceraţie, care nu va mai fi resultatul unui exces de absorpţie saii mai bine zis de aulofagie, ci resultatul pierderei vieţei elementelor chiar; resultatul unui travalii desorganisator, al unei gangrene mo- leculare, din a căria eliminaţiune iese ulceraţia.
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Teoria lui Vidal de Cassis necontestabil este cea mai ştiinţifică 

şi admisă astăzi mai de toţi autorii. 
Noi însă, din cele ce am arătat la pronosticul abeeselor precum 

şi la modul formaţiunei puroiului dupe teoriile moderne şi dupe cari 

se efectueză, deschiderea spontanată a abcesului, ne esplicăm pe o 

altă cale gangrena moleculară, sai ulceraţia. 

Noi vedem faptul, produs în urma acţiunei speciale ce microbii 

exercită: fie asupra celulelor, fie asupra vaselor capilare, unde, împe- 

dicând ematosa saii producând trombose, materialul nutritif numai 

vine în cantitate suficientă, şi atunci, elementele fundamentale ale or- 
ganului, încep a se mortifica şi de aci gangrena moleculară microbienă, 

de aci ulceraţiunea. Şi pentru a nu părea prea absoluţi, am putea 

admite ca escepţiune, numai unele casuri de ulceraţiuni de natură 

nevro-paralitică unde, cel puţin până acum, nu se pote invoca în mod 

hotărît acţiunea microbică. 
Pentru noi deci, uiceraţia este efectul acțiunei microbilor asupra 

Zesuturilor, saă a diferitelor alte viruse aflate în organismul nostru. 

ŞI scopul săi este tocmai eliminarea acestor diferite produse mor- 

bide. Ulceraţia va, persista atât, pe cât diateza, ce i-a dat naştere va 

continua de a fi. Uă, ulceraţie sifilitică, tubercul6să, artritică, nu se va 

vindeca până ce virusul nu va dispare. Şi ast-fel luat lucrul, nu ştii 

dacă pe nesimţite nu devenim umorişti ! căci nu ştii, dacă aceste di- 
ferite viruse nu ar represinta materia corosivă a vechilor autori. Mi 

Ulceraţiunea, se pâte desvolta, fără deosebire în tâte țesuturile, 

copleşindu-le atât în superficie cât şi în adincime. 
Ast-fel o vedem pe piele, mucâse, tramele celul6se etc. Dinsa a- 

tacă 6sele, constituind caria celor vechi, care nu e de cât o gangrenă 

moleculară os6să de natură microbienă. 
Puţină îndoială mai există în ceia ce priveşte ulceraţia primi- 

tivă a nervilor, venelor, muschilor, țesutului fibros etc., dar probabil 

că, şi aceste organe se pot ulcera, de 6rece organe mult mai puţin 

nutrite ca cornea şi cartilagele, pot fi supuse ulceraţiunei. 
Mai 'nainte de a termina ţrebue să ne oprim asupra unui 

punct: 
Mulţi autori nu fac deosebire între o ulceraţiune şi ulcere. Ade- 

vărul este că, lucru e grei în a stabili limita între una şi cea altă 

afecţiune. Cu tâte acestea, uzul a făcut ca, soluţiile de continuitate 

aflate pe mucâse saii unele anumite organe, să se numâscă, ulceraţiuni, 

de Gre-ce sunt întinse mai mult în superficie ca în adâncime. De aceia
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zicem : ulceraţia mucosei bucale, ulceraţia, amigdalelor, ulceraţia muc6sei 

anale, etc. şi iarăşi, ulceraţia colului uterin, ulceraţia, limbei, ulceraţia 

buzelor, ete. etc. Pe când zicem: ulcer al stomacului, al intestinului 

etc. voind să arătăm că leziunea e mult mai profundă. 

De asemenea, ulceraţia superficială şi lineară a pielei se numeşte 

fisură, precum şi aceia ce se găsește la unirea pielei cu mucosa: ca in 

fisurile anale, a comisurei bucale, etc. 
Deosebirea, între fistulă şi ulcer am arătat'o deja întru cât-va. 
Prin erosiune, se înţelege tot o ulceraţie, dar uscată, adică că nu 

produce la suprafața sea nici puroiii, nici ichor, nici vre-un alt lichid. 

Acâstă, expresiune este consacrată mai mult când vorbim de sistemul 

0s0s, şi ne represintă adevărata resorpţie a elementelor, fără tendinţă 

la reparaţie, şi provocată în urma unei compresiuni lente şi continue. 

Şi cel mai bun exemplu îl avem în distrugerea boltei craniene de un 

fongus al durei mater; în distrugerea sternului de un anevrism al 

aortei ; în distrugerea osului femoral de un neoplasm malign, etc. etc. 

In fine prin exulceraţie înţelegem iarăşi o ulceraţie uşoră şi super- 

ficială, dar a cărei suprafaţă este mai pronunțată şi mai ridicată, d'a- 

supra nivelului tegumentelor. 

Ulcere, 

Ulcerul este o soluţie de continuitate cu, perdere de substanţă; cu supra- 
faţa fongosă şi însoţit de o scurgere de materie puriformă. Densul, de- 
parte de a tinde către cicatrisare, din contra, are tendință a remâne 
staționar sati, a progresa. Densul, este întreţinul de un vicii local al 
organului, sa, de o causă internă generală. 

Acâstă definiţie, de şi în adevăr lungă, este însă una din cele mai 
complecte ce putem da asupra, acestei afecţiuni atât de complexă. 

Ulcerul naşte şi se desvoltă în urma, unei distrucțiuni şi a unei 
eliminaţiuni succesive de țesuturi vii, prin mijlocul procesului patologie 
numit ulceraţiune. 

| Autorii aii desbătut mult pentru a stabili deosebirea, între plagă 
şi ulcer. Noi le putem resuma în următorele : 

1. Că plaga resultă din acţiunea unui corp strein venit; din lumea, 
externă ; pe când ulcerul apare în mod spontana. 

2. Că plaga este tot-dWauna resultatul unei traume; pe când ulcerul 
tot-d'auna idiopatie. 

3. Că plaga inevitabil tinde către vindecare, din causă, că acţiunea
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ce a produs'o a fost instantanată ; pe când ulcerul, tinde a se mări 

şi a produce perdere de substanţă, din pricină că causa sea, este sub- 

sistentă. 

4. Că tratamentul plăgei este pur chirurgical; pe când al ulce- 

rului mai mult, medical. 

La un ulcer avem de considerat forma, marginile şi fundul. 

1. Forma. Ulcerele în imensa lor majoritate sunt circumscrise 

prin linii curbe, astfel că forma cea mai obicinuită a lor este o elipsă 

puţin regulată. | 

Acâsta, este figura ulcerelor scrofulose ale gâtului şi membrelor ; 

a multor ulcere sifilitice şi mai a tutulor ulcerelor simple. 

Altă dată ulcerul ni se presintă sub o formă anguldsă de la în- 

ceput, saii când ulcerul se află pe o cale înaintată de reparaţie. Astfel 

avem ulcerele palmei mâinilor şi tălpei picidrelor ; ulcerele aripei nasului 

mai ales când sunţ de natură dartrâsă. De asemenea, ulcerele cornei 

transparente şi unele ulcere venerice şi serpigin6se profunde ale glan- 

dului, presintă aceiaşi formă. Unghiurile se pronunţă încă, în unele 

ulcere sifilitice înveterate sai chiar în ulcerile simple, când inflama- 

ţia cronică a, indurat țesutul celular sub cutanat, sait când ulcerile se 

formâză. pe cicatriţe largi şi vechi. In general, afară de puţine escep- 

iuni, ulcerile angul6se ne arată un ulcer de rea natură: precum sunt 

ulcerile cancer6se sai ulcerile desvoltate pe pielea confundată cu o 

masă squir6să. 

O altă formă de ulcere ce se observă destul de des este cea 

circulară. Câte o dată, aceste ulcere formeză un cerc aprâpe complect, 

precum sunt ulcerile venerice primitive ale glandului şi prepuţului; 

unele ulcere sifilitice constituţionale ca ale funâului gâtului, vălul pa- 

latin şi a, diferitelor puncte ale tegumentului extern. 

Altă data, cercul nu este întrun mod regulat; geometric, căci în 

jurul săi, găsim mai multe linii curbe dar nu tote de aceiaş rază, pre- 

cum în ulcerele sifilitice consecutive, ulcerile varic6se ale maleolelor, 

ulcerele scroful6se ale feței şi trunchiului, ulcerile scorbutice, etc. 

Aceste ulcere sunt forte tenace, căci pun mult timp pentru a se 

cicatrisa, ceia-ce a şi atras atenţiunea vechilor autori cari, căutaii prin 

tâte mijlocele să le schimbe forma, (prin bande aglutinative) pentru 

a grăbi vindecarea, 

Forma însă cea mai rară de ulcere este cea lineară. Dinsa se 

observă tot-Wauna în intervalul degetelor mâinei şi picidrelor; la pli- 

cele anusului; în sghiabul aripelor nasului; la unghiul buzelor; pe limbă, 

ete. Se mat găseşte iarăşi pe mâinele spălătoreselor precum şi a lu:
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crătorilor ce ţin mult timp mâinele în apă. Se mai observă pe ma- 
melonul doicilor, plica c6pselor, scrotul bătrănilor, rădăcina, unghiilor, 
baza diuţilor în urma scorbutului sai ptialismului mercurial. In tâte 
aceste casuri observăm acele despicături fârte durer6se cari nu sunt 
de cât ulcere lineare. 

| II. Marginile ulcerul. Acestea, câte o dată, sunt extrem de sub- 
ţiri, abia apreciabile; altă dată din contra, fârte grâse, calâse sai 
umflate. Une ori sunt drepte, perpendiculare şi aderente cu fundul 
(taiate ă pic) ca în ulcerile sifilitice; iar alte dăţi inclinate sai răs- 
frânte în afară, ca, în ulcerile cancerose ; câte o dată sunt în totalitate 
deslipite de fund, ca, în ulcerile de natură scroful6să, sai numai în- 
tr'un punct, ceia-ce formâză un început; către fistulă. 

In privinţa ulcerelor cu marginile resfrânte în afară, credem că 
opiniunea lui Vidal, emisă în acestă chestiune, este cea mai adevă- 
rată. Ast-fel, pielea din jurul ulcerului îşi conservă, retractilitatea, pe când interiorul din aria ulcerului neputând lupta contra acestei retrac- 
tilităţi a pielei, marginele ulcerului neapărat; vor fi trase în afară şi de 
aci resfrânte. Şi ca probă avem că, imediat ce ulcerul se transformă în plagă şi începe prin urmare a se cicatrisa, atunci se desvoltă în aria 
sea, o membrană retractilă, înodulară, care împedică marginele de a se 
resfrânge în afară, atrăgândule chiar către centru, adică în năuntru. 

Altă dată însă, marginele de la început sunt resfrânte în năuntru 
precum de esemplu în ulceraţiunele mamelonului, scrotului, axilei, fis- 
tulelor lacrimale vechi, etc; de sigur din pricina fibrelor musculare 
lise ce se află în dermul din aceste regiuni, 

Vidal mai crede că, la început, or-ce ulcer are forma, rotundă, pen- tru că or-ce ulceraţiune începe printr'un punct, pe care, elasticitatea tegumentelor îl rotunjeşte întrun mod forţat, trăgând în tote sensu- rile şi întrun chip egal marginele soluţiunei de continuitate de la în- ceputul aparițiunei sale. Când însă pielea nu este uniform întinsă, când d6nsa nu se lasă a ceda unor asemenea tracţiuni, din causa, aderen- țelor ce a contractat eu părţile şubjacente în urma unei inflamații cronice, atunci vom avea o infinitate de varietăţi în forma, ulcerelor. III. Fundul ulcerului. Cate o dată între marginea şi fundul ulce- rului se afla o linie e demarcaţiune forte manifestă, precum în ulce- rile sifilitice. Alte dăţi însă, marginea, şi fundul se confundă întrun mod imperceptibil aşa în cât, nu putem spune unde începe unul Şi fineşte cel alt. Ulcerul ni se presintă atunci cu o formă forte regulat concavă, părănd format dintro mulţime de linii concentrice, convergână tote de la periferie către centru întrun punct care e cel mai profund.
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Acesta se observă mai ales în ulcerile produse prin caustice solide, 

ferul roşu şi contusiuni. 

De ordinar însă, fundul ulcerului este lat şi unit, ca în cele 

scrofulse şi varic6se; altă dată, pote fi ușor convex, mai ales la 

început, precum de esemplu când ulcerul naşte pe o glandă, pe o pus- 

tulă saii pe o bază tumefiată ca în gancărul îndurat. Acestă formă, 

convexă se mai observă şi în ulcerile sifilitice simple în timpul repa- 

raţiunei, când se numeşte ulcus elevatum. 

Fundul ulcerului câte o dată e uniform regulat; altă dată pre- 

sintă o mulţime de inegalităţi, anfractuosităţi, burgeoni cărnoşi de rea 

natură sat fungosităţ, etc. Din el iese un lichid mai mult sai mai 

puţin murdar şi cu totul deosebit de calităţile puroiului de bună 

natură. 

Divisiunea. Autorii cei vechi, multiplicaseră întrun mod de ne- 

crezut numărul ulcerelor, din causă că ei luai în consideraţie mai 

mult formele exteridre şi din fie-care creai o varietate de ulcer. Astfel, 

când ulcerul avea un mers repede şi se însoţia de o distrugere 

în adîncimea ţesuturilor, se numia ulcer fugedenic (din grecescul 

paysiv a mânca, a r6de); sai când se întindea mai mult în suprafaţă, 

îl numia serpiginos. Când se aflaii pe gambă şi se însoţiaii de perderi 

mari de substanţă se numiaii lupi, voind a arăta, analogia între aceste 

animale vorace şi procesul ulceratif. Când aveai un aspect cu totul 

murdar şi fetid se numiai ulcere sordide sai cacoethi, după Delpech. 

(zaxos răi şi 1y9os caracter). 
Precum de asemenea se numiait ulcere elephiene î) sai Chiro: 

niene 2) când durata, lor era forte lungă şi oferiau o tenacitate t6rte 

mare către vindecare. 

Noi însă, fără a mai număra saii discuta celelalte multe divi: 

siuni, vom spune că ulcerile se împart în trei mari grupuri: 

1) Ulcere specifice sai, diatesice precum sunt ulcerele cancer6se, _sifi- 

litice, scorbutice, scrofulose, etc. 

ID) Uicere simptomatice ca, cele causate prin presenţa unui corp 

strein, o lesiune os6să, saii cari vin în urma unor profesiuni. 

  

» 'Telefion, un rege din Misia, pe care Achil rănindu'l, i-a produs o plagă 

care a durat un timp nemărginit; şi se zice că nu s'a vindecat de cât după ce a 

pus d'asupra rânei rugină, luaţă după lancea lui Achil care îl rănise, 

2; Chironiene (ego rău) sati din Chiron un centaur care a educat pe Achil, 

S'aii numit astfel aceste ulcere, fie din causa aspectului lor urăt, fie pentru că 

spre a obţine vindecarea lor, se cerea o abilitate şi înţelepciune din partea chi- 

rurgului, ca şi aceia a lui Chiron învățătorul lui Achil,
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III) Vicere simple cari nu sunt nici diatesice, nici simptomatice ; 
acelea adică a căror causă nu ne este cunoscută, —ulcere idiopatice. 

__ Cele din grupa I, nefiind de cât o manifestaţiune a unei afecţiuni 
generale, nu formză o entitate morbidă, ci vor fi deci studiate îm- 
preună cu diatezele cari le dai naştere. Cele din grupa II, fiind sub 
dependinţa unui corp strein sai a întrebuințărei unor substanţe iri- 
tante, vor dispare, îndată ce vom suprima causa ce le-a dat naştere; 
deci, nici de acestea nu ne vom ocupa. Prin urmare, nu ne rămâne de 
cât ulcerele simple.



DESPRE ULCERAŢIUNE ŞI ULCERE 
(CONTINUARE) 

  

Lecţiunea IV. 

Domnilor, 

Astăzi vom continua studiul ulcerelor, începând cu Etiologia. 

De şi ulcerul simplu se pâte întâlni în diferite regiuni ale corpului, 

sediul săii de predilecţiune însă, este gamba stângă şi membrele 

inferi6re. 

Pouteau, Richerand, Parent Duchâtelet, şi Boyer prin statis- 

ţicele lor ati confirmat în totul acest fapt. Astfel, din 227 ulcere, 133 

eraă la stânga, iar 94 la drâpta. Statisticele ai mai arătat că, ulcerul 

se găseşte de preferinţă pe partea internă a membrului şi pe terţul 

săii inferior. Frequenţa ulcerelor pe membrile inferidre, se datoreşte 

unor cause predisposante şi determinante. 

Cea mai principală din causele predisposante este, gena la care 

e supusă circulaţiunea de întârcere adică cea ven6să, genă determinată 

prin staţiunea, verticală. Gerdy a arătat, că indivizii înalță, aceia a 

căror profesiune cere o imobilitate în stațiunea, verticală, precum : la- 

cheii, bucătarii, tipografii, spălătoresele, etc. sunt forte predispuşi la acestă 

afecţiune. După Pouteau, la ac6sta s'ar mai adăoga compresiunea, venei 

iliace stângi de către 8 iliac; iar după Boyer, obiceiul ce aii lucrătorii 

de a înainta tot-d'auna cu piciorul stâng pentru aşi mări baza de 

sustentaţie şi deci, membrul acesta, este mai des supus traumatismelor. 

Alţii, ai invocat presenţa splinei şi slăbiciunea relatif mai mare a 

jumătăţei stângi a corpului de cât cea dr6ptă. Richerand, autorul a- 

cestei idei susținea că, arterile chiar in partea, stângă a corpului aii un 

calibru mai mic ca cele din drepta, de unde şi slăbiciunea consecutivă ! . 

Or cum ar fi, nu este însă mai puţin adevărat că în pri- 

vinţa acesta există, dupe cum ştiţi, observaţiuni forte curi6se da- 

torite faptelor clinice. Şi 6tă proba: puza de epure tot-dauna e la 

stânga ; or-ce femee, afectată de inflamaţiuni reii definite ale organelor
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genitale interne, tot-d'auna se plânge de dureri în stânga; kistele ovarice 
şi sarcâmele, fârte des se găsesc la stânga; cancerul buzei inferidre, 
tot-d'auna la stânga; până şi starea fisiologică ne arată că partea 
stângă e mai delicată, mai mică, mai slabă ca cea drâptă căci, testiculul 
stâng e mai mic ca cel drept; piciorul stâng de asemenea mai mie 
ca, cel drept, de unde şi încălțămintea în proporţie! Pentru ce tote 
aceste lucruri? Nu se ştie. Embriologia însă a arătat că, în general, 
partea stângă a corpului se desvoltă mai încet ca cea, dreptă şi că ar- 
curile fetale din stânga se desvoltă mai încet ca cele din drepta. ŞI sin- 
gura, escepţie se găseşte numai în creer, şi probă este că circonvoluţia, 
lui Broca, sediul limbagiului, se găseşte la stânga iar nu la ârâpta; 
ceia-ce denotă o desvoltare şi o activitate mai mare în partea stângă, 
contrarii cu restul corpului. 

Tâte aceste consideraţiuni fac, ca, ulcerul să fie mai freeuent la 
stânga ca la drâpta. 

Femeile sunt mai rar atinse e cât bărbații, sigur din causa ocu- 
paţiunilor mai aspre la cari dinşii sunt expuşi. Pe lângă acestea, tâte 
circumstanţele cart pot să debiliteze constituţiunea individului precum : 
escesele de tot felul, etatea înaintată, oboselile, privaţiunile ete. pre- 
dispun la desvoltarea ulcerelor. Etatea cea mai propice pentru ulcere, 
este de la 40 de ani în sus, după Schreider, 

Sub influenţa acestor predisposiţiuni, este destul ca un trauma- 
tism, o obosâlă puţin mai mare, să provâce apariţiunea ulcerului ju- 
când rolul de cause determinante, ocasionale. 

In ceia-ce priveşte sediul ulcerului, faptul se esplică uşor daca, ne reamintim că, faţa internă a, gambei, este în majoritate ocupată de osul tibia, care nu e acoperit de cât deun strat celular lax şi de piele, prin urmare 0 regiune fără multă vitalitate. 
Adevăratele cause însă intime ale ule 

trei categorii: Varice, degeneresce 
trofice nervose. 

1) Rolul pe care îl jâcă varicele în 
cât azi, când voim a vorbi de ulcer sim 
varicos. 

Şi în adevăr, atât clinica e 
demonstrat până la eviden 
tre aceste două, afee 
la efect: ulcerul, fi 

Remânea, însă 

erelor le putem resuma, în 
nţa ateromatosă a arterelor și leziunele 

ulcere este aşa de mare, în 
plu, îl numim Gadreptul ulcer 

ât şi cercetările anatomo patologice aii 
ț& nu numat legătura strânsă ce există în- tiuni, varice şi ulcere, dar şi o Telaţiune de causă nd tot-d'auna efectul varicelor. 

acestă, observaţie curi6să şi anume că, indivizi cari uni varicâse enorme, nişte varice ajunse în ultimul 
când portă numele de cap de Medusă, totuşi, sunt
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scutiţi sai nu oferă de cât un ulcer de o însemnătate forte mică; 

iar alte dăţă, din contra, vedem Gmeni cu nişte varicosităţi cutatanate 

abia perceptibile, şi cu tote acestea posedă pe membrele lor infe- 

ri6re, ulcere de o întindere şi gravitate fârte mare. 
Ast-fel că, formula deja stabilită cum că, ulcerele ar fi sub de- 

pendenţa. directă a varicelor pare a nu avea o bază solidă. 

De aceia, Boyer şi autorii Compendiului susţin că: varicele prin 

ele însăşi nu exercită asupra desvoltărei ulcerelor de cât o influenţă, 

indirectă, şi anume prin mijlocul edemului ce provâcă. Şi 6tă proba: 

cea mai mică, escoriaţiune, făcută pe o gambă varicosă, se inflameză, 

supurâză şi degenerâză în ulcer, cu condiţie să existe simultanei cu 

varicele şi un edem; căci daca acest din urmă element lipseşte, atunci 

orl-cât de mare ar fi volumul venelor varicâse şi ori-cât de considera- 

bilă ar fi plaga, dinsa, se vindecă de obiceiii forte repede. Deci, edemul 

varicos este care întreţine ulcerul, iar nici de cum varicele prin ele 

însăşi. 

Modul acesta, de a vedea este pe cât se pâte de ingenios, dar, 

dupe cum cu drept cuvânt objecteză Gilson, în dicţionarul de medicină, 

şi chirurgie practică, daca edemul ar fi o causă eficientă şi frecuentă 

a, ulcerelor, ar trebui ca, acestea să apară forte des pe indivizii afec- 

tață de anasarcă, ceia-ce tocmai nu se constată de loc. 

Noi credem dar că, în definitif, nici varicele nică edemul nu for- 

m6ză, principala causă a, ulcerelor, ci modul dups cum circulația, mem- 

brului se efectusză. Şi ca probă, avem faptele clinice unde, ulcere 

mari, pot să existe fără cea mat mică urmă de edem; pe când, 

nişte simple varicosităţi ne oferă şi edem şi ulcere întinse, sai 

câte o dată numai pe acestea din urmă. Causa, cu multă sigu- 

ranţă, rezidă în defectuositatea, circulaţiei. Şi acâstă defectuositate o 

atribuim mai de grabă unei stări generale diatezice a individului, de 

cât dilataţiunei venulelor pielei şi stagnaţiunei sângelui prin compre- 

siunea varicelor, după cum crede Kânig. Căci după noi, fenomenul este 

identic cu ceia-ce se petrece la tuberculoşi sai scrofuloşi unde, fâră, 

nici o causă apreciabilă, nişte simple sgărieturi se perpetuă în ulcere 

interminabile, tocmai din causă că, circulația periferică, este viciată în 

urma, unei influenţe generale. Vom reveni. 

2) Schreider, insistă mult şi atribue desvoltarea ulcerelor unei 

degenerescenţe ateromatâse a arterelor, care se adaogă la leziunele ve- 

n6se. De altfel atenţiunea a fost deja atrasă asupra acestui lucru de 

Picard şi Rienzi cari au arătat coencidența, vari:elor cu ateromul 

arterial. Astăzi deci se susţine că, toţi indivizii atinși de ulcere ail 

arterile bolnave ; lucru pe care îl constatăm, sai prin palpaţiunea di:
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rectă a vaselor superficiale, sai prin ascultaţiunea, cordului or prin 
examenul atentif al traseului sfizmografic. In tote casurile S'ail cons- 
tatat alteraţiuni indiscutabile a vaselor arteriale. Credem, că aci e 
vorba de o arterio sclerosă locală saii generală, 

Dai aci următbrele trasee luate de Ja bolnavi din serviciul mei, 
afectaţi de ulcere cronice, şi unde, prin simpla privire ne putem con- 
vinge de starea, ateromatâsă arterială mai mult sai mat puţin înain- 
tată, în raport cu pronunțarea platoului care înlocueşte vârful undei 
arteriale. 
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Şi mai cu deosebire Terrier încă din 1876 prin cercetările sale, a 

demonstrat acest fapt întrun mod forte palpabil; şi probă adaogă 

dinsul, sunt turburările termice ce observăm; sunt perversiunele sen- 

sibilităţef în raport cu frigul şi căldura, cari câte o dată se întind 

forte departe. 
Dar mai ales Quenu în 1882, ocupându-se mai în special cu acest 

studii a adus o adevărată lumină în chestiunea ulcerelor. Acest autor 

a arătat că, procesul ulcerativ începe mai întâi printr'o nevrită pur 

intersticială, cronică şi de ordinar perifasciculară. Țesutul perifasci- 
cular se ipertrofiază şi acâsta merge treptat până când se produce 

o adevărată sufocaţiune a țesutului nervos, determinată printi”'o scle- 

rosă atât extra cât şi intra-fasciculară, Atunci, în grosimea, cordonului 

nervos se formâză un quasi ţesut cavernos. La acâsta contribue 

dilataţiunea, venelor trunchiului nervos care în cele din urmă şi ele 

finesc prin a suferi degenerescenţa ateromatâsă, când, dilatându-se şi 

devenind varicâse prin faptul unei nutriţiuni nesuficiente, nervul de- 
generâză. Mai târziii, putem observa fenomene de endarterită cu infil- 

traţiune calcară, a păreţilor vasculari, şi câte o dată chiar trombose a 

rămurilor mai volumin6se, dar causa primordială a ulcerelor, rămâne 

în alteraţiunea trofică a nervilor, iar dilataţiunele varicâse vin în al 

doilea, rând. 

Dar din numerâsele discuţiuni ce ai avut loc în privinţa pato- 

geniei ulcerelor precum şi a cercului viţios în care ne găsim, a reeşit faptul 

că, starea constituţională a individului şi în special diateza artritică a 

lui Bazin, sai erpetică a lui Lancereaux, j6că cel mai principal TO]. 

Şi noi admitem acâstă ultimă idee, cu atât mai mult că, erpeticul 

oferă tote leziunele ce formâză trepiedul ulcerului. In adevăr, dinsul 

pote fi şi varicos şi ateromatos și nevro-trofic; căci dînsul, fiind arterio- 

scleros are totul, pentru a fi de tâte. Şi lucrul pare a fi cu atât mai 

adevărat cu cât observaţiunele clinice vin în ajutor. Și €tă proba pe 

care o dăm: ulcerul simplu, idiopatic, nici o dată nul observăm pe 

un scrofulos, tuberculos, sifilitic, ete. dar pe un individ în general 

bine făcut, cu aparenţa unei sănătăţi perfecte, dar care, examinat mai 

de aprâpe, nu întârziem a recunâşte într'însul pe omul erpetic, al cărui 

tabloii îl voi descri mai departe. Şi daca am lua lucrurile mai în larg, 

aș putea invoca şi faptul că, ulcerul cronic, cu timpul, pote să degene- 

reze într'un adevărat epitelioma, luând ast-fel un caracter cu totul 

malign. Şi pentru ce? 6re din causa varicelor, ateromului, leziu- 

nelor trofice, saii a unei inflamații îndelungate ce ar aduce o iritaţie 

continuă? nici de cum; ci din causa, predisposiţiunei la care individul este 

supus, când se află sub stăpânirea acestei diateze artritice sai erpetice.
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Pe de altă parte, cancerul uterului, nu începe şi el tot printr'o Sin 

plă eroziune, printr'o simplă ulceraţiune a, colului? Dar cancerul buzei 

inferidre la bărbaţi ? dar cancerul limbei? nu începe prin acelaș proces 

în aparenţă forte benien şi neluat în semă de bolnavi şi chiar de me- 

dici? Şi ce sunt leucoplasiile bucale, psoriasul lingual, de cat nişte 

uşre ulceraţiuni la început, dar cari curând sad mai târzii ne tră- 

d&ză cancerul ? Dar aceste leziuni, la unii indivizi se vindecă în mod 

definitiv, pe când la alţii degenerâză în neoplasm, şi pentru ce? Pen- 

tru că, erpeticul, având în el germenul neoplasic, produce un ulcer 

simplu, care este cea mai inocentă leziune ce densul pote să ne ofere. 

Dar acest ulcer, înlocueşte cancerul din alte organe, sai cel puţin este 

representantul săi în miniatură. Şi daca une ori, contusiunea saii ru- 

perea unor vezicule de erpes sunt direct transformate în cancer, iar 

alte dăţi în ulcer, acâsta, putem zice, este un capriciii al organismului, 

saii un ce încă necunoscut nouă, 

Proba însă nu remâne mai puţin evidentă că, aceste leziuni sunt 
surori între dînsele ; şi că cea mai mică (ulcerul) pâte cu timpul să 

devie în totul asemenea cu cea mai mare (cancerul). ȘI daca din 

curiositate am pune întrebarea pentru ce erpeticul posedă în el 

germenul canceros? Acâsta nu'şi ar avea respunsul, precum nu'şi 
are încă, respunsul de ce un om este tuberculos, epilepic, nevropatic 
ete, căci, invocarea eredităţei, insuficienţa eliminărei materiilor excre- 
menţiale şi chiar intervenţiunea microbilor, formeză de multe ori un 
cuvent, pus, pentru a, esplica lucruri pe cară nu le înţelegem. Tot 
ceia-ce am putea emite, dupe noi, ar fi că, fie-care om are ast-fel în- 
lănţuite celulele din cari organismul săi e format, în cât, la un mo- 
ment dat, unul e în stare să devie cânceros, un altul tuberculos, un 
altul eczematos, etc., grație predisposiţiunei sale diatesice; dar încă o 
dată, pătrunderea, intimă a acestui lucru, nu 0 posedăm cel puţin 
pentru moment. 'Trebue însă să adaog, că aci nu e vorba de acele bâie 
pe cari :e producem pe calea experimentală, nici de acelea, ce căpătăm 
în urma esceselor şi debilitărei organismului, dar de faptele. clinice, 
aşa precum ni se presintă în mod natural. | 

Daca, mi-am permis a emite o asemenea idee, pe care de sigur 
o găsiţi stranie, este tocmai pentru a vă îndemna, ca împreună cu 
toţii să facem noui cercetărt asupra adevăratei cause în ceia-ce pri- 
veşte patogenia ulcerului simplu ; căci or-ce sar zice, dinsa, astăzi este 
încă obscură, saii cel puţin nu împacă, tote spiritele. 

Anatomia patologică. Partea, microscopică, după cercetările lui Bil- 
lroth şi alță autori, ne oferă leziuni diferite. Pielea, roşie şi inflamată, 
se infiltreză de un lichid seros. Celulele epidermice din stratul lut Mal-



Fig. 9 (PL) 

  
Gilson (Dict. Jacoud.) 

Desemnul preparaţiunel a fost secţionat din causa impresiune!. In prima 
se vede un fragment de piele luat din jurul unui ulcer. La stânga figurei (A) se 

vede pielea normală. La dreapta figure! (B) se vede pielea întrun punct ce se 
apropie de ulcer. Deja papilele (a) sunt ma! voluminoase ca cele precedente; 
vasele (») presintă un calibru ma! considerabil; leziunele sunt încă mai pronunţate 

în a doua figură (B) unde se vede calibrul considerabil al papilelor (6) tăiate trans: 

versal, Afară de aceasta, în această regiune se vede imediat sub stratul mucos 

al lui Malpighi o sclerosă foarte pronunţată a dermului. Din c până la Das vede 
suprafaţa ulcerului formată de un ţesut embrionar sub care întâlnim un țesut 
fibros foarte dens. Se poate vedea cât stratul cornat (e) devine mai gros pe 

măsură ce se apropie de ulcer.
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pighi prolifereză, iar pătura superficială a epidermului nu se maj ke- 

ratinizsză ca în starea normală. De aci resultă că, cea mai uşâră fre- 

care e capabilă de a distruge acest strat cornat, iar rățiaua lui Mal- 

pighi să remâe denudată şi să constitue o suprafaţă supurantă mai 

mult sait mai puţin întinsă. Aceste leziuni însă, cari form6ză începu- - 

tul ulcerului, sunt greii de constatat, de dre-ce în general, bolnavii ni 
se presintă când bla este deja înaintată. 

In acâstă, peri6dă, în nivelul ulcerului, pielea, este deja, dispărută, 

iar dermul înlocuit printr'un ţesut fibros fârte dens. Glandele sebacee 

Şi sudoripare se găsesc atrofiate sai chiar distruse; vasele fârte mult 
dilatate şi în mijlocul unui număr considerabil de celule embrionare, 

ce ne represintă efectul inflamaţiunei de care regiunea e coprinsă. Ar- 

terele ne oferă leziuni ateromatâse din cele mai caracteristice. 

Muşchii, după Quenu, sunt coprinşi de o miosită intersticială cro- 
nică cu infiltraţie gres6să ; degenerescenţă granulo gres6să a făşiilor 

primitive. ! 

Nervii, iarăşi după cercetările lui Quenu şi mai multor autori, 

sunt coprinşi de o ipertrofie a țesutului conjunctit intra şi extra fas- 

ciculară care degenerăză într'o sclerosă, determinând un ţesut cavernos 

în grosimea, cordonului nervos. Acâstă leziune, după Quenu, este pri. 

mitivă şi ar proveni din dilataţiunele varicose ale venelor nervilor. 

Or cum ar fi, consecinţa, acestor leziuni aduce o micşorare în tubii 

nervoşi şi chiar dispariţiunea lor, graţie acelei ipertrofii a țesutului 
conjunctif. 

In figura No. 9 (planse) se pâte vedea pe cât posibil aceste di. 

verse leziuni ce ne procură un ulcer cronic. 

Din studiul anatomiei patologice microscopice, reese cele trei pe- 

ri6de sub care ni se presintă ulcerul cronic din punctul de vedere 

clinic. 

I) La început, în prima periodă, soluţia, de continuitate formată 

de ulcer şi însoţită de varice, nu presintă prin ea însăşi nici un ca- 

racter particular: marginele—după casuri—sunt ridicate, pronunţate, 

tari, moi, deslipite, sinudse, festonate, r&sturnate etc. Fundul câte o 

dată neted, alte dăţi neregulat, anfractuos şi perdut în mijlocul unei 

trame de ţesut conjunctif. Pe suprafaţa sa observăm muguri cărnoși 

turtiţi, atonici saii forte exuberanţi, formând adevărate fungosităță. 

In ori-ce caz, acestă primă periodă nu atrage mult atenţiunea 

bolnavilor, mai cu s6mă că, în urma unor forte uşore îngrijiri, se pote 

obţine, daca nu o vindecare pasageră, cel puţin o ameliorare fârte sen- 

sibilă, ceia-ce tocmai amăgeşte pe suferindi. 

33,809.— Pat. chirurg. Dr. [. Kiriac. 4
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In fig. 10 (planşe) se vede manifest ulcerul în prima sa, peri6dă, 

ulcer luat după natură din serviciul mei. 

II) In peridda a doua, procesul inflamator cronic se propagă 

mai departe. Uicerul ia o întindere mai mare, presentând ici colea mică 

porţiuni cu tendinţe către vindecare, probă acele insule şi punți ci- 

catrisate şi cari dai ulcerului un aspect variat. In acestă peri6dă, pielea 

se desquamsză, se scloreseză, țesutul celulo-gresos se edemaţiază, se în- 

grâşe, iar țesutul fibros se ipertrbfieză. Substanţa amorfă, depunându-se 

în mare cantitate, ansele vasculare numer6se se degenerâză, devin fria- 

bile, se rup cu înlesnire şi provâcă acele mici puncte emoragice, acele 

efelide gălbui închise cari pătâză pielea, dându-i aspectul clasic de piele 

de tigru. In acest stadii de ipertrofie a pielei Şi țesutului celulo-gresos 

subcutanat, tâte glandele sudoripare şi aparatul pilo-sebacei se găsesc 

sugrumate, se atrofiază şi pot chiar să dispară; prin escepţiune, părul 

une-oră creşte în mod demăsurat. Ungbhiile se îngrâşe, se lungesc şi 

mai în urmă se deformâză luând aspectul de adevărate cârne. Aceste 

leziuni de sigur sunt în legătură cu alteraţiile trofo-nervâse. 

Ca probă de suprimarea glandelor sudoripare avem experienţele lui 

Clado şi Gilson cară, injectând L—2 miligrame de pilocarpină pe gamba 

bolnavă, ai constatat întârziere în apariţiunea sudorei locale, precum 

şi absenţa complectă în excreţiunea. sudorală înprejurul ulcerului. 

Din parte-mi am repetat aceste experienţe în casurile următâre : 

Dima Bălan, afectat, de ulcer cronic în peridda III, al căruia desemn e re 

presentat în fig. 13 (planşă). Am făcut o injecție cu pilocarpină de un miligram pe 

faţa externă a gambei şi in jurul ulcerului unde pielea era pestrue şi vernisată; | 

şi o altă injecție d'asupra ulcerului pe faţa anteridră a gambei, la 3 laturi de 

degete sub rotulă unde pielea era cu totul sănătâsă. După un minut ai apărut 

în părţile sănătose un număr destul de mare de picături de sudâre ca şi nişte 

perle; pe când, pe pielea bolnavă, tocmai după două minute, abia aii apărut 2—3 

picături în jurul locului înţepat şi alte câte-va la o distanţă mai depărtată. 

Jon Păruulescu, de 65 ani, din comuna Petroşani, jud. Vlaşca, este atins de 
un ulcer cronic al gambei stângi ce copleşeşte mai t6tă faţa internă, anteridră 
şi cea externă, formând un cerc. Ulcer cu totul imobil, cu părţile moi sclerosate 
şi complicat de osteo-periostită, căci cu stiletul se simte uşor şi manifest tibia 
denudată ; deci avem aface cu ultima peri6dă din grădul III. Inceputul acestui 
ulcer datâ7ă de la anul 1850! Alternative de vindecare şi recidivă. 

La 1860, după sfatul unui cârciumar, pune pe ulcer un aricii spintecat de 
viu! pe care, după câte-va dile, ridicându'l, seste din rană mai mulţi vermi con: 
siderați ca adevărata causă a bâleil Dar de atunci, ulcerul încetul cu încetul se 
închide şi iar se deschide până ajunge în starea presentă. Am făcut o injecție 
cu pilocarpină mal întâiti pe gamba drâptă, şi după două minute a apărut o sudaţie 
locală destul de pronunţată. Aceiaşi injecție făcută pe pielea sănătosă a gambei 
stângi, d'asupra ulcerului cu 3 laturi de deget, sub rotulă, n'a provocat de cât nu- 
mal câte-va picături discrete şi la o distanţă de 6 c. m. de puncţie şi încă după



Ulcer cronic în perioda. 1 Fi5.10 (PL) 

  Stob. graf «IV! Socecă, Bucuresai.
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un interval de patru minute. Am introdus apoi o altă siringă chiar în pielea scle. 

rosată imediat d'asupra ulcerului şi tocmai după 4 je minute abia at apărut 2—3 

picături de sudâre. 

Ac6sta ne arată în mod evident că, mare parte din glandele su- 
doripare sunt distruse ca şi nervii ce le animă, iar unele numai atro- 

fiate, ceia-ce ne şi explică pe de o parte, absenţa de sudamină în unele 

puncte (glandele fiind dispărute) iar pe de alta, întârzierea apariţiunei 

acestui fenomen ce nu se însoţeşte de cât de 1—2 puncte de perle, (glan- 

dele fiind atrofiate). 
De aci resultă că, gamba ulcerată, e uscată şi ne oferă un luciu 

vernisat care împreună cu aspectul pestrui de piele de tigru, form6ză 
aspectul clasic al ulcerelor cronice aşezate pe membrele inferidre, după 

cum se vede în fig. 11 luată după natură din serviciul mei. 

IID In acâstă a treia periddă alteraţiunile 

merg şi mai departe: aponevrosele o dată prinse, 

muschii devin sediul unei miosite intersticiale 

cronice cu infiltraţiune gres6să şi cu o degenere- 
scenţă granulo-gres6să a fasciilor primitive. Tecele 

sinoviale la rândul lor sunt prinse; în interiorul 

lor se desvoltă bride, flocâne fibrin6se, plăci in- 

durate, ce sunt urma manifestă a unui travaliu 

inflamator cronic. O dată muschii degeneraţi — 

şi aceştia în general sunt extensorii, din causa, 

sediului ulcerului pe partea anteridră a gambei— 

iar tecele sale fixate, ei numai pot funcţiona, nu 

mai pot lupta contra flexorilor, şi de aci ten- 

dinţa aceia către eguinism ce ne oferă bolnavii 

ajunşi în acâstă, periodă. 
Dar lucrurile nu se opresc aci: inflamaţia 

copleşeşte periostul, şi în urmă, 6sele devin sediul 

unor alteraţiuni forte profunde, dând naştere di- 

feritelor forme de osteoperiostite. 

Aceste ultime leziuni ab fost studiate mai 

cu 's6mă de Reclus, care a ajuns la conclusiu- 

nile următâre: că, ulcerele gambei pot să provâce 

în 6sele subjacente diferitele forme de osteoperio- 

stită, care de şi în adevăr este forte rar destruc- 

tivă, determină, însă mai tot-d'a-una o creştere 

de volum a osului, ce devine uşor, spongios şi acoperit de osteofite, 

dupe cum se arată în fig. 12 luată din Duplay și Reclus. 

In casuri rari însă, țesutul diafisek pâte să devie dur, de consi- 

  
Fig. 11.
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stența, fildeşului, putând chiar să mârgă până la obliteraţiunea com- 
plectă a canalului medular, lucru care deja a fost observat de Lal: 
lemand în 1831. Din observaţiunea acestor fapte mai resultă că, 

dacă, ulcerul se desvoltă pe indvidi tineri, atunci 
când epifisele nu sunt încă sudate, osul pote să 
crâscă în lungime şi să întrâcă pe congenerul 
său cu 2—3 centimetri. In acest cas, osteofitele 
devin mai abondente şi se produce o diateză o- 
s0să, manifestându-se prin osificațiunea aponevro- 
selor, a ligamentelor, a, tecelor vasculare şi ner- 
v6se, transformând întrega gambă întrun țesut 
fibros, compact, osteoid; ast-fel că, întregul mem- 
bru pare a fi îmbrăcat într'o adevărată carapace. 
In acest ultim moment, putem observa produc- 
țiuni de exostose forte pronunțate, cari adesea aii 
fost luate drept producţiuni sifilitice. 

Ulcerul în acest cas, provădut cu enorme 
fungosităţi, ia o desvoltare aşa de mare în cât, 

Fig. 12. prin jena circulaţiei ce produce, determină un Iperostosa tibiei şi osteofite _. ale peroneului desvoltate sub edem fârte pronunţat, care, unit cu ipertrofia de- un ulcer cronic al gambei. j 
Atuzeul Dupuytren). ' măsurată şi neregulată a pielei, dă organului 

aspectul unui adevărat elefantiasis ast-fel precum 
îl vedem în figura 13 (plange) originală din serviciul mei. 

Iată în scurt observaţia : 

  

Dima -Bălan de 60 ani, din comuna Salcia, de Munte, jud. Prahova, plugar, 
ne declară că sunt 8 ani de când suferă de acest, ulcer ce a provenit dintr”o 1o- 
vitură cu toporul, producându'i o mică perdere de substanţă. După 2 septămâni 
plaga a fost vindecată ; dar după 3 ani, din nou s'a lovit, când rana nu sa mai 
vindecat ci a crescut mere până a ajuns în starea representată prin figură. Ca antecedente ereditare nimic de remarcat. A avut 9 copii din cari 6 ai murit încă de mici. In copilărie a, zăcut de variolă, mai târgii de friguri. De şi zice că n'a suferit de reumatism, este însă, ateromatos, probă traseul din fig. 5 şi 6. 

Ulcerul ne oferă o suprafaţă întinsă şi cu o mulţime de ridicături şi afun- dături datorite enormelor fungosităţi de care e provă&dută. Materia, secretată e un adevrat ichor insoţit de un miros forte respingător, Acest ulcer, a cărei întindere măsoră 9 c. m. în sens vertical iar 12 transversal, ocupă mai tâtă partea internă a gambei, trece pe partea anteri6ră, întindându-se fârte mult şi pe faţa externă. In acâstă regiune se ved în mod manifest muschii extensori, dar mai ales exien- sorul proprii al marelui deget cu totul denudat şi oferindu-ne mişcări în timpul extensiune! şi flexiunei piciorului. Intregul ulcer este aşa de fix şi aderent de părţile subjacente că e cu totul imobil. D'asupra, ulcerului, pielea presintă acele pete caracteristice de tigru; iar în jos, tegumentele sunt aşa de edemaţiate şi cu nişte ridicături informe, în cât membrul capătă aspectul unui picior coprins de elefantiasis,



Tlcer cronic in perioda vindical prin circonvalație  Fi613 (Pl) 
vei Fig. 47. 
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Iată şi măsurătârele : 

  

Membru bolnav Membru sănătos 

De la căleâiă asupra gâtului piciorului. 39. 35 

La extremitatea inferidră a gambei . . . 386. 23 

La jumătatea gambei. . . . . 39 c.m. 36 

La tuberositatea tibiei ........- 37 e. m. 35 

D'asupra rotulei . .. cc... ... 39 c. m. 37 , 

In dreptul ulcerului, la mijloc. .... 35 c.m. 28 în aceiaşi pate 

corespondentă. 

De aci putem vedea de ce edem colosal era coprins membrul 

bolnav, şi cu tâte astea, varicele nu eraii de cât puţin manifeste. Acest 

ulcer "l-am tratat prin circonvalaţie, cu t6tă presenţa unei iperostose 

înaintate a osului tibia. Resultatul îl voii arăta la tratament.



DESPRE ULCERAŢIUNE ŞI ULCERE 
(CONTINUARE) 

  

Lecţiunea V. 

Domnilor, 

Pentru a termina cu acâstă chestiune, ne rămâne a studia ur- 
măt6rele capitole. 

Simptome. Acestea sunt forte insidi6se. Câte o dată, fără causă 
cunoscută, un individ, debilitat dar mai ales artritic, vede că, apare pe unul din membrele sale o placă roşetică, o bulă, o flictenă care, pro- vocând o mâncărime insuportabilă, bolnavul se scarpină, rupe flictena, ridică epidermul şi ast-fel se formâză primul stadiu al perderei de 
substanță, 

Alte dăţi, bla începe în urma unui traumatisn uşor, a unei es- coriaţiuni, a rupere unei varice, în urma, unui furuncul, a unui an- trax, a unei pustule de ectimă sai a unei plăgi vechi etc. In tâte aceste casuri, se produce o soluție de continuitate cu tendinţa în a persista şi a se mări, constituind ast-fel adevăratul ulcer, a căruia, fi- sionomie pâte să varieze la infinit. Cele alte simptome locale cu pri- vire la fund, mărgini şi secrețiune, le-am descris deja, 
Ne rămâne să ne oprim puţin asupra turburărilor termice şi de sensibilitate ce ne oferă, suprafaţa, ulcerelor, 
In privinţa, căldurei locale, t6te cercetările întreprinse aii rămas fâră, resultat. Căci, de şi Auzilhon susținea, că gamba, ulcerată avea o temperatură, cu 0,5% maj ridicată ca, cea, sănătosă, s'a dovedit însă că acssta provenia de acolo că ulcerul se găsia într'o peri6dă inflamatorie; căci în stadiul indolor şi în afară de ori-ce complicaţie, temperatura ulcerului este chiar mai Sscădută ca, cea normală. De aceia Gilson şi Schreider declară. că din tâte observaţiunile culese nu se pâte deduce nici o lege precisă în acestă chestiune.
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In ceia ce ne priveşte, nu admitem aserțiunile acestor din urmă 

autori, căci noi, chiar fără să fim armaţă de instrumente speciale, tot- 

da-una am constat o temperatură manifest mai mare pe tegumentele 

pestrui şi sclerosate din jurul ulcerului, în raport cu pielea sănătâsă,; şi 

acâsta nu numai în părţile corespondente a, gambei opuse, dar şi în păr- 

ţile imediat superidre celor îndurate, şi fără ca ulcerul să fi fost însoţit 

de cea mai mică complicaţie inflamatorie, Şi am fost surprins de acestă 

enormă deosebire atat eu cât şi întregul mei personal ce însuşi sa 

convins de acest fapt. Căci cu toţii am constatat în mai multe casuri 

că, prin simpla aplicare a, mâinei pe pielea sănătosă, dasupra ulcerului, 

căpătam sensaţiunea, unei răcelă de marmură ; pe când, pe pielea alterată, 

din jurul ulcerului, simţiam în mod vădit o ridicare de temperatură. 

Dar ori-cine se pâte convinge de acest adevăr, repetând acestă încer- 

care. Şi socotesc că perversiunea, sensibilităţei în raport cu corpurile 

recă ţine pote şi la acest; fapt; căci în adevăr, aplicând un corp rece 

pe părţile bolnave deja, încăldite, corpul rece sustrage imediat o parte 

din căldură şi, puindu-se în aceleași condițiuni cu dânsele, 8% bolnavului 

sensaţiunea de corp cald pe când dânsul e rece. In ori-ce cas, noul 

cercetări trebuesc făcute pentru elucidarea, acestei chestiuni. 

Nu este însă tot astfel cu turburările de sensibilitate cari, în 

urma, cercetărilor întreprinse mai ales de Terrier, posedă nişte carac- 

tere cu totul stabile, arătându-ne diferitele graduri de alteraţiune a 

nervilor. Nu numai la suprafaţa ulcerului, dar chiar şi în jurul săi 

constatăm un grad destul de pronunţat de anestesie. Mai mult, avem 

perversiunea sensibilităţei, căcă corpii reci provâcă sensaţiunea, de corpi 

caldi sai de căldură; pe când, un corp fierbinte dă numai o sensaţie 

de un corp căldicel sait o durere de arsură, şi în ori-ce caz, întrun 

mod mult mai lent în raport cu cele alte părţi sănătose; deci întâu- 

ziere în percepţiune. Sensibilitatea durerâsă de şi nu e stinsă, observăm 

însă o paresie precum şi erbrea de loc: bolnavul manifestă durerea 

la o distanţă de 10—15 c. m. departe de punctul înțepat. Sensibili- 

tatea tactilă asemenea este atinsă, dar trebue să experimentăm cu 

corpi mici şi să frecăm forte uşor suprafaţa ulcerului, căci la din 

contra, deşteptăm sensibilitatea profundă, care în general nu e compro- 

misă. Şi Terrier arată că 'tâte aceste alteraţiuni se constată chiar în 

pielea neulcerată, dar care candideză la ulcer. 

pote aceste turburări ne represintă, adaogă Teirier, diferitele 

grade de ulteraţiuni ale nervilor şi dintre cari, turburarea sensibilităței 

termice este cea nai uşoră formând primul grad; iar abolirea sensibi- 

lităţei tactile, ne indică o alteraţiune mai profundă. De aci şi cele trei 

zone ce caracteriză ulcerul: o zonă centrală ocupată de ulcer, unde sen-
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” dibilitatea tactilă e perdută aprâpe cu totul — alteraţiunile fiind fârte 
“inaintate ; o a doua zonă imediat în afară de margini, unde nu con- 
statăm de cât simplă analgesie — părţile fiind mai puţin profund al- 
terate; şi în fine o a treia zonă mai în afară şi mai întinsă, care nu 
oferă de cât unele turburări de sensibilitate termică — părţile fiind la începutul alteraţiunilor. Nu mai încape îndoială că, în ulcere cu totul vechi şi complicate, să existe Gre-cari neregularități în ordinea, acestor zone, dar faptul nu rămâne mai puţin stabil, mai ales la începutul 
ulcerului. 

Iată şi experienţele mele personale în acâstă direcţie: 

10n Pârvulescu. Pe fundul ulcerului întins, aderent, fără muguri cărnoşi şi uscat, aplicând o înţepătură cu un ac găsim : puncte forte sensibile, unele mai puțin, iar altele pe o largă, suprafaţă în complectă anestesie. Acâstă, anestesie se întinde chiar dincolo de ulcer mergând până la 9 e. m. Dar ce este mai mult» chiar sensibilitatea, profundă e atinsă, căci înfigând acul până la o adâncime de 1 c. m. bolnavul nu manifestă nici o durere. Plimbânăa pe pielea alterată a gambei o sondă canelată cu un tampon de vată, constatăm că sensibilitatea. tactilă e forte mult micşorată iar pe alocurea, chiar dispărută. In plus, maj constatăm şi fenomenul numit erdre de loc căci bolnavul confundă degetul 1 cu al IV-lea, al Ill-lea cu al Il-lea şi vice-versa, De asemenea, când înţepăm suprafaţa ulcerului la mijloc, bolnavul spune că e marginea; şi iarăşi, înţepând pielea la 2 6. m. în afară de margine, ni se spune că am atins însăşi rana. Puind fundul de sticlă al unei lampe ae spirt pe părţile sănătâse din jurul ulcerului, bolnavul declară, că simte un corp rece; dar tot acelaşi corp pus pe părţile bolnave, procură sensa. tiunea unui corp cald, pe când el e rece. 
Dima Bilan. Anestesie superficială complectă pe suprafața ulcerului; mai puțin însă pe cicatrice, Anestesia iarăşi e forte pronunţată pe calosităţile ce se află la extremitatea inferidră i, gambei, unde chiar sensibilitatea, profundă de 6re-ce, trebue să înfigem cu putere acul pentru a provoca durere bolnavului. Aplicând un tampon de vată, muiaţ, în apă fierbinte, pe cicatrice, obţinem perver- siunea, sensibilităţei; ba încă, acelaşi corp pus pe suprafața ulcerului nu produce nici un efect; bolnavul neputându'şi da s6ma de natura corpului, 

Nu mai încape îndoială ce tote aceste fenomene sunt în strânsă legătură cu alteraţiunile nervâse ; dar iarăşi, cercetările trebuesc împinse şi mai departe pentru ca acest studiii să se complecteze şi mai bine. Ca fenomene generale nu avem nimic de remarcat: ulcerele ne- producând nici un răsunet asupra organismului. In adevăr, cu o bună igienă, individii afectaţi de ac6stă bâlă îşi pot continua ocupaţiunile lor fără, cea, mai mică genă, Neglijate însă, ele
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E CAM? 
țiuni locale de substanţe iritante şi în special din lipsa de precauție 

antiseptice in îngrijirea ulcerelor. De aci acel mare număr de varietăţi S 

1) Ulcer inflamator este cână în jurul săi pielea e coprinsă de 

o inflamație acută, presentându-se cu tâte caracterile clasice: durere, 

tumefacţie, roşiaţă şi căldură, plus reacţia generală. Nu este rar ca în 

acest cas ulcerul să se complice de linfangite tronculare cu prinderea 

ganglionilor corespondenţi şi chiar de erisipel; şi ceia ce este curios, 

e faptul ce s'a observat că, în urma unei asemenea grave complica- 

ţiuni, cu dispariţiunea aceştia, bolnavul scapă de ulcerele sale cronice. 

De sigur că aci e vorba, de efectul asociaţiunti microbilor (2). 

2) Uicer iritabil sasi eretic (Billroth). De şi fară nică o leziune ana- 

tomică apreciabilă (?), totuşi este însoţit de o iperestesie şi de nişte du- 

veri atât de intense, în cât cea mai mică atingere face pe boinavi să 

tremure şi să ţipe. Acestă sensibilitate exagerată a pielei şi burgeo- 

nilor cărnoşi se observă mai ales în ulcerele recente şi superficiale, 
Diînsa, coincideză, după Broca, cu persânele nervâse. 

3) Ulcer atonic ce se observă pe indiviqii tineri, debili şi cu o 

constituţie scroful6să, este caracterisat printr'o pal6re escesivă, prin 

muguri cărnoşi rari, flasci, abia desvoltaţă şi lipsiţi de ori-ce plastici- 

tate. Câte o dată, mugurii cărnoşi cresc întrun mod demăsurat luând 

aspectul unor ciupercă şi trecând peste nivelul suprafeţei cutanate, for- 

mând ceia ce se numeşte ulcer fongos. Atunci, ulcerul devine forte proe- 

minent, rar dureros, dar sângereză cu cea mai mare înlesnire şi secre- 

teză, un -puroiti mucos, seros, fără consistență şi une-ori destul de fetid. 
Dânsul, ajuns în acâstă stare fongâsă, ne reaminteşte producţiunile 
sinoviale din tumorile albe, şi este incapabil de a se mai cicatrisa fară 
intervenţiuni severe; ba încă une-ori pâte să degenereze chiar în 

cancer epiteliomatos. ” 
4) Ulcer calos este acela a cărei bază, mărgini şi părţile de prin 

prejur sunt îngroşate aşa în cât căpătă o tărie de lemn, cartilagi- 
n6să. Acesta este resultatul unei inflamaţiuni cronice şi se observă 

de preferinţă în ulcerele forte vechi. In ort-ce caz, dânsele daii ulcerului 

o adâncime mult mai mare ca aceia ce are în realitate. Şi probă e 

că, în urma unui repaos saii tratament apropriat, infiltrația cal6să re- 

sorbindu-se, ulcerul devine forte manifest superficial, Causa intimă a 

“acestor producţiuni cal6se nu e încă bine cunoscută; am putea invoca 

alteraţiunile nerv6se, mai ales că dânsele sunt forte puţin sensibile la 

presiune şi une-ori chiar cu totul anestesice. Or cum ar fi, acestă în- 

groşare saii ipertrofie a ţesuturilor ce produc calositățile, nu se ob- 

servă numai în jurul ulcerului ci şi în părţi mai mult sau mai puţin 

depărtate de locul bolnav; şi incă, nu numai pielea şi țesuturile moi.
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dar şi periostul şi înşăşi 6sele cari cu tâte iaii parte la acestă tur- 
burare de nutriţiune, desfigurând cu totul aspectul normal al mem- 
brului precum arată figura 13 din planşa, nostră. 

5) Ulcer emoragic este când dânsul se află aşedat pe o venă va. 
ricosă care, rupându-se, dă, naştere unei scurgeri de sânge câte o dată, 
forte îngrijitore. Acâsta, se observă mai cu sâmă în ulcerele gangre- 
n6se şi pe individi cachectici sai coprinşi de scorbut, al căror apanagiii 
sunt tocmai emoragiile. ' 

6) Ulcer verminos şi gangrenos se observă pe individi cu totul 
negligenţi şi al căror ulcer e lipsit de cea mai mică îngrijire ; viermii 
apar pe suprafaţa sea câte o dată întrun număr considerabil. In ceia, 
ce priveşte gangrena, dânsa se observă tot în aceste condițiuni de ne- 
curățenie, la care se adaogă însă, diabetul Şi albuminuria. 

7) Ulcer fagedenic este când dânsul se întinde nu numai în lăr- 
gime dar chiar şi în adâncime. Forma acâstu de şi se observă rar, 
este însă de o gravitate escepţională, căci când apare, merge f6rte re- 
pede către distrucţiune : pielea, țesutul conjunctif subcutanat, muschi, 
aponevrose şi chiar vasele pot fi nimicite, nerămâind de cât 6sele de- 
nudate. In asemenea cas, emoragiile pot deveni fârte abundente şi cu 
totul periculose. 

Pronosticul. Ulcerul lăsat la mersul s&i natural care e emina- 
mente cronic, de şi în realitate nu constitue o bâlă pericol6să ci mai 
mult o infirmitate, totuşi pote deveni îngrijitor prin diferitele compli- 
cațiuni la. care e supus şi prin aceia că, ajuns în perioda, III, individul 
este în imposibilitate de a. se mai servi de membral s&u, mai cu deo- 
sebire când piciorul a devenit eu totul equin. 
„In afară de aceste casuri, pronosticul ulcerului este benign căci 

nică o dată nu pune viața, în pericol. Tratat din timpurii şi cu în- 
grijiri igienice ulteridre, ulcerul se pote vindeca. Rămâne însă bine în- 
țeles, ci vindecarea va fi în raport cu etatea individului, cu starea sa 
generală, cu forma şi întinderea, ulcerului. 

Diagnostieul. Atât cât e vorba, de ulcerul simplu este forte uşor, fiindu-ne dat, sediul şi caracterile sale. Atenţiunea ne va fi atrasă pen- tru a stabili daca avem aface cu un ulcer cutanat, saii aşedat la o adâncime Gre-care a organului. Vom examina cu multă atenţiune şi vom explora cn multă băgare de s6mă pentru a ne convinge în ce anume peri6dă a ulcerului ne găsim. Iar când e vorba de a stabili natura sa, acâsta o vom ajunge printr'un esamen minuţios al antece- dentelor ereditare şi personale ale bolnavului, când vom descoperi dia- teza sub stăpânirea căria dînsul se află, Cât priveşte caracterile ulce- relor sifilitice, tubercul6se, scroful6se, cancer6se, scorbutice, erpetice
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etc. acestea le vom vedea când vom trata despre fiecare din aceste 

bile. A priori, vom spune că ulcerele cu marginele deslipite sunt pro: 

prii- diatesei scrofulâse; cele cu marginele tăiate drept (ă pie), sifili- 

sului ; cele superficiale şi cu mărgini subțiri, artritismului ; iar cele cu 

marginele resfrânte în afară ne denotă un ulcer de rea natură. Ulce- 

rele scorbutice vor fi însoţite de pete de purpură, de emoragii şi o 

stare inflamatorie fong6să a gingiilor cu tendinţă la ulceraţie şi des- 

lipire. Trebue iarăşi să facem deosebirea între un ulcer varicos simplu 
şi ulcere ibride, distincţiune stabilită deja de Broca şi reluată acum 

în urmă de Verneuil. 
Ulcerele simple proprii qis sunt exclusiv sub influenţa varicelor. 

Sediul lor de predilecţiune este pe faţa, internă a gambei şi la terţul 

său inferior ; forma lor e mai mult eliptică cu axul cel mare vertical; 

marginele puţin indurate şi ridicate se continuă pe nesimţite cu fundul 

cenuşiii şi puţin murdar; în fine mai tot-d'a-una, acest ulcer e unic 

(Vedi fig. 10—planşe). 
Cu totul altfel ni se presintă ulcerele ibride cari se caracteriză 

prin aceia că, pe lângă starea varicâsă a venelor, intervine şi starea 

generală a individului. Aceste ulcere în general recunosc influenţa  sifi- 

lisului; sunt multiple şi nu se găsesc pe faţa internă şi inferidră, ci 

mai tot-da-una pe faţa anteri6ră şi externă a gambei. Dânsele une-ori 
sunt reunite, dar mai des separate prin piele pigmentată de o culdre 

arămie de şuncă afumată şi cicatrice subţiri; marginele rotunde, ne- 
deslipite, dar presintă ușore neregularități semănând ca cum ar fi r6se 

de şoreci. 
Aceste ulcere ibride, numite de Verneuil ulcus elevatum ler- 

țiar începe prin ulceraţiuni de mică întindere dintre cari unele se în- 
chid, iar altele se deschid reunindu-se în plăgi mai mult sai mai pu: 

ţin largi, luând un aspect neregulat, semănând cu liniile de hartă geo- 

grafică, 
Dar ori-care ar fi forma şi întinderea, densele de şi ai o bază 

fermă, elastică şi aderentă cu părţile subjacente, nu presintă însă nici 

o dată acea, consistenţă os6să ce ne oferă ulcerul simplu aşezat pe o 

exostosă sai diferite ridicături os6se şi care deci ni s'ar impune drept 

un ulcus elevatum banal. Şi tocmai caracterele acestea locale stabi- 

leşte diagnosticul diferenţial în afară chiar de antecedentele bolnavului. 
ŞI numai după aceste caractere, putem bănui sai chiar afirma 

că aci este amestecat elementul sifilis. 

Dai aci două figuri 14 şi 15, al căror desemn îl posed încă din 

timpul internatului mei (1881) şi care represintă aceeaşi gambă a 

unui sergent de oraş, afectat de ulcere sifilitice terțiare, date de re-
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gretatul mei profosor Turnescu, ca, tip de tubercule sub-cutanate Şi 
cari s'aii vindecat perfect numai prin iodur de potasium la interior. O 
simplă comparaţiune între aceste figuri cu cele dela No. 10 şi 11 este 
suficientă pentru a arăta, enorma, deosebire între un ulcer sim plu şi 
altul de natură sifilitică şi prin care diagnost ticul îl stabilim de zisu. 

  Fig. 14, 

Uicere sifilitice terțiare. 

Pe lângă acestea mai avem ul Ă 
| 

cere simple de natură vu A cestea, după Nepveu sunt direct sub dependinţa unei leziuni n fără să fie nici complicată, nici produsă, de dilataţiuni 

trofică, 

ervâse 

varicâse ale
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venelor saii degenerescenţă ateromatâsă a arterelor. Ele nasc şi se în- 

tind pe membrele isbite de paralisie infantilă. 

Aceste ulceraţiuni atacă de o potrivă piciorul ca şi gamba ; ele 

sunt în general multiple şi încep adesea printi”o mică vesiculă ce 

plesneşte lăsând să curgă puţină serositate sanguinolentă ; în locul săi 

rămâne o perdere de substanţă de formă ;circulară, mai mult o exul- 

ceraţiune de cât un ulcer, cu marginele netede, precise, nedeslipite, cu 

fundul roşu, violaceii, puţin profund, fără fungosităţi, aprope fără, 

papile, netedă şi regulată. Ele sunt nedurerâse, dar cea mai mică atin- 

gere deşteptă o suferinţă vie. Mersul lor e cu desperare cronic; cu 

t6te acestea, ele se pot închide şi cicatricele ce le acopere s6mănă cu 

acelea de arsuri superficiale. (Duplay şi Reclus). 

Tot în acâstă categorie de ulcere putem alipi şi acea b6lă tenace 

numită mal perforant căci şi dânsa este sub dependinţa tot a unor 

leziuni nervâse originală, 

Iarăşi un punct, ce nu trebue negligeat în diagnostic este exa- 

menul urinei, pentru a vedea daca individul este sai nu diabetic or 

albuminurie, căci acesta, este un factor principal al întreţinerei ulcerului. 

Tratamentul pâte fi medical şi chirurgical. Cel medical se va 

adresa la diateză ; cel chirurgical coprinde mai multe met6de: In prima 

linie, şi ori-care ar fi metodul, repausul membrului şi îngrijirile anti- 

septice sunt de rigâre cerute. Bolnavul va sta în pat având gamba pe 

un plan mai ridicat ca c6psa; prin acâsta circulaţiunea de întârcere 

se favoriseză şi, cu o bună igienă, adesea putem obţine chiar vinde- 

carea, ulcerelor. 

Met6da care s'a bucurat de o reputaţiune mai mare este com- 

presiunea, instituită pentru prima 6ră în Englitera de către Underwood, 

1787. Baynton, în 1797, a înlocuit compresiunea simplă prin pansa- 

ment cu bandelete de diachilom aplicate în formă de spică. Acest pro: 

cedeii, fu introdus în Franţa de către Roux 1814, şi vulgarisat de către 

Philippe Boyer de la care, acest tratament a rămas clasic şi care azi 

încă, se întrebuinţeză destul de des şi de multe ori ne dă forte bune 

resultate. 

Modul aplicaţiunei acestor bandelete e forte simplu, după cum se 

pâte vedea în figura 16 şi care ne dispenseză de ori-ce descriere. Vom 

adăoga numai că, încrucişarea bandeletelor va conrespunde cu supra- 

faţa, ulcerului. In plus, bandeletele nu vor fi mai late ca un centimetru, 

şi de o lungime ast-fel în cât să pâtă, îmbrăţişa a treia parte din gro- 

simea. membrului. Bandeletele vor fi aplicate unele asupra altora prin 

încrucişare acoperindu-şe reciproc fie-care în jumătatea lăţime sale. 

Şi pentru a ajunge la acest resultat, aplicăm întâii o bandeletă de sus
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în jos şi în mod oblic; pe acâsta punem o a doua bandeletă în sens 
invers, de jos în sus. Restul va urma, precum descriserăm mai sus, 

căutând în acelaş timp şi estetica, pe care 
o realisăm daca ţinem ca încrucişarea ban- 
deletelor să păstreze aceiaşi linie, dupe cum 
arată figura, 

Din partemi recomand ca, în loc de 
bandelete simple de diachilom e mai bine să 
întrebuinţăm bandelete făcute din emplastru 
de Vigo extens, care este mai anti-flogistic 
şi puţin mai excitant, graţie mercurului ce 
conţine. 

Acestă spică va, fi protejată cu tifon, 
vată şi feşi antiseptice şi se va reînoi la 
fie-care 4—5 zile, dupe cum Supuraţia va 
fi mai mare sau mai mică, 

Metoda, americană, representată prin 
dr. Martin din Boston, constă tot în com- 
presiune, dar obţinută prin mijlocul unei 
bande elastice coprindend tot piciorul până, 
asupra genunchiului. Autorul recomandă 
ca banda să se aplice diminâţa înainte de 
ori-ce ocupațiune, atunci prin urmare când 
venele nu sunt întinse de greutatea col6nei 
sanguine. Sera, putem ridica banda daca, 
jen6ză, puind însă, gamba pe un plan mai 
ridicat, 

Fig 16, Intrebuințarea, eleciricilăţei sa făcut 
mai ales de către: Spencer Wels, 1848, în Anglia; iar în Franţa de Onimus, 1877. Cu tâte că la început se părea că dă Gre-care resultate, astăzi însă e apr6pe cu totul părăsită, Fiind dat faptul că ulcerul simplu este intreţinut de o dilataţie varicosă a venelor, unii autori ca Trendelemburg şi Cern6 din Rouen aii propus suprimarea, causei pentru a obţine suprimarea ulcerului. De aci: excisiunea, saii legătura venei safene interne, precum şi cauterisarea saii diferite injecţiuni coagulante în interiorul varicelor. Acestă met6dă, însă nu sa putut vulgarisa, pe de o parte că, efectele sunt contestate, iar pe de alta, că une-ori se pâte însoţi de flebite şi alte consecințe ale acestei inflamaţiuni. Dar chiar daca, luăm chestinnea în principiul stu, prin legarea safenei interne nu distrugem, cel mult Şi încă cu un mare punct de întrebare, de cât varicele superficiale, pe când cele pro- 
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funde rămân cu totul intacte; aşa că, în definitiv, obţinem o parte 

minimă din totalul imens ce întreţine ulcerul. De alt-fel, din discuţiu- 

nile ce at avut loc în societatea, de chirurgie din Paris anul acesta, 

mai toţi autorii au recunoscut insuficiența, daca nu chiar inutilitatea 

acestei intervenţiuni, din pricină că patogenia ulcerului se datoreşte 

uni grup complex de condițiuni patologice pe cari deja le-am argtat. 

E posibil că legătura safenei să dea unele bune resultate când ulcerul 

e mic şi în prima peri6dă; căci trecând în peri6da II-a şi mai ales în 

a III-a, atunci, nu suprimarea varicelor superficiale va aduce vindecarea 

ulcerului, ci intervenţiuni mult mai radicale, din pricină că leziuni mult 

mai profunde şi întinse sunt în joc şi cară de sigur nici o dată, nu vor 

dispare prin simpla legătură a safenei. 

De aceia mai toţi autorii sunt adi de acord că, tratamentul pur 

chirurgical şi pe o cale sângerândă a ulcerului, trebue împins mai 

departe. 

Deja în 1833 Guy, chirurg Englez, a imaginat o nouă metodă 

numită peritomie saă circomvalaţiune, care fu introdusă în Franţa de 

către Faure, 1866, şi apoi vulgarisată de Dolbeau 1874. Acest metod 

constă în a face o incisie de jur împrjuru! ulcerului care să msrgă 

până la aponevrosă. În incisie interpunem vată, pentru a ne opune la 

reunirea imediată. 

Metodul acesta e bazat pe datele anatomo-patologice cari ne arată 

că ulcerul este întreţinut de leziuni tvrofice nervâse. Deci, prin peritomie 

nu facem de cât secţionăm tocmai aceşti nervi bolnavi şi suprimăm 

ast-fel causa bâlei, 
In plus, prin acâstă incisie periferică, mobilisăm pielea, sclerosată 

şi permitem ast-fel apropierea marginilor ulcerului ce se găsesc întinsa 

la extrem. Dar mai mult, prin circomvalaţie, ne adresăm chiar contra 

varicelor, căcă prin cicatricea ce se formeză, isolâm pachetul varicos, 

întocmai ca în procedeul mei în tratamentul emoroidelor, precum lu. 

crul este expus pe larg în teza de doctorat a, d-lui Cristea Pascal, în- 

ternul mei. 
Deci, metâda de circomvalaţie, secţionând nervii trofici alteraţi, 

mobilisând ulcerul şi suprimână indirect dilataţia varicâsă a venelor, 

este singurul metod care înlesneşte în cel mai înalt grad posibil cica- 

trisarea ulcerului. Şi când acest metod nu reuşeşte, nu ne rămâne de 

cât a face amputaţia membrului, căci atunci, avend aface cu leziuni 

profunde în 6se, de sigur circomvalaţia r&mâne inferidră amputaţiei. 

Acest tratament este forte raţional şi a dat bune resultate. 1 se 

impută însă că nu împedică recidiva şi atunci, în locul unui ulcer vom
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avea două, adică Şi pe cel care resultă din incisia circumferenţială ; lucru 
'însă nu e probat. 

In ceia-ce me priveşte, am aplicat acâstă met6dă încă din 1887 
şi 1888 cu cel mai mare succes posibil, reuşind a, vindeca în 2—3 
săptămâni ulcere de o vechime de 20 şi mai bine de ani. Am remas 
surprins de rapiditatea cu care se obţine cicatrisarea imediat după circonvalaţie. Bolnavii nu numai că ies pe deplin mulţumiţi şi com- plect vindecaţi, dar acestă, vindecare se menţine, având ocasia să revăd bolnavi după 2 ani fără nici o urmă de recidivă, 

Dai aci o mică observaţie ce am pubheat în Spitalul din 1887, unde am descris operaţiile mai principale ce am făcut în ambulanța din Muscel în luna Iunie din acel an. 

II. Vlcer cronic, operaţie prin metoda de circonvalaţie. 13 Iunie. — Niţă Kivu, de 63 ani, din Valea Popei, avea, un ulcer varicos cronic pe fața externă a gam- bei stângi, datând de la 1843, 

provăzută şi de dilataţii varicâse. 
La o distanţă de 1 e. m. am circumscris ulcerul. de jur împrejur cu bistu- riul, făcând o incisie ovalară, Ac6stă incisie nu a coprins de cât pielea şi puţin din țesutul grăsos, şi cu tâte acestea, grosimea tegumentelor incisate era aprâpe ca un centimetru. O emoragie ven6să fârte abondentă a avut loc; şi mai ales către marginea internă a plăgei, emoragia pe lângă că era, pronunțată, mai era provăzută şi de nişte mişcări pulsatile ca şi cum ar fi fost o emoragie arterială, Imediat am introdus între buzele incisiei, vată muiată în acid fenic 5%, pe de 0 parte pentru a opri emoragia, iar pe de alta, pentru a mă opune la reunirea imediată a incisiei, 

. Am aplicat un pansament antiseptic forte larg coprinzând t6tă gamba, După trei zile am găsit ulcerul fârte mult micşorat ae Volum şi cu o mare ten: dinţă către cicatrisare. Un noi pansament, pe care "! am ținut opt zile, când desfăcându”l, ulcerul avea cel mai frumos aspect şi nu era mai mare ca o piesă de un leii. La 29,trebuind să se ridice ambulanţă, am examinat din notă pe bol-



Ulcer cronic vindecat prin circonvalajie . Fi6.17. (PL) 

  Stob. praf 7.V Socor.
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Etă în scurt continuarea observaţiei : 

La 24 Martie 1392, am făcut circonvalaţia, printr'o incisiune mergând până 
la aponevrosă şi înconjurând tstă periferia ulcerului. După. acesta, cu o rugină 
bântă am deslipit, puţin din tâte părţile baza ulcerului, după care am introdus 
în şianţul format; de incisie, bandelete de tifon muiate în creolină; apoi un pan: 
sament larg, antiseptic. Bolnavul a fost cloroformisat. 

La 26 Martie se ridică pansamentul ca şi bandeletele. Şanţul ni se pre- 
sintă fârte larg dar curat, iar suprafaţa ulcerului este deja mai roşie şi cu mu- 
guri proeminenţi. Uşor sfacel superficial pe marginea superidră şi internă a bu- 
reletului ulcerului, Se aplică un not pansament. 

In zilele următâre, cieatrisarea atât a sghiabului cât şi a ulcerului a mers 
progresând. 

La I Aprilie, aprope tot edemul a dispărut iar membrul şi-a reluat întru 
cât-va, forma regulată. Luându-se din not măsurătârele, s'a constatat o micşorare 
de 2 c. m, în tâte punctele luate înainte de operaţie. 

La 24 Mai, ulcerul era peste tot vindecat, afară de o porţiune ovalară 
cât o piesă de 5 lei, aşezată, pe partea anteridră a tibiei care nu avea tendință, 
către cicatrisare. Atunci am practicat, carlagiul numai pe acâstă suprafaţă, fă- 
când cu bisturiul trei incisii verticale şi trei transversale, împărțindu-se ulcerul 
în mai multe mici figuri patrate (12). Cu acâstă ocazie am constatat, că ulcerul 
era aşezat pe osul tibia, ce s'a găsit cu totul denudat şi acoperit de o mulţime 
de asperităţi. 

La 29 Mai, am răzuit cu Volkmann aprâpe jumătate din faţa externă a 
ulcerului, ce poseda muguri cărnoşi fongoşi fără tendinţă la cicatrisare, deseope- 
rind astfel suprafaţa tibiei care era imediat subjacentă, şi se găseşte că era de 
e consistenţă tare, compactă, (fildeş) iar nici de cum spongi6să, 

In fine, pentru a, scurta, voi spune că, mugurii cărnoşi devenind 
de bună natură, am recurs la, aplicare de grefe dermo-epidermice şi cu 
încetul am ajuns la resultatul ce se vede în fig. 17 (planşe). 

Din acestă observaţie reiese în mod clar că, circonvalaţia, e capa- 
bilă să, vindece or-ce ulcer cronic, or cât de întinse şi profunde ar fi le- 
ziunele pielei şi a. țesutului subjacent. Iar când la acestea se adaogă 
şi inflamaţia, osului, atunci de sigur lucru e mult; mai greii ; dar în or-ce 
cas, tot obţinem o amelioraţie, ce se pâte considera ca o quasi vin- 
decare. 

In figura 18 (planşe) originală, şi luată după natură din serviciul 
d-lui prof. Assaky, spitalul Colţia, se vede în mod clar, modul cum tre- 
bue făcută, circonvalaţia şi la ce anume distanţă de ulcer. 

Acesta, represintă încă un succes al acestui mod de a trata ulce- 
rele, de 6re-ce, cu tâtă sclerosarea părţilor moi, cu t6tă imobilitatea 
absolută a ulcerului şi etatea de 63 ani a individului Nicolae Ştefan 
ce era purtătorul acestui ulcer pe gamba drâptă, totuşi, dupe 20 de 
zile de la aplicarea, circonvalaţiei a eşit complect vindecat. 
35,809.— Pat. chirurg. Dr. Î. Xiriac. 5
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In 1881, Vidal, de la Spitalul, St. Louis din Paris, a preconisat 

aplicaţiunea de sub carbonat de fer pe suprafata ulcerelor vechi, care 

ar lucra după dinsul ca un medicament tot de o dată excitant şi sedatif. 

Am văzut pe însuşi autorul în 1886 întrebuinţând acest metod, dar nu 

am observat. de cât ameliorări. 

In fine, acum în timpurile din urmă s'a preconisat un fel de sca- 

vificare sistematică a ulcerului, care nu e însă de cât totcirconvalaţie, 

dar aplicată numai pe faţa, ulcerului şi ast-fel făcută, în cât acesta să, 

formeze mai multe mici patrate, de unde şi numirea de carlagii. 

Principiul este acelaş ca şi în peritomie. Pentru prima 6ră am 

văzut pe d-nu d-r. Assaky întrebuinţând de două ori acâstă metodă pe 

ulcere vechi şi întinse; resultatul a fost fârte satisfăcător. 

Se înţelege că, tâte aceste metode pot da 6re-caxe resultat; dar 

încă o dată repet, cu condiţie ca, ulcerul să nu fi trecut de perioda II, 

căci ajuns în perioda III, atunci avem a face cu uă gambă compromisă ; 

şi adesea, cel mai radical tratament nu rămăne de cât amputaţia. 

Iarăşi un lucru trebue adăogat, că la început, or care ar fi me- 

toda, ulcerile trebuesc pansate în fie-care zi, pînă ajungem ca, prin dife- 

rite medicamente, să curățăm plaga de detritusurile şi lichidele murdare 

aflate la suprafaţa, sea. Iar o dată acest resultat obţinut şi ulcerul 

fiind acoperit de muguri cărnoşi de bună natură, atunci, pansamentele 

se vor face din ce în ce mai rar, căci cu atât vindecarea se va obţine 

mai repede. Acest principii se găseşte deja stabilit de Ambroise Pare 

care zicea: ne deshabillez pas trop souvent les ulceres. 

CHESTIONAR. 

Definiţia ulceraţiunei. Teoria lui Galien sai a umoriştilor, Teoria lui Hunter. Agenţă 
absorbanţi şi exalanţi. Esplicarea ulceraţiunei prin 
teoria lui Hunter a căzut, 

Teoria ganzrenei moleculare sai a lui Vidal de Cassis. Teoria modernă sai gangrena 
molecnlară microbienă, opinia autorului. 

Deosebirea, între ulceraţiune şi ulcer; fisură, 
| Definiţia ulcerului. Deosebirea între ulcer şi 

distinctive. Părţile de considerat ale unui ulcer. 
ID) Forma; elipsă, angulâsă, circulară, 

se desvoltă aceste diferite forme. 

absorpţia ulcerativă. Causele pentru cari 

erosiune şi exulceraţie. 

plagă. Enumerarea celor patru caractere 

lineară. Semnificaţiunea şi circomstanţele în cari
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11) Marginile ulcerului. Diferite aspecte. Teoria lui Vidal în privinţa marginelor res= 
frânte în afară ale ulcerului, 

1) Pundul ulcerului. Varietăţi. Ulcus elevatum. Diviziunea celor vechi: Ulcer fage- 
denic, serpiginos, lupi; ulcere sordide saii cacoethi; ulcere Telefiene şi Chironiene. 

Di viziunea modernă: ulzere specifice sai diatesice; simptomatice şi simple. 
Etiologia. Sediul. Statisticele. Opinia lui Gerdy, Pouteau, Boyer, Richerand relativ la 

sediul alceruiui pe gamba stângă. Reflexiunele autorului. Sexal, etatea, ete, 

Causele intime al ulcerului sunt: Varicele, ateromul şi leziunele nervâse. 
Varicele după Boyer şi autorii compendiului lucr6ză prin edemul de care se însoțesc, 

Objecţinnea lui Gilson. Opinia autorului invocând defectuositatea circulaţiei. 
Influenţa degenerescenţei ateromatâse a arterelor. 

Probe prin observaţii. 

Leziunele nervâse, Cercetările lui Terrier şi Quenu. Rolul diatesei artritice sai erpetice, 
Reflexiunele şi opinia autorului în acâstă privinţă. , 

Anatomia patologică. Primul stadii. Reţiaua lui Malpighi. Stadiul al doilea: pielea, glan- 
dele sebacee, sudoripare, vasele, muschii, nervii. 

Cele 3 peride clinice ale ulcerului. 

Perioda I. Leziuni mici, superficiale. 
Perioda Il. Sclerosa părţilor moi. Piele de tigru. Atrofia şi dispariţiunea aparatului 

glandular. Esperienţele lui Clade, Gilson şi ale autorului. Aspectul membrului în acestă 
peridaă. 

Perioda Il. Degenerescenţa tutulor părţilor moi. Equinism. Leziani profunde în 6se. 
Consecințe. Edem colosal cu aspect elefantiasie, 

Simptome. Inceput insidios şi forte variat. 
Torburările termice. Opinia lui Auzilhon, Gilson şi Schreider. Opinia autorului. 

Torbarările de sensibilitate. Cercetările lui Terrier. Sensibilitatea tactilă, analgesia şi 

sensibilitatea termică, formeză cele trei zone ale unui ulcer. Modul grupărei lor şi gravitatea 

lor relativă. Esperienţele autorului. 

Complicaţii. Causele. 
1) Ulcer inflamator. Caraeterile. Coencidenţa de limfangite şi crisipel ce determină câte 

0 dată vindecarea, ulcerului. 

2) Ulcer iritabil saii eretic. (Billroth). Broca. 

3) Ulcer atonic, Caractere, Uicer fongos. Semnificarea şi posibilitatea degenerărei în 

cancer, 
4) Ulcer calos. Caractere. Causa. Consecința. 
5) Ulcer emoragic. (ause. 

6) Ulcer verminos şi gangrenos. Qause. Diabetul. 
7) Ulcer fagedenic. Caractere. 

Pronosticul. In raport cu peri6da şi starea diatesică locală şi generală. 
Diagnosticul. Diferitele peri6de ale ulcerului. Diatesele. Examenul urinei, 

Ulcere simple proprii zis; ulcere ibride şi ulcere trofice. Caractere distinctive, 
'Pratamentul medical şi chirurgical. Repaosul şi Igiena. 

Met6da de compresiune. Underwood-Baynton-Roux-Philippe Boyer. Moda! aplicărei. 

Met6da Americană. Dr. Martin din Boston. Banda elastică. Modul şi timpul când trebue 
aplicată. 

Metoda prin electricitate. Spencer Wels; Onimus. 
Metdua legăturei şi secţiunei venelor şi în special a venei safene interne. Trendelem- 

burg şi Cern6 din Romen. Ohjecţiuni. Efectele contestate şi posibilitate de complicaţii. Acestă 

met6dă nu se adreseză la complexul leziunelor anatomo patologice a ulcerului.
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Met6da prin peritomie sai circonvalaţie inventată de Guy 1853 şi vulearisată de Dol- 

beau 1874. 
Avantagele acestei metdde şi superioritatea ei adresându-se la tote leziunele ce între- 

ţin aicerul. 
Metâda lui Vidal din Paris (St. Louis), 

Met6da, prin scarificare sai carlagiă: 

Pansamente dese şi pansamente rari în ulcere. Principiul lui Ambroise Par6.



DESPRE FISTULE IN GENERAL 

(Din cuvântul latin fistula: bucium, fluer, gaură, canal, trestie. Sinonim cu 

aipryS=sinus, cavitate, încovoetură). 

Lecţia VI. 

Domnilor, 

Studiul fistulelor a fost întreprins chiar de Hippocrat, căci în 

tratatul săi de fistulis se ocupă pe larg de acâstă chestiune, studiind 

mai ales fistulele anusului. 

Celse, indică principalele varietăţi de fistule ; iar Galien, le com- 

pară, cu ulcerele, în cari deosibeşte trei suprafeţe supurante: ulcer, 

sinus şi fistulă. 

Dar tocmai către finele secolului al XVIII, descripţiunile asupra 

fistulelor se precis6ză, mai bine, prin tratatul lui Percival Pott şi me- 

moriul lui Marvidăs, încoronat de Academia regală de medicină. Vin 
apoi cercetările lui Boyer, Denonvilliers, Cruveilher, Marjolin şi Ver- 

neuil. Pozzi, în momentul de faţă, printr'un studii amănunţit, în dic- 

ționarul Dechambre, contribue la complectarea acestui studiu. 
Definițiunea. Dificultăţile chiar azi sunt mari când e vorba a da 

o definiţie exactă a fistulei; căci, voind a o defini, descriem mai mult 

caracterele şi forma exteridră sub care ni se presintă, de cât esența 

însăşi a bâlei. 

Ast-fel: vechii autori numiai fistulă or-ce orificiu anormal însoțit 

“de un traect. 

Cu ocasia studiului ulceraţiunei, s'a căutat a se face o analogie 

între acest proces morbid şi fistulă. Şi identitatea era împinsă, până,
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acolo, în câţ, nici nu se mai descria fistula ca bâlă a parte, ci ca o 
simplă specie sai varietate de ulcer. (Heister).! 

Dar mai presus de toţi, Boyer, reluând ideia deja emisă de Celse 
că fistula este un ulcer canaliculat, dadu o definiţie în acest sens, de- 
finiţie care a făcut epocă, graţie înaltei sale autorităţi medicale. In 
adevăr, după Boyer, fistula, este un ulcer strimpt, mai mult sati mai 
puţin profund, dispus în formă de canal şi întreținut de o causă locală. 

Dupe Cruveilhier, fistulele, considerate dintr'un punct de vedere 
general, sunt conducte excretorii accidentale sati suplimentare, destinate 
a da afară am, lichid fisiologic sati patologic. Soluţia de continuitate 
este elementul ori-cărei fistule, dar un element secundar, subordonat 
causei care îl întreţine ; căci causa odată distrusă, soluţia de continui- 
tate tinde iresistibil către vindecare. Istoria fistulelor este prin ur- 
mare aceia a causelor ce le produc. 

După Duplay şi Reclus, fistulele sunt depresiuni canaliculate şi 
conducte anormale de origină congenitală sai patologică. Acestă definiţie 
pe cât e de scurtă, pe atât e de complectă, putând cuprinde tâte ca- 
surile de fistule. 
Cu tâte acestea, noi, modificând puţin definiţia deja dată de au- 

torii compenâiului Şi alţi chirurgi, vom zice că: Prin fistulă înţelegem 
un traect accidental saii congenital, mai mult sati maj puţin profund, 
dispus în formă de canal şi de o lungime variabilă. Prin acest traect 
se scurge puroiu, produse de secrețiune sati unele materii de natură di- 
ferită cari circulă în canalele naturale. Aceste traecte patologice sunt sub 
dependința, sai, a unei alteraţiumi locale a, ţesulutrilor vii ce întreţine le- 
ziunea, sai a unei cause generale a organismului care împedecă, cicatri- 
sarea de a se realiza. Definiţie lungă, dar necesară din punctul de ve- 
dere clinic. 

Clasificaţiunea. 

Fistulele se împart în mod natural în congenitale şi accidentale. 
Cele congenitale numite Şi canaliculate resultă dintro oprire de desvoltare a. organelor. 
Ast-fel: fistulele gâtului recunosc drept origină necoalescenţa, ar- curilor branchiale; cele ombilicale, persistența, uracului; cele rectale, putându-se deschide în vagin sai băşică—o lipsă în despărţitorea, cloa- cului ce există în viaţa embrionară ; cele sacro-coxigiene—o lipsă saii vicii în desvoltarea colnei vertebrale şi a despicăturei uro-genitale, etc. De acestea nu ne vom ocupa în special, formând un stiuâii a



parte în fie-care regiune. Dânsele se împart, dupe Pozzi, în ostiale şi 

canaliculate. Vedi mai departe. 

Fistulele accidentale se împart după Cruveilher, în două mari 

clase : fistulele destinate a da trecere produselor naturale de secreţiune 

(fistule propri zise) şi în fistule destinate a da trecere la produse ca- 

cidentale (fistule purulente). 

Şi unele şi altele pot fi incomplecte şi complecte. 

Se numesc incomplecte, necomunicante sati, orbe, din pricină că nu 

at de cât un singur orificii, presentându-se sub forma de fund de sac 

aflat în mijlocul ţesuturilor. 

Dânsele se zic sdiopatice când nu recunosc cel mult de causă, de 

cât un abces cald sai rece, desvoltat în țesutul sub-cutanat ; iar simp- 

tomalice, când depind de o afecţiune os6să, de un ganglion scrofulos, 

de o tuberculosă viscerală, de un corp strein 6re-care înfipt în părţile 

moi saii os6se etc. 

Fie-care din ele pârtă numele de fistulă orbă internă sai externă 

după cum orificiul săi se află în interiorul unui organ, sau la supra- 

faţa cutanată. 

Pistulele sunt complecte sait comunicante, când ai două orificiuri : 

unul de origină şi altul de terminare sai descărcare. 

Ele se împart în trei varietăţi: cutanate, seroso-cutanate şi mu 

coso-cutanate. 

Se numesc cutanate când ambele orificiuri se află pe tegumen- 

tul extern, în care cas ia numele de bicutanate. Ast-fel avem unele 

fistule ale perineului, c6psei, braţului, antebraţului, obrazului etc. 

Fistulele serâso-cutanate, sunt atunci când, prin orificiul lor in- 

tern, comunică cu o cavitate ser6să naturală sai accidentală, iar cel 

extern se află pe tegumente. Exemplu: fistulele tecelor tendin6se, a 

burselor serâse, fistulele pleurale, peritoneale, pericardice etc. 

Fistulele mucâso-cutanate, sunt acelea, cari prin orificiul lor in- 

tern comunică cu o cavitate mucâsă, iar cel extern, iarăşi pe piele, 

precum: fistulele tracheale, esofagiene, stomacale, intestinale, rectale, 

uretrale, etc. Acestea se sub-divid în tubulare şi glandulare. Tubulare 

când fistula se deschide în nivelul unui conduct excretor: ca, acela, al 

canalului luai Stenon, canalul lui Warton, canalul choledoc etc., iar glan- 

dulare când fistula se deschide chiar în reservoriul glandei, precum : 

fistulele sacului lacrimal, băşica biliară, băşica udului, basinetul etc. 

Afară de acestea mai avem: fistule Bimucose atunci când ambele 

lor orificiuri stabilesc o comunicaţiune între două cavităţi mucose ve- 

cine precum: fistulele vesico-vaginale, recto-vaginale, utero-vaginale, 

entero-vaginale, bi-intestinale (între două anse intestinale), etc. Ele pot fi
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traumatice, vitale — ca în urma unui cancer, tubercule, etc. saii congenitale. 
După Pozzi sar mai putea admite, de şi forte rar, o fistulă 

bi-muc6să cutanată, ca în fistulele vesico-recto-cutanate sat uretro-recto- 
cutânate. 

| 
Fistulele bi-serose sunt fără exemplu; căci cele două foiţe serdse 

sudându-se între ele, produc o altă varietate de fistule serdso-mucosă, 
ca fistulele entero-peritoneale, recto-peritoneale, broncho-pleurale sai 
pleuro-bronchice, etc. 

Ca, o grupă cu totul aparte putem pune fistulele limfatice, cari 
nu intră nici în cele serâse nici în cele mucâse. 

TABLOU 

, | ostiale 
congenitale k 

canaliculate 

necomplecte, | idiopatice | Orbe interne e | Grbe sau 
şi — cutanate | simptomatice | 6rbe externe 3 

pa . - cutanate sai mai bine dis Vicutanate, = , serdse sati după unii ser6so-cutanate, a accidentale complecte 7 | tubul , ubulare ._ o simple 2 sati | glandulare 
comunicante mucose , , | traumatice 

bimucâse vitale 
| congenitale 

ser6s0-mucâse     grupă a parte: fistule limfatice 

Etiologia. Pentru ca o fistulă să se stabilescă, se cere ca părţile soluțiunei de continuitate să nu potă contracta între dânsele aderenţe obliterante. Prin urmare, întrun mod general, tâte condiţiunile ce se opun la cicatrisaţiune şi favorizeză transformarea, unei leziuni tempo- rare în leziune permanentă, sunt susceptibile de-a da naştere unei fistule. Dar fenomenul acesta se realis6ză prin mai multe căi: Când se 

? 

în echilibrul vital se repară 
mului, şi atunci obţinem cica- 

ție, când vindecarea e imediată 
acâstă reparație, din diferite cause, se face 

pot întempla: sat că acestă perturbare repede, prin intervenţia veacțiunei organis trisarea naturală numită, prin prima inten şi totul isprăvit; sau că
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mai încet, pe socotsla unei supuraţiuni, constituind ceia ce se numeşte 
cicatrisare mediată saii prin a doua intenţie. Dar şi într'un cas şi în 
altul, resultatul este acelaşi : dispariţiunea leziunei, vindecarea defini- 
tivă a organului afectat, o restitulio ad integrum mai mult sai mai 
puţin perfectă. Acâsta, ne represintă o victorie a organismului, în lupta 
întreprinsă contra efectului produs de agentul vulnerant. 

Când însă tote forțele organismului puse în joc rămân împedi- 
cate, slăbite şi chiar distruse în scopul urmărit, atunci resultatul este 
transformarea, acestei leziuni timporare în leziune permanentă, de unde 
va naşte un ulcer sai fistulă; şi acesta, din cauza imposibilităţei de 
a se obţine cicatrisarea sati vindecarea plăgei. 

In fine, alte dăţi, vindecarea, se efectu6ză, dar acâstă vindecare, 
în loc de a restabili părţile în starea lor primitivă, le lasă într'o si- 
tuaţie respectivă şi forte adesea, cu totul depărtată de tipul normal. 

Acest fel de evoluţie patologică, qice Pozzi, desfigurâză starea fi- 
siologică locală a organismului şi chiar a individului, substituind stărei 
„normale, o stare patologică, durabilă şi definitivă, daca arta chirurgi 
cală nu intervine. 

Din aceste scurte consideraţiuni reese şi diferitele cause ce pot 
provoca formațiunea de fistule şi cari după Pozzi le putem reduce la 
doue mari categorii : 

A) Pistule provenind dinir'o lipsă de cicatrisare, şi B) Fistule pro- 
duse printr'o cicatrisare anormală sa defectuosă. | 

La ambele aceste două categorii, pe lângă alte multe circumstanțe, 
se adaugă şi diatezele şi în special cea sifilitică şi tubercul6să, cari 
predispun în mod forte simţitor pe bolnavi la fistule. | 

Pe de altă parte, patogenia fistulelor bazată pe aceste conside- 
rațiuni, are meritul că pote coprinde şi fistulele congenitale, căci şi 
acestea în definiţiv, se pot privi ca resultatul unei cicatrisațiuni defec- 
tudse. Incepem dar cu studiul fie-cărut grup în parte: 

A) Fistulele prin lipsă de cicatrisare se întâlnesc în casurile ur- 

mătore: 
1) Absența, de plasticitate. Daca de esemplu întârziem prea mult 

în a deschide un abces sub cutanat, puroiul va distruge întrun mod 

continuă țesutul celular, şi ca consecință vom avea: că pielea se va 

subţia, prea mult, se va deslipi, separându-se de țesuturile subjacente ; 

dînsa îşi va perde vitalitatea, sea, va lua o coldre albăstrie, nu se va 

mai bucura de o organisaţiune vasculară suficientă şi de aci lipsa, de 

producţiune a unei limfe plastice perfectă. Pielea, ajunsă în acestă, 
stare de debilitate şi desorganisaţiune, devine improprie de a se lipi
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cu părţile subjacente, şi atunci, de la orificiul de deschidere până la, 
fundul abcesului, se va stabili un traect lipsit de cicatrisare şi care 
constitue ceia-ce numim fistulă sub cutanată şi în specie 6rbă'externă. 

2) Topirea repede saă distrugerea unei cantităţi mari de fesut 
celulo adipos. Ca esemplu avem ahcesele ce se desvoltă în regiunea 
axilară care, după cum ştim, e forte bogată în grăsime. Când decă 
acest țesut, celulo gresos va dispare, o dată cu deschiderea abcesului 
ne va remâne o enormă cavitate, ai căror păreţi nu se vor mai putea, 
lipi şi de aci formaţiune de traecte fistulose mai mult sai mai puţin 
lungi şi fârte persistente. Tot acelaş lucru putem zice de abcesele din 
reg. inguinală, a gâtului, ischio rectală, etc. 

3) Depărtarea părţilor vesultând dintr'o disposiţiune anatomică 
specială a regiunei. Dacă ne închipuim două membrane mult întinse, 
rigide, sai menținute prin aderențe cu planuri os6se, cartilaginâse or 
aponevrotice; daca țesutul celulo gresos interpus între aceste mem- 
brane este copleşit şi distrus prin supuraţie ; abcesul o dată deschis, 
păreţii săi— graţie acestei disposițiuni particulare a regiunei -— nu se: 
vor putea pune în contact pentru a se lipi, ci vor remâne separaţă ; 
şi în asemenea, condițiuni vom avea formarea unei fistule. Ast-fel se 
întâmplă cu abcesele din fosa, ischio-rectală, din spaţiul pelvi rectal 
superior, cari mai tot-d'auna sunt urmate de fistule. In acelaş mod 
se produc și fistulele pleurale din causă că, păretele toracic nu se 
pote apropia de plămânul retractat, deci, fusiunea celor două foi se- 
rose nu se pâte face şi de aci fistula, pentru a cărei vindecare trebue 
să recurgem la o operaţie specială. — Bstlander. 

4) Mobilitatea prea mare a părților. Se înţelege de la sine că daca 
printr”o contracţiune musculară sai diferite. alte mişcări a unei re- 
giuni, împedicăm punerea în contact a suprafeţelor burgeonante, ade. 
renţa între aceste suprafeţe nu se va putea efectua, şi atuncă, fie-care 
părete se va cicatrisa separat şi de aci formațiunea de fistulă. 
| Ast-fel se întâmplă cu abcesele anale, ale rectului, regiunei axi- 
iare, ale gâtului, etc. cari, din causa, mişcărilor acestor organe, după deschidere, tot-i'auna, dati naştere la, fistule, adesea cu o durată in- 
definită. 

5) Iritaţiunea continui a traectului. Trecerea, puroiului sat a di- feritelor lichide conţinute în cavitatea, abcesului; eşirea resturilor cas- e6se dintr'un ganglion atins de tuberculosă ; eşirea, materielor stercorale Dre plreă În gajoaetinală saliva prin canalul lui Stenon ; urina 
pl ei, tote se opun la, lipirea păreților abcesului, în urma acțiunei lor mecanice și iritantă, şi favoriseză astfel formarea, traectului fistulelor,
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6) Presenţa corpilor streini. Când o plagă este produsă printi”o 

armă, de foc, forte adesea, ori dinsa se complică de presenţa proecti- 

lului precum şi de diferiţi alţi corpi streini aduşi în momentul explo- 

siunei. De asemenea, plăgile făcute cu a bucată de sticlă sai cu un 

instrument înţepător, după ce ai trecut prin părţile moi, pot să în- 

tâlnâscă un os în care să se înfigă, să se rupă, şi ast-fel vârful ins- 

trumentului să rămâe prins în fundul plăgei. In tâte aceste casuri, fie 

că nu am putut recunâşte de la început presenţa, unor asemenea corpi 
streini; sai, din causa invecinărei lor cu organe forte importante, ne 

abţinem de a le extrage; aceşti corpi streini, lăsaţi în mijlocul țesutu- 

rilor, prin inflamaţia şi supuraţia. la cari vor da naştere, întreţin la 

infinit o deschidere, un traect fistulos, care nu se va închide până ce 
corpul strein nu va fi scos afară din organism. Ast-fel avem . acele 

fistule ce se află sub dependinţa unei leziuni os6se ca necrosă sau 

carie, şi al căror traect pe cât e de lung,totatâte şi greii de vindecat. 
7) In fine, când soluţia de continuitate a fost prea considerabilă, 

cicatrisarea, neputându-se obţine întrun mod complect, tot-dauna se 

va. forma un traect fistulos. 
B) Fistule cari resultă dintr'o cicatrisaţiune anormală. Daca ne 

închipuim o plagă sai un ulcer care deschizând o cavitate naturală, o 

pune în contact cu exteriorul saii cu o altă cavitate; daca în acest 

cas se va produce o cicatrisare anormală, precum de esemplu între 

muc6să şi piele saii între mucosele a două cavităţi, atunci se va forma 

un traect cu totul organisat, o fistulă, în care or-ce tentativă de reu- 

nire va deveni imposibilă. Ast-fel avem de esemplu fistulele uretrale 
cari nu recunosc altă causă de cât cicatrisarea pielei cu mucâsa ure- 
trală ; de asemenea fistulele vesico-vaginale, recto-vaginale, etc. unde 

muc6sa, băşicei rectului şi a vaginului sunt reunite între ele întrun 

mod anormal. 
Aceste fistule numite încă de Roser fistule labiforme iar de 

Pozzi ostiale, sunt caracterisate prin lipsa totală a unui traect între 

cele două orificiuri, aşa că nu ai de cât buze, margini strimpte, re- 

presentând un simplu orificii şi având cea mai mare analogie cu ori- 

ficiurile normale. 

Mecanismul producerei acestor fistule ar fi acesta, după Ver- 

neuil. In urma unui traumatism sah unei compresiuni prelungite 

(capul fetului), se determină un sfacel al țesuturilor, după care, 

reservoriul urinar se deschide în vagin. Dar acestă perdere de subs- 
tanţă este urmată de un mic lisereii ulcerat, aşezat între buzele am- 

belor mucâse. Dînsul, cicatrisându-se forte repede, se uneşte pe de o 

parte cu mucâsa, băşicei iar pe de alta cu a vaginului, şi serviud
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ast-fel ca, o trăsură de unire, fistula este constituită, fără să aibă un 
traect proprii zis. — Vom reveni la anatomia patologică. 

Anatomia patologică. In ori-ce fistulă complectă avem de studiat 
trei lucruri principale : | 

I) Orificiul de intrare sati intern care de ordinar nu presintă un 
interes prea mare, căci dînsul în majoritatea, casurilor este unic, mic 
şi rotund, deschizându-se în diferite cavități, după felul fistulei ce ob- 
servâm. Rar e dublu şi escepţional multiplu. 

II) Orificiul de eşire saă extern. Pâte fi unic sai multi plu. Ca 
aspect, ne oferă trek varietăţă: 

1) orificii proeminent când se găseşte aşezat în centrul unei ri- 
dicături, unui mamelon, 2) orificii, turtit saii plan, când este în acelaş 
nivel cu pielea saii perdut în unele âin îndoiturele (plicele) pielei. 3) 
orificiul, înfundat sani deprimat (cul de poule, șezut de găină) este carac- 
terisat prin aceia că, este aşezat în fundul unor fungosităţi care 71 
acopere şi 'i maschâză, presenţa ; aşa că spre a găsi orificiul, trebue 
să mergem mai mult la, întâmplare prin aceste vegetații şi câte o dată, 
chiar nu reuşim să 1 descoperim de loc. 

Acsstă înfundătură cu îndoituri a orificiurilor fistul6se se explică, 
zice Follin, prin retractilitatea membranei granul6se a fistulei şi prin 
tumefacţia, părţilor vecine. | 

Când avem mai multe orificiuri, fistula, se zice în stropitâre (ar- 
rosoir) din causă că aceste orificiuri, comunicând fie-care prin câte un 
traeci separat cu fistula mamă, direct saii indirect, atât puroiul cât 
şi diferite alte liquide ies de o dată prin mai multe orificiuri întocmai ca printr'o stropitâre ; lucru ce se observă mai ales în casul când fis- tula este anală iar bolnavul efectuză, actul defecatiunei. 

II) Zraectul. Forte variabil, presintă o mulţime de caractere demne de notat, atât din punctul de vedere al configuraţiunei sale ex- teridre, cât şi al constituțiunei sale anatomice sat elementare. Ast-fel: traectul pâte câte o dată să fie cu totul scurt, în cât să credem că nu există, aşa precum ] am descris în fistulele ostiale sai labiforme; pe când alte dăţi, este enorm de lung representând un adevărat canal, Lărgimea, de asemenea pâte fi capilară iar une ori forte mare. Cât despre direcţie, traectul pâte fi direct, flexat, rectilin, curb sai angulos. În fine, traetul pâte fi unic, dublu sai multiplu, când se formâză adevărate galerii sinudse şi anastomosate între ele, prin cari circulă şi stagnză puroiul precum şi alte materii excretate. 
Şi nimeni ca Gallien, zice Berne, nu a descris mai clar şi mai concis t6te aceste diferințe când zice: Genera fistularium plura sunt: Aline brevae, aliae altius Penetrant. Aliue vectae feruntur, aliae mul-
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togue phures transversae. Aliae simplices, aliae duplices, aliue triplices 

sunt; aliae rectae, aliae flexae et toriuosade sunt; aliae fucile, alice cum 

dificultate curatae, atque, aliăe quaedam însanabiles 

Reproduc aci în figura 19 un desemn luat din lucrarea publicată , 7 i î 3 

de Pozzi, în dicţionarul Dechambre, şi care ne reprezintă în mod forte 

fidel imaginea traectelor multiple şi complicate ce pot însoţi unele 

fistule. 

A i 

î 

  

   

  

Fig. 19, 

Calosităţă formând tumoră înprejurul fistulelor anale. 

A Rectum. B, Porţiune rid:cată cu bisturul; tote părţile cu umbre pe 

figură erati îndurate. — c, d, Partea internă a traectului principal, netedă 

cu aparență tegumentară; lungime 33 c. m.—d,î, 9, e. Traecte fongâse 

cari brăsdsză tumora şi formâză în e o mică scorbură (clapier). — i fund 

de sac la origina, traectului principal. —h, |. — Mic traect secundar.



DESPRE FISTULE IN GENERAL 
(CONTINUARE) 

Lecțiunea VII. 

Domnilor, 

Vom continua azi studiul fistulelor, prin examenul microscopic al acestei afecţiuni. 
Or care ar fi aspectul sub care ni se presintă traectul unei fis- tule, două lucruri forte importante de studiat ni se oferă din punctul de vedere microscopic: 
1) Uă membrană internă, vil6să, şi lesne săngerăndă, care de.mulţi autori a fost luată drept o membrană mucsă, de nouă formaţiune. Dar acestă, analogie nu e de cât aparentă, de 6re-ce în învălişul intern al traectului fistulos nu se găsesce nici glande particulare, nici circu- laţiune specială, nici papile saii folicule, nici epitelii ca într'o mucâsă. Toţ ceia-ce microscopul a arătat este că, acest strat format de o membrană granulâsă, este identică cu aceia, pe care o găsim pe suprafaţa ulcerelor, adică posedă muguri cărnoşi, forte vasculară şi exuberanță, semănând în totul cu acele vilosităţi ce formâză țesutul fongos. 

Dar Pozzi prin cercetările sale mai minuți6se a arătat că lueru- rile nu se petrec în acelaş mod şi cu aceleaşi leziuni. Intmadevăr, dinsul, examinând traectele fistulse represintate în fig. 19, a constatat că elenu ai aceiaşi organisaţie tipică, ci cu totul diferită. Astfel, luând traectul principal c fa vedut că jumătate din 
ă între cd, oferă o organisaţie cu totul 

cundare. 

Şi pentru a fi mai clari, reproducem întocmai cuvintele autoru- lui, din dicţionarul Dechambre: Prima, parte a traectului principal co-
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prinsă între literile c d oferia o structură mult mai complexă. Rari- 

tatea examenului acestui gen ne face a/l descri cu 6re-care detalii. 

In t6tă acâstă lungime, pe o secţiune a păreţilor fistulei, se gă- 

seşte un ţesut; dermo papilar acoperit de un strat epitelial stratificat. 

Epiteliul represintă exact pe acela ce se găsesce pe piele, căci el ne 

oferă aceiaşi disposiţiune a diferitelor straturi adică: stratul lui Mal- 

pighi cu micele sale celule prismatice; d'asupra, celule poligonale; după 

aceia, celule din ce în ce mai turtite, iar la urmă un adevărat strat 

cornat. " 

Suprafaţa de invălişii epitelial este de alt-fel cu totul lucie, fără 

să presinte ridicături corespunzând papilelor; ast-fel că, acestea din 

urmă (papilele) remân infundate în mijlocul celulelor epiteliale. Tesu- 

tul Qermo papilar, el însuşi, e format de papile în cari nu constatăm 

de cât substanță amorfă, nuclei, vase şi de un strat dermic gros, 

format de țesutul laminos fasciculat, între ochiurile căruia vedem nu- 

merse leucocite, 
Tote aceste leziuni sunt represintate în figura 20 luată din 

Pozzi. 

  

2 e 

Fig. 29. 

Membrană organisată a unui vechi traect fistulos. 

A Papilă embrionară cu anse vasculare. — B Stratul profund al 

corpului Malpighi format din celule cilindrice. — G Strat de celule 
dentelate şi angrenate. — D Vasele papilelor. — D” Trunchiurile 

profunde de unde dânsele provin. — E Strat de celule cilindrice 

pigmentate. — F Strat superficial de celule turtite, cu nucleii atro- 

fiat şi sudate între ele. — G Tesutul conjunctiv lax formând încolă- 

“ citură împrejurul vaselor ce se află la baza papilelor. 
+ 

In ceia priveşte a doua parte din traectul principal precum şi 

din traectele secundare cari brăsdeză fistula, tâte sunt provezute de
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un ţesut fongos, cu o culdre roşetică, cu aspect vilos şi având un ca- libru forte neregulat. 
Constatarea acestui lucru în prima, porţiune a fistulei, e de o importanță colosală, căci aci e vorba de un punct de doctrină din cele mai mari şi încă neresolvat şi anume: presenţa acestui ţesut 

ce se apropie de piele sati mucâsă prin constituţia sa, şi care se gă- seşte în traectele fistulose, este el resultatul unei grefâri continue şi treptate a celulelor mucâsei cu care fistula e în contact? sai că dinsul resultă, din transmormarea, directă, a, celulelor mugurilor cărnoşi ce câptuşesc traectul unei fistule? Cu alte cuvinte, suntem re în faţa unei formaţiuni autoctone sai de transformism a unor celule provenite din naşterea unui produs neoplasic? Saii e vorba de conti- nuarea lentă şi progresivă a unor celule deja, existente în mucâsa cu care fistula e în contact, fapt susţinut de şcâla Germană? 
Pozzi susține origina neoplasică, căci âtă cum se exprimă în artico- lul săi: mi-a fost imposibil a constata în acest derm de nouă for- maţie: nici fibre elastice, nici glande, nici foliculi piloşi; şi acestă, par. ticularitate e din cele mat importante. Dinsa probâză origina neopla- sică a membranei şi arată că, forța plastică care i-a dat nascere, a fost destul de puternică pentru a forma un ţesut analog cu țesutul 

vecin din jurul marginei orificiului anal; dar n'a reuşit cu tote astea 
să ajungă a produce un țesut, cu totul identic. 

A ne pronunţa în mod categoric în acâstă privinţă ne este fârte 
greii. Cu tote acestea, reproducând un mic pasagiu din cele ce am scris asupra, inflamaţiunei, relativ la, neoformaţiunile inflamatorii persistente, am putea conchide la, îndependenţa, şi corservarea caracterului celulelor em brionare, prin cate am putea, uşor să ne esplicăm acest fenomen aflat încă în litigii, de Gre-ce dinsele se găsesc tot-da-una în traectele fistulose. „Un singur lucru ne mai rămâne pentru a fini, că acest țesut infla- mator are tot-d'a-una, tendinţa ca să, reproducă, țesutul care i-a servit drept matcă. Ast-fel, cicatricele pielei, vor reproduce structura, dermu. lui; acelea ale 6selor vor reproduce iarăşi 6se; ale țesutului nervos daii nascere la tubi Nervoşi şi aşa mai departe. Pentru organele însă mai complexe, precum sunt glandele de exemplu, aceste nouă forma- ţiuni numai sunt capabile de a reproduce organul distrus.!) Deci, mugurit cărnoşi ce căptuşesc traectul unei fistule, care mai tot-d'a-una, se găseşte în grosimea pielei şi a, țesutului sub dermic, ai. tendinţa, iresistibilă pentru a, reproduce aceste ultime ţesuturi. Şi 

1) Vedi lucrările din laboratorul de clinică, chirurgicală al d-lui prof. Assaky vol. Il pag. 31 anul 1888.
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daca în urma diferitelor circumsţanțe, arătate la, etiologie, apropierea 
păreţilor nu se pâte obţine, atunci fie-care din pareţii - fistulei se va 
cicatrisa, separat, acoperindu-se de un strat cu totul analog de acela 
ce ne oferă pielea sai mucâsa. Iar daca acest resultat, nu se obţine 
pe întregul traect, fistulos, este că, mugurii carnoşi în părţile pro- 
funde ale fistulei se alterâză în natura lor; iaii un caracter fongos, şi de- 
venind improprii de or-ce cicatrisare fie dînsa chiar individuală, conti- 
nuă a vegeta, insoţindu-se de o neîncetată scurgere purulentă. 

Dar or cum ar fi, consecinţa, practică din punctul de vedere cli- 
nic este că: traectele fistulose, fie că sunt căptuşite de o membrană, 
analogă cu pielea sait mucâsa; fie că posedă muguri carnoşi de rea 
natură adică fungosităţi, acestea le fac cu totul improprii pentru o 
reunire spontanată şi deci, pentru a obţine vindecarea, trebue neapărat 
să distrugem aceste produse prin diferite mijloce, pentru ca în urmă, 
favorisând desvoltarea mugurilor cărnoşi de bună natură, să obţinem 
coalescența păreţilor Şi prin ea, vindecarea, definitivă a, fistulei. 

Trecem acum la o altă cestiune. 
II) In jurul acestut invălişi intern al traectului fistulos găsim— 

ea resultat al unei iritațiuni cronice — un alt strat de țesut mai 
gros, de o aparență fibrâsă şi cu o putere retractilă ca or-ce cicatrice, 
din care resultă acea depresiune a tegumentelor ce observăm în ni- 
velul traectelor fistul6se. Cand acest ţesut este mai desvoltat şi mai 
indurat în unele puncte, atunci ne dă acele calosităţi sai cordâne ri- 
gide, pe cari le simțim sub piele, formănd fistulele complicate şi cari 
încă de mult aii atras atenţiunea chirurgilor, dându-le-cu drept cuvânt 
o importanţă, forte mare. 

In adevăr, aceste calosităţi, de şi nu sunt de cât resultatul unei 
exageraţiuni a zonei de iritaţiune cronică a traectelor fistul6se, totuşi, 
dinsele câte o dată iai nişte proporţiuni aşa de considerabile, în cât 
formeză injurul fistulelor adevărate tumori mai mult sai mat puţin 
volumin6se, chiar cât un oii de găină (Pozzi), luându-se de unii drept 
tumori maligne, pe când în realitate sunt o simplă ipertrofie a țesu- 
turilor inflamate, şi impregnate de lencocite pline cu microbi, dar cari 
după unii, trebuesc câte o dată distruse, neputându-se vindeca, numai 
prin simpla operaţiune a fistulei. 

In general, aceste calosităţi le întâlnim mai des imprejurul 
anusului şi regiunea perineului, fistulele fiind sub dependinţa, rectului 
şi a uretrei. Se pote însă după observaţiunile lui Pozzi să le întâlnim 
în părţile laterale ale gâtului, iar după noY, şi chiar în regiunea, in- 

guino scrotală, după cum am avut ocasie să văd mai multe exemple în 

35,809.-—Pat. chirurg, Dr. 7, Kiriac. 6
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casuri de adenite cronice multiple şi reunite, formând ceia ce se chiamă 

pachet ganglionar. 

In ceia ce priveşte patogenia acestor calosităţi, mai toţi autorii 

sunt de acord a recunâşte iritaţiunea neîntreruptă a părţilor, determi- 

nată de inflamaţia cronică; iar acâsta, de trecerea prin fistulă a pu- 

roiului săi: altor lichide alterate. 
Dar acestă idee se găseşte fârte clar exprimată de Marvides în 

memoriul săi când zice: „Causa cea mai frecuentă este retenţia pu: 

roiului care, neputându-se evacua cu înlesnire, degener6ză prin șederea 
sa, în ulcer: se subţiază, devine acru (iute) şi râde țesutul celular; 

puroiul formeză galerii în intersticiul părţilor; circomferenţa, acestor 

sinusuri unde puroiul se stabileşte, se inflameză încet prin o uşoră 

fiogosă, şi acestă îngorjare (îmbuibare) inflamatorie or cât de uşră 

ar fi, neputând nici să supureze nici să se resârbă — din pricina pre- 

senţei constante a causei ce a produs'o — se termină prin induraţie. 

De aci vin tăriile şi calosităţile ce cresc merei prin sosirea noilor 

sucuri ce stagnsză în părţi şi unde găsesc obstacole la circulaţiune. 
(Pozzi. Dict. Dechambre). 

Din fericire, graţie progreselor civilisaţiunei, aceste grave com- 

plicaţiuni se observă fârte rar şi anume pe acei bolnavi cu totul ne- 

glijenţi şi lipsiţi de cea mai elementară cultură. Şi lucrul e aşa de 

adevărat că, în tot timpul internatului şi în practica mea chirurgicală 
n'am întâlnit o asemenea mizerie de complicaţie, de cât pe un ţigan 

numit Ghiţă, Stan din Ploeşti, de ani 53, şi care a intrat în serviciul 

mei, în Martie 1892. Am căutat să'i reproduc bâla prin desemnul din 

figura 21 (planşe) pentru a servi ca tip de fistule complicate şi unde 
se găsesc aprope tote varietățile acestei leziuni. 

Pentru a termina, trebue să ne oprim puţin asupra patogeniei 
fistulelor congenitale, cari după Pozzi, ne oferă două varietăţi: fistule 
ostiale provăzute numai de margini şi de cari deja am vorbit; şi în fi- 
stule canaliculate, posedând un traect şi un grad mai mult sai mai 
puţin complect de organisaţiune. 

Partea, clinică a acestei chestiuni fiind fOrte bine făcută de Pozzi 
în dict. Dechambre, voiii reproduce multe puncte: 

Se ştie din cercetările lui Heusinger, că aceste fistule sunt for- 
mate prin fusiunea sail coalescența, defectudsă, a celor două arcuri 
branchiale vecine, pe socotsla cărora se formeză, părţile moi ale gâ- 
tului în timpul peri6dei embrionare. Partea internă a acestor arcuri 
destinate viitârelor cavităţi faringienă şi laringienă, este acoperită de 
epitelium vibratil. Partea externă ce corespunde la tegumentul extern, 
oferă un epitelium pavimentos. Pe. marginele despicăturilor branchiale
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coprinse între arcuri, cele două feluri de epiteliuri se reunesc între 
dânsele. 

Lipirea, arcurilor la embrion este precedată, de resorpţia epiteliului, 
ceia ce represintă -o avivare naturală şi permite aglutinarea părţilor 
în contact. Când acâstă avivare lipseşte întrun punct, sudura sai ci- 
catrisarea, fisiologică nu se face, şi în acest nivel se formâză o fistulă 
cu t6te formele cunoscute. 

Dinsa va fi complectă, când de schiderea branchială remâne neli- 
piţă în totă întinderea, sea. Iar când oclusiunea, se obține într'o parte, 
atuncă avem fistulă incomplectă. Şi va fi Grbă externă, când lipirea, 
se obţine din partea faringelui, remâind numai un traect maă mult 
saii mai puţin lung care, străbătând prin părţile moi, vine de se des- 
chide numai pe piele. Alte dăţi, spintecătura branchială, este oblite- 
rată din partea tegumentelor şi nu remâne de cât un traect ce se 
deschide în cavitatea faringienă, şi atunci se formeză fistula numită 
Srbă internă, 

Şi acâstă ultimă varietate este origină unor fistule cari 
apar târziu, adică la o epocă, fârte depărtată de naştere, chiar la pu- 
bertate, lucru pus în evidenţă de Duplay. Fenomenul se esplică ast- 
fel: că acest canal intern, aşezat în mijlocul ţesuturilor gâtului, prin 
micşorimea şi situaţia, sea profundă nu se manifestă în momentul 
naşterei; dar mai târziu, în urma unei iritaţiuni sai or cărei alte 
cause necunoscute, membrana ce căptuşeşte traectul secretsză celule 
lichide mai abondent, cart prin acumulaţiunea. lor, întinde păreţii, trans- 
formând acestă cavitate la început virtuală într”o pungă manifestă şi 
apreciabilă. Dinsa, apoi mărindu-se din ce în ce, va fi coprinsă de inflamație 
şi deschizându-se, va da naştere unei fistule permanente, a căria pa- 
togenie şi structură, va demonstra, că este tot o fistulă branchială 
congenitală, | 

Din punctul de vedere clinic, aceste fistule se caracterisă, că dai 
loc la, o scurgere puţin abondentă, câte o dată intermitentă iar alte 
ori continuă. Scurgerea se manifestă în mod simţitor în urma unor 
influențe ca frigul, menstruaţia, emoţiunile morale, masticaţia, etc. 

Lichidul de obiceiii e clar, limpede, filant, mai puţin dens ca al- 
bumina de oii, aprâpe analog cu mucusul nasal sai uterin Și presen- 
tându-ne la microscop celule pavimințâse sau cu cili vibratili. 

Tâte acestea contribue fârte mult în stabilirea diagnosticului în 
casuri dificile. 

Un lucru iarăşi important a acestor fistule este că, în momentul. 
cateterismului, putem observa reflexe din partea aparatului respirator, 
precum tuse, schimbarea vocei, răguşială, opresiune etc., datorite
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după Casset presenţei şi iritaţiunei firişrelor nervâse din pneumo- 

gastric, ce ar determina o iritabilitate reflexă, analogă cu aceia ce se 

produce, când cu un corp strein atingem mucâsa faringelui sai a 
trachei. 

Simptomele. Se caracteris6ză pe de o parte pe existenţa, unui 

orificiă anormal aşezat fie pe piele sai pe o membrană mucâsă or 

ser6să; iar pe de alta, pe lichidele ce ies prin acest orificii. Studiul 

acesta nu se pâte face într'un tabloii general, de 6re-ce fie-care re- 

giune imprimă fistule:or o fisionomie specială şi caractere particulara. 

Ast-fel, simptomele fistulelor anale vor diferi cu totul de cele biliare, 
vesico-vaginale sau ale canalului lui Stenon. 

Totuşi putem stabili câte-va semne constante şi comune or cărei 
fistule. Ast-fel vom avea în vedere: 

1) Traectul şi orificiurile cu tote variaţiunile şi configuraţiunile 
pe cari deja le-am studiat. Aci însă vom nota că, unele fistule se 
strimtoreză câte o dată când păreţii se inflameză şi se tumefiază : fie 
în urma oprirei în traectul lor a diferiților corpi streini şi materii în- 
tărite, sai în urma unei lipse de îngrijiri igienice. 

De aci va resulta o întrerupere parţială sai totală a lichidelor, 
care va produce mai întâi o dilataţie,iar în urmă o rupere a părţilor 
aşezate d'asupra obstacolului; de unde nouă fuzee purulente, nouă 
creaţiuni de fistule secundare. 

II) Scurgerea constantă, de diferite lichide prin fistulă, fie întrun 
mod continuii saii intermitent. Ac6stă scurgere mai de obiceiu este 
purulentă, pote însă să fie înlocuită prin urină, bilă, lacrămi, salivă, 
etc., dupe organul afectat. Or cum ar fi însă, părţile din jurul fistulei 
vor fi coprinse de un eritem, exulecraţiuni şi chiar ulcere, dupe na- 
tura mai mult sali mai puţin iritantă a. lichidului ce se scurge, pre- 
cum şi delicateţia regiunei. Şi: ca, esemplu avem escoriaţiunele şi des- 
quamaţiunele vulvei şi a cpselor în fistulele vesico-vaginale, în afară, 
de mirosul particular ce exal6ză. | 

In fine III, că organele ale căror lichide secretate se scurg în- 
tun mod anormal, ajung cu timpul se presinte aberațiuni funcţio- 
nale mergând chiar până a se atrofia. Ast-fel avem fistulele uretrale, 
vesicale, testiculare, unde nu numai că aceste organe se depărteză de 
rolul lor fisiologic, dar ai tendinţa către o atrofie considerabilă, sati 
micşorare de capacitate: calibrul uretrei se micşorâză putând chiar 
să dispară; testiculul se distruge; iar băşica, se reduce ast-fel, în cât 
numai pote să conţie de cât fârte puţin lichid. 

Diagnosticul se bazâză pe totalitatea simptomelor descrise : con-
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statarea unui orificii, a traectului şi a lichidelor ce se scurg, cari tâte 

asigură în mod suficient stabilirea diagnosticului. 

Vom căuta a descoperi otrigina şi causele fistulei, numărul ori- 

ficiurilor, lungimea şi direţiunea traectului, starea părţilor de prin 

prejur precum şi diferitele complicaţiuni. Atenţiunea trebue să ne fie 

atrasă asupra faptului, că sunt unele âstule intermitente prin aceia, că, 

o mică peliculă cicatricială acopere 'orificiul şi”l face să scape or cărei 

investigaţiuni. 

Pe de altă parte, unele orificiuri sunt profund aşezate, ascunse 
între diferite plici sau acoperite de fungosităţi, ast-fel că ne trebue o 

îndoită atenţiune şi numai prin stăruinţă şi ajutaţi de deget, specul 

şi stilet putem reuşi în descoperire. In fine, forte adesea, orificiul in- 

tern nu se pote găsi şi numai injecţiuni de lichide colorate ne pote 

convinge de existenţa, sea. Comemorativele şi sediul anatomic ne vor 

arăta dacă fistula este congenitală sai dobândită. Prima se va găsi 

în anume regiuni, arătându-ne o disposiţiune anatomică, particulară a vie- 

ței embrionare sai fetale, pe când cea accidentală, o putem găsi în ori-ce 
regiune. 

Pronostieul. — Unele fistule constitue mai mult o infirmitate de 
cât o b6lă; esemplu : fistulele 6rbe externe ale anusului; altele se 

însoțesc de turburări locale destul de grave, produse prin contactul 
lichidelor iritante pe piele, ca fistulele urinare; altele în sfârşit, aduc 

turburări generale seri6se, cauzând slăbirea individilor: ca fistulele sto- 

macale, stercorale, salivare etc. 

Pronosticul devine mai grav când avem aface cu fistule compli- 
cate, adică cu presenţa acelor calosităţi mai mult sah mai puţin nu- 

merose şi mari; căcă ele nu numai că împedecă, libera scurgere a li- 

chidelor, dar, provocând retenţiune, pot fi punctul de plecare al unor 

adevărate înfecţiuni, în urma resorpţiei continue a materiilor putrede 

ce stagneză în mijlocul ţesuturilor. 

Starea generală a individului şi în special diatezele, jâcă un rol 

forte important: căci de sigur, altul va fi pronosticul unei fistule de 

origină emoroidală şi altul când e consecinţa unei tuberculose. Precum 

de asemenea, o fistulă aşezată în părţile moi, va avea un pronostic cu 
totul deosebit de o fistulă os6să etc. 

In ori-ce cas însă, nu trebue să ne aşteptăm nici o dată că o 

fistulă sar putea vindeca în mod spontanat; de aceia trebue să inter- 

venim. 

Tratamentul. — Sunt f6rte rari casuri în care o fistulă să se potă 
vindeca fară un tratament chirurgical. Tutuşi, autorii susţin că la in- 

divizii sifilitică, scrofuloşi şi debili, să se încerce o medicaţiune internă
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reconstituantă şi specifică care, însoţită de compresiune şi lichide mo- 
dificătore topice, ca nitrat de argint, tinctură de iod ete. ar putea 
aduce vindecarea unor fistule, Dar în afară de aceste casuri escepţio- 
nale, trebue să recurgem la următârele două metode: 

Excisiunea totală a fistulei, după care vom căuta să obţinem reu- 
nirea. prin prima intenţie. Metâda acâsta, susţinută de Alphonse Guerin, 
este aprope părăsită: pe de o parte că e dificilă, iar pe de alta că reu- 
nirea, prin prima intenţie neput6ndu-se obţine tot-d-a-una, ne rămâne 
în loc o plagă forte întinsă care pste da loc la o cicatrice diformă; 
plus că, une-ori a survenit accidente regretabile compromiţend viaţa 
individilor. 

A doua metodă mai simplă şi uşoră constă în spintecarea trae- 
tului fistulos, fie cu bisturiul sai fârfecele, dar mat de preferat, cu ferul 
roşu, ceia ce constitue metâda lui Bonnet de Lyon. Astădi procedăm 
în modul următor: Prealabil se introduce prin cele două orificiuri o 
sondă canelată, sub căpătâele căria să nu uităm a pune câte un mie 
tampon de tifon, spre a evita arsurile pielei ce s'ar produce prin în- 
căldirea sondei în timpul operaţiei. Rămâne însă bine înţeles că înainte 
de a interveni, vom prepara bolnavul prin băi şi spălături antiseptice 
după casuri. 

Pierre de Marchettis recomandă cauterisarea traectului cu un stilet 
incăldit la foc; lucru care adi se pote înlocui cu mult avantagiii prin 
galvano-cauterul, având superioritatea că stiletul, îl introducem în stare 
rece şi numai după ce am străbătut; întregul tracet, atunci îl roşii 
prin electricitate. 

Tote aceste metâde ai de scop de a modifica, şi distruge pă. 
retele fistulei provădut cu fungosităţi şi al face apt pentru a se 
lipi prin desvoltarea unor muguri cărnoşi de buni natură. Câna fi- 
stula este simplă, ori-ce secţiune e suficientă ; în casuri însă de fis- 
tulă complicată, atunci trebue să distrugem tote cele alte traecte se- 
cundare precum şi răduirea tutulor fungosităţilor ce ar exista. Unii 
mai susţin încă şi ridicarea calosităţilor. Dar noi în privința, excisiunei 
calosităţilor, suntem de aceiaşi opiniune cu Pozzi că, nu trebuesc atinse, 
de 6re-ce, în urma operaţiunei fistulei, dânsele de la sine se modifică, 
ramolindu-se încetul cu încetul, până finesc a dispare prin topire, fără 
să avem trebuință, a recurge la acele mari devastări determinate cu 
o tenacitate vrăşmăşiască de vechii chirurgi. - 

Ingrijiri antiseptice ulterisre vor complecta în majoritațea casu- 
rilor vindecarea perfectă. In timpul operaţiei vom căuta să scâtem 
or-ce corp strein aflat în ţesuturi precum : eschile, sequestre, dinţi ca.
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riaţă şi la necesitate să aplicăm tuburi de drenagiii şi să facem contra, 
deschideri. 

Trebue însă să mărturisim că sunt unele fistule cu totul 
greii de vindecat; bu unele chiar în afară de resursele artei, Ast-fel 
avem fistulele prin cari se scurge un licuid de secreţiune sai excre- 
țiune. Aci câte o dată căutăm mai întâiii să împuţinăm sosirea, lichi- 
dului care întreţine fistula: aşa, în casuri de fistulă salivară compre- 
siunea parotidei adesea a avut drept efect să împuţineze secreţiunea, 
salivei, şi în acest timp s'a profitat de ocasie pentru a se grăbi cica 
trisarea traectului prin mijloce apropriate. 

Alte dăţi căutăm să creăm o cale artificială mai favorabil dis- 

pusă pentru scurgerea lichidelor. Ast-fel, în unele fistule salivare sait 
lacrimale perforăm obrazul saii osul unguis, în urma căria saliva şi 

lacrămile scurgându-se prin acestă nou6 cale, fac ca âiformitatea, să fie 
mai suportabilă. 

Alte dăţi, unim fistula cu cavitatea vecină cu care comunică, for- 
mând un singur şi acelaşi canal, precum de esemplu în flstulele recto- 

vaginale, ca cel puţin escrementele să nu mai pâtă stagna în acest 

din urmă organ, cauzând noui complicaţiuni. 

Alte dăţi în fine, suntem siliţi să sacrificăm un organ întreg, să 

schimbăm sexul! ca în fistulele vesico-vaginale unde, ca ultimă resursă, 

nu ne rămâne de cât oclusiunea vulvei sau chiar a vaginului. 

CHESTIONAR 

Istoricul. Definiţia fistulelor după cei vechi şi în special dupe Boyer, Definiţia lui Cru- 

veilher, Duplay şi Reclus. Definiţia actuală. 

Clasificaţiunea: congenitale, accidentate şi limfatice. 

Etiologia. Consideraţiuni generale. Pistule prin lipsă de cicatrisare şi cicatrisare anor- 

mală saii defectudsă. 

Casurile unde se întâlnese fistulele prin lipsă de cicatrisare: absenţa de plasticitate ; 

topirea repede a țesutului gresos; depărtarea părţilor; mobilitatea prea mare ; iritaţiunea con- 

tinnă a traectului; presenţa corpilor streini; suprafaţa întinsă a soluţiei de continnitate.
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Fistale prin cicatrisare anormală: fistule labiforme saii ostiale. Opinivnea lui Vernenil. 
Anatomia patologică. Orificiul de intrare şi eşire. Orificiă proeminent, turtit, deprimat şi 
în stropitore. 

Traectul cu diferitele sale forme şi direcţii forte variate. 
Examenul microscopie al traectului. Chestiunea de doctrină. Opinia lui Pozzi şi a au- 

torului. 

Calosităţile, fistule complicate. Semmnificaţiunea, importanţa şi patogenia calosităţilor 
dupe Marvidăs. 

Fistulele congenitale: ostiale şi canaliculate. Patogenia prin absenţa de coalescenţă a 
arcurilor branchiale. Diferite varietăţi şi caracterile clinice. Fenomenele reflexe. 

Simptome, Variabile. Semnele constante şi comune or-cărei fistule : dupe traect, scurgere 
şi organe. 

Diagnosticul, Se basâză pe simptome; diferite manipulaţii, injecții colorante, comemo- 
rative şi sediul. 

Pronosticul, yariabil şi depinde de natura, organul afectat şi complicaţii. Diatezele, 
Tratamentul. Excisia totală (Alphonse Gnerin). Spintecarea (Bonnet de Lyon). Cauteri- 

sarea traectului cu un stilet roşa (Marchettis). Scopul final. Măsuri escepţionale.



DESPRE GANGRENĂ 
(idvygeva din yoalrn, mănânc, sfiişii, consum, devorea). 

Lecţia VIII. 

- Domnilor, 

Gangrena, b6lă cu tendință, iresistibilă către distrucţie, este cavac- 
terisată printr'o lipsă absolută și definitivă de hrană a unui [esut sati 
organ, care însă, de şi lipsit de nutriţiune, sensibilitate şi motilitate, totuşi 
continuă a face parte din restul organismul viii, 

Punctul principal din acestă, definiţiune este lipsa absolută și de- 
finitivă de hrană sati de circulaţiume, căci, în adevăr, putem avea un 
membru cu o aboliţiune totală a sensibilităţei şi motilităţei, ca în pa- 
ralisii, fără cu tâte acestea să avem gangrenă, tocmai din causă că 
viata există, graţie integrităţei vaselor şi a lichidelor nutritive, cari 
continuă a hrăni organul fără simţire şi fără mişcare. 

Pe de altă parte, prin aceşti termeni, gangrena, se deosibeşte de 
asfixia locală, sai m6rtea, aparentă a, unei părţi, unde viaţa este nu- 
mai suspendată, având însă posibilitatea de a reînvia; şi acesta iarăşi 

pentru cuvântul că lipsa de hrană nu e definitivă. Sunt în adevăr e- 

xemple de asfixie locală unde căldura, sensibilitatea, mişcarea, bătăile ar- 

teriale şi în fine t6te fenomenele vieţei par a fi stinse, şi cu tote acestea, 
puţin câte puţin, totul pâte fi reanimat şi organul adus la vig6rea sa, 
primitivă. Acestă distincţiune are importanţă în chirurgie, oprindu-ne 

de a recurge imediat la amputaţiunea unui membru, când prin alte 
mijlâce îi putem reda viaţa. 

Usagiul a făcut că în gangrenă să se adopteze mai multe nu- 

miri, cari, de şi exprimă una şi aceiaşi idee, totuşi trebue să le 
menţionăm. Ast-fel avem: 

Sfacel (sphacelus din ogaxsios) represintă mârtea unui membru 

întreg şi în t6tă groșimea, sa: piele, ţesut; celular, aponevrose, muschi 

şi însuşi 6sele.
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După Galien, gangrena ne arată fenomenele preparatorii pentru 

distrucțiunea ţesuturilor; pe când sfacelul arată mortificaţiunea defi- 
nitivă a acestor părți. 

II. Eschara (20ycea=crustă negră sai brună), este partea nâgră, 

brună, care resultă din mortificaţiunea şi desorganisarea părţilor moi 

atinse de gangrenă şi destinată a se elimina după 12 —20 zile în urma 
unei inflamaţiuni şi supuraţiuni. | 

III). Necrobiosa, cuvent introdus de Virchow, este iarăşi o gan- 
grenă, însă a părţilor celor mai fine ale unui ţesut şi cari nu se pot 
constata de cât cu microscopul. 

Jacoud, numeşte necrobiosă ori-ce mortificaţiune a părţilor cari 
nu este în contact cu aerul Ast-fel zicem : necrobiosa, cerebrului, a spli- 
nei, a ficatului etc. Iar când aceste elemente microscopice mortificate 
(gangrenă moleculară) sunt în contact cu aerul, ia numele de ulcer. 

IV). Infarct este o gangrenă a unui teritorii limitat din orga- 
nele splachnice, precum: uter, splină, ficat, intestine, mesenter, etc. 

Densul diferă de necrobiosă prin acâia că, pe când prima nu se 
constată de cât cu microscopul, infarctul se pote observa chiar cu 
ochiul liber, având o suprafaţă destul de întinsă. 

V). Necrosa (vexgos=—mort) este mortificaţiunea 6selor şi a carti- 
lagelor; iar sequestru, porţiunea de os mort care trebue să iasă afară 
din organism, 

Necrosa represintă gangrena părţilor moi, iar sequestru pe acela 
de eschară. 

Etiologia.—In nutriţiunea şi viaţa elementelor anatomice, se cere 
trei lucruri principale : I) Ca structura țesutului să fie intactă şi cu o 
composiţie chimică normală ; II) ca un material bun de nutriţiune să 
fie continuii adus de sânge, descărcându-se în acelaş timp organismul 
de resturile devenite netrebuinci6se, cu alte cuvinte, ca, asimilaţiunea 
şi desasimilaţiunea să se efectue regulat; şi III) ca sistemul nervos, 
adică inervaţiunea, să se facă întrun mod forte fisiologic. Când unul 
din aceşti factori cari formâză, trepiedul vieţei organice va, lipsi, atunci 
gangrena pote fi resultatul fatal al unei asemenea, stări de lucruri. 

De aci trei mari clase de gangrenă : 
1) Gangrene directe saii după Berne, morfopatice, cari resultă, din 

schimbarea de formă, şi de structură a organismului. 
| 2) Gangrene indirecte sati emopatice, cari provin din leziunile pă- 

reților vasculari, sait din supresiunea or alteraţiunea lichidului nutritiv. 
3) Gangrene de origină nervosă sasi nevropatice, acelea, cari resultă 

dn o alteraţiune de inervaţiune generală, sai limitată numai la un 
membru.
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$ 1: Gangrene morfopatice sai directe. 

Or-ce causă care într'un mod brusc, instantaneii saii lent, aduce 
o modificaţiune profundă în structura, elementelor anatomice sai a ţe- 

suturilor, puindu-le într'o stare imposibilă pentru schimbul lichidelor 

nutritive necesare vieţei,. pote să dea naştere la gangrenă. Căci, în 

aceste casuri, celulele îşi perd raporturile reciproce, precum şi raportu- 

rile ce aii cu terminaţiunile nervâse şi rățelele vasculare. In acâstă 
clasă putem număra : 

a) Tote causele de ordine mecanică, precum: contusiunele forţă, 

sdrobirile, plăgile prin armă de foc, ruperile, smulgerile violente, com- 

presiunile mult timp prelungite şi în general tâte traumatismele mari. 

Nu trebue însă să uităm puterea de resistenţă a vaselor în ase- 

menea casuri, grație constituţiunei lor, de unde resultă că, chiar în 

urma unor traumatisme mari, circulațiunea încă se pâte restabili, cu 
tâtă, desorganisarea elementelor anatomice a părței traumatisate. Iar 

când şi vasele, cu t6tă resistenţa lor, totuşi, nu ai putut scăpa de 

acţiunea unui traumatism f6rte violent şi când pe lângă acesta, se mai 

adaogă şi un agent septic, atunci gangrena apare imediat luând nu- 

mele de gangrenă instantanee, fulgerătâre (foudroyante) pe care o vom 

studia mai târdiii şi anume la complicaţiunile plăgilor. 

b) Agenţii fisici. — "Temperaturile anormale (căldura şi frigul), 

pot provoca gangrena: sait când ating grade extreme, sai când ac- 

țiunea, lor chiar medie fiind, este însă prelungită mult timp asupra 

organului. Ast-fel, Conheim a arătat prin esperienţele sale că: puind 

urechia, sai laba unui epure în apă ferbinte la 54—580, sai întrun 

amestec retrigerent de 16—180% minus, aceste organe se mortifică de- 
finitiv şi întrun mod cu totul iremediabil. La o temperatură însă de 

46—480 plus, sait la 7—80 minus, chiar daca prelungim contactul pen: 

tru câte-va minute, nu provocăm de cât cel mult puţină ioflamaţie. 

“Iar daca căldura nu întrece 420 plus, sai 1—20 minus, obţinem o sim- 

plă iperemie pasageră. Ţinând însă membrul mai muite ore întrun 

medii de căldură sai frig, chiar fără a întrece o temperatură medie, 

putem observa o mortificaţiune mai mult sai mai puţin întinsă. 
Se susţine că gangrena, în aceste circumstanţe de căldură esce- 

sivă, provine din coagulaţiunea albuminei aflată în țesuturi; pe când 

frigul, care represintă excitatorul prin escelenţă a contractilităței va- 

selor, determină, fiind împins prea deparie, o micşorare a calibrului 

vaselor, deci o ischemie, urmată repede de o formaţiune de trombosă 

în vene, şi de aci o oprire complectă a circulaţiunei. E posibil, că, şi 

alteraţiunile în terminările nervâse să jâce vre-un rol.
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Trebue însă să adăogăm că acţiunea acestor agenți depinde şi de 
constituţiunea, organului. Ast-fel, o ansă intestinală supusă la o tem- 
peratură de 4-80 sati —100 în timp de 2 ore, se va mortifica, la sigur; 
pe când un muschii sai pielea nu va suferi absolut nimic (9). 

c) Cauterisaţiunile profunde cu ferul roşu, moxele, arsurile cu gaz 
pot lucra în două feluri: Câte o dată ard țesuturile întrun mod com- 
plect distrugând şi gazeficând în totalitate totă materia organică, 
Adi de sigur nu mai e vorba de gangienă, căci țesutul se evapo- 
r6ză sub formă de oxigen, idrogen, azot şi cărbune dispărând sub 
diferite sţări de combinaţiune. Alte dăţi însă, combustiunea este in- 
complectă şi atunci, după acţiunea, caloricului, rămâne o parte morti- 
cată saii carbonisată, o adevărată eschară tare, aspră, de o coldre gal- 
benă sait negră dupe țesuturile atinse, şi în sânul căria putem să deo- 
sebim elementele anatomice alteraţe,. 

d) Agenţii chimici determină gangrena în două moduri: Unele acide 
şi săruri ca acidul sulfuric, chlorur de zinc, de mercur, de antimoniă ete. 
fiind f6rte avide de apă, răpesc acest lichid aflat în țesuturi; iar când 
dânsul s'a isprăvit, atunci se produce o nouă formaţiune de apă pe 
socot6la oxigenului şi idrogenului din materiile animale. Când totul 
sa întrebuințat şi coagularea sângelui s'a efectuat, rămâne cărbunele 
singur expus, şi lui se datoreşte formațiunea acelei eschare negre şi 
tare care succedsză acţiunei unor asemenea, acide. 

Alţă agenţi chimici, ca bazele de potasă, sodă, amoniac etc. ai o 
acţiune mai complexă în mecanismul lor. Denşii r&pesc mai întâiii apa 
din ţesuturi şi în urmă se combină cu materiile grase, spre a forma 
săpunuri, şi cu acidele pentru a da naştere la carbonată, acetaţi, lac- 
taţi şi fosfaţi alcalini. Gangrena deci în aceste casuri, recunâşte o al- 
teraţiune forte profundă a elementelor anatomice. 

€) Electricitatea lucreză în două moduri diferite : daca cu ajutorul unei pile încăldim până la roşu un fir de platină sat un cuţit gal- vanic, şi daca acest corp incandescent îl aplicăm pe un ţesut, dânsul va determina o gangrenă prin simplă arsură, în urma enormei călduri de care e provădut,. 

Când însă electricitatea va, lucra separat prin unul sai cel alt pol al săi, atunci acţiunea sea va, fi identică cu aceia a agenţilor chi- mică. In adevăr, s'a demonstrat că curentul electric descompune săru- rile chimice aflate în țesuturi şi anume că: acidele se duc la polul positiv, iar basele la polul negativ. Deci, în acest cas, presupuind că o regiune este străbătută de polul positiv, eschura va fi tare, nâgră şi uscată; pe când, fiind străpunsă de polul negativ, eschara va fi iden-
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tică cu aceia determinată prin acţiunea baselor, adică mai mâle şi maj 
fluentă. 

Aceste cunoştinţe sunt de mare folos în studiul electro-terapiei 
şi mai ales în tratamentul tumorilor. Ast-fel, dându-ni-se o tumoră 
vasculară, vom face uz de polul positiv, care, atrăgând acidele, vom 
obţine o eschară solidă, puindu-ne la adăpostul emoragiilor primitive 
sai secundare; pe când, fiind vorba de o tumoră mai mult sati mai 
puţin solidă şi nevasculară, putem întrebuința polul negativ; căci prin 
acţiunea chimică a bazelor, vom obține o eschară mâle, care deslipin- 
du-se în urmă, putem ajunge cu timpul la fragmentarea treptată a tu. 
morei, atingând chiar dispariţiunea sa complectă, prin repeţirea pro- 
ducţiunei unor asemenea esctare. 

Recapitulând speciele de gangrene morfopatice avem: 
1). Gangrene prin traumatisme ; 

2). - » ustiune (arsuri); 
3). - »  congelațiune (frig) ; 
4). - »  caustice (chimice) ; 
5). » »  Fulguraţiune (electricitate). 

$ II. Gangrene emopatice sau indirecte. 

De la integritatea funcţionărei cordului, arterelor, capilarelor şi 

venelor, depinde mersul regulat al curentului sanguin, care, la rândul 
său, asigură nutriţiunea elementelor anatomice. Cu tâtă acâstă înte- 
gritate însă, daca sângele va întâmpina în drumul săi un obstacol 
destul de simţitor, ast-fel în cât puterea cordului să nu fie suficientă 
pentru al învinge, atunci partea organului aşezată sub obstacol, va 
fi lipstă de hrana necesară, şi prin urmare va cădea, în gangrenă. 

Acesta, este casul când aplicăm o legătură pe un vas arterial 
principal, şi care de sigur ne represintă mecanismul cel mai simplu pe 

care ni-l putem imagina, spre a suprima înti”un mod total şi definitiv 
circulaţiunea, sângalui întrun teritorii anumit. 

Vin apoi plăgile complecte ale arterielor şi compresiunile forță 

prin bandage, precum şi diferite alte tumori, unde gangrena este pro- 

dusă tot prin acelaş mecanism de întrerupere a curentului sanguin. 

Este însă o altă clasă forte mare de gangrene cari resultă din 

alterațiuni mai mult saii mai puţin profunde a diferitelor organe ale 
circulaţiunei. | | 

Şi de 6re-ce trombosa, ateromul şi embolia sunt strâns legate
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cu aceste leziuni şi jâcă cel mai mare rol în producerea gangrenei, 

trebue să le dăm Gie-care deşvoltare. Deci vom studia : 

1). Gangrenă prin trombosă ; 
2). „ „ aterome; 

3), » „embolii. 

Gangrenă prin trombosă, — (Zoopufosis, YgoufBos, grumus, grunjii). 

Trombosa este un proces morbid, fârte bine studiat de Virchovw, 
caracterisându-se prin coagulaţiunea sângelui în timpul vieţei, în in- 
teriorul sistemului vascular: cord, artere, capilare sai vene. Coagolul 
ia numele de trombus. 

Pentru a înţelege mecanismul producerei unui trombus, trebue 
să ne reamintim că fluiditatea sângelui se datorește la doui factori: 
primo, la un motor—cordul—care să“ imprime o mişcare continuă ; 
şi secundo, la o capacitate determinată de calibru a vaselor, prin care 
sângele să potă circula cu înlesnire. Când dar cordul va avea mai pu- 
ţină forţă, iar vasele o micgorare, sat mărime prea mare a capaci- 
tăței sale, va determina fie-care la rânâul lor coagularea sângelui, 
trombosa. De aci: 

Gangrenă prin trombosă de origină cardiacă. 
- - » , „  Vasculară arterială saă venâsă. 

Acestă din urmă însă, nu are mare importanţă, căci ori-care ar 
fi causa de micşorare sai dilatare a venelor, coagulul ce se va, forma, 
nici o dată nu va fi în stare să producă o gangrenă, din causa enor- 
melor anastomose şi a numărului considerabil de vene ce există în organism ; ast-fel că, o întrerupere totală a circulaţiunei ven6se nu se pote realisa, afară numai daca trunchiul principal va, fi astupat, precum vom vedea în capitolul următor. De aci resultă că, în dilataţiuni mari venose, ca varice; sai în strâmptorare ca în compresiuni de diferite naturi, trombusurile de şi destul de voluminoşi, remân fără nici o pu- tere în determinarea -unei gangrene propriii zise. Tot aşa vom zice Şi de trombusurile de origină capilară ; căci ca şi cele-P'alte nu pot pro- duce de cât mici gangrene, sai mai bine zis necrobiose sai cel mulţ infarcte, interesână mai mult medicina. 

Nu e tot ast-fel cu trombosele arteriale, des vorbi la aterome. Ne remâne deci a studia : 
Gangrenă prin trombosă de origină cardiacă, — Î6că un rol din cele mat principale în acâstă ces ar fi turburările sale funcţionale, dânsele nu vor pu 

pre care însă vom 

Bolele cordului nu 
tiune, căci or-cari 
tea ajunge săi mic-
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şoreze activitatea până a aduce o oprire a circulaţiunei, fără ca în 

acelaş timp să nu ridice şi viaţa individului. Deci am putea zicea 
priori, că pe cât timp cordul va bate, pe atât sangrenă din causa sa 

nu se va produce. 

Cu tâte acestea, dacă ne închipuim un cord bolnav, fiecă posedă 
obstacole anatomice la orificiurile sale (leziuni valvulare sau aortice); 
fie că musculatura sea e atinsă de o degenerescenţă gres6să, atunci 
dânsul îşi va perde o parte din forța, contractilă ; sângele va fi împins 

cu mai puţină putere în vase; tensiunea sanguină va fi mai mică; şi 

prin urmare, în faţa, celui mai neînsemnat obstacol, curentul sanguin 

se va opri, neavând destulă forţă pentru al învinge; deci consecutiv 

producere de gangrenă. Şi în adevăr, în blele infecţi6se ca: tifus, cho- 

lera, febrele eruptive, cachexia de miserie şi ftisia pulmonară, cari aii 

proprietatea de a determina, asemenea leziuni cardiace, vedem produ- 

cându-se gangrene în locuri fârte uşor comprimate ca: săcrum, trohan- 
tere, călcăe etc. 

Causa intimă a producţiunei trombosei, de şi aparţine mai mult 

de domeniul patologiei interne, totuşi e bine să ne oprim puţin asupra ei. 

Din discuţiunile ce ati urmat, aii eşit mai multe teorii: Unii autori 

observând că: tifosul, difteria, ftisia, cancerul, supuraţiunile abondente 

şi mult timp prelungite, febrele paludeene şi anemia generală profundă, 

sunt mai tot-d'a-una însoţite de acest accident, ai conchis că trombosa 
formâză apanagiul bâlelor generale grave. De aceia, Virehow a adoptat 

numele de trombosă de marasm; Wagner de trombosă de sleire a or- 
ganismului, iar alţii de trombosă spontanată, toţi voind să arate că 
acest proces morbid, este cu desăvârşire independent de or-ce leziune 

a păreţilor vasculari (2). 

Alţi autori ca Bouillaud, Trousseau şi Bertin ai mai adăogat 

un noi factor şi anume că: aceste b6le generale, imprimă sângelui 

o proprietate neobicinuită, o modificaţiune specială, în urma căria 

densul se pâte coagula cu cea mai mare înlesnire, fenomen căruia 

Vogel i-a dat numele de inopexie (is-ivoc=fibră, şi 7retis=coagulare). 
Deci, fibrina sângelui, căpătând calitatea de a se coagula întrun 

mod forte uşor, pote să dea naştere la trombosă în faţa celui mai 

mie obstacol. Şi daca la acesta se mai adaogă, ic dânşii, şi faptul că 

globulele. albe îşi mărsse viscositatea, vom avea tot ce ne trebue pen- 

tru obstrucţiunea vaselor; pentru întreruperea lichidului nutritiv ; pen- 

tru producerea unei gangrene. Şi cu atât mai mult se părea că acâstă 

teorie e solidă, cu cât Feltz, în 1871, descoperise în sânge, în asemenea 

casuri de bâle infecţi6se, presenţa de filamente fibrin6se (hyperinosă) 

afiate în suspensiune în acest lichid, cireumstanţă care putea să favo-
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riseze în mod sigur dedublarea plasminei sângelui, saii mai bine dis 
formarea de trombosă. 

Cu tâte acestea, nnii autori, şi in special Picot, nu admite ipe- 
rinosa, cu inopexia, şi iată pentru care cuvinte: Este adevărat, dice 
acest autor, că trombosa se arată în bâlele generale infecţiose, dar 
dânsa are acest lucru particular, că se stabileşte mai tot-d'a-una 
în vene şi în special în venele membrelor superidre sai inferidre şi 
câte o dată în sinusurile durei mater. Este iarăşi fârte adevărat că 
în b6lele infecţi6se cari aduc o turburare considerabilă în nutriţiunea, 
generală, cordul se altereză în structura sea normală, muschiul car- 
diac este atins de o degenerescenţă, granul6să sai gres6să mai mult 
saii mai puţin înaintată şi în urma, căria forța de propulsiune a sân. 
gelui se micşoreză în raport cu acâstă, degenerescenţă; dar trebue să 
ne reamintim că circulaţiunea, ven6să, nu depinde atâta de cord pe cât 
de actul respirator. In adevăr, fisiologia ca, şi cercetările lui Bârard, 
confirmate de Lancereaux,. ne arată că, circulaţiunea sângelui venos se 
face graţie golului ce se produce în timpul inspiraţiunei (aspiraţiune 
toracică). Şi în acâstă privinţă, Lancereaux a stabilit următorea lege : 
coagulaţiunea săngelui este supusă unei legi fisice : densa se produce 
acolo unde acest lichid are mai multă tendinţă către stază, adică la 
limita de acțiune a forţelor de impulsiune cardiacă si de aspiraţiune 
toracică. Pentru membrele inferidre, trombosa ocupă venele femorale 
în nivelul punctelor unde aceste vene încetâză de a adera cu pânza, 
aponevrotică, şi prin urmare acolo, unde circulațiunea, ven6să nu mai este supusă la forţa aspiratrice a toracelui. Pentru membrele superidre, 
trombosa se produce la rădăcina. acestor membre, adică în vena axi- lară; iar pentru regiunea, Superidră a corpului, în sinusurile cerebrale. Se cere dar, pentru îndeplinirea, circulaţiunei vense, ca. venele să fie în permanenţă deschise, lucru ce este asigurat : pe de o parte prin stratul musculos de care ele sunt provădute, iar pe de alta şi mai ales, prin conexiunele ce uceste vase ai cu organele vecine. Pentru venele mari însă, ca, axliara, iliaca, femorala etc. nişte asemenea aderenţi nu există, ast-fel că, deschiderea lor este încredinţată numai stratului musculos. 

? 
şi prin urmare sângele, întîmpinând un ob- se va coagula şi va da naştere la o trombosă. Iată dar pentru ce în bâlele infecţi6se tot-d'a-una trombosa se va, găsi în vena axilară sat iliacă. Sângele nu se va putea coagula în artere sai capilare, din pricină că or-cât de mare ar fi degeneres- 

mai putea rămâne deschise, 
stacol se va opri,
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cenţa cordului, contracţiunile sale de şi slabe, totuşi îi asigură. pro- 
pulsiunea; dânsul iarăşi nu se pote coagula în cele alte vene, căci 
ele, graţie aderențelor de cari am vorbit, rămân deschise, cu tâtă 
alteraţiunea stratului lor muscular, aşa, că sângele, animat numai de 
vis a tergo, pote să'şi continue drumul. Dânsul însă se va opri în moâ 
fatal în vena axilară sai iliacă, nu prin faptul inopoxziei sai iperi- 
noseă, ci prin lipsa de contractilitate musculară; prin închiderea pasivă 
a orificiurilor sale, conţra căria vis-a-iergo nu va, putea, lupta, 

Teoria acâsta e pe cât se pote de ingeni6să, dar, dupe cum vom 
arăta, mai la vale, trombosa se datoreşte mai probabil acțiunei micro- 
bilor şi modificaţiunelor ce denşii imprimă globulelor sângelui, precum 
Şi iritaţiunei păreţilor vasculari, în urma cărora, degenerescenţele mu- 
sculare ale vaselor urmâză ca o consecinţă inevitabilă. 

In ori-ce cas, fenomenul acesta este cel mai rar Şi cel mai mortal 
ce se pâte observa în chirurgie, căci în general, trombosa iliacă qă mai 
des flegmatia alba dolens proprie parturientelor. Nu este însă mai puţin 
adevărat, că circulația venosă întreruptă, fie printr'o trombosă totală 
a venei femorale sai poplitee, fie printrun bandagiii prea compresiv, 
dă, naştere la gangrenă. 

Pentru a termina vom spune că trom- 
bosele ce nasc în venele mici şi depărtate 
de centru, dânsele încep în dreptul unet 
valvule şi merg crescând cu cât înaintâză, 
spre cord. 'Trombosul în general nu aderă 
mult cu păretele vascular, aşa că se pâte 
deslipi, să fie tărăt de curentul sanguin, de- 
venind ast-fel un embolus. Daii aci fig. 22 
luată din Berne, reprodusă din Lancereaux, 
ce ne represintă fârte exact formațiunea, şi 
situaţia unui trombus. 

Leziunile inflamatorii ale arterelor pot şi 

ele să producă trombosă şi de aci gangrenă. 

In adevăr, în endarterita acută, lăsând 

la o parte cele alte leziuni, avem că infla- | 
maţia, petrecendu-se pe socotela aprope ex- Fie. 22, N 
clusiv a tunicei interne, dânsa se tumefiază niirai eârie o aa stângă, în inte de 

. trombosă desvoltată în vena safenă, şi presintă pe suprafața sea plăci pronun- “internă şi femorala prolandie 
țate, destul de întinse, cu un contur regulat, 
şi în general circular. Aceste mici plăci, compuse din celule embrionare 
şi celule mari turtite cu 1—2 nuclei, se pot uni între densele şi să for- 
meze la suprafaţa internă a vasului ridicături şi depresiuni, având un 

33,809.— Pat. chirurg. Dr. Î. Kiriac 7   

.
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aspect gelatiniform. Cână aceste excrescenţe se desvoltă prea mult, 

  
Fig. 23 

E, artera iliacă externă spintecată pentru 
a se vedea coagolul.—AA, coagolul trombo- 
sic aderent de tunica internă şi astupând 
Jaumina vasului. —B, tunica întârnă pe care 
înadius am taiat'o lăsână numai o mică 
pante pentru a se vedea conexiunele sale 
cu coagolul.- C, tunica medie. — D, tunica 

externă. 

luând forma unor vegetaţiuni, ele pot 
să strimptoreze lumina vasului, să 
geneze sai chiar să întrerupă cursul 
sângelui care se va coagula dincolo de 
obstacol. 

Forma, acesta de trombosă se ob- 

servă mai ales în bolele generale grave 

şi de natură infecţiosă, ca febra, tifoidă, 

tifosul etc. Daii aci un model original 

de o asemenea trombosă, găsită la 

un bolnav adus în serviciul mei cu o 
gangrenă uscată a membrului inferior 
drept, venită în urma unui tifos exan- 
tematic, 

La, autopsie, am găsit acest trom- 
bus în artera iliacă externă, cu totul 
lipit de tunica internă şi astupând 
complect lumina vasului, precum arată 

fig. 23 şi a cărei observaţie o voii da, 
în extenso la capitolul cuvenit.



DESPRE GANGRENĂ 
(CONTINUARE) 

Lecţiunea LX. 

Domnilor, 

Continuăm adi studiul gangrenei începând cu 

II. Gangrenă prin aterome (AYtooua = aterom din a Shiga = cocă, 
terciti, bouillie). 

Prin aterom se înţelege nişte mici plăci dar numerâse, compuse 
din elemente celulare impregnate de granulaţiuni gres6se, opace şi de o 
coloraţiune galbenă, pe cari forte adesea, le întâlnim pe faţa internă a 
arterelor. | 

Micele plăci se pot uni şi confunda între d6nsele în aşa grad, 
în cât să, formeze ceia ce se numeşte focare ateromatose. Aceste focare 
aşezate în tunica internă îngroșată, sunt largi, puţin profunde şi cu 
marginile anfractudse. Ele sunt acoperite de o peliculă, subţire, car- 
tilaginiformă, constituită de stratele cele mai superficiale ale tunicei 
interne şi care separă focarul ateromatos de curentul sanguin. 

Făcând 0 secţiune unui aterom, constatăm că dânsul e format 
din două părţi: una superficială, tare, cartilaginiformă ; şi alta centrală 
mole, pulp6să, ca o cocă, de unde "i-a provenit şi numele de aterom. 
Examinat la microscop, se vede că dânsul conţine un amestec de mo- 
lecule gres6se, corpi granuloşi şi cristale de colesterină şi acidi graşi; 
elemente ce se găsesc în abcesele cronice şi unele kiste sebacee. 

Teoriile ateromului sunt multiple. .
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Ateromul, dice Hippolyte Martin, a fost forte bine studiat. S'a 

căutat mai cu deosebire a se interpreta diferitele stadiuri ale evolu- 

țiunei sale ; s'a căutat a se înțelege paţogenia sea; dar cu tote aceste 

silinţe, patologiştii nu aii putut să jămurâscă întrun mod clar ches- 

tiunea. 
Fără a intra în detaliuri mari, vom spune că opiniunile autorilor 

se împart în două: 

Virchow admite două feluri de alteraţiuni a. vaselor, forte analoge 

în resultatul lor final: maj întâiii o metamorfosă gres6să simplă care 

se manifestă d'a dreptul fără nici un stadii anterior apreciabil; şi în 

urmă, o altă metamorfosă gresâsă, precedată însă de un stadii de 

iritaţiune. Şi mai cu semă acest din urmă proces este, dupe Virchow, 
care dă leziunea numită ateromatâsă. 

Dupe Virchow deci, avem mai întâiii o endarterită, adică o in- 

flamaţiune a păretelui vascular şi în urma aceştia apare degenere- 
scenţa ateromatâsă. 

Lancereaux admite şi el două stadiuri: unul activ caracterisat 
prin multiplicaţiunea nucleilor şi iperplasia stratului dermic al mem- 
branei interne; şi altul regresiv datorit lipsei de materialuri necesare 
nutriţiunei. 

Cornil şi Ranvier sunt cu totul contra acestei idei. EX admit că 
ateromul se produce fără intervenţiunea celui mai mic proces infla- 
mator din partea vasului, şi iată cum: la început; se formâză în tu- 
nica internă un deposit de picături gres6se, în mijlocul cărora se deo- 
sibesc câte o dată resturi de nuclei, recunoscându-se dupe coloraţiunea 
roşie ce capătă prin carmin. Dupe acâstă primă peri6dă, vine apoi en- 
darierita cronică, resultâna din iritațiunea, lentă ce determină aceste 
mici produse cari, necrosându-se, lucrâză întocmai ca, nişte corpi streini. 

Deci, ateromul departe de a fi efectul unei endarterite 
este din contra causa acestei afecţiuni. 

Acâstă idee a lui Cornil şi Ranvier, este primită şi de H. Mar- 
tin însă sub o altă formă, şi unume prin arterio-selerosă, care trebue 
considerată ca o fază de arterită susceptibilă de a trece prin diferite 
degenerescenţe: gres6să, calcară, amiloid, hialină, etc., dar care, în cele din urmă, ajunge de a coplesi întregul vas arterial cu un ţesut con- 
Junctiv adult, avend o putere retractilă. In adever, zice acest autor, ateromul nu este resultatul unei endarterite cronice, dar nu trebue considerat nici ca, o leziune primitivă, ci ca o consecință a inflama- țiunei vaselor nutritive (vasa vasorum). 

Evoluţiunea, acestui proces morbid, s'ar petrece astfel : 

cronice,
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Sub influenţa unor agenți ca: sifilisul, paludismul, alcoolismul, 
tabagismul (abus de tutun) etc., păretele intern al micelor vase nutritive 
se inflamâză (endarterită) ; celulele prolifereză şi strâmptoreză încetul 

cu încetul orificiul vascular. Dar în urma acestei obstrueţiuni, primul 

organ ce va suferi mai întâi, va fi stratul profund al tunicei interne, 
care fiind lipsit de vase şi hrănindu-se prin imbibiţiune, nu pote să 

primâscă de cât alimente insuficiente sau de o calitate prâstă. 

lar când strâmptorarea acestor vasa vasorum va fi mai com- 

plectă, atunci şi tunica medie va începe să fie alterată la rândul să, 

(meso-arterită), alteraţiune care va consta, într'o regresiune gres6să a 

fibrelor musculare ca şi a celulelor sale, terminându-se în cele din 

urmă, prin aceia că tâte fibrele sale musculare, vor dispare, înlocuin- 
du-se prin făşii conjunctive, cari se vor indura într'un mod pro- 

gresiv. 

După tunica medie, vine rândul tunicei externe (periarterită), a 
cărei leziune se resumă într'o îngroşare, copleşind deo dată, atât fă- 

şiile fibrose cât şi făşiile sale elastice. Ultima parte din arteră care 
va capitula, va fi stratul superficial al tunicei interne, din causă că 

dânsul, probabil, continuă, a'și extrage elementele nutritive din masa 

sunguină, cu care se află, în contact. Dar cu timpul şi acest ultim strat, 

se va, altera, când vasa-vasorum se vor oblitera cu desăvârşire. 
Din acâstă stare de lucruri va resulta că artera principală, lipsită 

fiind de arterele nutritive, va suferi şi ea la rândul săi: tunicele sale 

vor fi coprinse de degenerescenţa, gres6să, din care va naşte ateromul. 

Acâstă teorie fiind basată, pe cercetări microscopice minuţidse, H. 
Martin conchide că: este grei de a contesta, în faţa unui fapt atât 

de conchizător, raporturile de causă la efect, între acâstă endarterită, 

obliterantă şi degenerescenţa, ateromat6să. 
O observaţiune însă forte severă sa pus acestei teorii şi anume 

că: forte adesea ori se constată aterom în artere de mic calibru cari, 

după cercetările lui Robin, Sappey şi Ranvier, nu posedă vasa vaso- 

rum. La acesta H. Martin răspunde ingenios că: aceste artere fiind 

forte mici, se găsesc în aceiaşi situaţiune ca şi vasa vasorum şi deci, 

ateromul lor, în loc de a fi consecutiv ca în arterele mari, este di- 

rect în tocmai ca în arterele mici. lar în ceia ce priveşte că în unele 

aterome a vaselor mari nu se constată inflamaţia tunicei externe unde 

se află vasa vasorum, d6nsul a arătat că tocmai acesta a inşelat şi a 

făcut pe patologişti să nu cerceteze lucrurile mai de aprâpe, unde 

dânsul, prin cercetări stăruitore, tot-deauna a găsit obliteraţiunea, va- 
selor nutritive, corespunzătâre ateromului.
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Dau aci fig. 23 luată din „Revue de mâdecine“, preparaţia, lui 
H. Martin, unde se vede ateromul aşezat în vasa vasorum. 
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Fig. 24. 

a, tunica internă; b, tunica medie ; €, tunica externă ; e, e, vena; d. endarterită a arterei nutritive a zonei ateromatâse ; g, picături, grăsime, depuse în stratele profunde a 
tunicei interne. 

Or cum ar fi, pentru noi remâne faptul că, ateromul este o bâlă produsă printr'o nutriţiune defectudsă venită: fie în urma unei modi- ficaţiuni senile a arterelor ; fie în urma unor distrofii ca în bâlele ge- nerale grave; fie în urma unor alterațiuni datorite iritaţiunei unor anume agenţi, ca sifilis, impaludism, alcoolism etc., dar că tâte aceste cause, aii drept resultat fina] determinarea unei endarterite cronice unei arterio sclerose, ce ni se presintă după Laucereaux sub trej forme deosebite: forma de nodule ca în sifilis ; forma de plăci ca în impalu- dism şi forma difusă ce se întinde la. întregul arbore arterial, producând o endarterită generalisată, ca în starea senilă, 
Pentru noi, chirurgii, 

escrescențe, numite aterom, 
dară, saii sub dependinţa, une 

iarăşi mai resultă că, aceste deposite sai 
fie că sunt de natură primitivă, secun- i arterio-sclerose, resultatul final este că, nica internă a arterelor, astupă lumina 

Şi daii naştere unei gangrene. 
8 feluri de aterome: unul ordinar, banal 
es sub influenţa sifilisului, 

vasului, întrerupe circulaţia, 
Autorii ai stabilit dou 

şi altul specific, fiind mai a]
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Din punctul de vedere clinic chirurgical, e bine să cunoştem deo- 
sebirea între aceste aterome, ale căror principale caractere sunt: 1) a- 
teromul ordinar se desvoltă de preferinţă în arterile de calibru mare; 
pe când cel specific îşi are sediul de predilecţiune în arterele mici ; 
2) cel ordinar are un mers forte lent; pe când cel specific se caracte- 
risă printr'o forte mare rapiditate a extensiunei sale, putând face mult 
mai mari progrese în câte-va luni, ceia ce ateromul ordinar nu face 
în câți-va, ani; 3) ateromul ordinar are tendința mai mult în a dilata 
vasul, prin subţiimea, păreţilor să ; pe când cel specific, tinde a strim- 
tora calibrul, mergând până la obstrucţia sea complectă; 4) ateromul 
ordinar evolugză pe nesimţite ; pe când cel specific, îşi trădâză presența, 
prin fenomene alarmante. Ast-fel, daca, ateromul specific copleseşte ca- 
rotida, vom avea dureri în cap, atacuri epileptice şi o slăbiciunea 
funcţiunilor cerebrale, urmate de comă şi de morte. lar când arterele 
cerebrale, proprii zise, sunt; atinse, vom avea, o ischemie cerebrală mare, 
manifestându-se prin cefalalgie intensă, mai tot-deauna frontală şi mai 
forte în timpul nopţei; prin diferite alteraţiuni a funcţiunelor fisice şi 
sensoriale ; şi în fine, la o periodă, mai înaintată, prin atacuri apoplec- 
tice, aboliţiunea mişcărilor, afasie, emiplegie, epilepsie, etc. ete. 4) ate- 
romul ordinar — din causa dilataţiunei— predispune mai lesne la ane- 
vrisme; pe când cel specific, la gangrenă (din causa obstrucţiunei). In 
fine 5) ateromul specific este susceptibil de a se opri din mersul săi 

şi chiar a dispare, când bolnavul se supune unui tratament apropriat 
şi condus cu energie; pe când cel ordinar nu suferă ubsolut cea mai 

mică, modificare, or-care ar fi tratamentul întrebuințat. Am vădut în 

adevăr casuri de gangrene iminente a degetelor picidrelor dispărând în 

urma unui tratament mixt antisifilitic, ceia-ce arată natura specifică, 
a ateromului. 

Afară de aterom mai avem şi alte leziuni arteriale ce pot da 

nascere la gangrenă, precum: 

a) Degenerescenţa caicară. Când evoluţiunea ateromului se efec- 
tu6ză repede, atunci tunicele arteriale, medie şi externă, fiind forte 

mult subţiate, se pot, rupe şi să dea naştere cel puţin unui anevrism. 
Când însă mersul este lent, graţie unei inflamaţiuni cronice, atunci se 

formeză o calcificațiune secundari, destinată a proteja țesuturile. Ast- 

fel, pe când celulele ţunicei interne suferă degenerescenţa gres6să, mem- 

brana, fundamentală fibrilară, imediat vecină cu tunica medie, începe 
să, se infiltreze de granulaţiuni calcare. Aceste granulaţiuni isolate mai 

întâi, se sud6ză în urmă pentru a forma plăci imbricate, semi-trans- 
parente, friabile şi puţin elastice. 

In acelaş timp, fibrele musculare din tunica medie, se înconjâră
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şi se umple şi ele de substanţă calcară în totalitate sati numai în 
parte, formând plăci isolate. In fine, întregul părete arterial şi tâtă 
grosimea sa pote să fie coplesit de acest proces calcaros, când vasul 
ja aspectul unui cilindru calcar, fără contractilitate şi fără elasticitate. 

Acestă stare provenită printr'o distrofie de natură senilă, deter- 
mină, obliteraţiunea mai mult sai mai puţin complectă a arterelor; şi 
prin distrugerea elasticităţei şi contractilităţei sale, funcțiunea, lor va 
fi grav atinsă, putând d: nascere unei gangrene. Acâstă stare de lu- 
cruri este începutul morţii (lohn A. Wyeth). 

Tot în acestă categorie putem pune şi arterita deformantă, care 
represintă reunirea tutulor leziunelor ce am studiat până acum în a- 
ceiaşi arteră, adică aterom, infiltraţie calcară, arterită cronică etc. De 
aci va resulta, că în unele părți ale arterei vom găsi plăci calcare 
întinse, iar în altele, părţi largi şi multiple, buzunare însoţite de de- 
generescență gres6să, ceia, ce va da arterei un aspect moniliform, un 
aspect deformant, incompatibil cu o funcţiune regulată, dar proprie de- 
terminărei de gangrenă. 

III. Gangrenă prin embolie. (EufBoioc, 2uBoîij=piston, verigă 
din &ufallew=a împinge). 

Acest proces de şi cunoscut chiar de Gallien, însă Virchow a 
avut meritul de a fi stabilit doctrina sa, scoţând'o din confusiunea, în 
care se afla. 

Prin embolie se înţelege obliteraţiunea unui vas print”un corp Gre-care numit embolus. Deosebirea între acesta, şi o trombosă sai aterom, este că dânsul nu formeză o producţiune locală, determinând obliteraţiunea vasului în punctul unde sa născut; ci este un corp venit dint”un alt departament al sistemului vascular, saii chiar în afară, de acest, sistem, (ca fragmente de tumori cancerose cari ati perforat va- sele), dar, târât de curentul Sânguin, ajunge să determine obstrucţiu- nea într'un loc mult mai depărtat de acela de. unde a plecat. | Este clar că, acest fenomen se produce când embolus eşit din- tr un vas mai larg, este oprit de un alt vas mai mic, sat în dreptul unei bifurcaţiuni, a unui pintene resultând âin orificiul a două artere născânde, care nu'i permite libera, trecere, şi ast-fel, împedicat în mer- sul săi, se va, opri în loc, determinând embolia, Reamintindu-ne disposiţiunea întregului sistem vascular, lesne putem deduce în ce anume loc se pâte produce o embolie. Intr'adevăr, Ştim că sistemul arterial, plecat din ventriculul
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stâng, merge strâmtorându-se în sus (cap) şi în jos (trunchiii) din ce 

în ce mal mult, până ajunge la un calibru fârte mic, constituind capi: 

larele; de aci în colo, începe sistemul venos care, ivers ca cel arterial, 

merge crescând în calibru până ajunge în venele cave, iar prin ele în 
oreilleta drâptă. Din ventriculul drept, încep arterele pulmonare, cari 

iarăşi merg strâmptorându-se în pulmoni prin capilare de unde încep 

venele pulmonare, lărgindu-se şi viind în oreilleta stângă. Deci, o em- 

bolie plecată din ventriculul stâng saii din alt vas arterial, se va opri 

în mod fatal: saii în arterele mici ale capului, sai în organele splach- 

nice, saii în acelea ale trunchiului; pe când, embolus plecat din sistemul 

venos, se va opri numai în arterele sai capilarele pulmonului. 

O altă categorie de embolie se petrece şi în ficat, graţie ramifica- 

țiunei venei porte în acest organ. Pe noi însă ne intereseză numai 

emboliile arteriale ale trunchiului, singurele fiind capabile de a pro- 

duce o gangrenă de domeniul chirurgiei; cele alte fiind de resortul me- 

dicinei. 

Aci ca şi pentru trombosă vom adăoga aceiaşi actiune specifică, 

a microbilor asupra sângelui şi păreţilor arteriali, graţie căria se dato- 

reşte adevărata patogenie a emboliei, lucru asupra căruia vom reveni. 

Pentru moment să trecem la partea clinică, 

Embolia numai prin ea însăşi nu e capabilă să producă gan- 

grenă, pentru că coagolul, în general, nu va putea să astupe întrun 

mod complect lumina unui .vas, precum nici să suprime întrun mod 

total circulaţiunea colaterală ; aşa că se pote observa fenomenul 

următor: între coagul şi păretele arterial, tot-Yauna remâne un spa: 

ţii pe unde sângele va continua să circule; dar circulaţiunea făcân- 

du-se cu greii, o coagulare secundară se va produce, prin precipitarea, 

fibrinei împrejurul acestui embolus, de unde va resulta o trombosă, 

Atuncă un noi fenomen putem constata: acest trombus se pote lungi 

în sus până la o colaterală importantă şi să ajungă să oblitereze ar- 

tera în tâtă întinderea sa. Şi s'a vădut casuri că un asemenea trom- 

bus plecat din poplitea arâptă, să mârgă în sus în artera femorală, 

în iliaca externă şi până în iliaca, primitivă ; iar de aci, ajuns pe pin- 

tenele aortei abdominale, să se cobâre prin iliaca primitivă stângă, 

iliaca externă, femorala şi poplitea, copleşind ast-fel şi arterele mem- 

brului opus. 
Un cas fârte remarcabil de o asemenea trombosă întinsă, nu 

însă în urma unei embolii, ci a unei arterio sclerose, am observat pe 

un bolnav din serviciul d-lui prof. Assaky, atins de gangrenă uscată 

a gambei stângi şi pe care “] am operat în timpul vacantelor din Au-
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gust 1887. lată în adevăr cum găsesc descris acest cas în caetele mele 
de observaţiuni ce posed: 

„Stan Stănculescu de 35 ani, alcoolic, atins de gangrenă senilă a gambei 
stângi. Am făcut amputaţia copsei cu 2 lambouri la terţul de mijloc. O qată 
osul secţionat şi marginile rotunjite cu pensa lui Liston, proced la legarea arte- 
rilor, Cu acâstă ocasiune constat că lumina arterei femorale este astupată de un 
corp solid de o culdre roşetică (trombus). Disec vasul ca, de 3—4 c. m. separând 
de vena femorală; Cu o pensă trag de acel dop şi reuşesc a scâte un corp lung de 6 c.m. care astupa într'un mod aprâpe complect orificiul arterial“ 

Probabil că acest trombus mergea şi mai departe, pâte chiar până, 
în artera iliacă, fără, ca cu tote acestea, să fi determinat o gangrenă, 
a c6psei, din causă că, pe deo parte obstrucţiunea, femoralei nu putea, să fie complectă, iar pe de alta că vasele colaterale nu eraă astu- pate şi ca probă e descrierea ce urmeză în observaţie : 

„In cele alte vase nu am observat nimic de analog. După ce aplic 4 legături pe vasele mai principale precum şi pe vena femorală, ridic aparatul lui Esmarch, când aplic alte 26 legături cu cat gut. No. 1 pe diferite artere mici ce sângeraii“. 

Acâsta e de sigur o probă evidentă de integritatea circulaţiunei colaterale cu ttă presenţa trombusului în artera femorală, şi ca probă, şi mat mare, e că am ţinut pansamentul în loc 77 dile, când ridicân- du-l, am găsit reunirea lambourilor prin prima intenție. 
Incă o dată dar conchidem că, obliteraţiunea unei artere, fie prin- run embolus saii trombus, de şi constitue causa principală, nu este însă suficientă, pentru a determina o gangrenă, pe cât timp circulaţiu- nea colaterală va, persista. Sunt însă alte cause secundare dar indis- pensabile (Reclus) cari, adăogându-se la embolie sait trombosa arterială, pot împreună să, determine gangrena, precum : vicierea sângelui, mic- şorarea, de impulsiune cardiacă în urma vre unei degenerescenţe, Şi mai presus de tâte, leziunile organice ale arterelor, ca ateromul, de- generescența, calcară, arterio-sclerosa, cari pun aceste vase în imposibi- litate pentru 0 dilataţiune compensatrice necesară unei circulaţiuni colaterele, ŞI ast-fel fiind, sângele ne mai putând venii terei obliterate, elementele anatomice vor fi răi hrăn totul lipsite de lichide nutritive şi deci vor cădea în cată sai umedă, 
Ca probă cum că circulaţia colaterală trebue să, fie pentru ca gangrena să aibă, loc, ave amputaţie, făcena disecţia ga 

ite, sai chiar cu 
gangrenă, fie us- 

suprimată, 
m iarăşi casul nostru, căci după, mbei, am constataţ:
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„Despicână arterele în sensul axului longitudinal, se găsesce un coagul 

sanguin de culdre galbenă brună, aderent de faţa internă a arterei. Acest coagul 

plecă din artera femorală, se scobâră în artera poplitee, urmeză artera tibială 

posteridră 'ntr'o întindere de 2 c.m., de unde artera e transformată întrun cor- 

don fibros de 3 c.m., astupând cu desăvârşire lumina vasului. Continuând cu sec- 

țiunea vasului, lumina sea devine din noi evidentă, dar din distanţă în distanţă 

presintă mici plăci negre-gălbui de formă lenticulară, iar altele ca un bob de 

mei. Aceste plăci lenticulare, fac relief în lumina vasului. Obliteraţiunea vascu- 

lară se intinde şi în art. tibială anteridră precum şi în cele-lalte ramuri, dar nu 

s'a putut urmări de cât în întindere forte mică.“ 

_Dar leziunile acestea sunt efectul unei endarterite cronice, sai 

mai bine zis unei. arterio-sclerose, după cum ne-a arătat examenul 
microscopic şi cari de sigur dânsele, mai mult ca trombosa femo- 

rală, aă contribuit la astuparea vaselor colaterale şi prin urmare la de- 

terminarea, gangrenei.



DESPRE GANGRENĂ 
(CONTINUARE) 

  

Lecţia A. 

Domnilor, 

Astăqi vom studia: 

Diferite forme de gangrene - 
Acestea sunt bazate pe aspectul ce iati organele coprinse de gangienă şi cari aii făcut; pe autori să admită mai multe tipuri dintre cari mai principale sunt: 
1) Gangrena prin cadaverisaţiune. Acest nume a fost propus de Cru.- veilhier din causă că organul atins de acestă gangrenă semănă fârte mult prin aspectul, algiditatea şi coloraţiunea, specială, sus generis, cu un cadavru prospăt sali cu un membru imediat dupe amputaţie. Aseme- nea exemple sunt rari, Cruveilhier însă citeză observaţiunea urmă- tore: 

„O femee de 84 ani, atinsă ae o ipertrofie a cordului de mai mult timp, este apucată de o dată de o durere forte vie la picior şi gamba stângă, durere 

O altă observaţiune mult mai remarcabilă şi reprodusă în tâte tratatele clasice este aceia a lui De la Motte (1766). 
Este vorba de un băiat de cafenea (kelner) care fu isbit cu un baston pe partea externă a antebraţului. Imediat. acest membru împreună, cu mâna, fură 

mai multe incisiuni profunde nu produseră nici o picătură de sânge. Ac6stă stare a durat dece gile, după care, căldura, sensibilitatea, mişcarea, şi bătăile arteriale reveniră puţin câte puţin, până când întregul membru sa reîntors la starea nor- mală, 

Causa intimă a acestui fel de gangrenă ar fi dupe Cruveilhier, 0 întrerupere bruscă Şi complectă, a, sângelui arterial; dar unii invâcă, 0 intervenţiune nerv6să, 

„ pasageră în sistemul circula. proba ar fi că, daca acest trombus nu se res6rbe, atunci gangrena, prin cadaverisaţiune se termină sai
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printr'o gangrenă uscată, saii umedă; iar la. din contra, membrul e 

salvat. 

O altă specie de gangrenă asemenea acestia este gangrena albă 

sau alui Quesnay pe care însă mai toţi autorii o consideră, tot ca 
gangrenă prin cadaverisaţiune. 

Singurul Jalaguier în teza sea de doctorat menţine deosebirea, 

susținând că acesta, începe prin plăci albe întoemai ca petele de lapte, 

şi cari nu s6mănă întru nimic cu pielea unui cadavru prâspăt sai a, 

unui membru de curând amputat. 

Fournier şi Reclus susțin prin observaţiunile lor acestă distinc- 

țiune şi anume că, gangrena albă pote să încâpă chiar printr”o pată 

emoragică, făcând în urmă loc unei pete de albeţia cea mai pură; iar 

nu printr'o decoloraţiune totală a întregului membru, ca în gangrena, 
prin cadaverisaţie. 

II) Gangrena useată numită ast- fel din causa aspectului de mo- 

mificaţie ce oferă, este de sigur cea mai importantă şi care a preocu- 

pat mai mult pe chirurgi. Dînsa sa mai numit: senilă, a avuţilor 

(Poti) cronică sai a estremităţilor, fiind că se observă la bătrâni, la 

Gmeni bogaţă, vine în mod lent şi ocupă de preferinţă membrele infe- 
Tidre. Causa, nefiindu-i cunoscută, s'a numit de unii şi spontanată. 

In timpurile din urmă, constatându-se o stare ateromatâsă a 

vaselor însoţită de arterită, i sa dat un nume mai logic de gangrenă 

prin aterome sati arterită. 

Adevărata, causă însă s'a, cunoscut în timpul de faţă prin studiile 
lut H. Martin. 

In adevăr, atăt clinica căt şi cercetările ulteridre ai arătat că, în 

tote casurile de gangrene observate fie pe bătrâni, pe tineri, pe bo- 
gaţi sai pe săraci, tot-d'a-una vom găsi, pe lângă o discrasie, unul din 

factorii următori ca: Sifilis, alcoolism, impaludism, tabagism etc. 

cari, prin întoxicaţiunea sângelui şi acţiunea, lor iritantă, produc o 

arterio sclerosă a vasa vasorum, în urma căria vine ateromul sai 

arterita, vaselor mai mari. După acâsta, calibrul arterial se astupă; 

cursul sângelui se opresce şi de aci gangrenă, nu spontanată, dar prin 

arterio sclerosă. Dar arterio sclerosa apare în tote etăţile; copleseşte 

nu numai arterele dar şi capilarele; împedică mersul regulat al siste- 

mului venos; se pâte fixa numai întu”o regiune sai în mai multe de 

o dată şi în fine să apară cu încetul sai în mod brusc. Şi de aceia, 

acestă gangrenă pâte une-ori să fie umedă şi să atace pe indivizi tineri; 

să apără în mod acut şi să se desvolte nu numai pe picidre, dar şi 

pe urechie, nas, degete şi penis; să copleșescă succesiv sal de o dată. 

unul sat mai multe membre. Ast-fel Reclus spune cum un bătrân
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deja amputat de o gambă, a intratla Piti6 unde i se făcu -amputaţia 
copsei din partea opusă tot din causa unei gangrene senile. 

Un cas analog şi frte interesant am avut în serviciul mei, a 
cărui observaţie o rezum în următârele puncte: 

Este vorba de individul Nae Antonescu de 48 ani din Bucuresci, de pro- 
fesie lăutar (cântă cu flautul) şi care intră în serviciul meii la 25 Martie 1892. 
Părinţii săi ai murit de bătrâneţe acum 20 ani; mama suferia de tuse şi greu: 
tate în respiraţie. Pacientul e însurat de 17 ani şi a avut 11 copil; toţi at mu- 
rit de diferite bâle; unul însă, sigur de tuberculosă. De un temperament escesiv 
nervos, bolnavul declară a fi avut fenomene scroful6se ; n6gă sifilisul ; este însă manifest. alcoolic şi morfinoman. A avuţ blenoragie şi fimosă pentru care a fost operat. In 1875 i-a apărut gangrena uscată la piciorul stâng; i s'a făcut ampu- taţia în spitalul Brâncovenesc în mod succesiv, până s'a ajuns la extremitatea inferidră, a câpsei, a! cărui bont destul de mobil ?] constatăm şi aqi. 

In 1880 aceleaşi fenomene apar la piciorul drept, începând cu degetul cel mare, care fu amputat. Dar mai 'nainte de a se vindeca, cele alte degete înce- pură şi ele a se gangrena, aşa în cât a trebuit să sufere amputaţia lui Lisfrane. După acesta a fost bine, în timp de 6 ani, când începe a simţi dureri mari în bont, însoţindu-se apoi de o ulceraţie ce ia un aspect negricios; lucru, care departe de a se ameliora merge din ce în ce progresând, 
La, intrarea, în serviciul mei, pacientul e slab, emaciat, cu o figură suferindă şi cu nisce dureri aşa de mari în bont, în cât cere cu disperare şi plângând să'i fac amputaţia. Dânsul ne declară, că nici o dată nu pâte dormi, cu tote injecţiile de morfină, din care causă a şi încercat în mai multe rânduri să se sinucidă, Nu se simte absolut nici o pulsaţie în ambele artere femorale. Abia în dreptul ombilicului putem prin compresiune să percepem bătăile aortei abdomi- nale, şi ele destul de slabe. 
La 31 Martie am fâcut amputația gambei cu lamboii extern ; dar desfă- când pansamentul 'la 2 Aprilie, am găsit sfacel. Imediat am făcut amputaţia c6psei în terţul inferior prin metodul circular procedeul infundibuliform. Cu acâstă, ocasie, am găsit în artera femorală un coagul de 3 e, m. pe care scoţându-l, am aplicat pe vas o legătură cu fir gros de mătase, . _ Ici colea se vedeai mici artere ce sângerati nu în mod saccadat ci prelin- gându-se şi cu putere fârte slabă. Resultatul final a fost bun; 

având dureri, bolnavul se îngrăşase simţitor şi a eşit din spital cu şi mulţumit,
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de aceiaşi afecţiune—gangrenă senilă. Acest bolnav, iarăşi un alcoolic, 

era coprins de o arterio sclerosă din cele mai tipice. 

Reamintesc o altă observaţie luată din autori, şi care e mult mai 
curi6să, fiind vorba de un copiil de 3!» ani, aţins de gangrenă înain- 

tată a gambei stângi şi a ambelor braţe. Cu 3 dile înainte, antebraţul 

mortificat se deslipise spontanat de la cot. Piciorul stâng, se des- 

lipise şi el; iar la piciorul drept, falangile celui de al II şi III deget 

căzuseră. 

De sigur că şi aci va, fi fost tot o arterio selerosă, probabil în 

urma unui sifilis ereditar (?) 

Gangrena uscaţă ni se presintă cu caracterele următâre: De or- 

dinar începe prin degetul cel mare de la picior, mai rar prin cele alte 

degete. Apare mai întâiii o mică pată brună, înconjurată de un cerc 

violaceii, sai o flictenă plină de o serositate roşetică. Epidermul 

se exfolisză lăsând descoperite papilele de o culdre roşie închisă. 

Acâstă mică pată, insensibilă şi mai rece de cât țesuturile vecine, ia 

o culdre din ce în ce mai închisă, până devine cu totul n6gră ca tă- 

ciunele, provenind după unii din distrugerea globulelor roşii şi infil- 

trarea, țesuturilor prin granulaţiunile de ematosină. 
Circulaţiunea făcându-se din ce în ce mai grei în picior, 

răul creşte ; pielea devine mărmurie şi violacee; zona negră se 

măresce ; mortificaţiunea, se întinde copleşind întregul membru, 

când părţile moi se sbărcesc luând cu totul aspectul de şuncă afu- 

mată. 

Membrul gangrenat se usucă şi se întăresce atât de mult, în cât, 

percutat cu un stilet sai deget sună ca un corp solid; semănă întocmai 

cu o momie Egypţiană păstrând aceiaşi inalterabilitate. (Cruveilhier). 

Este însă de observat că în mijlocul acestei stări, configuraţiunea, ex- 

teridră a părţilor moi se conservă până şi în cele mai mici detalii: muschi, 

tend6ne, aponevrose, cordone nervose, până şi papilele pielei ni se presintă 

în ţ6tă integritatea lor. Şi ce este mai mult, chiar la microscop, elementele 

ţesuturilor nu par de cât forte puţin alterate în structura lor: căci 

de şi vesiculele adipâse își perd ceva din grăsimea lor; fibrele muscu- 

lare din striaţiune cu tendinţa în a se disocia în discurile lui Bowmann; 

iar nervii oferind o coagulaţiune a mielinei cu o umflare a întregului 

trunchi nervos şi cu dispariţiunea, cilindrului-ax în tubii elementar; 

totuşi, aceste elemente îşi păstreză, tipul, graţie căruia se pot recu- 

nâsce fie ca muschi, fie ca nerv etc. dupe cum ne putem convinge din 

figura 25 (luată din Picot). 

Singurul lucru special ce se găsesce în gangrena uscată sunt 

nisce granulaţiuni pigmentare, cari înfiltreză chiar elementele ana-
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tomice şi cărora Valentin şi Demme (1857) le-ati, dat numele de cor- 
pusculi-gangrenoşi. 

, 
Aceste grăunţe negre ca cărbunele având 0"n,003—0mn,007 ia 

alte dăţă de mărimea unei gămălii de 
ac, sunt de o aşa tărie, câ arun- 
cate jos sar ca nişce mici. petricele şi 
ai o resistență considerabilă la or-ce 
reactif întrebuințat în istologie, afară, 
de eter care pâte disolva o mică - 
porţiune şi lichidul să ia o colâre 
roză. Dupe Raynaud aceste cor- 
puscule ar fi însuşi elementele nor- 
male ale ţesuturilor însă deformate a 
şi încrustate de materie colorantă, Degenerescenta Fie şi a nervilor în opiniune care nu e primită. Mai PIo- procesul gangrenos. 1) Muschi 2) nervi. 
babil este că dinsele sunt concreţiuni sanguine, de dre-ce este de- 
monstrat că dintre tâte țesuturile, săngele se descompune mai lesne 
în casuri de gangrenă. Atunci, materia se 
colorantă se separă de globulele roşii, Ga 533 

- 294,2" 

DOR d 
26 

se înfiltrsză prin ţesuturi şi dă naştere d 
apoi la, cristale de ematoidină care con- , 
stitue corpusculii gangrenoşi. Cât pen- Pigmente diteriiSia gangrenă.(Benuett) tru globulele albe, acestea suferă degenerescenţa, granulo gres6să. In fine, pe lângă acestea microscopul ne maiarată, presenţa, de di- feriţi alți corpi şi compuși chimici precum se pie vedea din îigura aci anexată din Picot. 

      
d stearină, — e, e colesterină,.—



Fig.28 (PI) 
Model de &anzrenă uscată, 

  Stab.grat „J'TSooeciă.
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In resumat, ceia ce caracterisă gangrena uscată este : o uscăciune 
absolulă a părţilor moi, o micşorare considerabilă de apă şi 0 propor- 
[iune mare de cărbune, 

Reamintindu-ne că acestă gangrenă se datorește obliteraţiunei 
vaselor arteriale, lesne ne putem explica mecanismul tutulor acestor 
fenomene. In adevăr, sângele nemai putând sosi întiwun teritorii al 
unui organ, t6te lichidele nutritive aflate în ţesuturi vor continua a fi 

absorbite de venele şi vasele limfatice remase intacte ; şi daca la, acesta 

mai adăogăm evaporaţiunea, continuă a părţilor apdse, favorisată prin 

distrugerea epidermului, organul fatalmente se va usca, se va momifia. 
In ceia ce priveşte escesul! de cărbune, acâsta resultă de acolo că dânsul 

rămâne în afară de or-ce combinaţiune proteică. 

Când am tratat gangrenele directe prin arsuri, agenţi chimici şi elec- 

tricitate, am arătat modul cum acest fenomen se produce; în casul de faţă, 

mecanismul este acelaş, însă efectuat pe o cale diferită. Iată cum: în 
urma obiiteraţiunei arteriale, oxidaţiunele intersticiale se modifică, forte 
mult ; oxigenul se găseşte într'o cantitate fârte mică, ast-fel în cât abia 
ajunge să oxideze idrogenul Şi azotul aflat în ţesuturi; dânsul nu va 

putea oxida şi cărbunele sprea forma acidul carbonic şi deci, elementul 
cărbune va, rămâne intact şi în mai mare cantitate în gangrena uscati. 

De aci resultă lipsa absolută de miros a acestei gangrene precum şi 

lipsa, de presenţă a or-cărui microb. Şi numai graţie acestui lucru, 
putem înţelege faptul cu totul remarcabil, citat, de Cruveilhier, în care 

un tânăr şi-a conservat o gambă momifiată mai mulță ani, servindu-se 
de dânsa întocmai ca, şi de o gambă artificială (19). 

Aspectul clinic sub care ni se presintă gangrena uscată, îl re- 
presint prin fig. 28 (planşe) 1) luată dupe natură, din serviciul mei, a 

căria observaţie o voii relata la, gangrena produsă de tifos, căci bol: 

navul a căpătat gangrena în urma acestei bâle. 
III. Gangrena umedă are acest lucru esenţial că, țesuturile atinse 

presintă, tote caracterile materiilor animale în putrefacție. 
Din acâstă putrefacţiune a părţilor mortificate şi din disociaţiunea, 

elementelor moleculare a ţesuturilor, resultă un lichid din cele mai 

murdare şi de o fetiditate extremă numit murdărie gangrenosă. 

In mijlocul acestei distrugeri generale, fermentaţiunea nu întârzie 

să apară,. şi cu dânsa diferițele combinaţiuni şi descomposiţiuni chimice. 

In prima linie avem desvoltare de gaze, cari câte o dată rămân cu totul 

superficiale producând o fină crepitaţiune; iar altă dată, cantitatea, fiind 

mai mare, produce un emfisem considerabil, mai cu semă, când infiltra- 

ţiunea gazosă se face în țesutul celular ce separă diferitele organe. 

1) No. 27 lipseşte, fig. 26 fiind repetată de două ori. 

37,809.—Pat. chirurg. Dr. Î. Kiriac. 8
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Gazele şi produsele chimice sunt dintre cele mai deletere, de unde 

resultă şi acel miros cu totul resping&toral gangrenei umede. Astfel 

avem : acidul sulfidrie, sulfidratul de amoniac, acidul valerianie, amoniacul, 

acidul butiric şi diferiţi carburi, unii chiar inflamabili (Demme). Alte 

dăţi, produsele noui se precipită sub formă solidă şi ne daii: uraţ, butiraţi 

de amoniac, fosfaţi, mai ales fosfatul amoniaco-magnesian ; în fine vedem 

margarina cu frumâsele sale raze ca o stea (vedi fig. precedentă 2%). 

Ceia ce mai caracterisă gangrena umedă este presența unei infi- 

nităţi de organisme vii: criptogame, bacterii şi vibrioni. Aceste ființe 

microscopice formeză, dupe Pasteur, agenţii esenţiali ai gangrenei fără 

să fie o consecinţă a fermentaţiunei putrede. Aceşti microbi ce se gă- 
sesc în lichidul puriform şi ichoros al gangrenei umede, s'aii numit 
de Ogston şi Rosenbach saprogeni şi cari se pot presenta sub diferite 

forme : de bastonaşe, mici lanţuri, de grămedi saii zooglees ete. Vom 

reveni. 
In fine, gangrena umedă presintă modificaţiuni chimice cu totul 

contrarii ca în cea, uscată şi anume: o proporţiane forte mare de apă 
în ţesuturi ; o augmentaţiune abondentă de grăsime, şi în fine o micşo- 
rare considerabilă de cărbune. 

Daca admitem că în gangrena umedă venele şi vasele limfatice 
sunt astupate, atunci lesne ne putem explica presenţa, de apă Şi lichide, 
prin aceia că materialurile nutritive continuând a veni mere prin ar- 
tere cari sunt sănătâse, nu vor putea fi absorbite, şi deci vor stagna 
în ţesuturi acumulându-se din ce în ce mai mult. Lucrurile nu vor în- 
târzia însă, şi fenomenul de putrefacţiune va apare, sub a căruia in- 
fluenţă apa se va forma din combinaţiunea oxigenului şi idrogenului. 
In acelaş timp compușii albuminoidi se vor transforma în grăsime, 
fapt demonstrat de Wiirtz care, in fibrină putrefiaiă a putut extrage 
mai mulţi compuşi de acidi graşi. Pe de altă parte oxigenul, găsindu-se 
în cantitate destul de mare, atacă cărbunele din țesuturi oxidându!l și 
transforinându'l în acid carbonic. Ast fel constituită, gangrena umedă 
numită încă şi septică are un mers fârte repede şi copleşitor. Pielea, 
de o culdre palidă şi lividă e acoperită de flictene pline cu un lichid 
roşetic ; pe suprafaţa sa se văd desemnate venele în formă, de răţia 
roşie, albastră sai brună. Intr6ga, regiune este tumefiată prin lichidele 
ce se acumulezi în țesuturile sale şi unde microbii se desvoltă într'un 
mod prodigios, In sfirşit pielea şi t6te cărnurile se ramolesc, intră în 
desagregaţiune Și cad în putrilagiii. Câte o dată aceste eschare se produc meniu îs rm mb portie în ca, ns 
exalână cel mai oribil miros,î 1 In oibată co o masă de lichide » ințoţindu-se şi de presența, vermilor.



Model de Bangrena. umeda, Fi8.29 (P1.) 

  
Stud. graf. J.VSoeeai,
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Pe lângă acestea, mersul acestei gangrene este cu totul alt-fel 
de cât acela al gangrenei uscate, căci dânsa progresâză întrun mod 
aşa de repede în cât individul, departe de a'şi conserva membrul, din 
contra, nici chiar de amputaţie nu p6te profita, de 6re-ce absorpţiunea 

materiilor putride îi ridică viaţa în cel mai scurt timp posibil. 

Dai aci în fig. 29 (plange) un desemn original şi luat dupe na- 

tură din serviciul meu pentru a servi ca tip de gangrenă umedă. 
Observaţiunea, acestui cas este, în scurt, următârea;: 

J6n Giurgea, de ani 70, din Buzăi, de profesie cismar, neînsurat, intră în 
serviciul mei la 17 Aprilie 1892. Nimic ca antecedente ereditare, A suferit de 
dureri de picidre şi blonoragie în tinereţe. Pacientul se găseşte într'o stare de 
stupâre aşă de mare în cât nu ne pâte da nici o lămurire asupra începutului 
bolei sale. In adevăr, dânsul ni se presintă fără nic! o putere fisică şi iniţiativă inte- 
lectuală: se găseşte într'o stare cu totul prostâscă şi abătută ; are raluri tracheale 
şi o impasibilitate generală. Mănâncă şi bea, în mod inconscient; dârme continuă; 
urin6ză şi defecă sub el şi abia răspunde la unele întrebări făcute cu insistenţă, 
şi voce tare. 

La intrarea în servicii, nu presenta de cât o pată nâgră pe fața dorsală 

a jumătăței celui de al IV-lea deget al piciorului drept. 

La 20 Aprilie, tot piciorul e roşiu livid, ici colea pete marmurii, şi tâte de- 

getele reci ca ghiaţa ne presentati fenomene de asfixie locală. 

La 24 Aprilie, degetul al 1V-lea e complect gangrenat; apariţiune de pete 

roşii vin6se; pielea deslipită; către rădăcina degetului o mare pată albăstrie; 

venele gambei bine desemnate şi pline de sânge; asfixie locală manifestă sub 

formă de pete albe ca acelea de cafea cu lapte; pe alocurea pete roşii livide. Pe 

talpa, piciorului o mare fiictenă albastră unde bolnavul simte dureri violente. 

La 26 Aprilie, tot membrul până la genuchi e rece şi forte tumefiat; pielea 

lucie; tâte degetele sfacelate. Ici colea flictene mari, pe cari bolnavul, de şi abătut, 

ne rogă a le deschide. Intrâga gambă până la genuchi e cuprinsă de dungi roşii 

livide desemnându-ne venele şi limfaticele, Insensibilitate absolută pe tâtă 
gamba ; epidermul se deslipeşte în bucăţi. | 

Se tae flictenele din cari se scurge un lichid roşu închis, sanguinolent, apos, 

necoagulabii şi cu un miros forte fetid. 

La 27 Aprilie, tot piciorul şi gamba complect livide, tumefiate şi respândesc 

un miros oribil. , 

La 29 Aprilie, sfacel complect, gangrenă umedă tipică; putere insuporta- 

bilă; presenţa de un număr colosal de vermă, cu tote că zilnic bolnavului i se 
făcea băi locale cu sublimat corosiv. 

La 1 Mai, tot epidermul gambei deslipit, ast-fel că membrul e cu totul 

luciu, Infecţie teribilă ce umple întregul salon de bolnavi şi cari se revoltă. 

La 3 Mai, bolnavul sucombă. — La autopsie nu s'a cercetat de cât starea 

vaselor în membrul gangrenat, din causă că nu era chip a lucra în urma descom- 

punerei cadaverice şi a căldurei. S'a găsit însă astuparea conplectă a venei po- 

plitee şi femorală ce erau pline cu coaguli negri şi moi; iar artera femorală îm- 

preună cu poplitea nu erai câtuşi de puţin astupate.
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Observaţiunea acâsta ne arată în mod evident mersul repede şi 
copleşitor al gangrenei umede care în mai puţin ca 15 zile pâte pro- 
voca mârtea individului. 

IV. Gangrenă prin coagulaţiune se apropie de gangrena uscată, 
prin modificaţiunile de structură şi consistenţă la care qă loc; dar di- 
feră de dânsa, prin natura sea. In adevăr, acestă gangrenă provine din 
coagularea materiei protoplasmice ce se află în celule; pe când cea 
uscată, provine din coagularea albuminei ce se găseşte în vase şi ţe- 
suturi. D6nsa se observă mai ales în inflamaţiunile difterice ŞI crupale 
precum şi împrejurul coloniilor de bacterii (Conheim). 

Acestă gangrenă e numită de Weigert necrosa de coagulaţiune. 
D6nsa provine din aceia că bacteriile sai chiar produsele lor solubile, 
modifică, nucleii celulelor aşa, că, îşi perd facultatea, de a fixa cu putere 
colorantele ; corpul celulelor capătă o stare granul6să şi devine mail 
opac, mai puţin colorabil şi cu conturul difus; ast-fel că ajunse în 
acestă, stare, viaţa celulelor e pe cale de dispariţiune şi deci gangrena 
iminentă, | 

P6te însă să survie Şi în urma, diferiților agenţi fisici sau chi- mică. In or-ce cas nu interesâză atât chirurgia cât medicina. 
V) Gangrenă prin colliguaţiune (scurgere, topire, prefacere in lichid, liquefacţiune, ramolisment). Tipul acestei forme de gangrenă, care nu are nici un miros, ni'l oferă foetul mort lă, o peri6dă înaintată. a gravidităței. Pentru ca, acâstă, gangrenă să se producă, se cere ca perderea, lichidului să fie dificilă, evaporaţiunea imposibilă, iar vasele sanguine şi limfatice să nu potă absorbi nimic de la periferie. Și în adevăr, fatul, plutină în lichidul amniotic forte abondent, nu sufere o desagregaţiune complecţă; părţile sale moi însă şi în special cere- brul se ramolesc întrun mod complect; ficatul devine mâle Şi friabil, iar 6sele craniului se disociază ; fostul este macerat, 
Tot gangrenă prin colliquaţiune avem în encefalomalacie (ramo- lire albă a cerebrului) consecința unei arterio-sclerose Şi obstrucţiunea, arterelor. De asemenea degenerescenţa case6să, a ganglionilor, a tuber- culelor, a tumorilor maligne cari se cazeifică, în centrul lor, nu este de cât iarăşi o formă ae gangrenă prin colliquaţiune (P. Spillmann). Tâte aceste gangrene inâirecte provin din turburările circulaţiunei sângelui resultând din alteraţiunile sistemului vascular, Pentru complectarea capitolului ne rămâne a studia, gangrenele indirecte, causate din alteraţiunile insişi ale sângelui sai lichidului nutritiv.



DESPRE GANGRENĂ 
(CONTINUARE) 

Lecţiunea XI. 

Gangrene indirecte prin alteraţiunea sângelui. 

Domnilor, 

Tote bolele generale grave ca albuminuria, sifilisul, stările 'puer- 
perale, gutta, alcoolismul, cachexiile cancerâse şi ftisice, având pro- 
prietatea de a produce o stare adinamică profundă a organismului şi o 
alteraţiune primitivă sai secundară a sângelui săi a vaselor, pot da, 
naştere la gangrene printrun proces patogenic asupra căruia vom reveni. 

Următ6rele bâle însă ah atras în mod mai special atenţiunea au- 
torilor din punctul de vedere al procesului gangrenos ce produc, şi de 
aceia le vom studia mai de aprâpe. Ast-fel 

I) Gangrenele în febrele eruptive grave şi în special în febra 
tifoidă, cunoscute încă de mult de Fabrice de Hilden, Morgagni şi de 
la Motte, atenţiunea fu din noii atrasă de dr. Bourgeois (d'Etampes) 
în 1857 la societatea de medicină a spitalelor, prin expunerea a două 
casuri de mortificaţiune a membrelor, venite în cursul unei febre tifoide. 
In.1861, Gigou dW'Angouleme publică alte patru casuri noul. 

Găsim în Trousseau mai multe observaţiuni importante: 

a) O fată de 10 ani e adusă în spital atinsă de febră tifoidă. Dânsa se 
plânge de o durere forte vie în gamba drâpită, fără însă să fie nici tumefiată nici 

roşie, dar sensibilitatea şi motilitatea cu totul şterse; în scurt timp degetele şi 
piciorul se uscară, ceia ce provocă amputaţia gambei. 

b) Un copil de 13 ani, când părea că e în convalescenţâ de febra tifoidă, 
de o dată fu apucat de dureri forţi în ambele gambe dar mat ales în cea drâptă,
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fără să existe vre-o umflătură., După 3 gile, membru cade în gangrenă uscată, 

După o săptămână aceleaşi fenomene apar în partea stângă însoţindu-se iarăşi 

de gangrenă. După 9 luni de suferinţe atroce tânărul copil mâre. Lipsă de au- 
topsie. 

c) Doui bolnavi atinşi de febră tifoidă forte gravă, fură coprinşi de gangrenă 

umedă a braţului drept care le cauzeză mârtea după 8—9 zile. La autopsie s'a 
găsit în ambele casuri o flebită a părței superidre a subclavierei, cu formarea 
unui coagul obturator complect și aderent de păreţii venei (Gigou). 

d) Dr. Patry de Sainte-Maure (1863) descrie observaţiunea fârte curi6să a 
unui bolnav care a avut în acelaşi timp gangrenă uscată şi gangrenă umedă în 
puncte diferite ale aceluiaş membru abdominal : gangrena uscată ocupa piciorul 
şi gamba ; iar cea umedă coprindea t6tă copsa,. Esplicaţia s'a adeverit prin au- 
topsie, găsindu-se artera poplitee cu totul obliterată de coaguli vechi, tari şi ade- 
renţi de păreţii vasului ; pe când artera crurală nu avea de cât coaguli moi şi 
neaderenţi; în schimb însă vena crurală era cu totul astupată de coaguli negri 
şi consistenţi. 

e) O altă observaţie şi mai importantă este aceia a unul tentr care la a. 
20-a zi de febră tifoidă cu forma adinamică, simte de o dată o durere î6rte vie 
plecând de la unghiul maxilarului inferior stâng şi propagându-se la regiunea 
parotidiană şi temporală. După 48 ore, pavilionul urechei stângi era deja sfacelat,. 
Imediat regiunea parotidienă şi temporală se răciră şi după 4 zile gangrena se 
întinse la frunte, pleope, obraz şi până la comisura buzelor. Bolnavul mai trăi 
12 zile cu tote aceste distrucţiuni înspăimântătore. La autopsie s'a găsit întrega 
arteră carotidă externă obliterată, venele jugulare fiind intacte, 

P Un alt bolnav fu atins de o gangrenă a întregei jumătăţi stângi a feţei, 
dar care însă s'a vindecat după 5 luni, rămăind a purta un apavat de protesă, 

II. Tifosul pote să dea şi el naştere la gangrene. Ast-fel s'a observat 
mortificaţiunea, nasulti, picidrelor şi mâinelor (Hildenbrand). ŞI în timpul 
unei epidemii de tifos, Estlander a cules 30 âe observaţiuni de gangrene 
a extremităților. 

Un cas f6rte important de gangrenă cu forma uscată în urma 
unui tifos exantematic, se coprinde în următârea observaţie luată de internul mei d. Alexanâru Popescu. Gangrena membrului este repre: sentată în fig. 28 (planşe) iar trombosul în fig. 93. 

Iată observaţia : 

| „Alexandru Hoswald, de 44 ani, ungur din Bucureşti, cărămidar, întră în serviciul d-lui dr. 1. Kiriac, spitalul Filantropia, la 3 Iulie 1892, afectat de gan- grenă uscată a membrului inferior drept. La 5 Iulie sucombă, Antecedente. Părinţii bolnavului au murit de mult timp. Ca antecedente per- sonale avem puţin de spus, de 6re-ce bolnavul se găseşte într'o complectă pros: iraţie. Totuşi am putut afla că în mai multe rânduri a, suferit de febră palustră, Bolnavul fiind adus în servicii de la spitalul Colentina, am luat informaţii că densul a intrat în acel spital la 23 Martie 1892 suferind de tifos exantematic. că după două luni a început să apară un edem al membrului inferior drept, în urma,
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căruia degetele piciorului începură a se inegri şi usca. Acestă gangrenă a făcut 
neîncetat progrese până s'a urcat la, 4 degete d'asupra genuchiului. 

Când bolnavul a intrat în serviciul q-lul dr, Kiriac, era deja extenuat: 6sele 
subiiate, muschii emaciaţi, atrofiaţi ; pielea sbârcită şi aspră ; spaţiurile intercostale 
deprimate; abdomenul excavat; intelizenţa obtusă şi idei incoherente-subdelirum. 
Din partea pulmonilor găsim sonoritate la stânga; iar la, drâpta, către bază, matitate, 
unde prin ascultaţie găsim raluri suberepitante cu bule mari amestecate cu un 
suflu tubar. Cordul pare a fi normal căci nu se aude nici un suflu saă sgomot 
apreciabil. Puls frecuent (116 pe minut) mic, şi cu intermitențe ; forte puțin ate- 
romatos. : 

Starea locală. Membrul inferior drept, dela picior până la 4 degete G'asupra 
genuchiului, e coprins de o culdre cu totul nâgră, uscat şi dând un sunet de 
lemn la percuție; absolut insensibil şi fără motilitate. Articulația genuchiului este 
deschisă, presentându-ne cartilagele uscate şi de o culdre galbenă-nâgră. La li- 
mita gangrenei, tendânele muşchilor câpsei sunt descoperiți, presentându-ni-se sub 
formă, de corde, pe când părţile cărnâse ale muschilor sunt palide şi acoperite de 
un puroiti fluid, murdar şi infect. Artera femorală corespondentă chiar şi d'a- 
supra ligamentului Faloppe este cu totul lipsită de cea mai mică pulsaţie. 

După două zile, de la intrarea in spital, bolnavul more. 

La autopsie găsim ambii pulmoni aderenți, dar mai ales cel drept care nu 

s'a putut deslipi fără a se rupe. Cordul puţin mărit de volum, palid; valvula mi- 

trală îngroşată, opacă şi cu noduli duri; valvulele sigmoide at marginele puţin 

aderente şi cu noduli ateromatoşi. Stomacul contractat având puţin lichid gălbui” 

quasi-bilios. Băşica biliară plină; bila se scurge cu înlesnire. Intestinul subțire 

congestionat mai ales câtre cecum ; foliculele lui Payer nu sunt nici ipertrofiate 

nică cu cicatrice; mucâsa e acoperită de o materie semi-lichidă gălbue. Ficatul 

puțin mărit de volum e palid. Splina fârte aderentă de diafragm unde se găseşte 

o placă de 7/4 c. m. de o consistenţă dură cartilaginâsă. In general, splina e 

forte mărită de volum, capsula nu se deslipeşte, pulpa e ramolită şi de o culdre 

negrici6să ; în interiorul să găsim un infarct de o culdre gălbue. Rinichii mari, 

capsula se deslipeşte uşor, substanţa corticală puţin îngrogată. 

In artera iliacă externă dreptă, către mijlocul stii, găsim un trombus lung de 

3 e.m. şi forte aderent de tunica internă, astupâni ast-fel întrega lumină a vasului. 

In acest mivel, păretele arterial este de o culore megriciosă şi se rupe uşor. In lungul 

arterei iliace şi a femoralei în josul trombusului, lumina vasuluă e plină cu puroiă, ce 

iese cu abondență exercitând o uşdră presiune pe păreţii arteriali. Tot în jurul trom- 

busului găsim mai mulţă ganglionă ipertrofiaţi având substanța lor ramolită şi de o 

culdre gălbue. (Vedi desemnul trombusului în fig. 93). 

Importanţa acestui cas constă în aceia că trombusul a survenit; 

în urma unei endarterite lente, şi atunci când probabil bolnavul se 

găsia deja în peri6da, de convalescenţă: căci fenomenele gangrenet ai 

început după două luni de la intrarea sea în spitalul Colentina. Acesta 
ne mai arată încă, că trombusurile în b6lele generale grave, sunt pre- 

cedate de o inflamație arterială, în urma căria dânsul contracteză ade- 
renţe cu tunica internă; iar cât pentru inflamație, densa se datoreşte 
unei acţiuni specifice a microbilor.
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In sfârşit rugeola ne dă gangrena gurei saii a vulvei; scarlatina, 

gangrena ganglionilor gâtului şi a parotidei ; iar variola, gangrena fa- 

rinxului şi chiar necrosa cartilagelor laringelui- 

Pentru a termina vom reproduce din Reclus următârea, observa- 
țiune a lui Maurice Raynaud : 

Este vorba de o tânără fată care în urma unei febre contractate la tatea 
de 7 ani, văgu ambele mâini şi cele două gambe că se usucă până Ja câte, ast-fel 
că nui mai rămase de cât; două bonturi, Dânsu îşi aduse singură la societate» 
în buzunar, ambele mâini cari erai negre şi uscate întocmai ca mâinele unei 
momâi. 

Causa întimă a acestei gangrene, esceptând trombosa şi embolia, 
este, după cercetările lui Hayem, Potain, Vulpian şi Legendre tot o 
arterio-sclerosă, cu acâstă deosebire însă că, pe când bătrâneţia, alcoo- 
lismul, sifilisul, impaludismul, guta etc. provâcă o endarterită cronică; 
febrele infecţise, prin acţiunea, agentului lor toxic, dai naştere la o 
endarterită acută a membranei interne a arterelor, şi de aceia şi apa- 
riţiunea, gangrenei care pote fi uscată sai umedă se produce în ge- 
neral forte repede. 

Pentru noi lucrul este indubitabil că, aceste gangrene sunt resul- 
tatul acţiunei microbilor asupra sângelui şi păreţilor arteriali. Vom descri mai la vale şi mai în detaliti modul producţiunei acestui fenomen 
precum şi rolul cel jâcă asociaţiunea microbilor. Pentru moment, spre a proba cum că tâte aceste leziuni arteriale saii venâse se da- torese unei alteraţiuni profunde a sângelui, vom reaminti experienţa, lui Chauveau care este forte demonstrativă, Operaţiunea de bisturnagiii, care constă în torsiunea în masă a cordonului spermatic la berbeci, tot-d'a-una reuseşte fără nici un accident de gangrenă. Dacă însă mai "nainte de a face acâstă operaţiune, injectăm în sângele animalului şi anume în vene, un lichid putred plin cu bacterii, atunci operaţiunea se complică, de gangrenă, din causa alteraţiunei experimentale a. vaselor prin sânge. 

III. Gangrena prin intoxieaţiunea palustră, cu tâtă afirma: țiunea lui Maurice Raynaud că nu a observat nici un cas de asemenea natură, astăzi dânsa este admisă de autorii moderni. Aşa, Schtschatny (!) în 1872 a, arătat că febrele palustre ce a observat în Caucasia, se în- soţia adesea de gangrena nasului, a urechilor şi a organelor genitale. Dr. Demmler, gin Algeria, a comunicat şi el soc. de chirurg. din Paris în 1883 un cas forte important de gangrenă a ambelor picidre la un cachectie paluâic. 
Motty, chirurg militar, a publicat de asemenea două casuri de
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gangrenă tot de natură paludică. Ast-fel că astăzi toţi autorii, împreună 

cu Virchow, admit că starea cachectică paludică — prin micşorarea glo- 

bulelor sângelui, prin creşterea demăsurată a globulelor albe, prin apa- 

Tiţiunea, unor particule negre neobicinuite în sânge, în fine prin acea 

alteraţiune complexă în starea morfologică a sângelui—pâte să dea 

naştere unei staze capilare, de unde producţiunea de gangrenă de na- 

tură paludică. 

IV. Gangrena prin ergotism provine din alimentarea cu făină 

stricată care conţine secală cornută ce se produce pe griu în timp de 

secetă. Astăzi, cu progresele civilisaţiunei şi agriculturei, acestă gan- 
grenă e aprâpe dispărută. A fost însă un timp când bâla devenise epi- 

demică. De şi statisticele păreaii a stabili că bărbaţii mai cu s6emă 
sunt atinşi de acâstă gangrenă— probabil din causa stărei ateromatâse 

a arterelor—însă s'a constatat că şi însuşi copii nu sunt exciuşi de 

acest flagel. Ast-fel, Vetillard vorbeşte de un copil care îşi perdu am- 

bele gambe; Maurice Raynaud a vă&dut în spital doui copil coprinşi de 
mortificațiuni şi dintre cari cel mai mare nu avea de cât 14 ani; Sa- 

lerne cit6ză casul unui copilaş ale cărui ambele copse se desarticulară 

una după alta de la golduri. (Reclus). 
Forma de gangrenă în ergotism este mai tot-d'a-una uscată şi 

sâmănă din tâte punctele de vedere cu gangrena senilă. 

Există o mare obscuritate în patogenia gangrenelor prin ergotism. 

In or-ce cas, e vorba de o intoxicaţinne cronică a organismului; şi 

“pentru ca, accidentele să se declare se cere, dupe Read, ca făina să 

conţie cel pnţin 1/3 de secală cornută. 

Pe de altă parte, esperienţele lui Holmes şi Vulpian în 1870, ab 

confirmat observaţiunea clinică care ne arată că ergotismul ni se pre- 

sintă sub două forme: conzulsivă şi gangrendsă. Dar ambele aceste 

forme ab acelaş punct de plecare: secala cornută lucreză exclusiv 

asupra contractilităței tunicelor musculare a micelor arterii. Când dară 

arteriolele centrilor nervoşi vor fi atinse, vom avea o ischemie a axului 

cerebro-spinal din care va resulta: o veselie de beţie, diferite turburări 

ale simţurilor, o sensibilitate exagerată a retinei, vijiituri de urechi, 

iperestesii cutanate, crampe, dureri în membre, contracțiuni involun- 

tare a muschilor până la adevărate accese de epilepsie, formând ta. 

bloul formei convulsive. Acestă stare pote fi urmată de coma şi să 

aducă mârtea individilor. 

Cât pentru forma gangren6să, densa se produce când contracţiu- 

nea micelor vase se stabileşte pe organele externe. 

In adevăr, daca acestă ischemie, în loc de a fi trecătore, merge 

din contra crescând, atunci sângele nu va intârzia să se coaguleze în
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vase, ajutat fiind şi de slăbirea, curentului sanguin, graţie intoxicaţiunei 
cronice în care se află organismul. De aci va resulta trombose arteriale 
saii vendse (iar nu arterite) cart, opuindu-se la schimbul Şi sosirea, ma- 
terialurilor nutritive, vor determina gangrena părţilor sai a unor membre 
întregi. Gangrena, prin ergotism pote să apară singură; mai adesea 
însă e precedată de forma convulsivă; iar câte odată ambele aceste 
forme se pot observa în acelaş timp şi pe acelaş individ. Aşa sai 
vEdut bolnavi cari, în mijlocul unor torture de turburări digestive, slă- 
biciune generală, prostraţie, vertigiuri, insomnie, surditate, dureri de 
membre şi mişcări convulsive, să, fie coprinşi pe lângă t6te acestea, şi 
de gangrena mâinelor sat picidrelor ; iar alţii de perderea complectă a. 
nasului sati urechilor. 

V. Gangrena diabetică de şi cunoscută încă, din 1811 de Ia: thern ; în 1823 de Duncan şi 1845 da Carmichael, ondrea însă revine lui Marchal de Calvi care, în 1553, puse acâstă chestiune în Academia de medicină, arătână raporturile întime ce există între glicosurie şi unele gangrene. Mai terdiu, Hodgkin (Englitera) Laudouzy, Charcot, Ver- neuil şi Ladevăze, în 1867, contribuiră cu toţii la, descrierea, complectă a gangrenei diabetice din punctul de vedere clinic. 
Mecanismul după care zahărul produce gangrena, este interpretat. în diferite moduri de autori, 
Unii, şi în special Marchal de Calvi, susţine că elementele ana- tomice ale țesuturilor, adică celulele, fiind în contact cu materiile za- harate, schimburile moleculare se găsesc profund turburate: nutriţiunea. se face imperfect, vitalitatea se micşoreză, până când în cele din urmă celulele se deteriorâză şi mor. 
Oţto YVeber a dat un sprijin forte puternic acestei teorii ară- tând că, principala causă a, gangrenei, resultă din perderea conside- rabilă de apă ce este sustrasă țesuturilor de zahărul aflat în orga. nism. Ast-fel fiind, țesuturile impregnate de zahăr au o vitalitate cu totul mediocră, ceia ce le face ca în urma celui mai mic traumatism sai inflamație să, se mortifice, să, cadă, în gangrenă, fără să se con- state nici o alteraţiune a, păreţilor vasculari. , 
Pe de altă parte, experienţele făcute pe animale (brâşte) ai pro- bat acţiunea vătămătore a, zahărului asupra ţesuturilor prin aceia că, s'a putut determina cataracte, numai prin injecţiuni zaharate în si- stemul circulaţor. 
In ceia-ce priveşte teoria lui Schiff care Susține că zahărul nu este causa ci efectul gangienei, o vom vedea mai târziă, Vom rea- minti numai că, acest autor legând mai tâte venele superficiale ale unuj
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membru la o pisică, a provocat o gangrenă. Dar tocmai în acest mo- 

ment începe şi diabetul care se măreşte cu cât gangrena, creşte. 

Alţi autori, între cari Musset, Benni, Potain, susţin că diabetul 

produce gangrena prin leziuni vasculare adică prin arterite cu sai fără 

coagulaţiuni sanguine. Cu t6tă piesa demonstrativă a lui Potain, în care 

se vedea întrun cas de gangrenă, atât artera poplitee cât şi femorala 

profundă coprinse de leziuni endarteritice cu aterome, obiecţiunile na 

ai lipsit; de a, se face şi anume: dându-ni-se că diabetul se desvoltă pe 

artritică, alcoolici, gutoşi, cari mai tot-a-una, n'aii arterile în bună stare, 

se pote ca arterita diabetică să aparţie mai mult acestor diateze de 

cât acţiunei zahărului. | 

Noi vom admite opiniunea lui Reclus şi a celor mai mulţi au- 

tori cari primes: ambele aceste teorii, mai adăogând şi o acţiune di- 

strofică a ţesuturilor exercitate de nervi, ştiindu-se că glicosuria este 

câte o dată de origină nervâsă. Deci pe de o parte pe cale directă — prin 

acţiunea ce zahărul are asupra elementelor anatomice sustrăgându-le 

o mare cantitate de apă —iar pe de alta, pe cale indirectă — prin alimen- 

taţiunea, insuficientă a țesutului, fie din causa unei endarterite sai a 

unor turburări trofice a sistemului nervos central sait periferic, resul- 

tatul final este că, organul unui diabetic se pâte mortifica cu cea mai 

mare înlesnire şi în urma celei mai neînsemnate cause. Şi daca la 

acâsta mai adăogăm experienţa lui Odo Bujwid, care a arătat că ţe- 

suturile împregnate de glicosă constitue pentru microbi cel mai bun 

medii de cultură, lesne ne putem explica gangrena diabetică ce se arată 

în urma celei mai uşre inflamaţiuni, în urma inoculaţiunei numai a 

câtor-va germi, cari pe un alt organism rămân cu totul sterili pe când 

pe un diabetie pâte să determine cu cea mai mare înlesnire chiar un 

flegmon gangrenos, 

lată, o observaţiune forte importantă: 

In Februarie curent, d. 1. C., comersant, în urma unei oboseli, simte o mică 

genă în reg. ing. drâptă. Imediat se arată la un distins medic care nu constată 

nimic grav şi de aceia îi prescrie apă de plumb. 

După 2 zile sunt şi ei chemat, care iarăşi nu constat de cât un mic fu- 

runcul care deja spărsese. Prescriă sublimat. A doua zi observ un punct negru 

pe verful furuncului care devenise deja mai mare. A treia zi, pata n6gră se în- 

tinde cât o piesă de cinci lei. La orele 4, gangrena se întinsese într'un mod în- 

spăimântător ; starea generală însă bună. Imediat îl operez ridicând cu ferul roşu 

iâte părţile gangrenate ce se întindea de la spina iliacă la pubis, având lățimea 

unui lat de mână. In adâncime am ridicat totul impreună cu ganglionii aflaţi în 

“jurul pachetului vasculo-nervos şi a aponevrosel iliace. In fine, perderea de sub- 

stante ce am determinat a fost enormă. In operaţie nu am întrebuințat de cât 

ferul rosu refuzând cu totul a face o operaţie sângerânaă. Bolnavul tocmai după
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3 luni şi 1/2 s'a vindecat în mod complect, după ce am luptat cu cele mai mari 
” precauţiuni antiseptice, dânâu'i la, interior şi medicamente contra diabetului, căci 

în urine s'a găsit o mare cantitate ae zahăr. 

Am relatat acâstă, observaţie pentru a arăta unul din cele mai 
importante caractere ale gangrenei diabetice şi anume : tendinţa pe de 
o parte de a se întinde într'un mod excesiv de repede (forma acută) ; 
iar pe de alta de a se vindeca forte încet. 

Câte o dată în adevăr, gangrena diabetică, care mai tot-d'a-una 
este umedă, pote să ia forma lentă, când adică elementele anatomice 
se necrozeză încetul cu încetul, provocând un fel de ulceraţiune mole- culară. Alte dăţi însă, se observă alternative repetate de cicatrisaţiune şi de sfacel: răul se opreşte pentru cât-va timp; pare chiar că a dis- părut, când de o dată, fără causă apreciabilă, gangrena reîncepe. ȘI daca lucrurile se repet, se întâmplă ca, bolnavul până să se vindece de plagă, more de vre-o complicaţie viscerală, lucru care forte des se ob- servă,. 

Terminână, vom adăoga că gangrena glicosurică pâte să fie Şi uscată, observându-se mai ales pe penis, ca în casul descris de Fournier şi Lecorche. 

$ III. Gangrene de origină nervâsă (Nevropatice). 

Nu toţi autorii admit gangrenele nervâse. Ast-fel: Wolf Şi He- breară de şi au secționat, toță nervii membrului abdominal la câini, cu t6te acestea nu ai observat nici un fenomen de gangrenă. Brown Se- quard a arătat de asemenea cum animale, cărora, le secţionase măduva, spinărei, aă trăit luni întregi fără să A presentat urme de gangrenă în părţile paralisate Şi cu totă atrofia generaiă de care erai coprinse. Sunt însă o mulţime de alte observaţiuni şi cercetări cari par că nu lasă nică o îndoială, despre natura nervâsă a gangrenelor; aşa că, de ŞI nu s'a dis încă ultimul cuvânt asupra acestei chestiuni, d6nsa însă- nu face maj puţin parte din cadrul nosologic. 
Pentru prima 6ră atențiunea autorilor este atrasă, în 1857, de un medic Zambaco prin tesa, sea intitulată: „Despre gangrena sponta- nată produsă prin perturbaţiune nervos“. Cu tâte că acestă idee nu a fost sprijinită, de observaţiuni clinice seri6se, teoreticeşte însă a, fost forte bine Susţinută. In adevăr, acest autor afirmă, că sistemul nervos care, dup6 cum se ştie, exercită o influență forte mare asupra nutri- țiunei ţesuturilor, turburându-se în funcţiunele sale, pote prin el însusi să determine gangrena fără, nică o altă leziune. Dânsul mai adaogă, că,



chiar in casurile unde o alteraţiune vasculară evidentă ar părea a fi 

causa proximă a, accidentelor, şi aci iarăşi punctul de plecare este tot 
sistemul nervos. Deci, alteraţiunea primitivă a nervilor sai mai bine 
dis supresiunea fluxului nervos, aduce consecutiv alteraţiunea păreţilor 

arteriali, cari la rândul lor devine în ultimul punct causa imediată a 
gangrenei, mai ales la bătrâni, ce aii păreţii arterială încrustaţi cu ma- 

terii calcare. 

Observaţiunile şi cercetările ştiinţifice începură a se mări în 
acâstă privinţă. Ast-fel Charcot (Samuel?) descrie sub numele de de- 

cubitus acut o gangrenă, de formă particulară, la individii atinşi de le. 

ziuni a centrilor nervoşi, fără a fi sub dependinţa emaciaţiunei saii a. 
marasmului. Dânsul arată relaţiunea strânsă ce există între escharele 

sacrului şi a marelui trochanter, cu emoragiile şi ramolismentul cere. 

brului; eschare ce apar repede şi aă sediul numai din partea paralisată, 
adică unilaterală, cu tâte că presiunea corpului este egală pe ambele 

fesse. In inflamaţiunile măduvei şi mai ales în mielitele traumatice, 

escharele ce apar după 2, 3 sait 4 dile de la accident, sunt mai dise- 

minate şi cu un sedii mai variat; ast-fel se.observă plăci mortificate 

pe fessă, trochanter, condili, maleole şi călcâi. Şi pentru ca aceste 
gangrene să nu fie atribuite unei acţiuni mecanice a greutăței corpului, 

vom adăoga că acelaş lucru se constată în intimitatea ţesuturilor, în 

părţile profunde ale organismului, în nivelul articulaţiilor şi al 6selor, 
unde cu t6tă absenţa or-cărei presiuni, totuşi avem gangrene, avem 

necrobiose mai mult sai mai puţin înținse. 

Memorabila experienţă a lui Schiff este i6rte demonstrativă în 
acâstă privinţă. In adevăr, acest autor secţionâză un pedoncul-cerebral 

sati unul din straturile optice, şi după 8 dile constată un ramolisment 
al mucâsei gastro-intestinale cu perdere de substanţă, cu alte cuvinte 

o gangrenă. 

Beaunis, smulge nervul facial la eşirea, sea din gaura, stilo-mastoi- 
diană la un epure, şi după 8 ile observă şi el gangrena urechei drepte. 

In lepra mutilantă, acele ulcere torpide şi atonicea părţilor mot, 

necrosele 6selor, a falangelor isolate, în fine gangrena unei întregi ex- 

tremităţi a unui membru, sunt datorite iarăşi alteraţiunilor nervâse ; 

căci, după cercetările lui Langhaus leziunea constă într'o ramolire con- 

siderabilă a comisurei grize, a colânelor lui Klarke şi a cârnelor po- 

stericre. Până şi însuşi noma, adică gangrena obrazului şi a vulvei ce 

se observă la copii debilitaţi în urma bolelor eruptive, este atribuită 

tot unei alteraţiuni a sistemului nervos, din causă că densa nici o dată, 

nu trece de linia mediană şi se desvoltă fără reacţie inflamatorie. 

Când am studiat ulcerele cronice, am arătat rolul cel jocă, alte-
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rațiunile nervâse în mortificaţiunea tegumentelor, alteraţiunt provocate 
după cercetările lui Quenu de varicele vaselor nutritive ale nervilor 
(vasa-nervorum) cari irită şi scleros6ză cordonele nervâse. 

Duplay şi Morat ai ar&tat de asemenea că, bâla numită mal per- 
forant recunâşte iarăşi drept causă turburările şi alteraţiunile termi- 
naţiuniior nervâse trofice, însoţindu-se de plăci de gangrenă. In fine, fi- 
siologia experimentală a arătat mortificaţiunea ochiului, în urma, smul- 
gerei nervului trigemen. 

Pe de altă parte, Paget citeză observaţiunea unui bolnav care, 
după o fractură a radiului, a avut nervul median comprimat de cal, 
în urma cărui lucru, a apărut un ulcer gangrenos în dreptul” policelui 
şi al indecelui. 

Spillmann şi un chirurg Englez Wyat citâză vre-o patru casuri, 
unde în urma unei fracturi a, câpset complicată, de secţiunea nervului 
schiatic, a apărut o gangrenă a părţei posteridre a gambei. 

Din parte'mi relatez un caz de ulcere destul de întinse apărute 
pe gambă, în urma secţiunei trunchilor nervâse cu ocasia ridicărei unei 
cicatrice care adusese ankilosa genuchiului. La capitolul diformităţ prin 
cicatrice, voi da, observaţia în extenso. 

Nepveu atrage şi el atenţiunea asupra gangrenelor ce se pot des- 
volta cu cea mat mare înlesnire pe membrele atinse de paralisie in: 
fantilă, 

In fine Leloir şi Dejârine at arătat prin microscop alteraţiuni 
primitive (fără, leziune centrală) de nevrită parenchimatâsă (degenere- 
scență valeriană) în filetele nervâse, luate din jurul unei plăgi de gan- grenă de origină nervâsă. 

Este adevărat că în tâte aceste casuri mat intervin şi alţi factori, ca compresiunile şi debilitatea individilor, dar acestea formeză numat nişte cause determinante, ceia ce nu micşor6ză întru nimic causa pri- inordială care este şi rămâne aceiaşi: supresiunea influxului nervos care, aducând o slăbiciune mare în vitalitatea, ţesuturilor, gangrena pote să apară sub influenţa, celei mai neînsemnate circumstanţe. 
In ac6stă clasă de gangrenă nervâsă, intră o afecţiune bizară, după cum o numeşte Reclus, şi care a fost pentru prima 6râ descrisă de Maurice Raynaud în 1862 sub numele de gangrenă simetrică a extre- mităţilor. Şi sa numit ast-fel, pentru că în general ocupă puncte simi- lare ale organismului, şi în special extremităţile. Ast-fel „se observă, pe membrele Ssuperidre, pe cele inferidre sai pe câte patru de o dată; 

iar alte ori pe ambele urechi, pe nas în părţile sale laterale, pe vârful coccisului saii pe ambele maleole externe. 
Acestă bâlă presintă două peridde: una precusorie Şi alta, confir-
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mativăi. Cea precursorie numită încă şi asfixie locală, are şi dânsa două 
forme : sincopa totală şi asfixie locală propriii disă. Sincopa totală se 
caracterisă printi”o decoloraţiune complectă şi repede a organului. Acâsta 
resultă dintr'o întrerupere bruscă a, întregei circulaţiuni a sângelui, fe- 
nomen ce se pote obţine în mod artificial, când frecăm un deget şi în 
urmă aplicăm o legătură la baza sea, ceia ce copiii în momente de 
distracţie numesc deget sai mână notă. 

Prin asfixie propriii zisă se înţelege numai oprirea sângelui ar- 
terial, în care cas extremităţile iaii o culdre lividă, resultând din starea 
mai mult saii mai puţin complectă a sângelui venos în vasele capilare, 

ceia ce face ca degetul să aibă aspectul ca cum ar fi pătat de cernâlă. 

Și întrun cas şi într'altul, avem anestesie şi lipsă de motilitate aşa 

că, putem înţepa organul fără ca bolnavul să simtă sai să'l potă 

mişca: totuşi densul simte ca cum degetul ar fi amorţit, îngheţat (on- 
gl6e) iar câte o dată exprimă un sentiment de arsură şi înţepături 

(anestesie durer6să). | 
Acestă, peri6dă precursorie care une-ort se înşoțeşte de fenomene 

generale de natură isterică, pote să fie deo durată scurtă, după care 
urmeză o reacțiune congestivă, când petele livide se înlocuesc prin o 
culdre roşetică, care câştigă din ce în ce mai mult din teren finind prin 
a se substitui culorilor asfixice. Acestă reacțiune este une-ort forte 
durerosă, bolnavul însă în general se pâte vindeca; dar alte dăti, fe- 

nomenele persistă, şi se accentusză mai mult, când peri6da de confi- 
maţiune se declară. 

Aci iarăşi lucruri forte curidse se petrec; totuşi putem deosebi 

două forme: una cronică şi alta, acută. Cea, cronică este atunci când 
durerile, furnicăturile şi petele livide mărindu-se, vedem că apare în 

general, pe degetul cel mic al mânilor, nişte flictene pline cu un lichid 

sero-purulent cari după ce se sparg, epidermul se ridică iar dermul 
rămâne denudat, gol. Din acâsta, resultă o mică escoriaţiune ce dureză 

cât-va timp. Şi tocmai când ne-am aştepta ca, răul să progreseze, toc- 

mai atunci se întemplă ca bâla să dea înapoi: părţile se reînviază, 

se reîntorc la starea, normală, ulceraţiunea se cicatriseză şi din acâstă, 

retracţiune, rămâne un fel de tubercul cronic sub unghie. Se întemplă 

însă ca acâstă vindecare să nu fie de cât momentană, şi aceiaşi serie 

de fenomene să reîncpă, fie pe acelaş deget saii pe un altul; aşa, că 

M. Raynaud a vedut aceiaşi stare de lucruri reînoindu-se în timp 
de 2 ani cu intervale de remisiune pasageră. In acest moment, unghia, 

cade, degetul se subțiază, se vestejeşte şi se ratatineză, presentând pe 
suprafaţa, sea o mulţime de mici cicatrice albe şi deprimate. 

Cea altă formă acută este când mortificaţiunea ia un mers repede:



198 

pata negră ia o culdre de cărbune şi copleşeşte iute o întregă falangă, 
pe care o momifiază întocmai ca o gangrenă uscată, Şi aci iarăşi răul 
se pote opri din drumul săi, căct un lizereii inflamator nu întârgie să 
apară şi să limiteze eschara; şi în acest sghiab de separaţiune începe 
să nască muguri cărnoşi cari fac să cadă eschara iar cicatrisarea să 
se efectueze. 

Cu tâte că acâstă gangrenă s'a observat pe femet limfatice, ner- 
vose şi cu accidente nevropatice ; pe Gmeni tineri de lu, 18—30 anicu 
un sistem arterial bun, fără, nici o urmă de arterio-scleroră, ceia ce a 
şi facut pe unii să numâscă acesta gangrenă juvenilă pentru a o deo- 
sebi de cea, senilă ; cu tâte cercetările şi observaţiunile ştiinţifice de 
cari am vorbit şi cari tote coroborâză pentru a arăta natura nervâsă 
a, acestei gangrene, totuşi trebue săi arătăm mecanismul sait mai bine 
zis filiera în urma, .căria dânsa se produce. 

Ast-fel, aceste gangrene de natură nervosă se explică, după Raynaud şi Picot, întrun mod perfect, prin contracţiunea permanentă 
a muschilor vasculari, putând merge chiar până la, tetanisare. Din acest spasm arterial care resultă dintr'o excitaţiune a nervilor vaso- motori constrictori, ce percurg axul medular în tâtă lungimea, sea, putem avea, sincopa, asfixia, locală şi însăşi gangrena. Şi cu atat 
mai mult acâstă interpretaţiune pare a fi justă, cu cât este bazată pe fapte positive. Aşa, însuşi Raynaud, voind să probeze că asfixia locală 
a extremităților este resultatul unei ischemii speciale venită în urma, unei excitaţiuni medulare, a arătat cu oftalmoscopul în mână, că în asemenea casuri, artera centrală a retinei se găseşte forte micşorată de calibru şi presintă în lungul săi o mulţime de strangulaţiuni 
parţiale. 

Alți autori insă invâcă mat mult nervii trofici ai lut Samuel cari de şi încă nu ai căpătat o demonstraţiune anatomică şi fisiologică, seri6să, totuşi, este admis că dânşii presidă la, fenomenele intime de nutriţiune a țesuturilor, Deci, alteraţiunea acestor nervi trofici este care produce gangrena nervâsă, iar nici de cum excitaţiunea nervilor. vasomotori constrictor. 
Mai sunt încă autori cari atribue gangrena simetrică a extremi. tăţilor la, influența, unor diatese şi în special la, diabet, mai ales că, Raynaud chiar, a constatat întrun cas, că urinele bolnavului conţinea zahăr. 

- 
In sfirşit, după Ray (1867) Şi Fischer (1875) impaludismul ar putea fi şi el considerat ca o causă puternică a gangrenei simetrice a extremităților.
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Pentru a putea reţine mai bine genurile Şi varietățile de gan- 
grenă, dai aci următorul tabloi: 

GANGRENE 

  

g Gangrene prin traumatism 
3 » „  ustiune . | 
= » „  Congelaţiune Agenţi mecanici, fisici şi chimiei, a 

. 3 » „  Gaustice 
= > »  fulguraţiune 

Trombosă ! D Gangrenă prin cadaverisa- 
ție sai gangrenă albă 

Prin leziunea vase- | Aterome II) Gangrenă uscată 
“lor sanguine: fie] Embolii III) Gangrenă umedă 

2 artere, vene sau Degenerescenţe calcare IV) Gangrenă prin coagula- 
= capilare. | țiune 
a Arterită deformantă V) Gangrenă prin colligua- 2 

ţiune 
9 

a 
ea za I) Gangrena în febra tifoidă ea g 

. , II tifos Prin alteraţiunea ) » > , sângelui ” HD) » Paludism 
s IV „ ergotism 

V) > „ diabet 

e Prin leziuni directe patologice a 

3 nervilor Gangrenă, simetrică, a = 

= Prin compresiuni şi smulgere a extremităților e 

m   trunchilor nervâse 

Apr6pe fie-care din aceste gangrene pot fi de natură uemicro- 
bienă şi microbienă. | 

Clasilicaţiunea acesta, o credem forte simplă şi cu un „caracter 
cu totul didactic. 

Ne permitem a nu admite clasificaţiunea dată de Prof. Jeannel 

la congresul de chirurgie din Paris 1892, din causă că ni se pare mult 
mai complicată şi pote chiar grei de memorat, 

53,809.—Pat. chirurg. Dr. Î. Kiziac,
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Dar pentru o mai bună apreciere, reproduc în mod fidel acâstă 
clasificaţie spre a se putea mai uşor face o justă comparaţie între 
dânsa şi cea admisă de noi. 

Prin leziuni 

patologice 

de origină 

vasculară, 

Prin leziuni 

traumatice 

de origină 

nervâsă | 

7 
ț 

Prin desorganisaţiune | 
consecutivă, | 

A 

Intoxicaţiune microbienă | 
fără stare diatesică 

Intoxicaţiune microbienă 
cu stare diatesică 

Prin leziuni patologice | 

'  Causă necunoscută 

Sifilis 
Arterio-sclerosă -.  Alcoolism 

Paludism 

Diabet 

= 

  

| Emboliă arteriale 
| Trombose ven6se neinfecţidse 

Spasm arterial prin ergotism 

| Rupturi vasculare 
Compresiuni vasculare 

| Ligaturi 

Turburări trofic variate. 
Uicere 

Gangrena simetrică 
( Sfacel de decubitus 

Prin leziuni traumatice — Turburări trofice variate 

în urma arsurelor sati degerăturelor x »  traumelor violente 
„ „  Gompresiunelor 
a » înjecțiunelor intersticiale caustice sai 

iritante 

Septicemie gangrendsă 
Gangrenă febrelor infecţi6se 

Pustula malignă 
Flegmon septice 

generală | 

J 
| 

Alcoolism Generala N 

Impaludism rală, sep igemie. 

Diabet Locală, fleginon septie



DESPRE GANGRENĂ 
(CONTINUARE) 

Lecţia XII. 

Patogenia gangrenei dupe datele actuale ştiinţifice 
şi din punet de vedere elinic. 

Domnilor, 

După ce am trecut în revistă tote varietățile şi formele diverse 
de gangrene, este bine credem să expunem, întrun mod pe cât po- 
sibil de succint, care este starea actuală a cunoştinţelor cu privire 
la, genesa şi procesele intime a acestor gangrene, mai ales faţă cu ul- 
timele cercetări bacteriologice moderne. 

Ştiță domnilor de alt-fel că acestă chestiune a fost propusă la 
congresul de chirurgie din anul acesta la Paris, fiind raportor profe- 
sorul Jeannel din Toulouse. 

Intrebările ce trebue să ne punem sunt: 

1) POte să existe gangrenă fără microbi ? 
II) Există un anume microb special pentru a determina gangrena, 

sai sunt şi microbi banali ce pot produce nişte asemenea procese ? 
III) Fenomenele generali febrile ce însoțesc gangrena, sunt ele 

datorite strebaterei microbilor în organism, sait absorpţiunei unor pro- 
duse cu totul streine de microbi? 

IV. Care este acţiunea, intimă, saii mai bine dis, care e mecanismul 
şi filiera prin care microbii ajung să provâce gangrena? 

1) Pentru prima întrebare, observaţiunea clinică a arătat că, pâte 

să existe gangrene cari, în anumite condițiuni, să nu conţie nici un 
microb. 

Din studiile ce am făcut, ați vădut că prin căldură, frig, electri- 

citate şi caustice, putem determina d'a dreptul gangrene numai prin
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simpla acţiune distrugătore a acestor agenți, şi unde de sigur nu se 

pâte invoca, intervenirea, celui. mai simplu microb. Acelaş lucru putem 

dice şi despte gangrena resultână din legătura arterei principale a unui 

membru, unde iarăşi acest proces îl obţinem numai prin suprimarea, 

lichidului nutritiv. 

Şi ca probă că aceste gangrene sunt amicrobiene, este că dân- 

sele nu numai că evolu6ză în cea mai perfectă apirexie, dar pot 

fi tolerate un timp forte îndelungat de organism, întocmai ca, or-ce 

corp inocent. V8 aduceţi de sigur aminte de casul relatat de Cru- 

veilher, în care un tânăr s'a servit mult timp de gamba sea coprinsă, 

de gangrenă uscată întocmai ca de o gambă artificială. De alfel, cei 

cari freguentaţi spitalele, veţi fi observat de sigur casuri în cari 6meni 

cu gangrenă uscată deşi vin în servicii forte târzii, totuşi ne oferă o 

stare generală, destul de satisfăcătâre. 

Ei bine, tâte acestea sunt fapte evidente şi din cari putem con- 

chide, că exiștă în adevăr gangrene în afară de acţiunea, or-cărui microb. 

Şi pentru a da un sprijin şi mai mare acestei idei, n'avem de 

cât să recurgem iarăşi la faptele clinice. | 

In adevăr, gangrenele nemicrobiene, gangrenele morfopatice pure, 

mai absolut nici o tendinţă către o extensiune progresivă, ci rămân 

pe loc; sai cel mult—precum e casul în gangrena, uscată — mersul săi 

e limitat şi se opreşte după un timp 6re-care acolo, unde obstacolul 

există. Şi numai graţie acestui lucru ne putem explica: pe deo parte 

tendinţa naturală a gangrenei de a se separa de restul organismului 

vii prin apariţiunea sghiabului de eliminaţiune; iar pe de alta, legiti- 

marea intervenţiunei nostre chirurgicale ; facem amputaţia unui membru 

cu gangrenă senilă, imediat d'asupra obstrucţiunei arteriale, fără să ne 

temem de sfacelarea lambourilor, precum nu ne temem de apariţiunea, 

acestui lucru, când am face amputaţia pentru or-ce altă causă străină 
gangrenei şi deci în condiţiile cele mai bune. $i pentru ce? Incă o 

dată, pentru că membrul gangrenat, mortificat, este lipsit de or-ce ino- 
culaţie microbienă, este aseptisat. R&mâne însă bine înţeles că aceste 
gangrene, pentru a'şi păstra caracterul lor aseptic, trebuesc cu îngrijire 
puse în anume condițiuni ca să nu se contamineze de microbii veniţi 
din afară, şi cari de sigur le-ar schimba cu totul natura benignă. 

IL) Alături cu acestă clasă de gangrene, iarăşi experimentarea şi 
observaţiunea, clinică a arătat, că există un alt grup de gangrene destul 
de numerdse şi cari tot-d'a-una s'aii caracterisat prin presenţa, unuia, 
saii mai multor specii de microbi; şi acâsta, or cât de bune ar fi con- 
diţiunile în cari sunt puse şi or cât de bine ar fi protejate de contactul 
microbilor veniţi din afară,
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Să ne explicăm: Daca punem în condițiuni perfecte de antisepsie 
un membru lovit de gangrenă uscată clasică, vom constata o lipsă to- 
tală de bacterii; din contra, pustula malignă, flegmonul gangrenos, 
noma, putreziciunea de spital ete. de şi supuse la aceleaşi condițiuni, 
ne vor arăta însă tot-d'a-una şi chiar de la început presenţa de microbi. 

Este natural deci să admitem că acestea din urmă îşi datorese 

„origina lor unor bacterii, pe când cele dintăi unor cause cu totul streine. 
Iată dar o diviziune simplă de gangrene nebacteriene şi gangrene 

bacteriene. | 
In grupul gangrenelor bacteriene avem următorele fapte de con- 

siderat,. 

Nu există de cât un singur microb numit vibrionul septice al lui 
Pasteur şi bine studiat de Chauveau şi Arloing, care se bucură de pro- 
prietatea exclusivă de a, produce gangrenă; căci fiind inoculat, deter- 
mină imediat gangrena, ca efect direct. 

Acestă gangrenă numită fulgerătâre sai septicemie gangren6să, 
ne represintă, modelul gangrenelor prin intoxicaţiune generală. Aciden- 
tele generale isbucnesc mai întâi, şi forte repede după moculaţie, şi 
nu sunt de loc în proporţie cu primele leziuni locale; acâsta probeză 

până la evidenţă prioritatea septicemiei generale asupra, manifestaţiu- 
nelor gangren6se locale. Membrul isbit se putrefiază, infecteză orga. 

nismul şi în fine se gangrenâză : fie în nivelul inoculaţiunei primitive, 

fie în or-ce alt loc depărtat saii apropiat, acolo unde resistenţa vitală 
este micşorată. Pretutindeni flegmonul septie precedeză gangrena. 

(Jeannel). 

Probabil, tot; aci ar trebui să punem şi gangrena nosocomială sai 
putrediciunea de spital care, dispărând în urma precauţiunilor antisep- 
tice, ne-a dovedit astă-di natura sea bacteriană, specifică. Or cum ar fi, 

acestea, sunt casurile în cari gangrena apare într'un mod fâtal ca ma- 

nifestaţie a microbilor, cu evoluţie repede şi cu caracter infecțios de 

la, început. 

Dar nu tot-d'a-una gangrena este ecoul: sai simptomul unei in: 

fecţiuni generale ; căci sunt în adevăr casuri unde gangrena formeză 

primul semn al intoxicărei, manifestându-se în locul chiar al inocu- 

laţiunei; şi tocmai mai târziu, microbii, desvoltându-se şi multiplicân- 

du-se în acestă gangrenă locală, ajung de produc infecţiunea generală 
înti'un mod mai mult sai mai puiţn repede. Ast-fel avem pustula 

malignă, bacteria urinară, bacilul difteric al lui Loffler, al edemului 

malign etc. unde gangrena de şi este resultatul unei infecţiuni, dar 

acestă infecţiune remâne mai întâi localisată şi nu se generalis6ză de 

cât pentru a deveni mortală. Şi numai graţie ucestui fapt; ne explicăm
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casurile de succese chirurgicale când prin mijlce energice şi aplicate 

la timp scăpăm viaţa individilor, prin aceia că distrugem microbii în 

locul unde se găsesc; saii, îi oprim de a intra în organism, precum e 
casul când în difterie practicăm tracheotomia.. Şi ast-fel, av6nd a ne 

lupta numai cu o parte din organism infectată, scăpăm restul de o 

m6rte sigură, 

Tot acelaş lucru se întemplă cu un individ care în urma unui 
traumatism, ni se presintă cu un membru sdrobit. Ei bine, cu tâte că 

gangrena, e declarată şi chiar putrefacţia începută, totuşi, daca sosim 
la timp, putem să facem repede amputaţia membrului şi tot-d'a-una, 

vom scăpa viaţa bolnavului, din causă că n'am lăsat timpul ca mi- 
crobii şi bacteriile aflate în membrul sdrobit să străbată în organism 
şi să'l infecteze în mod secundar. Şi probă este că, în faţa acestei ul- 
time stări, or-ce intervenţiune e de prisos căci organismul fiind in- 
toxicat, mortea individului e decretată, 

Dar daca aceste gangrene recunosc un microb mai mult sai maj 
puţin special şi cu proprietăţi toxice, sunt altele cari se datorese in- 
tervenţiunei unor microbi cu totul banal. | 

In adevăr, o proliferare prea abondentă, într'un punct dat, a unui 
microb comun, fie el stafilococ saii streptococ, va face că, celulele vor 
fi pe de o parte comprimate, iar pe dealta supra-încărcate de enorme 
cantităţi de principii toxice solubile ce se secretză de bacterit. De aci 
va, resulta, un defect de nutriţiune, iar consecinţa — o gangrenă mole- 
culară, represintată prin abces, ulceraţie, fistulă ete. ete., lucruri pe 
cari deja le-am studiat, 

Dar alte dăţi, fără să fie o proliferare locală mare a microbilor, 
totuşi organismul se găsesce într”o ast-fel de stare patologică, în cât 
resistenţa la, iritaţiunele produse este fârte scădută, din causă că nu- 
trițiunea, celulară şi fluxul nutritiv sunt cu totul micşorate ; de aci 
producţiune de gangrenă tot microbienă, dar de o altă natură, 

In acestă clasă putem cita tâte diatezele şi stările diserasice ca- 
racterisate, precum ştim deja, dela Bouchard, printr'o lângezire a pro- 
ceselor nutritive intersticiale. 
a In adevăr: alcoolicul; paludicul, diabeticul etc. avend organismul 
într o stare de inferioritate şi degradaţiune fisiologică, tâte tesuţurile 
şi umorile lor, nu numai că vor servi ca un mijloc de cultură favora- bilă or-cărui mierob, dar mai mult, aceşti microbi cu cât înaintâză în adancimea unui asemenea organism, cu atât capătă proprietăți noi şi sia oa Şi de aceia, precum vom vedea mai târdii, o 

sânătos rămane Târă. niol un m Do gta OrBniSm i ă n efect, pe un diatesic însă produce leziuni
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din cele mai grave ca: limfangite intinse, flegm6ne difuse, gangrene 
locale şi chiar generale aducând mârtea, individului. 

In fine, o altă specie de gangrenă bacteriană este, când pe un 
organism deja infectat de o altă specie de bacterie, se adaogă inocu- 
larea unui alt microb. 

Aci intră tâte speciele de gangrene pe cari le-am studiat ca sur- 
venind în urma b6lelor generale grave ca febra tifoidă, tifosul, scar- 
latina, rugeola etc. 

De şi la început asociaţiunea sau alianța bacteriană era conside- 
derată ca ipotetică, astăzi însă începe serios a fi discutată, mergând 
chiar până a i se fixa legi positive, precum probâză lucrările lui Cornil 
şi Babeş. 

Şi cu privire la gangrenă, sunt câte-va, fapte cari pot fi explicate 
numai pe acâstă bază. Ast-fel sunt gangrenele pulmonare, gangrenele 
tifice şi acelea, ce se ivesc în mai multe bsle infecto-contagi6se. 

In adevăr, Babeş şi Bonome aii arătat că asociaţiunea unui sta- 
filococ auriii cu un microb saprogen pâte produce gangrena, pulmonară!). 

In resumat conchidem că: 

a) Există în anumite casuri şi condițiuni gangrene fără microbi, 

fără bacterii. 

d) Gangrenele bacteriene de şi în aparenţă multiple, în realitate 

însă nu există de cât o singură gangrenă microbică şi anume aceia 

determinată de vibrionul septic al lui Pasteur, şi care probabil e sin- 
gura contra căria or-ce intervenţiune este inutilă. 

c) 'Lote cele alte gangrene bacteriene, sunt susceptibile de un tra- 
tament chirurgical, de 6re-ce dânsele începând printr”o infecţiune locală, 
putem distruge microbii mai 'nainte ca intoxicația generală să se 

producă. 

d) Un grup aparte de gangrene bacteriene sunt acelea ce resultă 
din asociațiunea unui microb comun cu un alt microb saprogen aflat 

deja în organism, şi fără de carenu ar fi capabil să dea naştere pro- 
cesului gangrenos. 

III) In afară de gangrenele septice, bacteriene pure, forte adesea ori 

constatăm o ridicare de temperatură şi în gangrenele simple, nebac- 
teriene. 

Cum se explică acest lucru? In casul întâi, fenomenul n'are 

trebuinţă de nici o esplicaţie alta, ştiut fiind proprietăţile flogogene 

şi pirogene ale microbilor, şi deci, strebaterea lor în organism tot-d'a- 
una, şi în mod fatal va fi însoţită de o ascensiune termică, 

1) Vegqi „Spitalul“ No. 18 din 1892.
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Cât pentru casul al doilea, chestiunea devine mai dificilă, căci 
daca admitem gangrenă aseptică, nebacteriană, atunci ar trebui ca 

tot-d'a-una şi fâră nici o escepţie să nu avem de loc ipertermie. 

Este adevărat, că mai adesea aceste gangrene apar şi evolueză 

în apirexie; dar iarăşi e constatat că de mulțe ori ridicarea de tem: 

peratură există şi însoţeşte gangrenele nemicrobiene, şi acesta fără să 

existe nici o soluție de continuitate, saii vre-o inoculaţie de microbi 

din afară, care de sigur ar legitima ipertermia. 

Răspunsul e greii de dat. 

Noi ne explicăm fenomenul în următorul moa: 

Daca o regiune limitată a unui organ va fi isbită de gangrenă, 
neapărat că resturi din țesuturile mortificate vor fi absorbite de 
organism ; dar aceste țesuţuri fiind pe de o parte lipsite de microbi, 
iar pe de alta, în cantitate mică, iconomia nu se va resimţi de a- 
cestă absorpţie, şi de aci lipsa de ascensiune termică. Şi în adevăr, 
aşa se şi petrec lucrurile în gangrene mici, determinate prin diferiţi 
agenţi fisici sai chimici, unde totul se petrece în cea mat perfectă 
linişte, până când gangrena eliminându-se de sine, obţinem cica- 
trisarea, fără, nici o revoltă a, organismului. Dar mai mult, gangrene 
forte întinse pot să evolueze întrun mod cu totul apiretic, cu condiţie 
ca mortificaţiunea să se facă treptat, căci atunci şi absorpţia va fi în 
aceiași proporţie. In acest cas, produsele mortificate sunt absorbite 
de organism ; dar fenomenul executându-se întrun mod lent, acâstă 
absorpţiune pe măsură ce se efectusză, pe aceiaşi măsură se şi elimi- 
n6ză ; aşa, că, organismul ajunge să lupte cu procese gangrendse în” 
tinse, fără, ca, cu tote acestea, să se observe în el cea mai mică re- 
voluţie ; ci in mod pacinic, adică cu totul fâră reactie, sai mai bine 
zis fără febră, merge înainte cu tâtă gangrena de care e copleşit. 

Şi exemplul cel mai convingător îl avem în gangrena uscată, unde 
de şi piciorul ţi întrega gambă sunt complect sfacelate, totuşi bolnavul 
nu numai că suportă acest desastru, dar într'o complectă apirexie, 
îşi târaşte membrul mort, şi nu cere intervenţiunea n6stră de cât 
pentru a fi scăpat de o asemenea infirmitate ce'i cauzeză, desgust. Şi 
pentru ce organismul rămâne indiferent faţă cu acâstă perdere ? pentru 
că gangrena uscată începe treptat: ocupă mai întâi un deget al pi: 
ciorului, apoi succesiv cele alte şi încetul cu încetul după 1—2 luni 
ajunge de mortifică întregul membru. Dar absorpţiunea făcându-se 
Şi ea în mod lent, organismul nu e surprins, căci eliminând ceia ce 
introduce, luptă cu putere până la îndeplinirea complectă a, gangrenei 
membrului, 

Este ca să dic ast-fel, un fel.de acomodaţiune sai obicinuinţă a 
e.
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economiei cu aceste detritusuri, ce intră şi ies pe măsură ce se formeză. 

Cână însă o regiune prea mare e cuprinsă de gangrenă, saii că 

acest proces înaint6ză prea repede, atunci absorpţiunea materiilor pu- 
tride intrând în organism de o dată şi în cantităţă mari, neapărat că 

organismul se va resimţi şi de aci o ascensiune termică. 

Şi în adevăr, faptele clinice sunt demonstrative în acestă priviuţă, 

căci ele ne arată că or de câte ori o sdrobire întinsă a unui membru, 

sait o oprire bruscă a lichidului nutritiv produc într”o regiune gangrena 
în mod repede, tot-d'a-una fenomenul se va însoţi şi de o ridicare forte 

mare a temperaturei, atingând cifra de 39, 40 şi mai bine. de grade. 

Dar acâstă febră nu este datorită introducerei microbilor în or- 

ganism, ci pur şi simplu absorpţiunei materiilor “solubile piretogene, 

provenite din elementele celulare sfacelate ; şi de aceia se şi numeşte 

„febră aseptică saii amierobienă, nume dat de Gangolphe şi Courmont 

(Qin Lyon) la congresul din 1891 din Paris. 
Acestă, febră se deosibeşte prin caracterul şi modul "săi de a se 

manifesta de febra, septică sai microbiană, întocmai precum febra in- 

flamatorie se diferenciază de febrele traumatice. Şi ast-fel fiind, pro- 

nosticul uneia nu se asâmănă întru nimie cu pronosticul celei alte. 

Gangolphe şi Courmont î) printr”'o experiență forte demonstrativă 

şi ingeni6să aii arătat până la, evidenșă patogenia, acestei febre aseptice. 

Se ştie că în urma pisturnugiului (castrare) la berbeci, în timpul 

fazei de mortificaţie a testiculului, temperatura în mod real şi con- 

stant se ridieă cu un grad. Daca, însă scrotul se l6gă în masă la ră- 

dăcina, sea cu un tub de cauciuc, temperatura rămâne la cifra nor- 

mală. După trei dile, ridicându-se legătura, imediat temperatura se ri- 

dică şi dânsa, în câte-va ore, cu două grade. În casul întâi, nu am avut 

febră, din pricină că materiile saii produsele solubile a celulelor morti- 

ficate n'a putut strebate în torentul circulator, din causa legăturei ; 

pe când în casul al doilea, obstacolul o dată suprimat, detritusul in: 

trând în organism imediat a provocat ascensiunea de temperatură. 

Tot aceşti autori ai arătat că inoculaţia de ţesut testicular să- 

nătos nu se însoţeşte de febră; pe când o injecție de 10 centigrame 

de produse solubile din testiculul mortificat, dă nascere în 21 ore la o 

ridicare de temperatură de un grad. 

Conclusia este că, în afară de or-ce inoculaţie de microbi, febra, 

pâte să apară prin simpla absorpţie a materiilor solubile din celulele 

mortificate, cari se bucură de proprietătă piretogene. 

Caracteristica acestei febre este că dînsa nu apare de o dată, 

  

1) Vegi „Semainne mâdicale“ din 11 Aprilie 1891.



138 

(afară de escepţiuni) ci treptat, stând în raport cu cantitatea produse- 

lor absorbite ; şi al doilea, că dinsa înceteză de o dată cu apariţiunea 

sghiabului de eliminare, pentru că atunci partea mortificată fiind se- 

parată de cea, vie, absorpţia încetâză, şi cu dinsa consecutiv febra. 

Sar mai putea cita încă un ait gen de febră cu gangrene, ia- 

răşi în afară de orce soluţie de continuitate şi prin urmare de vre-o 
inoculaţie microbienă nouă. Acesta este casul în care organismul ar 

poseda, în elementele ţesuturilor sale microbi în stare latentă. Aci, 
nu numai gangrena, dar şi o simplă contusie sai fractură, imediat 
daii naştere unei ascesiuni termice, care nu e resultatul absorp- 
tiunei materiilor putride, dar al mobilizărei în organism a microbilor 
ascunşi în ţesut, şi deveniți liberi prin faptul traumatismului sai 
gangrenei. 

Şi deosebirea între acâstă febră şi cea precedent descrisă, este că 
dînsa apare brusc şi nu are nici o legătură atât cu leziunea, cât şi cu 
sghiabul de eliminaţiune. 

Dar acesta, formâză ceia ce Verneuil numesce auto-inoculaţie 
şi care j6că cel mai mare rol în chirurgie, lucru despre care vom 
vorbi la, raporturile dintre diateze şi traumatism. 

IV) Venim acum la ultima întrebare și anume: prin ce mecanism 
intim desvoltarea, bacteriilor pote provoca gangrena? 

Cel mai simplu şi pâte cel mai dovedit lucru, e faptul că bacte- 
riile se bucură de o proprietate de proliferaţie enormă, şi care, după 
cum se exprimă Pasteur şi Duclaux, întrece or-ce imaginaţiune; căci 
2 microbi puşi în condițiuni bune, în timp de 24 ore, ating cifra, de 
17 miliâne (?1) | 

Ei bine, acestă creştere colosală a bacteriilor întrun punct dat, 
va aduce mai întâi o compresiune asupra, celulelor țesutului precum 
şi o iritaţiune a terminaţiunilor nervose, aşa că vasomotorii fiind şi 
ei interesaţi, celulele rămân lipsite de nutriţiune. După aceia, la acest 
lucru trebue să mai adăogăm şi faptul că, adesea, ori coloniile bacte- 
riene secretâză substanţe solubile toxice ca: plomaine (Brieger, Ar- mand şi Gauthier) tozalbumine şi tozine (Brieger, Roux, Brehrens, 
Kitasato) etc. Aceste substanțe, lucrâză pe de o parte local asupra celulelor ca, o injecție intersticială iritantă, corosivă; iar pe de alta asupra, centrilor şi ganglionilor nervoşi, producând pe lângă multe simptome generale, şi o vaso constricţiune sai vaso paralisă a re- giunei atinse, modificânu-i ast-fel adânc afluxul nutritiv, 

Pe acâstă, cale, pe de o parte mecanică iar pe de alta chimică, 
saci a. a ui astfel, celulele fiind lipsite de lichidul nutritiv 

, gangrenă. Acâsta, constitue gangrena moleculară,
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represintată, prin ulceraţie, fistulă, abces, infarct etc. precum şi unele 

gangrene locale mai mult saii mai puţin întinse, datorite unor inocu- 

laţii, sati desvoltate pe indivizi cachectici şi discrasici prin diferite 

diatese, 
Mai departe, aceşti microbi, reuşind a pătrunde în torentul 

circulator, îşi continuă proliferarea, cu o energie şi mai mare 

dinşii atacă globulele săngelui, dar mai ales pe cele albe; le dis- 

trug sai mai adesea le transformă în mese viscâse, şi cu ele îm- 

preună, constituind un: agregat, semi fluid, sunt transportați în vase 

de un calibru din ce în ce mai mic unde, graţie viscosităţei și consti- 

tuţiei lor, se opresc dând ast-fel loc la un gen particular de astupare 
vasculară numită embolie bacteriană, şi din care va resulta gangrene 

mai mult saii mai puţin întinse, fie în interiorul organismului, fie în 

părţile sale exteridre, dupe natura şi felul vasului astupat. 
Dar lucrul nu se mărgineşte numai aci. Aceşti microbi, fiind în 

contact cu endoteliul vascular, sfârşesc prin a se fixa pe dinsul, ata- 

cându-l, graţie activei lor prolierări. Şi atunci două casnri se pot ivi; 

sait că endoteliul vascular fiind merei iritat, celulele sale vor intra 
în proliferare şi vor da naştere unei escrescenţe mai mult sait mai 

puţin volumin6să, ce va proemina în lumina arterei; sau că aceste 

bacterii virulente vor distruge chiar epiteliul, de unde va naşte o su- 
prafaţă exulcerată, rugâsă şi neregulată. Dar şi întrun cas şi în altul, 

sângele, deja, moâificat în constituţia lui chimică, va depune coaguli 

în contactul acestor neregularități a endarteriului şi, contractând ade- 

renţe cu tunica internă, va produce ceia, ce deja am studiat: trom- 

bosa arterială având şi dânsa, aceiaşi origină bacteriană. 

Consecința am vădut-o: gangrenă câte odată colosal de întinsă, 

de 6re ce arterii chiar de ântâia mărime sai găsit obliterate în acest 

mod. 
Casul meii deja descris este unul din cele mai remarcabile, căcă 

trombosa desvoltându-se în artera iliacă externă, a produs sfacelarea 

întregului membru corespondent. 

După cum deja am arătat, felul acesta de trombose arteriale 

se observă mai ales în bâlele generale grave ca febra tifoidă, ti- 

fosul etc. unde mierobii, fiind de o virulență mare, dai naştere la 

gangrene întinse prin volumul cel mare de trombus, venit în urma 

acestei inflamații specifice a tunicei interne a arterelor.



DESPRE GANGRENĂ 
(CONTINUARE ŞI FINE) 

Lecțiunea AIII. 

Simptomatologia în gangrene. 

Domnilor, 

Cu tâte că fie-care specie de gangrenă după cum am vedut îşi 
are semnele sale. speciale, autorii însă au reuşit să scâtă din acestă 
mare variaţiune de forme, unele simptome generale proprii unor anu- 
mite gangrene, iar altele locali şi pe cari le găsim în or-ce fel de gan- grene şi or-care ar fi causa ce le-a dat naştere. Să le studiem deci pe 
fie-care în parte. 

1) Simptomele generale. Acestea, când e vorba de gangrenă prin 
embolie, se manifestă prin turburări din partea, cordului, care ține la presenţa, unui coagul în acest organ. Individul este de o daţă coprins de palpitaţiuni desordonate, de o jenă extremă Şi de un sentiment de opresiune făcându'l să cadă în sincopă. In acelaş timp, bolnavul simte o durere din cele mai vii pe traectul cunoscut al unei arterii şi mai tot-d'a-una în dreptul unei bifurcaţiuni, acolo unde coagulul se opreşte precum: în plica câpsei, a cotului, în fosa poplitee etc., fenomen care coustitue, durerea îmițială a, gangrenei. Câte o dată însă acâstă du- rere apare mai târdiă ; ast-fel M. Raynaud a publicat un fapt în care palpitaţiunile intolerabile încetaseră cu desăvârşire, şi tocmai după 5 dile a apărut durerea, subită, premonitrea gangrenei în gamba stângă. Acesta probabil resultă din aceia că embolia, arterială lasă mai întâi circulaţiunea liberă în parte, determinând mai târzii o coagulaţiune secundară, când apare Şi durerea, iniţială a gangrenei.
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Când gangrena este limitată şi superficială, când nici un organ 

esenţial vieţei nu este atins, atunci reacţiunea generală este forte mică, 

sai chiar lipseşte cu totul. Am arătat deja cum gangrenele uscate 

sunt absolut inofensive pentru sănătatea individului, căci mortifica- 
țiunea complectă a unei întregi extremităţi de membru ca gamba, pi: 

ciorul sat mâna, pot fi păstrate de individ ani întregi, fără să producă 

nică un pericol serios pentru existenţa sea, afară numai de o simplă, 

infirmitate. 
Nu este însă tot ast-fel când gangrena este vastă şi cuun mers 

repede, când interessză organe importante sau când substanţe putrede 

şi pululaţiune de microbi se desvoltă în partea mortificată ca de es. 

în gangrena umedă sai traumatică. In acest cas, obliteraţiunea vaselor 

absorbante nu are timpul să se formeze, exudatele infecţi6se trec 

atunci prin corp pentru a fi date afară prin căile de eliminaţiune na- 

turală şi daii naştere unor accidente generale, luând un caracter de o 

gravitate considerabilă, putână determina, mârtea individului în cel mai 

scurt timp posibil. 

In adevăr. venulele şi vasele limfatice rămăind deschise, plutesc 

ca să zic ast-fel, în sânul focarului gangrenos de unde, în mod continuu, 

absorb din acea murdărie compusă din sucuri albuminoide în cale de 

fermentație. Şi acest putrigaii o dată intrat în sânge, găseşte aci un 

medii forte proprii. pentru fermentaţiune, şi produce astfel în lichidul 

sanguin nişte modificaţiuni în totul anal6ge cu acelea de care era 

dotat. De aci resultă o adevărată, infecţiune generală prin vicierea sân- 

gelui, ce se apropie fârte mult cu infecţiunea obţinută pe calea expe- 

rimentală, de Davaine, Coze, Chauveau şi Vulpian prin injecţiuni de 

produse putrede, de sepsină şi căria i-ai daț numele de septicemie. 

O dată, sângele ast-fel copleşit, globulele sale roşii se distrug şi se di- 

formâză luând aspectul de râtă cu dinţi saii o formă stelată; globu- 
lele albe se măresc forte mult în număr, plasmina se dedubleză, iar 

cristale de emoglobină apar. 

Vulpian, constatând în asemenea casuri nişte corpusculi speciali, 

le-a luat drept infusorii şi anume bacterii, pentru care cuvânt a dat 

acestei infecţiuni numele de bacteridiemie, teorie care nu e atmisă de toţi. 

Or cum ar fi însă, din momentul când infecţiunea generală sa 

produs, fenomenele de adinamie nu intărzie să apară. Bolnavii suni 

coprinși de un frison şi ascensiune de temperatură teribilă, care cu cât 

se repetă cu atât îi lasă mai slăbiţi, mai abătuţi. Limba începe să se 

usuce, dinţii se acoperă cu fuliginosităţi, trăsurile feţei se altereză, in- 

dividul slăbeşte până la emaciaţiune, şi o sete insaţiabilă îi devoreză ; 

şi mai mult, pielea devine terosă, respiraţia acceleată iar pulsul mic,
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m6le şi frecuent. Câte o dată este sistemul nervos care predomină, 
manifeștându-se prin insomnie, agitaţiune şi chiar delir furios. Alte 
dăţă observăm fenomene analâge cu ale holerei, de esemplu: anorexie, 
vărsături, meteorism, diarei profuse fetide, sanguinolente, choleri- 
forme; sudori fârte abondente şi reci, de unde algiditate, în urma că- 
rora bolnavul sucombă în stare de colapsus, 

Pe lângă acestea mai putem observa metastase gangrendse, de 
unde vor resulta emoragii şi diferite complicaţiuni viscerale ca pleu- 
resii, pneumonii .şi peritonite supra-acute. In sfîrşit, unele gangrene 
profunde ale membrelor cu un mers repede, copleşitor, pot determina 
o morte subită, atribuită de Parise la irupţiunea gazelor putrede din 
vene în cord. 

De şi asemenea, casuzi în general se termină prin mârte, cu tâte 
acestea, unii individ fiind înzestrați cu o constituţie forte pot scăpa, 
mai ales daca accesele de febră iai caracterul intermitent; daca, fre- 
s6nele se repetă la intervale mai rari, iar eliminațiunea putridă se 
face repede prin căile gastro-intestinale fără să fie însoţite de vre-o 
complicaţie. Dar acest lucru se întemplă, mai rar, căci infecţiunea daca, 
se opreşte din mersul si acut, ia însă forma, cronică, care încetul cu încetul slăbeşte organismul, îi distruge or-ce forţă, de resistenţă, până când individul trebue să moră în urma unui adevărat marasm. 

1) Simptome loeale. Aci avem 4 peridde : 
1. Peri6da, de fenomene precursorii ; 
2. FR » gangrenă, confirmată sai de escarilicaţiune. 
3, » » delimitare saii eliminaţiunea escharei ; 
4, - » Yeparaţiune a părţilor. 
Peridda întăi. Incepe de orâinar prin modificaţiuni din partea, pielei cari neapărat variază la infinit după causele şi formele de gangrenă. Ast-fel: câte o qată pielea se schimbă de colâre devenind cu totul palidă ca în sincopa totală, sai puţin lividă or cianică ca, în asfixia, lo- cală. Când gangrena, este resultatul unei inflamajţiuni acute, atunci co- loraţiunea, roşie a acestui proces morbid devine de un roşu mai închis, de un' roşu mai pronunțat, formând pete mai mult sau mai puţin în- chise, din pricina unei staze capilare. La un emiplegic, deeubitul ni se va anunţa printr'un eritem în formă de placă; pe când la un diabetic, placa ia da dreptul un caracter flegmonos înşoţindu-se de una sai mai multe pete de o culGre nâgră, lividă şi cu o mare tendinţă către extensiune. In fine, alte ori sangrena este precedată de o vesiculă sai bulă, care Spărgându-se lasă dermul denudat, cu o coloraţiune închisă, nsgră, caracteristică, 
T6te aceste fenomene se însoțesc de modificaţiuni mai mult sa
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mai puţin pronunţate din partea sistemului circulator, proprii unei 

anemii locale. De asemenea, sensibilitatea care la. început pâte fi prea 

mare (iperestesie), mai târdii din contra, începe a scădea până la o 
dispariţiune complectă (anestesie). 

Perioda a doua. Este caracterisată prin aspectul ce ne oferă partea 
gangrenată şi care deja a fost descrisă în formele de gangrenă. Aci 

vom adăoga numai unele din modificaţiunile sângelui, cele alte fiind de 
asemenea, studiate. Ast-fel, materia colorantă a sângelui — adică ema. 

tosina — părăseşte globulele roşii. Dânsa devenită liberă se amestecă 
cu serul sângelui formând ematoidina care, străbătând în ţesuturi, 

le umflă şi le imprimă diferite culori ca: cenuşie, verde, gălbue, roşu 

închis etc. etc. dând fie-cărei eschare o culdre deosebită şi aprope con- 

stantă. De aci: gangrena mucâselor are o culdre cenuşie; gangrena 

pulmonilor este albăstrue bătând în verde (ca ardesia, olane=ardois6e) ; 

iar gangrena cerebrului, verde. Tendânele şi nervii îşi păstreză aprâpe 

col6rea normală; muschii însă iaii o culdre fârte caracteristică de roşu 

brun, violet, lucru ce pentru prima 6ră a fost observat şi descris de 

Nelaton. 
Terminând, vom reaminti coldrea forte bine cunoscută de chi- 

rurgi, a gangrenei intestinale care este aceia de foe moră, galbenă 

palidă. | 
In acelaş timp cană: eschara este să se formeze, apar şi alte fe- 

nomene de o importanţă forte mare. 

Ast-fel, 1) căldura se micşorâză în regiunea atinsă de gangrenă, 

lucru care de alt-fel se explică uşor, din causă că sângele înceteză de 

a mai veni în părţile sfacelate, şi or-ce schimb de sucuri nutritive fiind 

suspendat, căldura în mod fatal scade. 

In adevăr, exploraţiunea termometrică arată o deosebire între 
partea, sănătâsă şi cea gangrenată de 2—4 grade în termen medii. Și 

câte o dată, acâstă, scădere de temperatură este aşa de întinsă în cât, 

Dupuytren susţinea că dânsa pote să fie mai scădută chiar de cât 

aceia a mediului ambiant. D'asupra părţei gangrenate însă, tempera- 

tura adesea este mai ridicată ca, în regiunea sănătosă opusă. 

Broca, esplică acâstă ipertermie prin isbirea, col6nei sanguine de 

obstacolul obturator. Mai probabil însă o putem atribui la desvoltarea 

circulaţiei colaterale, prin care trece o cantitate mai considerabilă de 

sânge. Când gangrena este viscerală, scăderea, de temperatură încă se 

manifestă prin răcirea progresivă a individului. 

II) Durerea are intensităţi forte variabile. Câte o dată nu există 

de loc, precum în noma, gangrena vulvei şi decubite, unde mortificarea 

se desvoltă fără să fie însoţită de cea mai mică durere.
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Alte dăţi densa se manifestă într'un mod vag sub formă, de fur- 

nicături sai mâncărime cari nu atrage câtuşi de puţin atenţiunea bol- 

navului luându-le drept dureri reumatoide, sait puindu-le pe socotâla 

unei oboseli or a unei alte cause banale.— Adesea Charcot a observat 

o claudicaţiune (sehiopslă) intermitentă ca semn fârte depărtat al gan- 

grenei. Une ori în fine, durerea este escesiv de violentă, dand sensa- 
țiunea de arsură, sdrobire saii smulgere şi, apare în mod Subit, bruso 

făcând pe bolnavi să scâtă ţipete îngrozitâre. Cea mai mică atingere 

devine imposibilă şi bolnavii caută prin diferite mijlâce ca positiuni 
bizare, învălirea sau punerea membrului în apă rece or caldă să Și 
aline aceste dureri, dar fără să reuşască câtuşi de puţin, de unde Şi 
tendinţe la sinucidere (vedi observaţia n6stră pag. 110), 

ŞI de 6re-ce am arătat că dintre tâte organele, sistemul nervos este 
care resistă mai mult la distrucţiune, durerile vor persista un timp 
îndelungat până când tâte elementele împreună cu tubii nervoși dispar. 
Atunci insensibilitatea devine complectă. Se întâmplă însă că cu tâtă 
acestă anestesie totală, bolnavul încă, simte dureri vii, ceia ce sa numit 
anestesie durerdsă şi provine probabil de acolo, că în mijlocul acestei 
distrucţiuni generale tot au mai rămas tubi nervoşi intacţi. 

După Virehow, durerea provine din compresiunea ce exercită em- 
bolia asupra trunchiului sai ramurilor nervâse ; alţii cred că acesta, 
este resultatul unui defect, de nutriţiune a elementelor nervâse prin 
nesuficienţa, de oxigen, provocată din oprirea circulaţiunei. 

III. Motiliiatea ca şi sensibilitatea, la un moment dat se şterge 
cu desăvârşire. Asţ-fel, mişcările membrelor sunt penibile, slăbite până 
la o adevărată paralisie, când bolnavul nu'şi mai pâte flexa degetele, 
mâna sai piciorul. Alte dăţi lucrurile merg fârte repede şi paralisia 
vine în mod subit (Barri6). 

Se întâmplă însă că cu tâtă gangrena confirmată a unui membru, 
totuşi mişcările să se pâtă, face. Acâsta, resultă din resistenţa, ce ten- 
dânele oferă în faţa gangrenei, ast-fel că dânşii se pot pune în mişcare 
de alţi muschi aflați d'asupra porţiune sfacelate şi rămaşi intacță. 
Acestui fenomen i s'a dat numele de paralisie incomplectă şi care 
adesea, se însoţeşte de contracturi durerâse. 

Perioda a treia. Gamgrena o aată, confirmată, densa saii tinde către 
o extensiune continuă, saii se opreşte în mersul săi. In acest ultim cas 
de limitare a, gângrenei, se produce înprejurul părţilor sfacelate, în țesuturile r&mase sănătâse, o serie de modificaţiuni al căror scop va fi de a scăpa organismul de aceste părți mortificate devenite pentru 
densul nişte adevăraţi corpi streini. Acestui complex i s'a dat numele 
de înflamaţiune eliminatrice sasi absorpțiune disjonctivă şi se efectuâză în



145 

în modul următor: pe când în regiunea gangrenată, obliteraţiunea va- 
selor este complectă, în părţile remase sănătâse şi: mai ales în dreptul 
unde se limiteză leziunea, se desvoltă o circulaţiune colaterală forte 
întinsă. Vasele capilare se întind, şi o roşiaţă vie însoţită de o uş6ră 
tumetacţie a țesutului nu întârzie să apară. Indată observăm o linie 
roşie numită congestivă, care mărindu-se în lățime, formeză un cere 
de jur împrejurul plăcei sfacelate. După, 3—4 zile fenomene franc in- 
flamatorii se declară, şi vedem în unul sai mai multe puncte din zona 
congestivă mici fisuri, mici ulcere quasi imperceptibile, dar cari în mod 
repede câştigă în suprafață şi adâncime, transformând sus numita, 
zonă într'un şghiab de eliminaţiune care separă în mod definitiv păr- 
țile sănătâse de cele gangrenate. 

Câte o. dată acest sghiab este abia perceptibil, nefiind repre- 
sentat de cât printr'un lizerei de un milimetru; alte dăţi însă pote să 
capete o lărgime de 2, 3 şi chiar 6 e.m. Şi acesta pâte să provie sai 
dintr'o lipsă de antisepsie, când ulceraţia se măreşte ; saii când placa, 
gangrenată este destul de mare, căci atunci partea sfacelată fiind lipsită, 
de sucuri nutritive se va retracta, pe când părţile sănătose, graţie 

elasticităţei normale, se vor întinde şi vor mări cercul de eliminaţiune. 

  

Fig. 30 

Gangrenă traumatică cu sghiab de eliminaţiune. 

Represint prin fig. 30 un model de gangrenă traumatică împreună, 

cu sghiabul s&ii de eliminaţiune, luat după natură din serviciul meii. 
Eată în scurt observaţia : 

Christea Florea de 83 ani, din Bolintinul din vale, intră în serviciul meăla 2 
Martie 1892, puindu'i diagnosticul: gangrenă de natură traumatică a e6psei stângi 

35,809.— Pat. chirurg. Dr. Î. iriac. 10
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pe fața sa externă. Ca antecedente se află că părinţii săi ai murit acum 40 de 

ani. Dînsui s'a însurat de 2 ori şi a avut 18 copii, din cari însă numai 3 ati re- 

mas; cei-lalţi ai murit de tineri. Aprâpe nici o diateză; a zăcut însă în mat multe 

rânduri de friguri. Are o ernie inquinală dublă, ce posedă de mult. Acum două 

septămâni fiind la chef într'o cârciumă, pe cână sta de vorbă i-a venit ameţâlă 

şi a căzut fără să ştie nimic de cele întâmpiate, 

Starea locală. Pe treimea inferidră a câpsei stângi, începând din dreptul 
articulației genuchiului, posedă o perdere de substanţă de formă elipsoidă, având 

17 c.m. vertical şi 7 transversal. Acâstă perdere de substanță posedă de jur îm- 

prejur o zonă roşie, burgeonantă şi presărată de mici plăci ce secretză puroiti. 

Zona sali sghiabul de eliminaţie are o lăţime aprope de 2 c.m. 

Dincolo de acâstă zonă se observă o altă placă sfacelată, de culbre negri- 

ciosă, având mărimea unei monede de un leii. La 11 Martie partea gangrenată 

cade, remâind în loc aponevrosa copsei de o colre cenuşie deschisă, 

La 17 Martie cade şi aponevrosa lăsând în evidenţă fibrele musculare roşii. 
De aci în colo, cicatrisarea merge treptat până la 14 Aprilie când bolnavul 

ese vindecat. 

Or cum ar fi, acest sghiab de eliminaţiune are tendinţa de a stră- 
bate în adâncimea ţesuturilor cari înconjâră eschara. Acesta la răndul 
săi isolându-se în mod progresiv prin supuraţie, începe a deveni mo- 
bilă, a se ridica în unele puncte din întinderea, sa, a se fragmenta, i: 
nind în cele din urmă prin a se elimina, fie de o dată sai încetul cu 
incetul. In adevăr, nu e nimic de comparat între eliminaţiunea unei 
eschare a pielei saii țesutului celular care se pâte efectua în 7-—8 
dile, şi aceia a 6selor care dureză 7—8 luni şi chiar ani intregi. 

Acelaş lucru putem zice când mortificaţiunea, este profundă şi 
a atins aponevrosa, tendâne, cartilage, muschi, nervi etc. 
ant prepue însă să ştim că nici o dată nu trebue să ne lăsăm a fi 
entaţi de a ridica, eschara, cu scop de a srăbi vi i Ă 

forte adesea, ori constitue bariera sa mai in Teen 
vităţi importante, precum de asemenea, den 
puternic contra emoragiilor. 
n6ză prea de timpurii chiar 

e zis păretele unei ca- 
sa ţine locul unui factor 

Şi forte adesea când eschara se elimi- ză p în mod natural, putem observa des- chideri de articulaţii şi cavităţi serdse precum şi perforaţiuni de vase ŞI organe, cari în mod repede pun viaţa bolnavilor în pericol. Şi acesta este mecanismul morţei subite în febra tifoidă, gangrena pul- monului, arsurele profunde etc., care nu recunşte altă causă de cât pertorațiunile intestinale, deschiderea, cavităţei pleurale, emoragii ful- gel ore ŞI peritonite supra, acute, provenite tocmai din causa unei deslipiri brusce a escharei. 

Perioda a patra. . O dată eschara căzută, locul 
simplă, care mergând , este ocupat de o plagă 

repede către cicatrisare, determină reparaţiunea
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definitivă a, ţesuturilor. Cu tâte acestea de multe ori lucrurile nu se 

petrec aşa de uşor. In adevăr, se întâmplă ca cicatrisarea să nu se 

facă, cu t6tă căderea, escharei—ca în casuri de septicemii— când bolnavul 

coprins de marasmă şi degenerescenţa amiloidă, a viscerelor, more îna- 
intea reparărei ţesuturilor. Alte dăţi plaga se ulcereză ; şi adesea ori 

putem constata cum eschara, aflată pe un membru varicos, după des- 

lipire, plaga ia tâte caracterele unui ulcer cronic. In fine, diferitele 

diatese împedică peri6da de reparaţie, precum se pote întempla la dia- 
betici, albuminurici, sifilitici, arterio-scleroşi, ete. 

Diagnosticul. Nu presintă absolut nici-o dificultate, de 6re-ce ca- 

racterele unei gangrene sunt aşa de marcante în cât; partea sfacelată 
se impune. Importanţa diagnosticului stă în a stabili causa gangrenei. 

Şi pentru acâsta nu avem de cât să reamintim diferitele forme de 

gangrene şi mecanismul lor. Vom căuta deci care anume vase sunt 

obliterate: venele, arterele or capilarele; cu alte cuvinte vom vedea 

daca, avem aface cu trombose, arterio sclerose, cu diateza. diabetică, 
albuminurică, sifilitică, etc. | | 

Vom avea, în vedere iarăşi diferitele bâle infecţi6se generale 
grave, precum în fine şi alteraţiunile sistemului nervos periferic. saii 

central. Şi cu modul acesta, conduşi de simptomatologia şi anatomia 

patologică, vom reuşi tot-deauna a descoperi causa saii mai bine zis 

a stabili un bun diagnostic, 
Pronostieul. O parte a organismului o dată mortificată, nu mai 

pote fi readusă la viaţă, deci trebue eliminată sai prin forţele proprii 

ale naturei, saii prin intervenţiunea chirurgicală. Pronosticul însă este 

în strânsă legătură cu etiologia şi stările diatezice. | 
Eată, ce trebue să avem în vedere cu privire la pronosticul gan- 

grenelor. | 

Gangrenele morfopatice şi unele provenite prin obstrucţia vase- 

lor în anumite condiţii, fiind după cum am arătat nemicrobiene, vor r&- 

mâne prin acestă origină chiar, localisate, apiretice şi fără nici o ten- 

dinţă către extensiune, oprindu-se în zona anatomică care a suferit, 

turburarea de nutriţiune. Deci, în aceste casuri, pronosticul în mod 

relativ şi luat din punctul de vedere general, e benign. Singurul lucru 

ce trebue să ne preocupe, este de a feri aceste gangrene de vre:0 ino- 

culaţie microbienă venită din afară, căci atunci îşi vor schimba cu 

totul caracterul inofensiv devenind forte primejdi6se pentru organism. 

Nu va fi însă tot ast-fel cu pronosticul gangrenolor septice, bac- 

teriene de la început şi prin urmare contagi6se. Căci în acest cas, 

gangrena nu ne represintă o câlă, ci un simptom al unei infecţiuni 

generale. Aceste gangrene, departe de a fi localisate, apiritice şi fără,
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tendinţă către extensiune, din contra sunt forte întinse, însoţite de un 
mare cortegiu febril şi cu porniri iresistibile către nuci copleşiri. 
Aci febra nu e mai mult resultatul absorpţiei materiilor piretogene, 
ci acţiunei microbilor ce pululâză în torentul circulator distrugânduii 
elementele constitutive. Aci, septicemia nu formsză o complicaţie saii 
accident ca în gangrenele nebacteriene, ci un fapt inerent naturei însăşi a gangrenei care de la origină e septică. 

Şi acesta e aşa de adevărat, în cât în stările infecţi6se gangrena pote chiar să lipsâscă şi totuşi septicemia să existe în t6tă vigorea sa, iar individul să m6ră mai “nainte de apariţiunea sfacelului, precum se întâmplă în flegmonul septic, edemul malin, etc. 
Pronosticul iarăşi trebue reservat când gangrena apare în cursul b6lelor generale grave, sau când bolnavul se află, sub stăpânirea dife- ritelor diateze şi în special când e vorba de albuminurie, alcoolism cronic, diabet, ete. etc., lucru despre care vom vorbi mai târziă. Conchidem dară că, în afară de gangrenele nebacteriene, prono- Sticul e forte serios Şi mai adesea chiar mortal, căci or-ce interven- „iune e de prisos dacă nu chiar pericul6să, grăbind desnodământul fatal. Să fim deci în reservă pentru a nu compromite cel puţin arta chirurgicală, 

Tratamentul. Este evident că un organ sait o regiune, or-eât de limitată a unei părţi, fiind coprinsă o dată de gangrenă, este un lucru sfârşit, căci nu se mai pâte readuce la viaţă. Prin urmare acâstă gangienă, sati se va elimina, de sine însăşi, sai prin diferite mijl6ce chirurgicale. De aci două mari indicaţiuni : apectaţiunea şi interven- punea. 

I. Expectaţiunea, este indicată în gangrene limitate, când amânarea, nu pte compromite întru nimic viaţa bolnavului. In casul acesta, lă- Săm natura să lucreze prin mijlâcele sale care, încetul cu încetul, pro- v6că un şianţ, inflamator numit sghiab de eliminaţie, în urma căruia, partea gangrenată limitându-se bine din tâte părțile, se mobiliseză, cade de la sine. Practica acâsta, este mai cu deosebire recomandată, în următârele circumstanţe: 
a) Când nu suntem siguri până unde se întinde partea mortifi- cată, precum se întâmplă în casui de traumatisme şi unde, după cum vom vedea, există o zonă stupefiată şi iritată ce înconjură gangrena, şi cari pot şi ele să se sfaceleze mai târdiii. 
b) In casuri de gangrene în urma diferitelor alteraţiuni vasculare. Ast-fel în gangrena uscată sat umedă, se cere neapărat expectaţia,
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pentru a aștepta apariţiunea sghiabului de eliminare fără de care nu 
vom şti unde trebue să amputăm. 

c) În gangrene diatesice, unde iarăşi nu trebue să ne grăbim a 
interveni până ce mai întâi nu vom căuta să modificăm organismul 
printi”un tratament apropiat. Ast-fel un diabetic, un alcoolic, un pa- 
ludic, vor profita mult mai mult moâificânau-li-se constituţia prin me- 
dicamente interne, de cât prin ridicarea, părței gangrenate care nu nu- 
mai că ar recidiva, dar le-ar putea compromite chiar viaţa prin ino- 
culaţia, organismului lor slăbit şi fără nici o putere de resistenşă. 

d) In fine când gangrena ocupă regiuni unde se găsesc vase şi 
organe importante, expectaţia încă este de recomandat, căci la din 
contra, am fi expuşi a provoca complicaţiuni din cele mai grave ca 
emoragii, sai deschiderea de cavități ser6se ce ar putea pune în pe- 
ricol viaţa bolnavilor, prin ridicarea prematură a sfacelului. 

In tâte aceste casuri, până la sosirea momentului oportun, vom 
căuta să protejăm gangrena prin cele mai rigur6se pansamente anti- 
septice, combătând în acelaş timp şi diateza sub care se află bolnavul. 
Şi cu modul acesta, vom face o chirurgie înţelâptă de care în prima 
linie, bolnavul va trage cel mai mare profit. 

II. Intervenţiunea. Aci intră pur Şi simplu ridicarea totală şi în 
întregime a părţei gangrenate, cu alte cuvinţe amputaţia membrului, 
Sa desbătut mult asupra amputaţiei primitive şi tardive. 

Vom face amputaţia primitivă în casuri de gangrene traumatice 
însoţită de sdrobirea membrului, pentru a nu lăsa, timpul ca organismul 
să, se infecteze. Adesea în asemenea circumstanțe, trecem peste or-ce 
consideraţiune, şi practicăm imediat amputaţia care e singurul mijloc 
de scăpare a individului. Unit amputâză chiar în cel mai complect, şoc 
traumatice, pe când alţii recomandă abstenţiunea, pentru câte-va, ore sai 
0 zi, spre a obţine o reacţie din partea organismului. Mai târzii vom 
reveni asupra acestei chestiuni, când vom arăta modul şi locul unde 
vom amputa. 

Iarăşi amputaţia primitivă e indicată în casuri de dureri escesive 

provocaţe prin compresiunea şi ruperea trunchilor nervose; în casuri 

de emoragii mari saii când fenomenele de septicemie aii început. 

In fine, tot ca intervenţie primitivă avem aplicarea, ferului roşu 

dincolo de limita gangrenei, pentru a pune o barieră contra infecţiunei, 
când nu putem practica amputaţia. Ast-fel avem pustula malignă, 
flegmonul septic, edemul malign etc. 

Fol6sele acestor intervenţiuni primitive sunt forte mari: pe ae 

o parte că facem o operaţiune de iconomie, putend confecţiona lam- 
bouri largi şi cu multă vitalitate; iar pe de alta că suprimăm imediat
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un cuib de infecţiune de care organismul ar putea, fi copleșit. Dar 
pentru a ajunge la nişte asemenea resulţate, se cere multă pătrun- 
dere, capacitate şi experienţă din partea chirurgului: căci o amputaţie 
răi făcută, expune pe bolnav la pericole mult ma! mari prin faptul 
unei neo-infecţiuni şi gangrena consecutivă a lambourilor, daca cuțitul 
a tăiat în părţi stupetiate şi chiar iritate. Dar acet lucru nu se 
capătă de cât vădend casuri numerose, ceia ce se obţine prin frequea- 
tarea zilnică a spitalelor. 

„Intervenţiunea tardivă, se impune în casuri când deja gangrena, 
este inoculată; când gangrena e de naţură toxică şi când în fine, 
starea, diatezică a individului, sai o b6lă intercurentă acută ne opreşte 
de la or-ce intervenire, 

CHESTIONAR 

Definiţia gangrenei. Punctul principal din definițe prin care gangrena se deosibeşte de un membru paralisat sau cuprins de asfixie. 
Sfacel, eschară, necrobiosă, infarct, necrosă, sequestru ; caracterele lor di- ferenţiale. 

Etiologia. Condiţiunile ce se cer pentru nutriţiunea şi viaţa elementelor a- natomice. Gangrene morfopatice, emopatice şi nervâse. Agenţii şi mecanismul prin care d6nşii produce gangrenele morfopaţice : traumatismele, frigul şi căldura; experienţele lui Conheim. Cauterisările ; agenţii chimici ; electricitatea. Gangrenele emopatice.. Diferitele obstacole în cursul sângelui: trombosa, ate- romul şi embolia, 

Zrombosa, Definiţie. Trombosă cardiacă, arterială şi ven6să, Patogenia trom= bosei. Teoria lui Virchow, Wagner, ete., teoria inopexiei: teoria iperinosei; teoria lui Picot 'şi Lancereaux; opinia modernă, 
„terome. Definiţie şi caractere, T 

Ranvier. Teoria lui H, Martin prin arte 
Şi objecţiunile. Consecințe practice, Ate 
renţiale. Diferitele degenerescențe capa 

eoria lui Virchow, Lancereaux, Cornil şi 
rio sclerosă a vaso-vasorum. Mecanismul 
romul ordinar şi specitic, caracterile dife- 
bile de a produce aterom. -
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Embolia. Definiţie, mecanism şi sediă. Coagulare secundară, formaţiune de 

nouă trombosă. Consecințe practice; casul nostru. 

Diferite forme de gangrene : 

I) Gangrenă prin cadaverisaţie şi gangrenă albă. 

II)  Gangrenă uscată. Diferite numiri. Causa intimă, Fapte clinice. Modul 

de evoluţiune şi caracterile sale. Explicaţia acestor fenomene. 

III) Gangrenă umedă. Caracterile clinice prin care se deosibeşte de gangrena 

uscată precum şi mecanismul lor. 

IV) Gangrenă prin coagulațiune. Definiţie; opinia lui Conheim şi Weigert. 

V) Gangrenă prim colliquaţiune. Modul producerei sale şi condițiuni. 

Gangrene prim altevaţiunea sângelui : 

I) Gangrene în febra tifoidă. Istoric, exemple. 

II) Gangrene prin tifos. Istoric ; exemplui nostru. Opiniuni diverse şi a au- 

torului bazată pe experienţa lui Chauveau. 

III) Gangrenă palustră. Mecanism. 

1V) Gangrenă prin ergotism. Cause, Forme clinice: convulsivă şi gangrendsă,. 

Teoria producţiunei sale prin spasmul arterial. . 

V) Gangrenă diabetică. Istorie. Opinia lui Marcha) de Calvi; Otto Weber, 

Schiff, Potain. Objecţiuni. Opinia lui Beclus şi Odo Bujwid. Observaţia autorului 

cu reflexiuni. 

Gangrene nervâse. Istoric. Experiențele lui Wolf şi Brown-Sequară. Tesa lui 

Zambaco. Observaţiunile lui Charcot, Samuel, Schiff, Beaunis, Langhaus etc. Ob- 

servaţiunile lui Paget, Wyat, Nepveu, Leloir şi Dâjrine. 

Gangrena simetrică a extremităților. Caractere. Peri6da percursorie şi afirma. 

tivă. Sincopă totală şi asfixie locală. Forma cronică şi acută. Opinia lui Raynaud 

şi Picot. Invocarea impaludismului, 

Gangrene |nemicrobiene şi, microbiene. Caracterile şi deosebirea între dân- 

sele precum şi condiţiunile ce trebue să îndeplinâscă. Exemple clinice proprii au- 

torului. 

Diferite grade de gangrenă microbienă şi modul cum microbi! lucrâză asu- 

pra ţesuturilor. Rolui diatezelor, Gangrene prin asociaţie sau alianţă bacteriană. 

Conclusiuni. 

Febra în gangrenă produsă de absorpţia materiilor piretogene sai de stră- 

baterea microbilor în organism. Opinia autorului, exemple. Experiențele lui Gan- 

golphe şi Courmont în acâstă privinţă. Deosebirea clinică între o febră nemicro- 

bienă şi microbienă. Auto-inoculaţie. 

Modul cum bacteriile lucrâză pentru a produce gangrene. Necrosa celulară, 

embolie şi trombosă bacteriană. 

Simptomele gangrenei. 1) Generale: durerea iniţială, Casurile în cari simpto- 

mele generale pot lipsi sau să fie cu totul grave şi cu diferite forme.



II) Simptomele locale: 

1) Peridda percursorie. Mogificaţiunile fie-cărui sistem în parte. 

Il) Peridda confirmată sai de escarificare. Rolul alteraţiunei globulelor sân- 
gelui. Căldura, durerea şi motilitatea în gangrenă ; causele şi modul lor de ma- 
nifestare. 

INI) Peridda de eliminaţiune. Absorpţie disjonctivă. 

Zona congestivă; şghiab de eliminațiune. Caractere şi forme clinice; re- 
sultatul final. Conduita ce trebue să avem faţă cu eschara, 

1V) Peridda de reparație. Causele ce împedecă procesul de cicatrisare. 
Diagnosticul, Elementele ce trebue avute în vedere. 
Pronosticul, In raport cu etiologia şi felul gangrenelor cu microbi şi fără 

microbi. : 

Tratamentul. Fxpectajia şi combaterea diatezelor. Iniervenţiunea primitivă şi 
tardivă. Casurile când putem uza de fie-care din aceste indicaţiuni de inter- 
venţiune,.



CAP. II. 

DESPRE LEZIUNI TRAUMATICE IN GENERAL 

Lecţia XIV. 

Domnilor, 

Prin leziuni traumatice, zice Verneuil, se înţelege afecţiuni cir- 
cumscrite primitiv locale, produse în urma unei violenţe venită de din 

afară, saii din interiorul organismului. 
Acţiunea traumatismului câte o dată se mărginește la o simplă 

alteraţiune uşâră, a elementelor anatomice ; alte dăţi însă se însoţeşte 
de perderi de substanţă a părţilor moi, de ruperea diferitelor organe, 

precum şi a sistemului osos. 
Caracteristica leziunelor traumatice este că dânsele se produc 

în mod instantanat şi ai o tendinţă naturală către o vindecare spon- 

tanată. 

Etiologia. Leziunile traumatice recunosc acţiunea a trei „feluri de 

agenți : 

1) Acţiunea mecanică. Ac6sta resultă din conflictul în care se gă. 

seşte un corp pus în mişcare — corp vulnerant — şi țesuturile n6stre cari 

oferă o resistenţă mai mult sai mai puţin mare și care constitue 

corpul vulnerat. 

Agentul mecanice pâte să producă o rănire, sai chiar în punctul 

unde sa aplicat—când leziunea este zisă directă; sai într'un loc mai 

depărtat — leziunea indirectă saă prin contra lovitură. 

Agenţii mecanici de ordinar vin din lumea externă: ca un proectil, 

piatră, baston, etc., iar câte o dată din însuşi organismul nostru 

precum: contracţiunea violentă a unui muschi care pâte fractura un os;
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eşirea prin părţile moi a unei eschile os6se; a unui fragment de 
cartilagii, ţesut fibros etc. 

Unii din aceşti agenţi mecanici lucrâză cu tâtă, suprafaţa lor 
prin presiune asupra ţesuturilor, producând contusiuni; alţii numai 
printr'un punct limitat, printr'un vârf ascuţit şi produc plăgi prin în. 
țepătură; alţii determină o tăetură în direcţia unei linii şi dai plăgi 
prin instrument tăetor ; în fine alţii lucreză asupra ţesuturilor prin trac- 
ţiune, dând plăgile prin smulgere. Dar unele instrumente pot să tae 
prin vârf şi prin laturi, formând plăgile prin instrument înţepător şi 
tăetor; pe când alţii tae şi rup în acelaş timp dându-ne plăgile eontuse. 

ID) Agenţii fisici sunt în număr de trei: căldura, frigul şi electri- 
citatea. Cei doui dintâi produc leziuni primitive fârte analâge între 
dânsele, ast-fel că în unele casuri întâmpinăm adevărate dificultăţi în 
stabilirea diagnosticului, lucru ce vom vedea, mai târzii. Electriciţatea. 
lucreză atât printr”o acţiune mecanică intensă cât şi prin desvoltarea, 
de caloric, 

III) Agenţii chimici lucrâză în două moduri: saii prin dezidra- 
tarea, ţesuturilor, ca acizii avizi de apă: precum acidul sulfuric, azo- 
tic, etc,, saii prin descomposiţiuni chimice : ca, substanțele avide de 
oxigen, precum potasa, soda, etc. 

Mai tite leziunile traumatice le producem şi noi chirurgii în mod 
accidental, bine înțeles cu scop terapeutic, căci întrega medicină ope- 
ratorie nu e de cât regulamentarea traumatismelor. Ast-fel ; ardem plă- 
gile cu Paquelin; cu substanţe chimice; înţepăm, tăem şi sdrobim pro- 
ducând ast-fel tot felul de leziuni traumatice, ca şi or ce agent meca- 
nic, îisic sai chimic. Nu ne ferim, zice Verneuil, de cât de a, produce 
contusiuni forţi, spre a nu tritura țesuturile. 

Complicaţiuni, acestea, pot fi de mai multe feluri. 
1) Când leziunea traumatică, produce o secțiune netedă şi regu- 

lată a unui membru sait segment de membru, cu alte cuvinte când avem o amputaţie accidentală, atunci zicem diereză. 
II) Când avem perdere de substanță cu totul separată saii re- masă fixă printrun simplu pedicul, avem exereză. 
III) Când după traumatism r&mâne în ţesuturi un corp str&in, fie din haine sai chiar o porţiune din corpul vulnerant. 
IV) Intoxicaţie produsă de agenţii chimici ca acidul chromic, sulfuric etc. Ă 
V) Inoculaţiuni de diferite virusuri şi veninuri aflate pe agenţii traumatici şi cari dai naştere la fenomene generale fârte grave. — (Plăgi anatomice, virulente Şi veninate), 
VI) In fine întuo leziune traumatică putem avea ca complicaţie
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o soluţie de continuitate (fractură), sai o soluţie de contiguitatţe 
(luxaţie). 

Anatomia patologică. Ori-ce leziune traumatică are de efect de 

a distruge în mod mai mult sai mai puţin profund arangiarea, fisio- 
logică a. moleculelor sai celulelor ce constituesc elementele anatomice, 
Linia de demareaţiune ce se află între părţile alterate şi sănătâse, se 
numeşte focar traumatice care după Verneuil represintă un spaţii vir- 
tual sai chiar real, creat de traumatism şi limitat de ţesuturi sănă- 
tose sai prea puţin alterate putând să continue a trăi. 

Sediul focarului traumatic şi relaţiunile sale cu aerul exterior 
a jucat un rol fârte mare, căci după dânsul s'a făcut şi divisiunea, 
plăgilor în exlerne saă deschise şi interne sai închise or neexpuse, 
după cum erâii saii nu în contact cu aerul. Cele interne însă sai 
văzut că în mod indirect tot pot comunica cu aerul şi prin urmare 
să se pue în contact cu germenii: ca în casul când focarul se deschide 
în conducte naturale ca, băşică, rect, stomac ete. De aceea Verneuil 
admite divisiunea următâre: 

I) Plăgi externe sai expuse comunicând cu exteriorul fie prin 
piele fie prin mucâsă. Ele se numesc externo cavitare când focarul 
traumatic deschide în afară o cavitate: ca o articulaţie, abdomenul etc. 

ID) Plăgi înteridre sat propriii zise cavitare, când focarul deschide 
o cavitate naturală fară însă să comunice cu exteriorul precum: o 

fractură de costă care rupe plevra deschizându'i cavitatea sa. Ele se 

numesc întercavitare când două organe saii conducte splachnice comu- 
nică între el: ea ruperea uterului în peritonei; perforaţia esofagului 
şi a trachei de un corp străin intern etc. 

III) Plăgi intersticiale sai sub-cutanate cari singurele pot fi con- 
siderate ca închise, fiind apărate în afară de tegumentul extern, iar 

înăuntru de grosimea ţesuturilor ca mucâsă saii cavitățile naturale 

rămase intacte. Acestea, de sigur sunt cele mai benigne şi pe cari 
chirurgii le practică întrun mare număr de circumstanţe şi. în special 
în tenotomii. | 

Intr'un focar traumatice avem de considerat trei lucruri: Conţi- 
nutul, păreţi şi starea părţilor vecine. 

Conţinutul e fârte variabil: câte o-dată abia găsim câte-va pică- 

turi de sânge sai resturi de țesut sdrobit; alte dăţi spaţiul fiind mai 

mare, găsim mese sfărămate amestecate cu lichide exudate din vase, 

sânge, limfă, serositate, grăsime, gazuri etc. In fine alte dăţi avem 

substanţe deletere ca urină, materii fecale, bilă, secreţiuni mucose, 

puroiă, diferiţi corpi străini, şi părți din corpul vulnerant cari tote
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constitue o complicaţiune a focarului traumatice şi pot fi punctul de 

plecare de accidente adesea funeste. 

Păreţii pot fi regulaţi ca în plăgile netede prin instrument tăios, 

sati aufractuoşi ca în cele contuse, or de formă canaliculată ca în 

plăgile fistul6se (seton.) Ei pot fi constituiți sai numai din piele, sai 

şi din cele-lalte ţesuturi ce compun grosimea, membrului, şi acesta 

după adâncimea la care se găseşte focarul. 

Slarea părților vecine. Inprejurul focarului traumatice avem 

trei zone. 

Uă zonă în centru care resultă din acţiunea directă a agentului 

vulnerant. Dânsa se numeşte zona mortificată sati cangrenată şi este 

tot-Vauna constantă, având o întindere mai mult sai mai puţin mare. 

In afară de acâsta avem o altă zonă numită sfupefiată în care ţesu- 

turile şi-aii perdut numai o parte din vitalitatea lor, având însă pu- 

tinţa, de a reveni în starea normală. In fine avem o a treia zonă 
numită de Verneuil zona îritată din causă că țesuturile sunt coprinse 

de o inflamație, al cărui scop este de a limita şi de a elimina zona 

mortificată sai parte din cea stupefiată, 

Cunoştinţa, acestor lucruri este de o importanţă colosală în chi- 

rurgie, mai ales în casuri de traumatisme mari. In adevăr, dându-ni-se 

un individ cu o sdrobire a unui membru, unde indicaţia unei inter- 

venţiuni primitive, imediată, este impusă, nu trebue nici o dată să 

ne mulţumim a face amputaţia membrului la limita părţilor strivite; 

căci procedând ast-fel, vom tăia în părţi stupefiate cari imediat a 

doua, saii a treia zi vor cădea în gangrenă şi prin urmare lambourile 

n6stre sfăcelându-se, vom fi siliţi pentru decepţiunea nâstră şi descu- 

ragiarea bolnavului să recurgem li o nouă amputaţie, lăsând la o 

parte pericolul prin care dânsul va trebui să trecă. Deci vom face 

amputaţia mult mai sus de părţile sdrobite. Dar ştiind că dincolo de 

acâstă zonă există o altă zonă iritată, de al cărui viitor nu putem 

garanta — căci daca câte o dată pâte reveni la viaţă, alte dăţi însă 

şi dânsa se sfăcelâză -— de aceia vom aplica cuțitul mult mai departe 

de cât am putea fi tentaţi. 

Şi ca principii am putea stabili că: fiind vorba de o sdrobire 
a, piciorului, nu vom face desarticulaţia tibio-tarsienă; nică amputaţia 
gambei în terţul său inferior saii chiar mijlocii, ci toemai la punctul 
de elecţie. 

Precum de asemenea, fiind vorba de un acelaşi traumatism pe 
gambă, vom face amputaţia câpsei, depărtânâu-ne pe cât posibil de 
extremitatea sa inferidră, căci numai ast-fel putem fi siguri deo
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bună reuşită, evitând gangrena consecutivă a lambourilor ce nu vor 
conţine într'6nşii nici zonă stupefiată nică iritată. 

Aceiaşi conduită vom avea cu privire la membrele superidre: 
e vorba de o sdrobire a pumnului, vom face amputaţia antebraţului 
cât se p6te de sus, sai chiar a braţului în partea sa inferidră; iar 

când acâstă regiune va fi în joc, nu vom ezita un moment a practica 
desarticulaţia scapulo umerală sait chiar a întregului membru superior ; 

căci prin acâsta, cu t6tă gravitatea operaţiunei, mai lesne vom scăpa 
viaţa bolnavului, de cât dacă “i-am face amputaţia la partea de mijloc 
a braţului, sdrobirea aflându-se la partea sa inferidră, când lambourile 
se pot gangrena. 

Şi unul din exemplele cele mai demonstrative în acestă privinţă 

1 aţă avut în pers6na tânărului Nicolae Ştefănescu de 23 ani care 
în ziua de 10 August 1891, a fost adus în serviciul mei cu fractură 

cominutivă a terţului inferior a gambei stângi complicată de plăgi 

penetrante cu eşirea părţilor os6se, în urma unui accident de drum 
de fer, (ciocnire de vagâne în gară). 

Bolnavul fiind sub şoc, m'am abținut de la o intervenţiune ime- 
diată, mărginindu-mă a'i extrage eschilele primitive şi ai face spălături 
largi antiseptice prin numerâse tuburi de drenagiii ce am aplicat; 

La 12 August însă, fenomenele generale şi starea locală deve- 
nind forte ameninţătâre, a trebuit să recurg la amputaţia membrului. 

Şi aţi vădut cât de sus m'am ridicat, de Gre-ce am făcut amputaţia 
c6psei la mijlocul său; şi numai ast-fel am putut căpăta un resultat 

satisfăcător, obținând lambouri vivace cari mi-ai asigurat reunirea, 
per primam iar cu dânsa, scăparea, vieţei individului. 

Vă recomand deci cu tot dinadinsul păstrarea cu strictețe a a- 

cestui principii, daca voiţă ca intervenţiunea să fie cu folos pentru 

bolnav şi pentru reputaţia chirurgicală, 
Dar nu e numai atât: când circumstanţele ne permit de a amâna 

intervenţiunea, putem prin unele mijloce să readucem la viaţă nu 

numai partea, iritată dar chiar şi pe cea stupefiată. In adevăr, în 

aceste regiuni şi mai ales în zona iritată, circulaţia nu e cu desă- 

verşire distrusă, ci numai insuficientă, suspendată momentan, întrun 

fel de lenevie; și ast-fel fiind, viaţa încă există, dar se găseşte într'o 

stare de indiferenţă, într'o stare de stupefacţie, de ameţială. 

Daca dar, după indicaţii, fie prin căldură, răcâlă, compresiune, 

uşre frecări stimulante şi depărtarea, ori-cărei cause de o nouă debi- 

litate, ajungem să activăm şi să provocăm circulaţia colaterală, nea- 

părat că aceste zone stupefiate şi iritate putând fi readuse la viaţă, 

vom avea un câştig enorm, cruţând pe bolnav de perderea unui
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membru întreg, ridicându'i ast-fel numai partea cu desăvârşire perdută. 

Un muncitor, va trage fol6se enorme având amputaţia antebraţului 
jos saii sus, putând ţine o c6să saii hăţuri, ori împingând o greutate; 

lucruri pe. cari n'ar putea face, daca grăbiţi fiind i-am practica da 

dreptul amputaţia braţului saii desarticulaţia umărului, şi ast-fel "l-am 

pune într'o posiţiune cu totul imposibilă pentru a'şi câştiga hrana de 
tâte zilele. Vedeţi dar frumâsele consecinţe practice ce putem trage din 

cunoştinţa acestor lucruri, cu privire la intervenţiunile chirurgicale în 

casuri de traumatisme. In fig. 31 (planşe) luată după natură de la un 

d-nu oficier represintă o plagă prin lovitură de poteâvă de cal, şi 

unde tocmai după 5 zile de la accident aii apărut în mod clar cele 

trei zone în jurul focarului traumatic. 

Simptomele. Aci avem: 1) fenomene primitive locale, II) fenomene 

secundare locale, III) fenomene generale şi IV) fenomene la distanţă, 

I) Fenomenele primitive locale coprind: 

a) Depărtarea păreților focarului traumatic care nu e însă un 

fenomen constant. Acestă depărtare este temporară, când resultă din 

extensiunea unor regiuni, saii din contracţiunea voluntară or reflexă 

a unui organ. Asi-fel: o plagă pe gât sati membre va avea marginele 

mai depărtate saii apropiate, după cum regiunea va fi în extensie saii 
flexiune ; de asemenea o plagă musculară, va părea mai mare în timpul 

contracţiunei şi vice-versa, 

Depărtarea este permanentă când este resultatul elasticităţei 

țesuturilor. In adevăr, pielea cu fibrele sale elastice şi musculare lisse 

se va depărta mai mult ca țesutul celular; vasele, fiind mai retractile 

de cât tend6nele, ligamentele, nervii şi aponevrosele, se vor depărta 

mai mult ca, acestea, şi de aci va resulta un infundibul, acea formă 

clasică, de con a plăgilor, având baza, la, periferie. 
b) Durerea resultă, din leziunea filetelor nervâse şi stă în raport 

cu mai multe circumstanţe. De exemplu: o tăetură scurtă şi repede 
făcută cu un instrument bine ascuţit, este mult mai puţin durer6să de 
cât o secţiune lentă şi necomplectă. Durerea, depinde şi de regiune, care 
fiind mai bogată în papile nervâse va fi mai acută: ca pe degete, buze, 
limbă, vulvă, anus ete.; pe câtă vreme o plagă pe spate, fesse şi par- 
tea externă saii posteridră a copselor, va da naştere la o durere mulţ 
mai mică, Când un traumatism ne isbeşte într'un moment neaşteptat, 
durerea e forte mică sai chiar pote lipsi cu totul: precum în timp de 
r&sboii or alte accidente, ca revoluții sociale, unde traumatisme mari 
ca, sfărămări de membre, de proectile, explozit de obuse, sunt nedu- 
rer6se, Când însă ne aşteptăm la traumatism, durerea, se pare că creşte, 
precum de ex. când e vorba de a ni se face o operaţie; când suntem
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preveniţi că avem să fim tăeţi etc. De sigur că în aceste casui e 
vorba de o stupâre sai excitație cerebrală. 

Imi permit a vă relata aci o conversaţie forte instructivă ce am 

avut cu un pacient şi care e relativ la durere. Trebuia să operez pe 

un oficier ; dânsul tremura, de frică. Ei, ca săi ridic moralul caut să 

umilesc zicându'i „cum n'ai avut frică când ai fost în r&sboiii 2% 

Densul însă întrun mod naiv dar în acelaşi timp forte logic îmi 

răspunde: „când am fost în r&sboiil, aveam o speranţă că nu voii fi 

rănit; acum însă sunt sigur că ai să mă tai; şi tocmai pentru că 

ştiu că nu e scăpare, de aceia "mi-e frică 1% 

Sunt însă unii răniți numiţi de Verneuil exageratori cari se 

plâng de cea mai mică durere: precum fricoşii, nervoşii şi artriticii ; 

iar alţii atenuatori ca, Gmenii forţă, energici sait prin oposiţie limfatici; 

vin apoi alcoolicii şi diabeticii. După ce durerea încetâză bolnavii nu 

mai simpt nimic, cad după cum zice Verneuil în algostasă. 

c) Emoragia este aprâpe constantă din causă că tegumentele 
secţionate sunt forte vasculare. Sângele pote fi arterial, venos sai 

capilar, iar cantitatea, depinde de natura vasului atins precum şi de 

regiune. Plăgile prin instrument înţepător sângerâză forte puţin; de 

asemenea, şi cele prin armă de foc, din causă că vasele sunt escarifi- 
cate de corpul vulnerant. Iarăşi emoragia e mică saii lipseşte cu 
totul când circulaţia, lângezeşte, saii momentan e oprită: ca în cazuri 

de sincopă, de asfixie saii algiditate. 

Berard spune că a operat un om de ernie strangulată cu simp- 

tome de choleră algidă, fără, să se scurgă nici o picătură de sânge. 
In fine organele forte vasculare, cele inflamate şi țesuturile erec- 

tile dai sânge în abondență ; pe când cartilagele, -aponevrosele, ten- 

donele şi nervii sunt aprope lipsite de or-ce emoragie. 
11. Fenomene secundare locale. Când nici o complicaţie mai ales 

de natură infecţiosă, nu vine să se adaoge la o plagă, atunci nu ob- 

servăm de cât o simplă evoluţie regulată în zona iritată descrisă de 

Verneuil. Focarul traumatic suferă o modificaţiune de textură, şi după 

ce trece prin peri6da de congestiune şi exudaţiune, conţinutul săi se 

curăţă sai se resorbe; păreţii se juxtapun, buzele plăgei se fusion6ză 

Şi resultatul definitiv este cicatrisarea, saii repararea, țesutului. Acâsta 

după casuri se obţine sai printr'o reunire imediată, prin prima în- 

tenţie, fără supuraţie; sai mediat prin a doua intenţie, prin supuraţie. 

Or-care ar fi modul de reparaţie, fenomenul definitiv este acelaş şi 
anume că, celulele embrionare şi globulele albe migratrice: tind ca, să 
reformeze țesutul primitiv al regiunei atinsă de traumă. 

Acest fenomen este forte important, din causă că adesea celulele,
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saii mai bine dis neo-formaţiunea embrionară, fiind împedecată sai 

deviată din mersul săi, în loc de a reproduce țesutul primitiv al re- 

giunei, dă naştere la un ţesut de o natură cu totul diferită, la un 

adevărat neoplasin. Pe acest fapt, sa bazat o adevărată doctrină în 

“privinţa patogeniei tumorilor maligne şi se verifică, astă-di vechia, 

credinţă a Gmenilor cari recunosc începutul unui cancer într'o contusie 

anteridră, 

Avem în serviciul nostru un asemenea esemplu la femeia din 

sala No. 7 la care astă-qi microscopul ne-a dovedit tumoră, fibro-sarco- 

matsă a părţilor moi din reg. internă a articulației genuchiului stâng 

şi pe care o tratăm cu pioctanină. Din antecedentele acestei bolnave, 

reese că, dânsa a avut la început o simplă plagă dar care acuma de- 

generat în tumoră malignă. 
Un alt cas am vEqut în oraş la o femee de 40 ani, s6cra pose- 

darului nostru de instrumente, care posedă un epitelioma tip al gambei 

drepte, şi a cărui origină nu este de cât o plagă prin muşcătură de 

câine ce a suferit acum 19 ani. 
Zilele trecute iarăşi am operat în oraş cu unul din internii mei 

(Carnabel) o femee din strada Viitorului, forte robustă, de un enorm 

sarcom în regiunea pometei stângi a obrazului, întind6ndu-se pe pleopă 

şi în sinusul maxilar. Ei bine, acâstă femee ne relatâză forte clar 
că, bla a început de acum 9 ani, când cu ocasia morţei fiului săi a 

suferit o contusiune forte în acâstă regiune. 

Astă-Qi, lucrul pare a fi sigur că acestă transformaţiune a neo- 

formaţiunei embrionare din focarul traumatice într'o tumoră malignă 

este pusă în afară de or-ce îndoială; şi acâsta numai graţie influenţei 

diatezelor sub care se află bolnavul. 

Dar chiar fără să fie deviat, țesutul reparator încă nu reproduce 

întocmai elementele distruse, cu alte cuvinte restitutio ad întegrum 

este incomplectă. Ast-fel, cicatriţa care formâză, pielea cea nouă, nu 

conţine elementele primitive ale organului, căci dânsa nu posedă nici 

glande, nici vase, ci un ţesut inodular cu putere retractiiă contra 

căruia adesea trebue să luptăm. 

III. Fenomene generale. Acestea fiind de cea mai mare impor- 

tanță le vom studia a parte cu complicaţiunile plăgilor. 

IV. Fenomene la distanţă, signalate de Verneuil şi elevii săi se 

produc prin trei căi: prin sistemul vascular, prin sistemul nervos şi 

prin continuitate de ţesuturi. 

Ast-fel putem observa o echimosă mult mai departe de focarul 
traumatic, graţie peregrinărei sângelui sati a materiilor sale colorante 
prin lamele de ţesut celular. Un ematom al gambei pâte să ne dea
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o embolie în plămâni sai cerebru, şi în fine, adenitele şi unele ab- 
cese consecutive plăgilor, sunt exemple demonstrative de fenomene la 
distanţă pe calea vasculară. Pe calea sistemului nervos avem diferitele 
nevrite locale sei! ascendente, putând merge până la locul de origină 
şi să influenţeze asupra nutriţiunei, motilităței Şi sensibilităței, lucru 
de cure ne vom ocupa mai târqiă. 

In urma unei inflamații sait contusiuni a abdomenului, adesea, 
vedem că apare o peritonită; în urma ablațiunei mamele, o pleuresie; 
în urma uretrotomiei, o nefrită; o contusie pe ficat, rinichi, aduce 
glicosurie, poliurie etc. etc. cari nu sunt de cât fenomene la distanţă, 
dar care adi, când e vorba de febră, se explică pe o cale cu totul 
nouă, de auto-inoculaţie şi asupra căria vom avea ocasiunea de a mat 
reveni. 

Pronosticul. Afară de casuri escepţionale, când traumatismul a 
distrus organe întregi Şi deci ocupă o suprafaţă întinsă, în general 
densul este benign şi tinde la, o vindecare spontanată. Sunt însă o mul: 
ţime de circumstanţe cari fac să varieze pronosticul traumatismelor. 

Dar acestea le vom vedea în lecţiunele viitâre din care va de- 
curge şi modul cum trebue să procedăm la tratamentul traumatismelor 
în afară de precauţiunile antiseptice, cart vor rămâne aceleaşi ori-care 
ar fi diateza sau starea, constituţională a rănitului. 

CHESTIONAR 

Definiţia leziunelor traumatice şi gradul lor de acţiune, 
Etiologia. Agenţii mecanici. Corp vulnerant şi vulnerat. Modul cum lucrâză 

aceşti agenţi. Leziune directă şi indirectă. Agenţi externi şi interni organismului, 
Contusianile, plăgile prin întepătură, prin instrument tăios, prin smulgere, 

prin instrument înţepător şi tăetor, plăgile contuse, tâte sunt resultatul aceloraşi 
agenţi mecanici. 

Agenţii fisică. Numărul şi modul lor de acţiune. 
Agenţii chimică lucreză prin desidratare sai descomposiţie. Aplicaţiuni în 

chirurgie. - , | j | | | 

Complicaţiile leziunelor traumatice: diereză, exereză, corpi streini, intoxi- 
caţie, inoculaţie, fracturi, luxaţii. a | 

Anatomia patologică. Pocar traumatice; definiţie, sediii şi importanţa în di- 
viziunsa plăgilor. Plăgi externe, interidre şi intersticiale, 

35,809.—Paf. chirurg. Dr. Î. Kiriac. 11
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Părţile constitutive ale focarului: conţinutul, păreții şi starea părţilor vecine, 

Importanţa zonelor gangrenată, stupefiată şi iritată; fol6se practice. 

Simptomele. I) fenomene primitive locale. a) depărtarea părților care pote î 

temporară şi permanentă; b) durerea, cause, esemple ; c) emoragia, cause şi cir- 

cumstanţele unde pâte lipsi. 

ID) Fenomenele secundare locale. Cicatrisarea imediată şi mediată. Casurile şi 

consecinţa înterzierei ţesuturilor âe a se cicatrisa. 

III) Fenomenele generale. ” 

IV) Fenomenele la distanţă prin sistemul vascular, nervos şi continuitate de 

țesuturi. Esemple. 

Pronosticul. Tendinţă iresistibilă către vindecare afară de anumite împre- 

jurări. 

Tratamentul. Antisepsie şi indicaţiuni speciale pentru fie-care leziune şi stare 

diatezică.



DESPRE TRAUMATISME 

Lectiunea AV. 

- Studiul traumatismelor în raport cu bâlele generale, 

Domnilor, 

Recunosc că ar fi trebuit să fac un studii complect de pansa- 
mente precum de alt-fel se şi obicinueşte adi, şi în umă să studiem 
acţiunea traumatismelor asupra plăgilor; dar acest lucru pe de o parte 
fiind cu totul practic şi dobândindu-se mai bine în spitale, iar pe de 
alta pentru a nu mări prea mult cadrul acestei mici opere, îl am lăsat 
la o parte, 

Voiii reproduce însă lecţiunea mea de deschidere asupra istori. - 
cului pansamentelor care, pe lângă că ne dă o idee destul de suficientă 
pentru îngrijirea plăgilor, este şi în acelaş timp în legătură cu studiul 

ce ne propunem, după cum imediat ne vom convinge. 

lată, acea lecţiune: 

Domnilor, 

Operaţiunea cea mai mare ce ne o putem închipui în chirurgie 

se reduce în definitiv la producţiunea unei plăgi. Or-cât de abil ar fi 

însă chirurgul şi or-cât de strălucită ar fi operaţiunea, daca îngrijirea 

ulteri6ră a plăgei se neglijeză, succesul operaţiunei se compromite iar 

viaţa bolnavului se pâte nimici. 

Şi ca probă avem că, până mai acum câți-va ani, chirurgi în- 

spăimântaţi de numerbsele complicaţiuni ce însoţiau plăgile, nu numai 

că renunţaseră la operațiuni mari, dar se abţineaii chiar şi de la cele 

mici. Chirurgul nu intervenia de cât când era vorba de viaţă şi morte;
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când mâna % era forţată ; şi din nenorocire, adesea operaţia era înso- 

țită şi de mârtea individului. 

Descuragiarea era generală, iar frica coprinsese pe or-ce operator. 

Astă-di, acâstă temere, acâstă neincredere în sine însuşi a dis- 

părut, şi numai prin simplul fapt că s'a stabilit modul cur o plagă 

trebue să fie îngrijită. Astădi, când din pansament s'a făcut o adevă- 

rată ştiinţă positivă, chirurgul, armat de precauţiuni antiseptice, des- 

chide abdomenul, tae intestinele, rezecă ficatul, intră cu mâna în uter, 

privesce în cavitatea cranienă fără ca, cu tâte acestea, să aducă cea 

mai mică vătămare bolnavului. Şi câţi infirmi, graţie antisepsiei, nu 

aii devenit egali cu semenii lor? ba încă, astă-di se fac şi operaţiuni 

de estetică, de complesenţă ! Şi dacă câte o dată operatul more, acesta, 

trebue să, o mărturisim, mai tot-d'a-una resultă din puţina antisepsie 

de care chirurgul s'a înconjurat. 

Cu ocasiunea, deschiderei acestui servicii, ce onorabila Eforie a 

bine-voit a'mi încredința, voii consacra prima mea lecţiune unui mic 

studii asupra pansamentelor antiseptice. Şi acesta pentru două cuvinte: 

primo, fiind-că pansamentul apără sănătatea operatului, şi secundo că, 

am eşit dintr'un servicii eminamente pur, condus de ilustrul mei pro- 

fesor şi şef de servicii dr. Assaky, care, trebue recunoscut de toţi, 

este primul ce cu un zel de ne-descris a pus adevăratele baze ale an- 

tisepsiei chirurgicale în ţară. 

Voiii face dar un mic istorie şi în urmă mă voii opri la pansa- 

mentul ce voii adopta în serviciul mei şi pe car îl vom întrebuința, 

cu toţii pentru a fi o unitate de principii şi de metod. 

IL 

Iştoria, pansamentelor este de sigur tot aşa de veche ca şi lumea, 
căci şi primul om pâte va fi avut o plagă pe care a trebuit să o în- 
grijâscă, 

Nu mai încape însă îndoială, că acum câte-va secole, graţie con- 

stituţiunei individului şi a mediului în care se afla, o plagă se vindeca 
mai mult de la sine, prin forţele naturei, necerând de la om de cât 
o intervenţiune forte minimă : în timpul lui Hippocrate, o simplă sp&- 
lătură cu apă căldicică saii rece, era suficientă, pentru acest; Scop. 

Mai târdii, fie că condiţiunile atmosferice şi viaţa individului se 
schimbară, fie că spiritul de speculaţiune al chirurgilor începu a cresce, 
plăgile încetară a se mai vindeca cu înlesnire. Or cum ar fi, vedem 
că în acest timp medicii încep a recurge la mijloce mai energice, su- 
pra-naturale ; polifarmacia, ia naştere, şi cu dânsa, în persona lui Gal-
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lien şi a succesorilor săi, unguentele cele mai bizare apar în domeniul 
chirurgiei. Pentru fie-care efect ce chirurgul doria să obţie era şi un 
unguent special cu proprietăţi: repercustve, resolutive, sedative, emo- 
lente, maturative sa supurante, detersive, iritamte etc. ete. Astfel, 
găsim în Guy de Chauliac (1300) un unguent regesc-basilicum pentru 
a activa, mersul plăgei; un unguent alfea contra inflamației plăgilor ; 
un unguent apostolicesc pentru curăţire; un unguent de aur pentru 
cresterea cărnurilor şi în fine un unguent cerat pentru consolidarea 
plăgei ete. etc. Dar t6te acestea, plus altele multe, nu făceati de cât 
să complice vindecarea plăgilor de a căror reunire imediată nici că 
mai era vorbă. 

In secolul din urmă, o reacțiune violentă se produse şi al cărui 
resultat fu reîntârcerea la pansamentul plăgilor prin irigaţiune con- 
tinuă de apă rece, susţinută cu mult talent de Jose d' Amiens, Berard 
şi Amussat, 

Dar cu cât principiile se schimbati cu atât confusiunea, devenea 
mai mare, ast-fel că unii chirurgi renunţaseră cu desăvârşire la or-ce 
fel de pansament, lăsându-se a fi conduşi de credinţa lui Paracelse 
(1600) că în corpul uman există un balsam propriii și radical, născut 
în el şi cu el, prin mijlocul căruia o plagi se pote vindeca prin sine 
însăşi. 

III 

Lumea însă începu a studia lucrul mai de aprâpe Şi recunoscu 
că, causa tuturor accidentelor şi a nevindecărei plăgilor este fermen- 
tațiunea,. 

Dar aci autorii se împărţiră în două tabere: unii credeai că fer- 
mentaţiunea resultă din contacţul gazelor aerului, şi în special al oxi- 
genului, cu produsele de secreţiune ; alţii susţineaii că fermentaţiunea, 
este o producţiune, un fenomen spontanat care apare în lichidele or- 

ganice eşite din ţesuturi şi din vase. 

Pentru partisanii acestei din urmă idei, prin nimic nu se putea 

împedica în mod complect putrefacţiunea la suprafaţa plăgei precum 

şi consecințele s6le funeste, de Gre-ce totul era pregătit mai dinainte 

şi trebuia să apară în mod fatal. Or-ce intervenţiune deci era de prisos, 
rămăind ca natura să lucreze singură prin mijlâcele sale. Vedeţi de 

aci consecinţele funeste a acestei teorii şi la ce rol pasiv se reducea 
chirurgul, în detrimentul bolnavului, 

Cei cari susțineau prima teorie, luptaii prin diferite mijlâce, in- 

direct, fără a se ocupa de plagă. Şi totă activitatea lor consta în a,
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sustrage plaga de la contactul gazelor din aer. Se recurge decă la pan: 

samente prin oclusiune patronate de Chassaignac ; la aplicarea directă 

pe plagă de fot de aur, foi de plumb şi diferite alte subsțanţe ; la în- 

locuirea aerului atmosferic prin alte gaze precum acidul carbonic (Le” 

compte şi Demarquay) iar alţii ca Maisonneuve, prin aparate ingeni6se 

merseră, până a provoca vidul (gol) înprejurul plăgilor. 

| Tâte aceste încercări însă remaseră zadarnice căci inflamaţia şi 

complicaţiunile plăgilor nu se putură împedica. 

IV 

In mijlocul acestei nesiguranţe şi decepţiuni; în mijlocul tenta- 

tivelor infructuse de a preveni putrefacţia prin îrmpedicarea gazelor 

de a veni în contact cu plăgile, unii chirurgi începură a se adresa di- 

rect la acestea, din urmă, şi spre marea lor satisfacţie constatară că, 

adăogând dre-cari substanțe ia lichidele organice, fie întroducându-le prin 

gură, spre a, fi absorbite de organism, fie puindu-le direct în contact 

cu plaga, se putea întârzia sai împedeca, fermentația, micşorând în 

acelaş timp întrun mod considerabil mirosul fetid al puroiului. Acesta, 

formâză cel mai mare progres în chirurgie, căci de aci încolo începe 

să nască antisepsia. 
Diferitele baisamuri căpătară reputaţia de substanţe antiseptice 

cari, sub forma de pomadă, se aplicau direct pe plagă. Nelaton, la 

rânâul săi, reînviază pansamentul cu alcool deja, întrebuințat de Dionis 

în 1600; iar Demarquy institue pansamentul cu glicerină. Cu tote ace- 

stea, pansamentele se făcea într'un mod ilusoriii până când, Corne 

şi Demeaux 1858 făcură publicaţiunea unei paste cu bază de gudron 

care dădu nisce resultate remarcabile în tratamentul plăgilor. 

Lemaire studiază mai în special acestă chestiune, şi după ce ex- 

perimenteză cu o emulsiune de coaltar, constată că, acâstă substanţă 

datorea, principalele s6le proprietăţi antiseptice acidului fenic ce con- 

ținea şi ast-fel îl introduse în practica chirurgicală. In urma acestor 

descoperiri ale lui Lemaire care putem dice este promotorul antisep- 

siei, acidul fenic repede începe a se vulgarisa mai cu deosebire în An- 

glia, unde Spence şi Wood îl intrebuinţeză pe o scară fârte întinsă. 

Cu tâte acestea, teoria, exactă a fermentaţiunei nefiind încă sta- 
bilită, antisepsia era resultatul mai mult al unor încercări empirice şi 
prin urmare, modul întrebuinţărei era defectuos, iar resultatele ineficace. 
De aci a urmat, că mulţi din aceia cari utilisaseră, acidul fenic, îl pără- 
siră, într'un mod cornplect şi părea chiar că căduse in desuetudine când,
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profesorul Lister din Edinburg, îl scâse în 1867 din uitarea în care 

căduse. 

Y 

Dar iată, domnilor, circumstanţele în care Lister ajunse să'şi eter- 
niseze numele. - 

Marele Pasteur fu cel dWântâi care a arătat presenţa, în aer a unor 

fiinţe infinit de mici, precum şi rolul ce dânsele jâcă în producerea, fer- 

mentaţiunei. După dânsul, alţi autori mari ca Sehwann, Schultze, Pou- 

chet, Schroeder şi Dusch demonstrară fie-care la rândul lor că aerul, 

trecând pe de-asupra unui fer roşu, sai numai printr'un flacon spălător 

cu acid sulfuric, ori apă, sai filtrat prin vată, era incapabil de a de- 
termina, fermentaţiunea din causă că, microbii erau distruşi prin căl- 
dură, acid sulfuric, sai reţinuţi în mod mecanic de apă sait vată. Mai 

mult, Pasteur a arătat că, aerul încă devine inocent şi atunci, când stă 

într'o imobilitate absolută, căci în acestă situaţie particulele fluide ce 

conţine se depun, graţie propriei lor greutăţi. 

Deci, nu este nici oxigenul, nici ozonul precum nică unul din ga- 

zele ce compun aerul, cari produc fermentația, ci alt-ceva cu totul par- 

ticular, ce plutesce în aer; ceva dotat de proprietăţile vieţei ; ceva care 

constitue o fiinţă organisată, cunoscută sub numele generic de microbi 

saii bacterti. 

Rămânea însă un lucru de demonstrat şi anume că, în lichidele 
organismului ca şi în țesuturile animale, nu există în mod prealabil 
germenul fermentaţiunei precum mulţi ai credut. Pentru a proba ac6- 
sta, Lister a făcut o experienţă, remarcabilă rămasă clasică: a luat o 

butelie astupată, pe care a încăldit'o la 1490 C. în timp de 2—3 ore, 

distrugând ast-fel or-ce materie organică ce ar fi putut conţine. După 

ce desinfectâză glandul unui individ îl pune de urinâză în butelie pe 

care repede o astupă cu un dop de vată. Acâstă butelie conţinând urină, 

este aşezată într'un loc cald, şi constată că, urina, pote să stea în mod 

indefinit fără a suferi cea mai mică alteraţiune ; şi ca probă contrarie, 

avem, că dacă introducem microbi sai ridicăm dopul de vată, fermen- 

tația, imediat începe. 

Vatson Cheyne a arătat şi el printr'o experienţă anal6gă că, pu- 

nând o bucată de carne de la un animal sănătos întrun vas bine ste- 

rilisat, acest ţesut va sta mult timp fără să se altereze. 

Deci, nu există nici în gazuri, nici în lichide sati ţesuturi, nimic 

care să fie capabil de a determina fermentația şi prin urmare nimic nu 

are tendinţă de a fermenta în mod spontanat. Există însă, în aer, în
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apă, în alimente şi în tot ce me înconjoră, nişte ființe vii cari respiră, 

se hrănesc şi se desvolt pe socotela organismului nostru, pe care caută 

a-l distruge pe calea fermentaţiunei. Contra acestor fiinţe microscopice 

deci vom căuta să luptăm apărând plăgile prin pansamente Listeriene, 

susţiind în acelaş timp forţele individului prin medicamente şi combă- 

tând diatesele pentru a putea conduce cu succes acâstă luptă uriaşe ce 
ne este dată de microbi. . 

Iată deci cum Lister, pătruns de marea descoperire a lui Pas- 
teur, precum şi de aceia a lui Lemaire în privinţa puterei antiseptice 

a acidului fenic, stabilesce un modus faciendi de pansament ştiinţific 
care cu drept cuvânt “i-a eternisat memoria. 

VI 

Imediat ce aceste date ştiinţifice fură dobândite, chirurgii pe fie- 
care gi începură experimente cu câte un noii agent cu puteri antisep- 
tice; pe fie-care gi se căutaii mijlâce din ce în ce mai energice pentru 
a, se apăra, economia de o intoxicație mai mult sai: mai puţin repede, 
prin distrugerea microbilor ce aducea fermentația, lichidelor de la su- 
prafața, plăgilor. Câmpul de activitate lăţindu-se forte mult, numărul 
agenţilor antiseptici crescu aşa, de repede în cât lumea fu silită imediat 

să recurgă la o clasificaţiune, grupând în: serii aceşti agenţi după modul 
lor de acţiune. 

Deja Chalvet în 1862, împarte substanţele în 3 categorii : 1) Unele 
cari lucrâză în mod chimic; 2) altele cari lucrâză în mod fisic sait me- 
canic, precum cărbunele, şi în fine în a 3-a categorie introduce întregul 
rest de agenţi antiseptici, având după dânsul, o acţiune modificatrice 
asupra, vitalităței plăgilor ; categorie de sigur forte vagă şi plină de un 
imens necunoscut. 

Giraldts, 1869, a dat o clasificaţie mai clară, putem dice chiar 
mai ştiinţifică. După densul, toţă agenţii antiseptică lucreză, în două mo- 
duri : sai cedând direct oxigenul, ca apa oxigenată, permangantul de 
potasă, etc.; sai în mod indirect, procurând oxigenul prin diferite com- 
binaţiuni şi dedublări chimice ca clorurii, ipocloriţii. Alţii, in fine, ar 
avea de efect de a coagula albumina ca taninul, alcoolul etc. 

Roussin, 1879, admite patru categorii: desinfectante metalice ca, 
sulfatul de fer, de zine etc.; oxzidante chimice, ca, ehlor, iod, brom ; ab- 
sorbante, ca, cărbunele şi antiseptice propriu dis, ca, acidul fenic. 

Astăgi, pentru simplificarea, lucrului ce admite că mai tâte anţi- 
septicele lucreză int”un sigur mod, având insă o dublă acţiune: mai
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întâiii pe cale chimică, distrug tâte materiile vătămătâre prin coagu- 

larea albuminei şi distrugerea, bacteriilor aflate la suprafaţa plăgilor ; 

iar după aceia, exercită o influență asupra fenomenelor vitale ce se 

petrece în plăgi în acest sens că, le excită provocând o secreţiune mai 

abondentă, şi de natură mai bună, împedicând ast-fel tote accidentele 

de septicemie. 

Esperienţele lui Gosselin şi Bergeron, comunicate la Institut în 
1879, sunt fârte demonstrative în acestă privinţă. Puind proporţiuni 

determinate în amestece cu lichide putrescibile, aceşti autori ai ajuns 
la, conclusia, următâre: că agenţi antiseptici sunt eficaci nu numai că 
formeză un obstacol ia propagaţiunea vibrionilor, dar şi prin aceia că 

determină coagulațiunea albuminei. Dinşii ai mai arătat încă un faţt 

de cea mai mare importanţă chirurgicală şi anume că, atât puroiul 
cât şi sângele sunt aprâpe cu desăvârşire împedicaţi de a intra în pu- 

trefacţie aflându-se sub influenţa agenţilor antiseptici. 
Unii autori, basându-se pe faptul că acidul fenic şi alcoolul, coa- 

gulând sângele şi albumina, opresc întru cât-va circulaţiunea şi deci 
întârdie 6re-cum fenomenele de reparaţiune, s'au declarat, contra între- 

buinţărei agenţilor antiseptici. Dar tocmai acestă, întârdiere, acestă 
suspendare timporară a circulațiunei, acâstă frigiditate antiseptică a, 

plăgilor după cum Gosselin o numesce, este, Domnilor, ceia, ce asigură 

antisepsia. In adevăr, vasele r&mâind închise, microbii ce ar fi putut 

scăpa, de acţiunea agenlului antiseptic nu pot intra în sistemul circu- 

lator şi prin urmare avem tot timpul pentru ai urmări în mod com- 

plect şi definitiv. Şi cu atât mai mult acest lucru pare a fi adevărat, 

cu cât Pasteur şi Koch ai arătat că, dacă acidul fenic are o acţiune 

repede asupra microbilor, este însă forte slab contra sporilor pe cari 

nu le putem distruge de cât printr'o soluţie de cel puţin 10%, şi re- 

petată mai multe dile succesiv. De aceia frigiditatea antiseptică a, 

plăgilor este o barieră puternică, ţinând sporele în loc şi înlesnindu-ne 

ast-fel timpul pentru a, le putea distruge. 

Cari sunt acum cei mai puternică antiseptică ce putem întrebuința, 

în chirurgie ? 

După cercetările lui Miquel care a experimentat pe o scară forte 

întinsă, luând pulverile din locuinţe, din spitale, casărmi, şcoli şi chiar 

apa din canaluri pentru a avea bacterii adulte, reese că apa oxigenată, 

sublimatul corosiv şi azolatul de argint sunt acelea cari aii cele mai 

mari puteri antiseptice. După aceia vine: iodul, bromul, chlorulul de 

zinc, acidul thymic, acidul phenique, permanganatul de potasă, alunul 

şi taninul. In a treia categorie intră acidul arsenios, acidul boric, ehlo- 

ralul şi sulfatul de fer cari aii o acţiune mult mai mică. In sfârşit în
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ultima, linie se aş6gă: boraxul, alcoolul, sarea marină, glycerina şi hy- 
posulfitul de sodă. 

In ceia ce privesce pulverisaţiunile cu acidul phenique, acestea nu 
aii absolut, după Pasteur şi Koch, nici o putere, afară numai pote 
dacă le-am întrebuința în soluţiuni fârte concentrate ; şi însuşi Lister 
acum în urmă a renunțat la ele. Singura soluţie de sublimat, ar fi 
după Koch, cea mai bună, căci dinsa este de 800 de ori mai energică, 
de cât acidul phenique. 

Acum vom face o repede descriere a diferitelor pansamente, 
oprindu-ne mai mult asupra acelora ce se întrebuinţieză astădi. 

Dar acesta, domnilor, formeză perida de mijloc, ca să dic ast-fel, 
a istoricului chirurgiei mai ales în acest din urmă secol. In adevăr, 
daca urmărim mersul chirurgiei, constatăm că la început, în prima 
peri6dă, ceia ce a preocupat mai mult pe chirurgi, a fost să devie ade- 
verați artişti în ştiinţă. Ast-fel, Astley Coouper, Brodie, Scarpa, Boyer, 
Dupuytren, Roux şi Lisfranc formsză, figuri măreţe prin îndeletnicirea 
ce'şi ai depus de a pune medicina operatâre pe baze ştiinţifice şi 
positive de anatomie. In acâstă, peri6dă chirurgul nu se ocupa de cât 
de chirurgie; satisfacţiunea sea era să execute în mod sigur, repede 
şi elegant o operaţiune (c4l0, breve et jucunde); de rest însă nu se în- 
grija atâta de mult, lucrurile fiind lăsate mai mult la voia îintemplărei. 
Ambroise Pare nu se sfia a dice: Ei "l-am operat, Dumnedei ?l-a 
vindecat. 

Peri6da a doua aţi v&dut'o în istoricul antisepsiei precum şi din 
lecţiunile precedente 1) în care chirurgii începură a se îngriji de compli- 
caţiunile plăgilor şi căutară prin pansamente raţionale să ducă la un 
bun sfârşit plaga operatorie. 

Acum însă, în timpurile n6stre, vine peri6da, a treia, în care un 
noii câmp de investigaţiuni se deschise, graţie cercetărilor neobosite 
ale eruditului prof. Verneuil. Astă-di este un lucru bine constatat că, 
cu totă operaţiunea Ştiinţifică şi îngrijirea, antiseptică a plăgei, totuşi 
bolnavul pâte să moră; şi de ce? din causa principiilor morbide ante- 
ribre ce se află în organismul său, din causa stărei generale sub stă- pânirea căria se găsește. 

De sigur, dice Verneuil, studiul acesta de şi recent şi inaugurat de puţin timp; de şi numărul autorilor cari *] urmăresc este încă mic, în curând însă dânsul va aduce cele mai considerabile servicii ştiinţei 
2 

Ă 1 . . > 
. . vu - ) O serie de lecţiuni orale asupra antisepsiei şi pansamentelor, făcute cu Ocasia inaugurărei deschiderei serviciului mei în spitalul Filantropia.
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medicale şi artei chirurgicale în special, mai "nainte chiar ca acest 

secol să se isprăvâscă. | 
Socotesc util, domnilor, să ne oprim puţin asupra ce trebue să 

înțelegem prin diatesă şi b6le constituţionale, şi în urmă să începem 

a strebate chestiunea ce ne-am propus. Dar acest lucru va face obiectul 

lecţiunei viitâre. 

“CHESTIONAR 

Consideraţiuni asupra antisepsiel. 
Istoricul pansamentelor de la Eipocrat şi până la Paracelse (1600). 

Intervenţiunea fermentaţiei în evoluţia plăgilor. Credinţele emise pentru 

esplicarea fenomenului şi metodele ce ai decurs, 
Inceputul antisepsiei. Lemaire. Lister. Pasteur. Credinţele moderne. Conse- 

cine şi renaşterea chirurgiei. 
Agenţă antiseptici. Clasificarea lui Chalvet, Giraldăs, Roussin. Opinia mo- 

dernă, Esperienţele lui Gosselin şi Bergeron. 

Puterea antiseptică a fie-cărui agent, după cercetările lui Miquel.



DESPRE DIATEZĂ 

Lecţia XVI. 

Domnilor, 

Incepem adi studiul diatezelor căruia vă rog a'i da cea mai mare 
atenţiune, pentru a judeca mat bine de ideile coprinse, fiind în mare 
parte originale cel puţin în ceia ce privesce modul de a vedea. 

Cuvântul diatesă din dori Înui = dispun, constitui, e tot aşa de 
vechi ca şi medicina şi exprimă prin el însuşi o întrâgă teorie. In 
adevăr, de câte ori a apărut în medicină câte o nouă idee, de atâtea, 
ori cuvântul diatesă represinta o modificaţiune ipotetică în constitu- 
țiunea, materială a unet părţi sai a totalităţei organismului : pentru 
humoriştă, diatesa consta, într'o alteraţiune a sângelui, sai într'o tur- 
burare a umorilor care provoca bâla;: pentru şcdla Italiană a lui Rasori şi cea Francesă a lui Broussais, diateza consta în lazum şi în strictum, 
în astenia şi stenie, în stimulus şi contra stimulus. 

De 30 de ani şi mai bine, autorii neîncetat ai căutat să stabi- lescă în mod definitiv acestă chestiune şi totuşi nu ai reuşit; aşa, că, astă-di unii nici nu mai admit cuvântul diatesă, căutând a înlocui prin cuvintele de predisposiţiune sait bâle constituţionale. | Cu t6re acestea socotesc că e grei să gtergem din patologie dia- teza, care deja şi-a câştigat drepturi destul de mari în ştiinţă. 
Ne vom sili deci a susține acest lucru şi a stabili chiar o linie de demarcaţie între diateză şi b6la constituțională, 
De sigur, lucru nu e uşor, dar totuşi vom întreprinde acest pas. Mai înteiă nu putem tăgădui faptele zilnice pe cari ni le procură clinica şi observaţiunile, şi anume că: Sunt Gmeni cari puşi în aceleaşi condițiuni, unii se înbolnăvese mai cu înlesnire de cât alții; sunt 6- meni la cari un organ Gre-care este mai des afectat, de cât altele, ba chiar acelaş organ este aprâpe exclusiv atins de mat tâte b6lele ce un Gm percurge în diferitele epoce ale vieţei sale; sunt pers6ne cari su-
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feră mai des de plămâni, alții de stomac, intestine, uter, cord, cerebru 

ete. şi ce este mai curios, e faptul că aceleaşi bâle le găsim şi în as- 

cendenţi: copii se bolnăvesc saii mor de aceleaşi cause ca părinţii sai 
colateralii lor. 

Ei bine, fără a pătrunde mai mult spre a căuta composiţia şi 

fenomenele intime a, nutrițiunei celulare, vom qice că diateza, din punct 

de vedere clinic, este acestă predisposiţie a organismului nostru, prin care 

ne facem susceptibili de a contracta o bolă cu sani fără causă aprecia- 

bilă. Germenul sai, produsul morbid ce se află în organism şi "1 pre- 

dispune la diferite bule, este născut în om, venind, de o dată cu densul 
în lume, şi căpătat pe calea eredităţei. 

Dup8 Bouchard, diatesa este o turburare permanentă a nutriţiunei 
care prepară, provcă şi întreţine b6le âiferite ca, sediii, ca, evoluţie şi 
ca proces patologic. 

Or cum ar fi, noi susţinem că acâstă predisposiţie saii turburare 
de nutriţiune este ereditară saii cel puţin congenitală, şi că nu există 

de cât două singure diateze : artritică şi tuberculosă, caracterisate daca, 

voim: cea dintâi printi”o asimilare în plus şi desasimilare în minus; 

iar cea de a doua din contra, printr'o asimilare în minus şi desasimi- 

lare în plus. Dar şi într'un cas şi în altul, echilibrul proceselor nutri- 

tive intersticiale este rupt. : 

Si pâte că reflectând mai adânc asupra celor ce se petrec, sar 

susţine şi mai bine acestă idee. 

In adevăr, la artritici, desasimilaţia efectuându-se mai cu lene- 
vire, combustiunile intersticiale, arderea materiilor azotâse şi idro-car- 

bon6se neputându-se îndeplini în mod complect, vor rămâne în organism 

depunându-se sub formă de grăsime sai urate, constituind tophusul şi 

alte modificaţiuni. Neapărat că acâstă stare de lucruri continuând, nu- 

triţia va începe să, sufere, iar organismul să se încarce din ce în ce cu 

materii inutile cari, daca copleşesc organe esenţiale, pun viaţa în pericol. 

Cu tuberculoşii se întâmplă lucruri inverse. Dânşii nu asimilâză,; 

dânşii nu aduc în mod continuii materii pentru ardere; şi de 6re-ce la 

dânşii desasimilaţia, fiind forte puternică, arderea se face pe socotâla 

proprie a organismului, de unde va resulta şi acel contrast dintre un 

artritic: om gras şi cu aparenţa de voinic, burtos dar pleşuv (!), (din 

causa unei nutriţiuni periferice defectudse) şi un tuberculos: om slab, 

ofilit, uscat, dar cu gene mari, sprîncene late şi gr6se, unghiile mai 

desvoltate, bărboşi şi cu plete lungi, dându-le o pod6bă forte înșelătore. 

Şi tocmai acâstă creştere demăsurată a producţiunilor corn6se arată 

de sigur preponderența actului de desasimilaţie de care e coprins orga- 

nismul. Şi socotesc că tratamentnl tuberculosei prin alimentaţie forţată
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are tocmai scopul de a suplini sai a excita, asimilaţiunea ce se găseşte în 

stare de lângezire, de trândăvie. In or-ce'cas, se introduce materii com- 

bustibile, pentru a scuti arderea organismului însuşi, pentru a preveni 
autofagia, pentru a, înlătura, consumpţia.. | 

lată dar două clase de 6meni, două feluri de ființe diatesice: de 
o parte individi cari consumă mai mult şi ard mai puţin; iar de altă 
parte individi cari ard mai mult de cât consumă. 

Intre aceste două extreme, numai încape îndoială că se pot găsi 
6meni unde echilibrul între forțele nutritive să fie păstrat, şi cari vor 
constitui clasa 6menilor sănătoşi, nediatezici. 

După ce am stabilit existenţa diatezelor, ne vom sili a proba că 
un om nu e susceptibil de a avea în organismul sii de cât germenul 
unei singure diateze; cu alte cuvinte, nu ne putem naşte de cât sai 
artritici sai tuberculoşi. Acâsta de sigur va provoca multe objecţiuni, 
dar nu e mai puţin adevărat că faptele clinice par a fi destul de con- 
chigătâre. Ast-fel: un tuberculos nici o dată nu va fi şi canceros în 
acelaş timp, căci cel puţin ei, n'am observat încă un cancer al limbei 
sai al buzei inferidre pe un om tuberculos, ci tot-d'a-una, pe un artritic. 
Pe de altă parte, varietățile infinite de b6âle de piele ca eczema, ps0- 
riasul etc. formând apanagiul artriticilor, s'a constatat 6re vre-o dată 
pe un tuberculos? şi iarăşi, s'a, vădut vre-o dată o tumoră albă des- 
voltată în articulaţia unui artritic? socotesc că nu, 

In adevăr, iată un artritic care cade Şi'şi produce o contusie forte 
a unei articulaţii. Acest organ se pote inilama, pâte să dea naştere 
unei artrite deformante, unet ankilose ete. dar nici o dată nu va de- 
genera într'o artrită. tubercul6să, într'o tumoră, albă, lucru care în 
mod fatal va lua naştere, daca individul se găseşte sub influenţa, dia- 
tezei tubercul6se. 

Deci, fără a mai căuta să multiplicăm exemplele, putem conchide 
că cine e tuberculos nu are cancer ; precum de asemenea cine e can- 
ceros nu va avea şi lupus saii or-ce altă bâlă de natură tubereul6să. 

Probabil că, vor exista, escepţiuni, dar acestea le vom considera 
ca stări patologice bastarde, căci e lesne de înţeles că un artritic, de- 
biiitându'şi continui organismul sai inoculându'l direct cu un virus, 
pote forte uşor să devie şi tuberculos, precum de asemenea un om cu totul sănătos şi fără nici o diateză, pus însă în condițiuni rele de trai, pote deveni și artritie şi tuberculos Şi or-ce alt. Dar acestea constitue o clasă a, parte de bule dobândite, de bâle resultate din debilitatea Şi sleirea organismului, şi cari nu aii nimica de a face cu diatezele ast-fel cum ni se presintă în mod natural, 

Venim acum la bâlele constituţionale. Acestea, de şi aii multe
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puncte de întâlnire cu diatezele, le deosebim însă de ele prin aceia că 

germenul morbid nu e născut în organism ci căpătat în timpul vieţei. 

Cu alte cuvinte, diateza, este o intoxicație ereditară a organismului, pe 

când b6la, constituţională este o intoxicație dobândită. Diateza, . daca, 

mi se permite expresiunea, este o moşie lăsată de la părinți, pe când 

bola, constituțională este o moşie cumpărală de noi înşine! Ne naştem 

tuberculoşi ca diatezici; devenim însă sifilitici, alcoolici, paludici eţc. ca 

constituţionali ! Dar şi întrun cas şi în altul, organismul nostru este 
impregnat în totalitatea sea de germenul ;morbid, impregnare repre- 

sintată de vechia expresie prin morbus totius substantiae sai prin pan- 

patie, cuvânt introdus de Verneuil. 

Ni se va obiecta însă că precum ne naştem artritici şi tubercu- 

loşi, tot ast-fel ne putem naşte şi sifilitici şi deci n'ar fi nică o deose- 

bire între o bâlă constituţională şi diatesică. 
Aci iată ce răspundem : Pentru a da naştere unui copil sifilitic, 

se cere neapărat ca tată! sai mama să aibă în ei virusul sifilitic în 

t6tă puterea, lui. In adevăr, observaţiunile aii probat că copii se nasc 

sifilitică când părinţii se află în peri6da secundară, căci atunci sifilisul 

e mai puternic; pe când din contra, ajunşi în peridda terţiară, sifilisul 

pare a'şi perde din puterea, sea şi atunci copii nasc mai mult scrofu- 

loşi de cât sifilitici. 

Nu este însă tot ast-fel cu diatesa tuberculosă: căci aci nu e ab- 

solut necesar ca ei să fiii tuberculos spre a naşte un copil tuberculos, 

ci e destul să am numai predisposiţia la acestă b6lă. Şi probă este 

că poţă fi chiar sănătos, şi să faci un copil tuberculos daca în familie 

există acestă diateză ; lucru care în sifilis nu se constată, căci dânsul 

cere transmiterea directă a virusului de la tată sai mamă la copil, 

iar nu pe calea eredităţei ascendente sau colaterală ca în tuberculosă. 

Nu ştii daca; am reuşit în scopul propus; r&mâne ca d-vostră 

să complectaţi lacunele ce vor fi rămas, convinşi fiind cu toţii că, ches- 

tiunea, e în adevăr forte delicată şi grei de resolvat. 
Conchidem însă că admitem numai duu& diateze, având fie-care 

ramurele sale şi manifestându-se în mod cu totul diferit. 

Iată acum capitolele de bâle ce avem să studiem paralel cu le- 

ziunile traumatice : 
I) Bâle diatesice în cari intră: Artritismul (goutta, reumatismul, 

erpetismul şi cancerismul). Tuberculosa, cu scrofulosa, limfatismul ete. 

II) Bâlele constituţionale saă prin intoxicație: Sifilisul, alcoolismul, 

paludismul, saturnismul, mercurismul şi morfinismul. 

“ II]) Bâlele cronice: individi diabetici, albuminurici, cardiacă, epa- 

tici, mefretici şi cerebrali.
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IV) Bâlele acute de diferite feluri şi a diferitelor organe. 
V) Etatea înaintată ca stare generală permanentă, caracterisată 

prin degenerescenţe diferite ale viscerelor ca: steatose, sclerose ete. 
VI) In fine stările numite de Verneuil fisilogice pasagere ca: 

graviditatea, puerperalitatea, anemia acută (9) etc. 

Momnilor, 

Acest studiii de cea mai mare importanţă, a relaţiunelor ce există 
între leziunele traumatice şi bâlele generale, se datoreşte, putem dice 
exclusiv, prof. Verneuil. Totuşi, din însăşi declaraţiunile sale reese 
că, deja unii autori contimporani ai interv&qut, lucrul şi chiar au 
atras atenţiunea asupra acestui fapt. 

Astfel, Delpech 1829 şi Bouisson 1839, aii descris emoragii trau- 
matice intermitente observate pe unik operaţi atinşi de paludism, emo- 
ragii ce nu s'aii putut opri de cât prin preparaţiuni de quinquina. 

In 1845, un autor Engles Norman Chevers, cercetând causele mor- 
talităței după operaţiuni în spitalele din Londra, ajunge la acestă ob- 
servaţiune importantă că mai toți acei operaţi morţi, aii presintat al- 
teraţiuni grave ale rinichilor, ficatului sai splinei. Malgaigne, făcând o 
analisă a acestei lucrări pe care a şi publicat'o în jurnalul stă, a de- 
clarat că lucrarea, lui Norman este una din cele mai remarcabile opere 
ce a putut produce medicina, Englesă în acea epocă. 

In 1864, Marchul de Calvi publică frumâsa sea carte asupra ac- 
cidentelor diabetului şi arată gravitatea celor mat mici Tăniră asupra 
glicosuricilor. Dânsul, prin acâsta, confirma, o idee deja emisă de Lan- 
duzy din Reims, care susţinea că diabeticii erati pentru chirurgi un 
adevărat noli me tangere. 

In 1867 Sir James Paget publică în mod clar şi categoric rela- 
țiunea strânsă ce există între resultatul operaţiunilor chirurgicale şi starea de sănătate anteridră a bolnavilor. 

In fine Verneuil se ocupă cu cea mai mare ardâre de acâstă chestiune, Şi la, primul congres internaţional ţinut la, Paris, comunică o notă despre influența, stărilor diatesice asupra resultatului opera- ţiunilor chirurgicale. 

De atunci, pe fie-care zi materialurile se acumuleză, şi astăzi chirurgii din tâte părţile continuă opera, începută de ilustrul profesor Verneuil. 
Conclusiunile la care a ajuns acest mare observator Şi clinician consumat, de şi formulate ca să zice ast-fel repede, totuşi le-a, făcut
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cu atâta, pătrundere de spirit, în cât mai nimic nu s'a putut adăoga, 
remăind nestrămutate ca şi nişte legi stabile. 

lată în adevăr aceste conclusiuni. 
D) Terminaţiunea traumatismelor aceidentale sait chirurgicale este 

dominată, de starea constituţională a individului rănit. 
11) B6lele anteridre ale operatului, modifică adesea întrun mod 

răi mersul plăgei operatorie, şi favorisâză în mod simţitor prin acâsta 
invasiunea accidentelor şi complicaţiunilor traumatice. 

III) F6rte adesea plaga operatorie are o acţiune rea asupra bâlei 
constituţionale: o provâcă, când e în stare de germen; o reaprinde 
când este stinsă; îi accelerâză soluţiunea, în mod progresiv ; agravâză 
localisaţiunile vechi şi în fine grăbeşte câte o dată, desnodământul fatal. 

IV) In fine, în condițiuni egale, pronosticul operaţiunilor este 
tot-d'a-una mai grav la diatesici de cât la indivizi sănătoşi ; el este 
tot-d'a-una nesigur, serios, greii de prevădut, din causă că prin nimic 
nu putem prevede în mod sigur, nici deviaţiunile posibile ale proce- 
sului traumatic, precum nici răsunetul funest al traumatismului asupra 
organelor de mai puţină resistenţă, creată mai dinainte de bsla con- 

„ stituţională. 
Iată D-lor tabloul sombru, trist şi descurajetor ce ne oferă pro- 

fesorul Verneuil în urma profundelor sale cercetări şi observaţiuni. 
Zic trist şi descurajetor căci, conformându-ne acestor conclusiuni, ar 
trebui să abdicăm de la chirurgie. Căci cu drept cuvânt am putea 
să ne întrebăm: ce om pâte fi acela care să nu aibă într'ânsul o 
diateză, să nu fi căpătat o b6lă constituţională, sai să nu aibă un 
organ în interiorul săii mai slab ? De sigur nimeni, căci acâsta ar fi 
ca şi cum am căuta să găsim un om fără nici un păcat! Şi tocmai 
pentru acest cuvânt inimicii lui Verneuil îl acusai că voeşte să des- 

curageze pe chirurgi, predicând pretutindeni şi tot-d'a-una abstenţiunea, 

restrângând chiar până la o complectă stergere câmpul medicinei 

operatorie. 
Ei bine nu este adevărat, căci numai graţie acestor cercetări 

chirurgia datorește succesele sale. Când vom gti că nu e destul să 
operăm şi să pansăm, ci să cunbştem în adâncimea lui organismul 
operatului, atunci vom fi scutiţi de decepţiuni, de surprisele desagrea.- 

bile şi de mustrare de conştiinţă că în loc să vindecăm am nimicit 
un om. Când vom şti influenţa diateselor asupra plăgilor operatorii, 

vom şti când să intervenim, când să amânăm operaţia sau când să 

ne abţinem cu totul. Atunci vom şti să anunțăm pericolul, să pre- 

venim familia şi să nu rămânem surprinşi şi înspăimântați — prea, 
târzii — de un desastru neprevădut. In fine, numai în aceste condi- 

35,8%09.— Pat. chirurg. Dr. Î. Kiriac. 19
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ţiuni vom avea un resultat operatorii bun, fără temere de a ne com: 
promite nici pe noi nici arta chirurgicală. Deci, departe de a ne 
încrucişa braţele, vom interveni şi vom interveni cu folos aducând 
servicii reale bolnavilor, făcând să prospereze chirurgia, 

Vom opera deci pe diatesici; nu vom lăsa pe un scrofulos să 
se sleiască în abondenţa, supuraţiei ; nu vom lăsa pe un diabetic să 
moră de un anţrax; nu vom lăsa pe un tânăr să se stingă având 
o sdrobire a unui membru; vom ridica o parte gangrenată ; vom 
opera pe un septicemic; vom scăpa pe un om de hernie strangulată, 
de oclusie intestinală; vom opri emoragiile mortale, în fine vom face 
chirurgie înaltă pe scara cea maj întinsă, dar o chirurgie prudentă, 
reservată şi ştiinţifică. 

Cunoştinţa aprofundată a diateselor, Domnilor, este zice Verneuil 
de un folos aşa de evident, în cât; ar părea banal dea o mai reaminti, 
şi cu tâte acestea sunt aşa de puţini chirurgi cari o observă cu o 
rigore suficientă. 

lată câte-va exemple relatate în operile lui Verneuil: Jobert de 
Lamballe operase de mai multe ori o fistulă penienă dar fără să fi 
reuşit vre o dată, când află că pacientul era sifilitic. Imediat se 
institue un tratamerit specific şi îndată noua autoplastie fu încoronată 
de succes. | 

Un bolnav zice Verneuil, mi se presintă cu un flegmon în 
aparenţă forte simplu ; îl debridez. Marginele incisiunei însă se sface- 
l6ză, mortificaţiunea, se întinde în fie-care zi, iar starea generală se 
agraveză în aceiaşi proporţie. In fine recunosc glicosuria; prescrit 
tratamentul apropriat ; gangrena se opreşte, escharele cad, plaga se 
curăţă şi bolnavul se vindecă. 

Cu acâstă ocasiune îmi permit a vă relata Şi unele observaţiuni 
proprii. 

Acum 4 ani vine în serviciul d-lui prof. Assaky un oficier de 
la, intendență, afectat de o gangrenă uscată a celui de al II-lea, deget 
la piciorul drept. Cu câte-va luni înainte fusese deja amputat; la spi- 
talul militar de degetul cel mare. Bolnavul a fost vă&dut chiar şi de 
prof. Trâlat. După ce se ridică organul gangrenat, tocmai când ne 
aşteptam ca cicatrisarea să se termine, constatăm un noii început 
de gangrenă. Bolnavul nu era nici 'diabetic, nici albuminurie; era însă sifilitic şi ca probă a fost că în urma unui tratament ad hoc a eşit pe deplin vindecat, făra intervenţiune chirurgicală, 

| Sunt vre-o 6 luni când fui chemat la un comerciant care avea o mică, adenită supurată. Fără să *] ating, îi prescriii nişte spălături antiseptice. A doua zi marginele orificiului se sfăcelâză, puţin, şi în
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timp de 48 de ore gangrena se întinde în mod colosal. Fac operaţia 

de urgenţă, ridicând pachetul ganglionar cu Paquelin. Bolnavul era 
diabetic, şi prin bromur şi alcaline nici o urmă de gangrenă n'a mai 

apărut, iar bolnavul sa vindecat. 

Acum am în căutare un om forte robust. care mi se presintă 
cu un şancăr, oferindu'mi tâte caracterile unui sifilis îndurat. Ii pre- 

scrii tratamentul. După o săptămână, cu tâte îngrijirile cele mai minu- 
ți6se, bolnavul nu merge bine. Constat un început de gangrenă al ulcerului, 

şi în două dile blaia un caracter forte ameninţător: tot ulcerul e gan- 
grenat iar penisul edemaţiat şi de o culdre lividă. Bolnavul e cuprins 

de nişte dureri atroce ; imediat îl cloroformez şi fac cauterisaţiuni cu 
Paquelin întinse şi profunde. Cu regret însă constat că după 4 dile 

bâla nu presenta un aspect benin: gangrena avea, noi tendinţe a se 
întinde. Suprim ori-ce tratament; constat zahăr în urină; dai 4 grame 

de bromur pe di şi un litru de Vichy şi spre marea mea satisfacţiune 
bolnavul adi e vindecat. 

Un alt cas iarăşi forte important este următorul. Acum un an 

sunt chemat de un bolnav ce poseda în dosul urechei stângi un mic 
orificiu fistulos. Din antecedente am credut cu probabilitate că era 

vorba de un vechi kist sebaceui supurat. Il deschid mai larg, răzui 

bine punga şi-l pansez cu mici bandelete muiate în acid fenic 109/0. 
Plaga avea un aspect din cele mai frumâse, plină fiind cu muguri 

cârnoşi de bună natură. Tocmai însă când era vorba să se închidă 
definitiv, procesul de reparaţie este întrerupt. Mai târdiii, vădând că 

vindecarea, nu se obţine, deschid din noi, examinez cu atenţiune, nu 

văd nimic, ard fundul cu Paquelin ; iarăşi merge bine, dar iarăşi la fine 

vindecarea se opreşte. Bolnavul fiind anemic, admit că e scrofulos; îi 

dau unt de peşte, arsenic etc. In fine am întrebuințat întregul arsenal 

de antisiptice şi caustice, şi iarăşi după noi deschideri, când credeam că 
vindecarea e sigură atunci un noi şi mic traiet fistulos rămânia. 

Bolnavul a fost vădut şi examinat de toţi chirurgii, dar nimeni 

ma. descoperit nici cea mai mică urmă de sifilis. 
După 9 luni de căutare, cu tâte că nu era sifilitic şi nici că a 

avut vre-o dată şancăr—după declaraţia sa—totuşi lam rugat să ia 

un tratament specific pe care i V!am dat, vă mărturisesc, mai mult 

ca, încercare, ca piere de touche şi pentru că nici nu mai aveam ce 

să-i dau (!). | 

Lucrurile ai început să se amelioreze, iar bolnavul din slab. şi 

anemic ce era, acum e într'o stare înfloritâre; ia 4 grame de ioâur 

pe di şi rana e complect cicatrisată. Aci de sigur a fost vorba de un 

sifilis necunoscut sai chiar pote şi de un sifilis ereditar.
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Eată dar rolul diateselor şi fol6sele ce tragem din cunoştinţa lor. 
Acum nu ne rămâne de cât să vedem cum şi când trebue să 

facem o operaţiune. 
După Prof. Verneuil, diferitele diatese şi afecţiuni generale pre- 

sintă trei faze deosebite, faze forte important de cunoscut din punctul 
de vedere al probabilităţei acţiunei traumatismului asupra starei ge- 
nerale, saii a acestia asupra traumatismului, 

Prima fază este discrasia care se caracteris6ză printr'o altera- 
țiune necunoscută a umorilor. Dînsa, deşi represintă o stare morbidă 
a individului, deși pote ori-când să deschidă scena diatesei, dar pote şi să r&mâe ascunsă, latentă în mod etern, fără să-şi manifeste pre- senţa prin nici un indicii. 

Ast-fel, un om bine condus, de şi tuberculos prin diatesă, pâte însă să'şi ţie în loc acestă, predisposiţiune şi Să'şi conserve tote or- ganele în perfectă sănătate până în cele mai adânci bătrâneţe. Er bine, în asemenea condițiuni ne este permis să întreprindem o opera- țiune, de 6re:ce experiențele ai arătat că, bolnavii aflaţi numai în pe- ri6da discrasică pură, pot suporta operaţiunile tot aşa de bine ca Şi or-ce om sănătos. ȘI chiar daca prin traumă deşteptăm întru cât-va, diatesa, aceste manifestaţiuni în general sunţ puțin grave şi chiar pasagere, fără să împedice mersul regulat al procesului reparator. 
A doua fază sunt leziune/e periferice a organelor de o importanță mai secundară, leziuni apreciabile chimistului şi anatomo-patologistului. Aci, de şi operaţiunea pâte să fie mai gravă, din causă, că lucrând în țesuturi, sisteme şi organe bolnave, traumatismul pote să aibă un re- sunet asupra organismului, totuşi şi aci ne este permis să intervenim, căci vom face o operaţiune utilă Şi chiar indispensabilă. Iată câte-va exemple: Să ne închipuim un om tuberculos care nu ne oferă din diatesa, sea, de cât o tumoră, albă, un testicul bolnav, o carie a. 6selor etc. EX bine, pe acest bolnav î] vom opera, ridicându'i organul atins ; şi prin acâsta îi vom aduce un servicii colosal împedecând infecţiunea, organismului, ţinând în loc mersul diatesei prin distrugerea focarului infecțios. Un alt esemplu: un discrasic cu leziuni periferice, e coprins de 

suntem obligaţi a'i opera chiar de urgenţă, căci numai ast-fel le putem scăpa viaţa. 

Nu este însă tot ast fel când ne aflăm în faţa periddei a treia, peri6dă de leziuni viscerale, de organe indispensabile vieței, peri6dă de | cachexie, de consumpţie. Aci, pericolul este din cele mai mari, căci cea maj mică, plagă operatorie p6te să fie punctul de plecare al celor mai înspăimântătâre complicaţiuni. In adevăr, asupra, unuj diatesic cu ficatul
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bolnav, cu rinichii alteraţi, cu cordul degenerat săi cu plămânii ca- 

vernoşi, ecoul traumatismului resună cu atâta putere, în cât adesea 

ori mortea se produce în mod instantanat în mod fulgerător chiar în 
urma unei simple sondări. De aceia în asemenea casuri operaţiunea 

nu este nici permisă, nici utilă nici indispensabilă. Singurul lucru ce 

ne rămâne este abstențiunea absolută, căutând prin mijlâce dulci şi 
inofensive să alinăm suferinţele celor ce trebue să m6ră. 

Vom vedea însă în lecţiunile viitâre că, înconjurându-ne de pre- 

cauţiuni mari antiseptice, putem întreprinde şi pe nişte asemenea, dia- 

tesici operaţiuni ce vor fi încoronate de succes. 
Acestea sunţ, domnilor, consideraţiunile generali asupra trauma- 

tismelor şi diateselor. 

In lecţiunea viit6re vom continua studiul fie-cărei bâle în parti- 

cular, pentru a, vedea modul cum ele se comportă cu traumatismele, iar 
acestea cu dânsele. 

CHESTIONAR 

Istoricul traumatismelor cu bâlele generale. 

Diatesa considerată în diferitele epoce. 

Definiţia. Opinia autorului aâmiţând numai două diateze: aatritică şi tuber- 

culosă. Caracterele clinice şi anatomo-patologice. 

Faptele prin cari se stabileşte că un om nu pote avea ambele diateze de 

o dată. Escepţiune pentru bâlele dobândite în urma debilitărei şi sleirea orga- 

nismului. 

Deosebirea între diateză şi b6lă constituţională. Partea esenţială a chestiunei. 
Diferitele bâle cari intră în diateză, în cele constituţionale, cronice, acute etc. ce 

vor fi studiate în raport cu traumatismele. 

Observațiile lui Delpech, Bouisson, Norman Chevers, Marchal de Calvi, Sir 

James Paget, Verneuil, cari pe rând ai contribuit la acest studiu. 
Cele patru conelusiuni ale lui Verneuil. Fol6sele practice ale acestor cuno- 

ştințe. Diferite esemple streine şi ale autorului, 

Cele trei peridde în diateză: discrasia, leziună periferice şi leziuni viscerale 

formând cachexia. Caracterile fie-căria şi modul de a lucra cu fie-care din ele. 

Operaţiunea permisă, utilă şi indispensabilă. 

Casurile în cari se recomandă abstenţiunea absolută.



DESPRE BOALELE DIATESICE 

Lecția XVII, 

Domnilor, 

Mai n'nainte de a intra în studiul traumatismelor în raport cu fie-care b6lă din grupurile ce am stabilit, am crezut de cuviință să, alipesc în acelaş timp şi câte un mie tabloii conţinând caracterile cli- nice ce inprimă individului nişte asemenea, bâle. Şi acesta am făcut'o pentru două cuvinte: întâi, că avână deja, cunoştinţa, lucrului, vom ști mai bine să interpretăm fenomennle ce vor decurge din acţiunea trau- matismului; iar al doilea, că nu vom rămâne surprinşi de nimic, ştiind la ce trebue să ne aşteptăm ; ba încă, putem lua şi Gre-cari precauţiuni pentru a evita pe cât posibil apariţiunea unor asemenea lucruri, 
Incepem dară cu artritismul. 
1) Artritismul. — Artritismul, luat din punct de vedere clinic, este o b6lă constituţională, necontagi6să, caracterisată prin tendinţa, la formațiunea, unui produs morbid numit tophus şi prin afecţiuni va. riate ale pielei, aparatului locomotor şi a, viscerelor, afecţiuni termi- nându-se în general prin resoluțiune. 
lată de ordinar după ce caractere putem cunâşte pe un artritic: Transpiraţiune exagerată mai ales pe cap, Subţiori, picidre, mâini şi organele genitale; căderea prematură, a părului, tendință la obositate şi constipaţie. Artriticii suferă de migrene, de congestiuni la cap, de epistaxe, de turburări ale vederei şi auzului, ţiuituri Şi vâjieturi de urechi. Dânşii, în general robuştă, aii mâncărimi de piele manifestate prin exzemă, ertieme, edem al articulaţiilor, urticaria, zona ; fârte des sunt cuprinși de furuncule, antraxe, erpes etc. Acesta este în scurt tabloul clinic al artriticului adăogând că mai tot-d'auna sunt Şi emoroidari. Un artritie pote fi gutos, reumatisant sati erpetic. Gutta s'a numit astfel pentru că se credea, că, provine din depunerea,
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unei picături, (unei goutte) de humbre iute, acră, pe suprafeţele articulare. 

Guta, este caracterisată prin infiltraţiune uratică a ţesuturilor puţin 

vasculare şi în special a ţesuturilor cartilagin6se şi fibrose. 

Guta, b6lă extrem mobilă şi variabilă, se pote presenta . sub 

două forme ; acută şi cronică. In primul cas, o articulaţie sai chiar 

mai multe sunt coprinse de odată de o durere arzătâre şi lancinantă, 

însoţită de roşiaţă, umflături şi tensiune articulară. Acesta constitue 

accesul de gută care după 8—10 zile în general dispare. 

Mai adesea însă Guta începe da dreptul în mod cronic având 

ca sediu de predilecţiune degetul cel mare de la picior. Acest organ 

începe a fi încercat de dureri intermitente dar câte o dată forte vii, 

apărând mai ales în timpul nopţei. In mod treptat guta copleşeşte 

şi cele alte articulaţii, dar în general pe cele mici dând naştere în liga- 

mentele fibrâse la deposite de uratde soăă, formând nişte concrețiuni 

solide în jurul articulaţiilor numite tophus. (tuf, un fel de pietricică 

albă.) 

Când acestă afecţiune rămâne stabilită la picidre se numeşte 

podagră; daca ocupă genuchiul ia numele de gonagră; iar chiragră când 

se află pe mână. Gutoşii mai ales în urma unui acces aii urina, roşie, 

densă, lăsând să se depue mult acid uric sai nisip de urat de amo- 

niac, de unde şi predisposiţia lor la calcule. N | 

Reumatismul (osăua-fluxiune) este mai cu deosebire caracterisat 

prin leziunile profunde ce provâcă în articulaţii, putând merge până la 

distrugerea, cartilagelor, ligamentelor şi suprafeţelor os6se al căror re- 

sultat este : ankilose şi deformaţiuni iremediabile a articulaţiilor. De 

o formă acută sait cronică, reumatismul pote fi mono saii poliarticular. 

| Erpetismul este mai ales caracterisat prin aceia că diatesa ar- 

vritică se manifestă mai mult pe piele şi mucâse formând dartrele, 

pe când articulațiile în general sunt respectate. 

Fată tabloul unui erpetic, adult dat de Lancereaux: Om uscă- 

țiv, nervos, iute, alergător, activ, daca nu cade în ipohondrie. Desvol- 

tarea organismului încă nu s'a terminat, şi deja fenomenele bătrâneţei 

apar: Mai întâiii vine un fel de pitiriasis (mătr6ţă) a pielei capului, ce 

aduce atrofia bulbului pilos şi care fineşte prin a determina căderea 

mai mult sai mai puţin complectă a părului din regiunea anteridră 

şi superi6ră a capului. Acâstă calviţie ce se arată chiar la etatea, de 

20 ani este limitată numai în regiunile sus menţionate, pe câtă vreme 

în părţile laterale şi la basa craniului există o corână de păr adesea 

i acesta albit în mod prematur. Osele şi muschii de ordinar forte 

bine desvoltaţi; țesutul celulo adipos însă forte puţin pronunţat; de 

aceia cei mai mulţi erpetici sunt slabi şi subţiri, dar Omeni puternici ;
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cei nu devin graşi de cât la o etate înaintată. Cână sunt copii ai 
turburări spasmodice ale larinxului şi bronchelor; când sunt tineri aă 
migrene, accese de astmă, spasmuri vesicale, mâncărimi şi bâle de 
piele, poliurie, gravelă şi calcule. Când ajung la etatea de 40 ani, încep 
durerile articulare şi o leziune proprie a sistemului circulator cunos- 
cută sub numele de arterio-sclerosă, mai ales a rinichilor şi cerebrului, 
de unde fenomene de ischemie, ramolire şi emoragii cerebrale ; apariţiu- 
nea unei albuminurii adesea pasageră şi intermitentă dar ce multe ori 
persistentă. In fine, când sunt bătrâni încep a avea tuse opiniatră, tra: 
cheite şi bronchite cronice însoţite de o expectoraţie abondentă, mucâsă 
saii muco-purulentă; mortea lor obicinuită, este ramolisementul ce- 
rebral. 

Tâte aceste bole Domnilor, presintă, în evoluţiunea lor cele trei 
peri6de despre cari deja am vorbit Şi cari sunt: peri6da de discrasie, 
de leziuni a organelor periferice şi de leziuni profunde a organelor 
viscerale esenţiale vieţei. 

După Verneuil traumatismul pâte să aibă I) o acţiune bilaterală 
şi reciprocă asupra diatesej sasi II, o simplă influență unilaterală. A. dică: o plagă după ce destâptă diateza, acesta la rândul săi are resu- 
net asupra plăgei; pe când în casul II, nu avem decât sui redestep- 
tare de diateză, sait o schimbare în mersul plăgei. Etă câte-va, esemple 
luate din acest autor: 

O femee de 35 ani fu coprinsă de simptome de ernie strangu- 
lată pentru care a fost operată. A doua zi chiar după operaţie se de. 
clară o cistită violentă cu retenţie complectă de urină, Şi dureri vagi 
în regiunea rinichilor. Prin sondă, se extrage o mică cantitate de u- rină, frte mult colorată, încărcată de mucus şi deposite de urate în abondenţă. 

Două zile după apariţiunea cistiței, plaga devine fârte durer6să, şi ia un aspect urât: marginile se tumefiază şi sunt coprinse de o ro- şiaţă, lividă simulânăd un erisipel. 
După 8 zile totul întră în ordine. Bolnava declară că cu 4 ani înainte, fusese atinsă fără causă, cunoscută de dureri în rinichi şi îpo- gastru, însoţite de micţiuni forte penibile şi deposite în urină de mucus şi sedimente. Acest atac dispăruse încet, dar fără să lase vre o urmă, 

Iată dar o bolnavă care nu a avut de cât acest singur stigsmat al artritismului, ce după 4 ani, în urma unei operaţiuni, a fost redeş- teptat influenţâna şi el la r6ndul s&ă plaga, operatorie; deci, acţiune dublă şi reciprocă. 
”
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II) Redeşteptare simplă de diatesă fără răsunet asupra plăgei (in- 

fiuenţă unilaterală). 

Un tnăr de 24 ani, lucrător, îşi sdrobeşte piciorul. Refusând a, 

i-se face amputaţia, se scot eschilele, se reguleză plaga şi se pan- 

ssză cu bandagiii Guerin. Totul mergea bine, sănătatea părea restabi- 

lită, când după două luni, bolnavul de o dată e coprins de un reu- 
matism articular acut ce copleseşte ambii genuchi, câtele şi pumnul 

stâng. Acâstă redeşteptare de diatesă a durat trei septămâni fără să 

fi exercitat cea mai mică influenţă asupra plăgei, care merse fâră nici 

un accident către vindecare. 
Dar câte o dată diatesa artritică nu “şi trădeză existenţa de cât 

printr'o simplă încărcare a urinei de urate. 

Verneuil zice: Când un bolnav nu este nici alcoolic nică epatic, 
şi că urina sea a doua zi după operaţie conţine deposite mari de urate, 

putem să afirmăm cu siguranţă că acel om este artritic. 
În general trebue să ştim că manifestaţiunile diatesice provocate 

de traumatism în mod neasteptat, fără nici. o preparaţie a economiei, 

sunt de o durată relativ scurtă şi de o intensitate mult mai mică de 

cât cele cari vin în mod spontanat. Cu tâte acestea, în scrierile lui 

Verneuil găsim o observaţiune în care în urma unei traume sa des- 

voltat două manifestaţiuni patognomonice de artritism, şi ai fost 

de o intensitate şi tenacitate excepţională. Etă casul: 

Un om de 30 ani, fără să fi suferit vre-o dată de dureri ru- 

matismale, sai nevralgice, nici de vreo altă bâlă, cade dintr'un va- 

gon călare pe un tampon producându'şi o contusiune forte a perineului, 

ce fu însoţită de dureri vii, tenesm vesical, ematurie şi echimose 

forte întinse. Cu tâte aceste complicaţiuni bolnavul mergea bine. A 

zecea, zi fu coprins de nişte dureri violente în regiunea renală dreptă, 

cu vărsături şi tenesme vesicale, în fine tâte simptomele unei colici 

nefretice; şi în adevăr, după 3 zile bolnavul urinând a dat afară un 

calcul destul de gros. Dupe alte 5 zile este coprins de o febră forte 

întinsă şi de o umflare durerâsă a genuchiului drept; acesta nu era 

de cât un rumatism articular care începea, şi ca probă e că imediat 

tâte articulaţiele fură prinse şi de cari bolnavul a zăcut patru luni. 

Ba ce e mai mult, bolnavul a rămas cu o sensibilitate extremă la 

recidive, asa, că cea mai mică răceală, cea mai moderată oboseală eraii 

suficiente pentru a da loc la manifestaţiuni durer6se. A mai avut 

după aceia încă alte patru atacuri forte violente. 

In fine un alt cas forte important este următorul : 

Un tânăr de 32 ant intră în serviciul prof. Verneuil cu plăgi 

contuse ale mediului şi indicelui de la mâna drâptă de cari după o
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“lună” s'a; vindecat, cieatrisarea fiind complectă. După puţin timp, bol- 
navul, fără, causă cunoscută e coprins de o angină violentă însoţită 
de adenită sub-maxilară supurată care se deschide larg. In acest timp 
însă, degetele odinidră bolnave se tumefiază, cicatriţele devin roșii şi 

-lucitâre ; era vorba de o dactilită generalisată. După acesta apare un 
reumatism acut a tutulor articulaţiilor jumătăţei superidre a corpului, 
însoţindu-se chiar de o pericardită. După 10 dile, degetele se desum- 
flară şi totul mergea bine; când după alte 15 dile, bolnavul e coprins 
din noii de un atac de reumatism însă de astă, dată al membrelor in- 
feridre şi fără dactilită. 

Numai vorbim, D-lor, de accidentele şi plăgile operatorii venite 
pe un artritic aflat în perioda III a diateset. Aci complicaţiunele şi 
de o parte şi de alta sunt forte mari. In adevăr, putem observa fe- 
nomene din partea cordului şi mai ales a rinichilor, aşa, de grave în 
cât pot compromite viaţa în scurt timp. Plăgele de asemenea a ten- 
dinţă de a deveni infecţi6se şi a se complica, de flegmâne, erizipele 
piemii ete. fiind dată natura microbienă a artritismului. 

Gutta când e în peri6da ântâii nu are influenţă rea asupra, mer- 
sului reparator al plăgilor. Cel mult daca, observăm 6re-cari dureri în locul lezat; şi o uş6ră fluxiune simulând o inflamație francă, dar care 
în general nu e de cât o simplă congestiune pasageră şi fără să în- 
târzie vindecarea plagei. 

Mai târzii însă, adică în peri6da, II, putem observa o acţiune du- 
blă, şi reciprocă, precum în urma, unei entorse sai fracturi, bolnavul să, 
fie coprins de accese gutose cu producţiune de tophus în jurul articu- laţiilor lezate, iar fractura să nu se consolideze de cât având un cal 
exuberant. | 

Verneuil a, observat două casuri de accese de gută venită în urma puncţiunei unui idrocel cu un trocar forte fin; întrun cas operaţia. s'a vindecat forte grei. 

In ceia ce priveşte erpetismul, trauma, pâte provoca diferite erup- țiuni ale muc6set şi pelei, iar focarul traumatic să devie sediul de du- reri nevralgice, de congestiuni, fluxiunt şi mai ales de dermatose diferite dintre cari primul rang '| ocupă erpesul, apărând sub formă, de mici şi numerâse vesicule în jurul plăgilor constituind erpesul traumatic. Cancerul. Influenţa traumatismului asupra desvoltăret cancerului pe un diatesic s'a constatat încă de mult. 
Ast-fel Hunter Susţinea că, dacă o femee mai mare ca 80 de ani primeşte o lovitură, pe mamelă, este probabil că acea regiune va con- tracta mat lesne acţiunea, cancersă de cât acţiunea reparatrice. Astăzi acest lucru sa, adeverit, graţie studiului diateselor, şi este
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admis că o contusie pâte fi punctul de plecare al unui cancer pe un 

om având acestă diatesă. De aceia se şi recomandă ablaţiunea precoce 

a tumorei mai înainte ca să ne asigurăm de diagnostic, căci se pare că 

în prima peri6dă, reunirile imediate se obţin forte uşor pe canceroşi 

şi prevenim astfel infecția secundară. - 

Să nu avem însă ilusiunt prea mari ci să ne reamintim urmă- 

rele lucruri asupra cărora Verneuil a atras forte mult atenţiunea, 

arătând că adesea operaţiuni incomplecte sai simple contusiuni, or 

numai nişte puncţiuni exploratrice, exercită o acţiune excitatrice forte 

mare la, distanţă. In adevăr, de multe ori operâm un cancer fârte lesne 

de extirpat, iar bolnavul ni se presintă în condiţiunele cele mai bune, 

scutit fiind de ori-ce leziune internă, presintânduni-se deci sub aparența 

unei sănătăţi forte satisfăcătore. Cu tote acestea plaga nu se vindecă, 

simptome generale apar gi mârtea pâte veni fără nici o complicaţie 

“locală. La autopsie nu găsim nimic, afară numai de nişte mici nuclei 

canceroși diseminaţi în plămâni, ficat sait alte visecere lucruri de a căror 

existenţă prin nimic nu o bănuiam. Adesea gaglioni mici, mobilă, in- 

dolenţi, staţionari, pe cari operatorul nu crede necesar a ridica, odată 

cu tumora, dobândesc repede un volum considerabil, se ramolesc şi se 

ulcerâză. Inainte de a face o castraţie, examinăm cu cea mai mare 

atenţie regiunele iliace şi perineale şi nu descoperim nimic de suspect. 

Cu tâte acestea, abia cicatrisarea, este obţinută, şi bolnavul acusâ du- 

reri lombare şi abdominale unde palpitaţia descopere tumori cari cresc 

cu o extremă repeziciune. In fine, traumele cele mai mică ca contu- 

siuni sait fracturi simple, fârte departe de cancerile viscerale, pot să 

le agraveze provocând în câteva dile o morte cu totul neaşteptată. 

Taţă, două casuri personale: 

In 1888, fac răzuirea, uterului la o femee cancerâsă. Uterul părea 

destul de mobil şi fără să fi simţit alte tumori în abdomen. După 

şase săptămâni constat în fosa, iliacă arâptă un pachet dur, format de 

sigur din aglomerarea, mai multori ganglioni; morte dupe două luni. 

Acum o lună fac aceiaşi operaţie la o altă femee. Dupe 40 dile 

constat în dreptul ombilicului şi de o parte şi de alta o masă dură, 

profundă şi imobilă care nu era, iarăşi, de cât ganglionii bombari şi 

mesenterici măriţi de volum. 

În 1887, am operat în serviciul D-lui profesor Assaky, pe un ţ&- 

ran, bine făcut, de un cancer al buzei inferidre. Dânsul avea şi un 

ganglion submaxilar care însă, nu "mi-a inspirat o temere prea mare 

aşa că nici nu 1 am ridicat imediat. După 15 dile, bolnavul ese 

complect vindecat având o cicatriță lineară. După 20 dile bolnavul se
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reintorce având ganglionul enorm de mărit şi fix; iar buza din noi copleşită. de cancer într'o întinâere colosală. 
Iată şi un alt cas relatat de Broca şi care arată r&sunetul ope- raţiunei asupra produselor caâncerdse la, început necunoscute. Este vorba de un tânăr de 30 ani care capătă o contusiune forte pe călcâi, însoţindu-se imediat de o umflare durer6să, de o colecţie de sânge sub epiderm şi o echimosă, forte întinsă. După câte-va dile totul dispăru, remâind însă sub călcâiii o induraţie ce merse crescând luând 

în adevăr, ridicând o parte cancerâsă, nu numai că reunirea imediată nu se obţine, dar până să ajungem la o cicatrisare secundară, deja, plaga ia aspectul canceros Şi bolnavul m6re maj înainte ca să reuşim ai da cel puţin satisfacţiunea că plaga făcută de not sa închis. Şi nişte asemenea exemple din nenorocire sunt Gestul de frecuente. Pentru ca, acâstă, lecţiune însă să nu fie prea obositâre, daţi'mi voe să ne oprim aci rămâind ca diateza tubercul6să să o tratăm în şedinţa, viitâre. 

CHESTIONAR 
———— 

Definiţia artritismuluă, Caracterele sale clinice. Formele sub cari ni se pre- 
sintă : Guta, reumatismul şi erpetismul. Guta. Modul âe invasie : acces acut şi cronic. Caracterele sale. Tofus. Po- 
dagra, gonagra şi chiragră. Urina gutoşilor şi predisposiţie,
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Reumatismul. Lesiunele şi consecința. Forma acută şi cronică, 

Frpetismul. Caraeterile şi tabloul clinic. 

Acţiunea bilaterală şi reciprocă a traumatismului asupra artritismului. 

Exemple. Acţiunea simplă, unilaterală a traumatismului prin deşteptarea dia- 

tezei fără răsunet asupra plagei. Esemple. 

Modul cum evolusză diatezele în urma traumatismului; une-ori de durată 

scurtă, alte dăţi de o intensitate şi tenacitate escepţională. Esemple. 

Acţiunea traumatismului asupra Gutei, precum şi a aceştia asupra plăgei, 

Acţiunea reciprocă a erpetismului şi traumatismului. 

Cancerul. Influenţa traumatismulul asupra diatezei cancerâee. 

Opinia lui Hunter. Circumspecţiunea ce trebue să avem. Opinia lui Verneuil. 

Exemple. Fapte clinice ale autorului. Influenţa diatezei cancer6se asupra trau- 

matismului. Lipsă de consolidare a fracturelor ; lipsă de reunire imediată a plă- 

gilor operatorii şi transformarea lor în plăgi cancerose.



TUBERCULOSA IN RAPORT CU TRAUMATISMUL 

Lecţiunea XVIII. 

Domnilor, 

Ne rămâne a studia a doua diateză ce un om pâte să aibă, şi 
vom căuta să arătăm în mod forte demonstrativ acţiunea ce trauma 
tismul are asupra redeşteptărei sale. 

Nu vom intra pentru moment câtuşi de puţin în esenţa, şi causa, 
intimă, a acestei bole, reservându-ne dreptul a reveni pe larg la locul 
competent. V& voii reaminti numai că graţie marei descoperiri a cele- 
brului Dr. Koch, tuberculosa este considerată astăzi ca o b6lă parasitară 
şi contagi6să, având ca patogenie un microb cu totul special cunoscut 
sub numele de bacilul lui p, Nu ne vom opri zic, acipentru a nu 
ne depărta de obiectul studiului ce ne-am propus. 

II) Tubereulosa. Aci mai mult ca, or unde traumatismul îsi arată 
efectele sale, iar acţiunea, unilaterală şi bilaterală le întălnim la. fie-care 
pas. In adevăr, de câte-or nu vedem pe un tuberculos desvoltându-se 
o tumbră albă în urma unei lovituri, sinovitele traumatice devenind 
fongose iar violențele exteridre cele mai uşre fiind punctul de plecare 
al epididimitelor tuberculâse. Pe de altă parte, la scrofuloşi ca şi la, 
tuberculoşi, o plagă cât de simplă merge fârte încet către cicatrisare ; 
neoformaţiunea inflamatorie a focarului traumatice este săracă, lipsită, 
de vitalitate, se organis6ză r&u, rămâne mult timp în stare embrionară, 
lângezeşte şi suferă forte uşor degenerescenţa gres6să. Dânsa se îns0- 
țeşte de supuraţie, plaga devine ulcer6să şi desvoltă burgeoni cărnoşă 
flasci, anemici, de rea, natură, saii se acopere de o crustă galbenă 
caracteristică ; în fine plaga, zice Bazin, ia aspectul unei scrofulide. 

Pe un tuberculos, cea mai mică leziune are un răsunet asu- 
pra ganglionilor, producând adenite sub acute. In fine, când după un 
timp îndelungat reuşim să obţinem cicatrisarea, acâsta se face pe 
un ţesut gros, anfiactuos, devine voluminâsă şi proeminentă, luând
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după cum ai arătat Follin şi Lucke caracterul unui cheloid. In fine 
sa observat că la scrofuloşi şi tuberculoşi plăgile cele mai superficiale 

neinteresând de cât pielea, sunt acelea ce se vindecă mai cu grei, pe 

când plăgile profunde evolusză mai simplu şi întrun mod dre-cum 

fisiologic. Acest singular fenomen, zice Terrier, sar putea explica pote 

prin bogăţia mai mare a tegumentelor în vase limfatice, probabil îm- 

pregnate de germenul morbid. 

Dintre tâte organele însă ale unui tuberculos, acelea cari se în- 

fluenţăză mai mult de leziunile traumatice sunt articulațiile cari, cu 

cea mai mare înlesnire, devin tumori albe caracterisate prin osteite 
casedse şi desvoltarea. acelor enorme fungosităţă mai mult sait maă 

puţin vasculare şi în cară după cercetările lui Koster, Virchow, Cornil 

şi Debove tot-dauna sunt pline de neoformaţiuni tubercul6se, de foliculi 

tuberculoşi. Unii autori pretind chiar că fracturele la tuberculoşi se 

consolideză mult mai grei de cât la 6menii sănătoşi. 

Studiul desvoltărei tuberculosei în urma unui traumatism este 

de dată recentă, căci astăzi s'a arătat cum un testicul sai alte or- 

gane pot deveni tubereulâse în urma unei lovituri. Mai în urmă sa, 

cercetat; dacă tuberculosa pulmonară pote fi efectul unui traumatism, 

etc., etc. 

Lepine în 1872 afirmă că pneumoniile traumatice pot să sufere 

transformaţiunea case6să, fără însă să fi adus probe suficiente. 

In 1875—79 'Tessier tatăl, a publicat trei esemple de ftisie de 

origină traumatică,. 
In fine Perroud din Lyon în 1874 a făcut un studii asupra 

ftisiilor consecutive unvi uşor traumatism dar des repetat, precum se 

întâmplă cu acei lucrători ce împing sait trag cu peptul, pentru a 

depărta bastimentele de marginea apei sai a le face să progreseze. 

Presiunea aplicându-se în regiunea, sub-claviculară, tuberculosa şi ca- 

vermnele tocmai în acest loc se desvoltă. 
Domnilor. Relativ la tubereulosă în raport cu traumatismul, cu 

plăcere vă recomand o teză de mare val6re a D-lui Miron Sigalea, ce 

s'a susţinut la facultatea de medicină, din laşi anul acesta). Observa-. 

ţiunile culese sunt fârte instructive şi cu totul demonstrative, arătân- 

du-se strânsa legătură ce există între traumatism şi tuberculosă. 

Autorul prin studii seri6se, resumâză în mod forte clar cercetările ce 

s'a făcut pentru a se înţelege mecanismul saii mai bine zis patogenia 

  

1) 'Puberculosa în raport cu traumatismul. 'Teză pentru doctorat în medi- 

cină şi chirurgie, de Miron Sigalea, fost intern al spitalului „clinicelor“. Iaşi 

"1892, R
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tuberculosei în urma traumatismelor, şi din care reproducem părţile 
următoâre : 

„Când un corp contondent vine de loveşte pieptul unui diatezic, 
se pot întâmpla două lucruri: saii va fi urmată acâstă lovire imediat 
de o emoragie bronco-pulmonară, sait. va determina numai o stare: 

congestională a vaselor celor mai mici şi a vaselor limfatice din 
aparatul respirator, o preschimbare a ţesuturilor, o dilacerare mai 
mare sai mică a celulelor alveolare, cu un cuvânt va provoca o 
stare abnormă a țesutului parenchimatos pulmonar cât şi a tuturor 
elementelor accesorie ce intră în acest organ. Se vor produce de multe 
ori pneumonii, cari vor avea un mers cronic; se vor produce bronco- 
pneumonii, se vor naşte uneori pleurezii; şi tâte acestea vor slăbi 
mai mult saii mai puţin organul respirator, vor provoca acolo o stare 
permanentă de denutriţiune, vor provoca cu un cuvânt un locus mi- 
noris resistentiae, în care şi circulaţiunea şi nutriţiunea, în fine tote 
fenomenele vieţei se vor îndeplini incomplect de cum se îndeplinesc în 
altă parte a corpului, vor devia cu un cuvânt de la tipul fisiologic. 
Or, la un organism care portă prin ereditate nu numai terenul tuber- 
culos, bacilii cum spune Baumgarten, stai ascunşi în ganglionii şi în 
celulele măduvei, cât timp fenomenele tubercul6se nu se pot manifesta, 
din pricina funcţionărei regulate a organismului. Şi după cercetările 
cele mai noi bacteriologice ale lui Koch, Metchnikoff, Bouchard, Cornil, 
Babeş şi Oharrin, bacilul tuberculosei nu se va putea localisa, în nică 
o parte a organismului, pe câtă vreme fagocitoza, se îndeplineşte re- 
gulat şi împedică or ce atac al aceştui duşman periculos. 

Indată însă ce se produce o slăbire într'o parte 6re care a or- 
ganismului, cum e faptul locului de mai mică resistență determinat la, 
plămăni prin o traumă, imediat acâstă slăbire va, reacţiona, asupra 
întregului organism. Fagosciţii propriii dişi ca şi tote elementele or- 
ganismului, îşi vor perde din puterea lor; fagocitoza nu se va mai 
îndeplini ca în stare normală. Pe de altă parte, în locul de mai mică 
resistenţă, circulaţiunea sanguină şi limfatică va fi maj încstă, mai 
lentă, tâte funcțiunile vitale se îndeplinesc mai greoi. Inţelegem deci, 
cu ce mare uşurinţă microbul lui Koch se va opri pe lîngă păreţii 
vaselor limfatice, de unde torentul limfatic nw1 va mai putea duce. 
Cu câtă uşurinţă deci acest bacil, căruia, fagosciții nu îi mai opun re- 
sistenţa, ca în stare normală, se va aşeda, localiza, în țesutul pulmonar, 
în ganglionii şi vasele limfatice şi în celulele lor endoteliale, e lesne 
de priceput, Şi apoi dacă mai adăugăm pe lîngă acesta, că va întâlni 
acolo. un mediu perfect pentru cultura lui în serul sângelui provenit 
de la emoptisii, atunci vom înțelege uşor mecanismul colonisărei sale
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în partea. aparatului respirator, ce a fost traumatisat; căci cum a 
arătat încă de mult Koch, serul sângelui e cel mai bun mediu pentru 

cultura bacilului tuberculos. Şi tote aceste fenomene se vor putea 

săverşi cu atâta mai uşor, cu cât ştim că bacilul e anaerob, că pâte 
trăi în t6tă liniştea, şi libertatea în vasele limfatice, unde oxigenul 
nu-l pte atinge câtuşi de puţin, ca unul ce nu există în acele vase. 
Şi apoi unde mai punem faptul, că fagosciţii pe lîngă că ai perdut 

din puterea, lor, apoi nici că pot resista de loc toxinelor bacilului lui 
Koch, mai ales când acestea aii început deja. să invedeze torentul lim- 

fatic şi celulele endoteliale ale vaselor limfatice. 
Şi după acâstă locatisare a microbului, lesne vor începe apoi tâtă 

seria de fenomene ce vor duce la formarea celulelor gigante, a zone- 
lor de celule migratrice, embrionare din jurul lor; cu un cuvânt la 

t6tă, formațiunea foliculului tuberculos, caracteristic prin examenul mi- 
croscopic, or ce s'a dis şi se dice încă pentru a contesta specificitaţea 

lui, proprie tuberculosei. 
Acesta mi se pare cea mai bună şi mai raţională explicaţie ce 

se pote da asupra patogeniei tuberculosei în urma traumelor ce se 

întâmplă pe saii în interiorul cavităței toracice. ŞI acum, că cunbştem 

acâstă explicate, vom putea uşor să lămurim cum se produce pro- 

cesul tuberculos la artrite, coxite, abcese tubercul6se. Vom înțelege 
uşor tot mecanismul ivirei tuberculozelor locale, odată ce cunoştem 

cum se petrec lucrurile în tuberculosa pulmonară de origină traumatică. 

Să luăm de pildă un traumatism ce activeză asupra testiculelor. 

Testiculul va fi slăbit în funcțiunea lui, se va produce o schimbare 

în părţile lui constituante, nu va mai funcţiona ca în stare normală, 

sângele de acolo pe o întindere dată, nu se va mai preschimba şi nu 

va, circula cu aceaşi viteză, ca în cele-alte părţi ale corpului; o pres- 

chimbare întrâgă se va produce în vasele limfatice şi în limfa ce con- 

ţin, aceste vase; cu un cuvînt cum se exprimă P. Reclus „traumatismul 

„nu produce tuberculisaţiunea acestui organ, după cum nici impresiu- 

„nea frigului nu aduce o erupţiune miliară în plămăni; dar lovitura, 

„asupra glandei spermatice determină o orchită, după cum răceala va 

„fi urmată de o bronchită. Or dacă terenul se preteză, în loc de o 

„inflamajiune, se va desvolta o tuberculosă, locală, şi în ceia ce ne 

„priveşte vom spune că tuberculul îşi va datori existența nu lovitu- 

„rilor, dar inflamaţiunei consecutivă loviturilor. Ni se pare sigur, că 

„terenul devine favorabil fie prin diatesă, fie prin causele locale de 

„excitaţiune şi de slăbirea ce lucr6ză asupra testiculului“. | 

Să, adăugim apoi că, ca resultat al acestei slăbiri, fagocitoza nu 

se va mai îndeplini cu aceaşi putere şi în aceaşi măsură în organul 

33,809.— Pat. chirurg. Dr. Z. Kiriac, 13
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ca în cele alte parți ale corpului; să mai adăugim apoi că circulaţiu- 

nea, limfatică fiind retardată în locul lezat, microbii cu uşurinţă se 

pot anina de păreţii vaselor, şi vom înţelege uşor după tote acestea, 

şi după cele spuse mai înainte ca bacilul lui Koch, fie că era de mai 

înainte în vasele limfatice sai ganglioni, fie că a fost întrodus după 

aceia prin absorpţiune sai respiraţiune, se va putea localisa şi va 

începe procesul săii de destrucţiune în organul lezat prin traumă. După 
exemplul adus aici şi explicarea lui, se pote de asemenea explica că 
şi la articulaţia genunchiului, a femurului, umerului, că şi la coste 
ca şi în or ce parte a organismului nostru, lucrurile se vor petrece 
cu exactitate în acelaş mod cum le-am descris mai sus. Aşa că, ră- 
mâne bine stabilit din cele spuse până acuma, că tuberculosa, pâte 
naşte cu multă uşurinţă în urma unei traume, odată ce am vădut 
mecanismul complex dar şi simplu cum se va întâmpla acest proces 
atât de nefast pentru cei cari îi va atinge.“ 

Domnilor, 

Pentru a termina, ar trebui să discutăm şi cestiunea modului 
după care trebuesc făcute operaţiunile pe tuberculoşi. 

Lucrul acesta, însă va fi în detalii studiat când va fi vorba de 
tuberculosa, fie-cărui sistem în parte. Totuşi, cestiunea fiind deja discu- 
tată ca una din cele mai importante în congresul de chirurgie din 
Paris 1890, vom căuta să resumăm privirile generale ce le cred în 
raport cu subiectul nostru. 

Toţi autorii sunt de acord că, or unde Şi apr6pe în or ce organ 
se va descoperi localisarea tuberculosei, putem cu cea mai mare spe- 
ranţă de reuşită, să ridicăm acest focar prin mij.6cele chirurgicale. 

Astăzi există o deosebire enormă între conduita ce avem cu tu- 
herculosa, și aceia pe care predecesorii nostri o aveau acum 15 sai 20 
de ani. 

Ştiţi în adevăr, că în acea epocă intervenţiunile dacă nu eraii 
absolut interzise, eraii însă forte parcimoni6se. 'Tuberculoşit purtaii cu 
0 resignaţiune de necredut o viaţă întregă, supuraţiuni osse şi fistule 
multiple, fără ca nici dânşii, nici medicii să se gândâscă la suprimarea, 
unei asemenea stări mizerabile. 

Pâte insă ca aveau dreptate, şi tocmai acâsta probeză spiritul 
pătrundător şi profitul ce medicii vechi ştia să tragă din experienţe 
Şi faptele clinice. 

Denşii, observând că tuberculoşii îndată ce se operai, fie pentru
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o fistulă, o leziune os6să, sai pentru or ce alt scop, în loc de a că- 

păta vre un beneficii, din contra, starea lor generală se agrava adu- 
cându-le chiar mârte; observând că omenii tuberculoşi, ba unii pâte 

abia suspecți, în urma celei mai inocente operaţiuni ca de esemplu o 

fistulă anală, erai de odată coprinşi de o tuberculosă generalisată şi cu 

o formă galopantă ; observând în fine că pericolele ce riscaii tuberculoşii 

erau cu totul disproporţionale în raport cu folâsele ce aprpe fără 

excepţie erai negative, conchiseră că tuberculoşii nu trebuesc operaţă, 

ci mai bine să fie lăsaţi în voia întâmplărei şi in braţele sortei lor 
nenorocite. 

Credinţa lor nu era că intervenţiunea chirurgicală e causa desas- 

trelor, ci suprimarea saii distrugerea focarelor de supuraţie. Aga, un 

tuberculos nu muria din causă că se opera de o fistulă anală de esemplu, 
dar din causa pâte chiar a reuşirei operaţiei! din causă că fistula în- 
chizându-se, puroiul din organism, materia pecantă din economie, nu 

avea pe unde să iasă, şi atunci remâind în sănul organelor, lua o des- 

voltare mare şi de aci distrugerea vieţei. 
Plecaţi de la aceste idei, denşii declarară că supuraţiunile Ia 

ftisică eraii ca o supapă de siguranță, ca un exutoriă, ca un ce. în- 
dispensabil existenţei lor ; şi prin urmare sub nici un cuvânt ele 

nu trebuesc atinse, cu atât mai mult distruse, căci fără ele ftisiciă 

nu pot trăi! Şi aceste credinţe erai aşa, de înrădăcinate, în cât medicii 

căutaii chiar prin diferite excitante locale sait generale să irite şi să 

congestioneze anusul, spre a provoca formațiunea emoroizilor sail fis- 
vulelor, deschizând astfe. o portă artificială prin care natura să 'şi 

pâtă da afară, materia otrăvitore ce conţine. Şi când nu reuşiai aci, 

atunci recurgeaii la stabilirea de fistule în alte regiuni ale corpului, 

de unde eşiră cunoscutele fântânele. 
Astăzi însă, chirurgia modernă a trecut peste tâte aceste conside- 

raţii, căci cu o îndrăsnâlă, cu un curagiii și pot dice chiar cu vrăşmăşie a- 

tacă, ridică şi distruge focarele tubercul6se, fără cu tote acestea să 

fie în detrimentul bolnavilor ci spre marele lor folos; căci în loc ca 

starea lor să se agraveze ca înainte, acum din contră se amelioreză,; 

forțele prosperă, şi fără a mai vorbi de vindecarea sigură şi repede a 

operaţiunei, dar chiar starea generală ia o aşa de mare schimbare în 

bine, în cât unii din tuberculoşi s'ar putea considera definitivi vin- 

decaţi. 
Şi cu tote acestea, operaţiunile de azi nici că se pot. compară 

cu cele din vechime. 
Astăzi numai e cestiunea de deschiderea abceselor reci,.a gome- 

lor, şi a fistulelor; astăzi nu ne oprim numai în răzuirea, abraziunea,
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rezecţia, şi decorticarea, articulaţiilor şi 6selor copleşite de tuberculosă,; 

astăzi curagiul chirurgului a mers mult mai departe ; căci azi nu se 

mulţumeşte numai cu ridicarea unui testicul, ci deschide peritoneul 

spre 2/1 evacua de puroiii sau fungosităţi; astăzi se deschide băşica, 

udului iarăşi pentru a răzui materia tubercul6sâ,; astăzi se scote cu 

totul un rinichi tubereulos ; astăzi în fine, mergem până în substanţa 

plămânului ridicând şi curăţind o cavernă etc. etc. etc., şi totuşi ce 
frum6se succese, pe când înainte ce desastre colosale numai din pri- 

cina unel operaţiuni de fistulă anală! 

Ce probeză tote acestea? Nimic de cât că ideia sai credința pă- 

rinţilor noştri, cari atribuiai mortea tuberculoşilor la suprimarea su- 
purajţiei, nu este adevărată. Ei aveai numai o singură dreptate, aceia 

deja spusă şi anume că: or de câte ori opera un tuberculos acesta 

mal adesea muria. Dar tocmai acest lucru, adică intervenţia, constitue 

secretul vindecărilor actuale, căci astăzi graţie mijlâcelor de anestesie 

şi antisepsie perfectă de care dispunem, operaţiunile din pericol6se ce 

eraii aii devenit o adevărată, bine facere pentru bolnav. Deci, în tim: 

purile vechi, nu suprimarea unei fistule aducea mortea tuberculosului, 

ci operaţiunea prin ea însăşi care se fâcea în cele mai rele condițiuni, 
antisepsia, fiind pe atunci necunoscută. 

Dr. Daniel Molligre chirurg de la hâtel-Dieu din Lyon a sprijinit, 

la, congresul de chirurgie din Paris din 1890, acestă idee, din ale cărui 

observaţiuni tragem conclusiunea următâre : 

Că ftisiciă pot tot aşa de bine să suporte or ce operaţiune ca şi or 
care alt om sănătos, cu condiţie însă de a ridica totă partea bolnavă; de 

a ne înconjura de cele maă puternice precauţiuni antiseptice şi de a pre- 

serva pe bolnavi de febra traumatică. 

Şi 6tă, două esemple fârte demonstrative luate din acest autor: 

Un om de 35 ani posedă o tumoră albă a genunchiului cu su- 

puraţia încheeturei, fuzee purulente în lungul c6psei, caverne pulmo- 
nare şi ulceraţia tuberculbsă a buzei, 

Se face amputaţia câpset la treimea superidră, şi printr'un simplu 
pansament se obţine reunirea imediată, perfectă. 

Acest ftisic, deşi se găsia în ultima, fază a, blei sale, nu numai 
că s'a vindecat local în cel mat scurt timp posibil, dar după câte-va, 
săptămâni, starea sea generală se ameliorase într'un mod considerabil. 
ŞI acesta numai pentru cuvântul că graţie antisepsiei, bolnavul n'a 
presentat nici cea mai mică umbră de febră traumatică,. 

| Nu s'a petrecut însă lucrul tot ast-fel la un alt cas, unde sa ri- 
dicat un testicul cazeos la un om încă tânăr şi de o aparenţă forte 
„robustă şi la care nimic nu făcea, să se bănuiască existenţa unei tuber-
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culose toracice, Ei bine aci, mijlâcele de antisepsie nefiind aplicate în 

tâtă vig6rea lor, bolnavul capătă un erisipel, iar temperatura se ridică 

la 400 şi 410. Când pacientul părea că intră în convalescenţă, începu 
să tuşiască, să aibă spute purulente, să fie coprins de sudori nocturne 

protuse, şi după o iună s6 moră de ftisie galopantă. | 

Dar aceste fapte destul de conchizătâre şi cari vorbesc de sine, 

noi le-am văzut deja când am vorbit despre acţiunea microbilor în 
procesele gangren6se. Acolo am. arătat în adevăr că. pe un diatesic, 

inoculaţia celui mai inofensiv microb e în stare'să producă fenomenele 

cele mai înspăimântătâre. Şi ce alt este un tuberculos de cât un dia- 
tesic la care, din lipsa antisepsiei, inoculându-i-se un noii microb, acesta 

servă, ca, o scântee la un car depae, căci dânsul aprindând organismul 

impregnat de bacili, resistenţa e forte mică şi de aceia focul ia propor- 
țiuni mari, iar individul se arde şi se perde în mod repede, în mod ga. 

lopant. 

Dar nu e numai ftisicul care pote muri în asemenea condițiuni 

ci şi alcoolicul, şi paludicul şi nefreticui şi albuminuricul şi cardiacul 

şi toți acei cu organele splachnice bolnave, cari in urma unei nuoi in" 
vasiuni de microbi cad repede, căci abia puteai lupta cu ceia ce deja 

aveai. ŞI acâsta socotesc că e adevăratul mecanism al morţei subite 

la, alcoolică ce în curând avem să studiem; şi pote chiar şocul nu e alt 

ceva de cât intervenirea, acestei asociaţiuni sait alianţe microbiene 

despre cari deja am vorbit în lecţiunile precedente. 

CHESTIONAR 

Tuberculosa. Definiţie. Consideraţiuni generale. 

Istoricul. Lâpine. Tessier. Perroud din Lyon, relativ la desvoltarea tuber- 

culozei în urma traumatismului. 

Mecanismul prin care traumatismul provocă desvoltarea tuberculosei. 

esa lui Miron Sigalea din Iaşi, 

Esemplu cu ftisia pulmonară. 

Esemplu cu testiculul tuberculos. 

Opiniunea lui Reclus.
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Starea actuală a chestiunel în raport cu cea veche. 

Principiul vechilor autori. Lipsă de ori ce intervenţiune. Causele acestei 

abstinenţe totale. 

Supapa de siguranță sati exutoriul tuberculoşilor. Consecințe. 

Starea actuală. Conclusiuni. 

Nefundarea vechei credinţe şi causele sale. 

Opinia lui Molidre. Principiul modern. Fapte clinice. 

Mecanismul succeselor şi nesuceceselor unei operaţii pe un tubereulos chiar 

cachectic fiind. 

Intervenţiunea unui noi microb în cas de traumatism. Consecințe. Analo- 

gia cu cele-alte diateze sait stări constituţionale. Mortea repede şi şocul traumalic.



DESPRE BOALELE CONSTITUŢIONALE 

Lectia ALX. 

Domnilor, 

Sifilisul, alcoolismul şi paludismul fiind cele mai răspândite stări 
morbide la noi, vom căuta să le studiim mai în detalii atât pe ele 

cât şi raporturile reciproce ce ai .cu traumatismele. 
1. Sifilisul. Cu t6tă confusiunea, ce la început domina asupra 

acestei b6le, totuşi autori încă din secolul al XV ca Amatus Lusitanus 

în 1550 şi mai târdiii Astruc 1742, credeai că sifilisul are o influență 
vătămătâre asupra evoluţiunei plăgilor. In timpurile nostre acestă 

chestiune s'a discutat din noii. O parte din autori ca Fournier, Caze- 
nave, autorii compendiului şi Jobert de Lamballe, susţin opiniunea ve- 

ehie; pe când alţă autori ca Lagneau şi mai ales Ricord, n6gă cu de- 

săvârşire or-ce acţiune vătămătâre a sifilisului asupra reparajţiunei 

plăgilor. Cu tâte acestea Huguier, Bassereau şi Racle (1850—57) cu 

probe palpabile aii demonstrat influenţa, sifilisului asupra afecţiunilor 

chirurgicale, aşa, că astă-dt mai ales prin demonstraţiunile prof. Ver- 

neuil, lucru este cu desăvârşire stabilit şi în afară de or-ce dubiu. 

Dar deja o mulţime de alţi autori ai afirmat acest fapt în mod 

categorie. Ast-fel: 

Hunter dice că pe un sifilitic or-ce plagă pote să devie un ulcer 

venerice. . 

In Bazin găsim observaţii de erupţiuni papulâse de natură. 

evident sifilitică situate pe cefa şi cari sunt atribuite de bolnav la 

frecarea gulerului cămăşei sai a hainei. De sigur, adaogă acest autor, 

frecarea cu totul mecanică a unui guler, nu pote să dea naștere unui 

sifilis ; dar pâte să favoriseze pe un punct determinat al corpului, apa- 

rițiunea, unei erupţiuni specifice. 

Clipet în tesa, sea (1867) afirmă că adesea audia pe Michon în-



200 

trebând pe bolnavi daca aii avut sifilis, or de câte ori vedea că o plagă 

ia un aspect urât. 

Autorii compendiului se pronunţă forţe clar când dic: Existenţa 

or cărui vicii ca scorbutic or veneric pâte să întârqie sau chiar să îm- 

pedice travaliul de cicatrisare, iar plaga, să degenereze în ulcer luând 

aspectul ce caracteriză aceste diferite feluri de cachexii. 

In fine, Nelaton susţine că sililisul se opune la consolidaţiunea 

fracturelor când dânsul a produs o alteraţiune a osului în punctul 

fracturat, “ 

Autorii însă cari s'au ocupat mai în special de influența, reci- 

procă a traumatismului şi a sifilisulul, exceptând pe Verneuil, sunt: 
Lucien Petit, în tesa sea 1875 ; Dusterhoff, 1878 şi Folinea în Italia, 1879. 

Sifilisul, acestă b6lă lungă şi indefinită, acâstă b6lă ale cărei le- 
ziuni persistă chiar mai mult ca viaţa omului, este forte insidi6să. 
Căci daca, câte o dată apare în tâtă splenddrea sea, de multe ori e 
înşelătâre, făcând să nu i se dea nici o importanţă. D6nsa pâte să 
dispară în timp de 2—3 ani când individul se crede fârte sănătos, şi 
iarăşi reapare une-ori în mod furios. Deci, în momentul când intervine 
un traumatism, sifilisul va influenţa sai va fi influențat după cum 
dânsul va fi recent sai vechă, patent saă latent. 

Leziunea caracteristică a sifilisului, zice Verneuil, este că procesul 

său patologic sâmănă forte mult cu acela, al scrofulei cu tâtă deose- 
birea naturei lor. In adevăr, şi aci găsim aceiaşi proliferaţiune, ace- 
leași neoplasii conjunctive abondente dar inutile, de prisos, şi chiar 
vătămătore, din causă că acest țesut noi sufocă țesuturile vechi în- 
locuindu-le în cele din urmă prin producţiuni fibrâse şi cicatriciale. 
Constatăm aceleaşi tendinţe către ulceraţiuni rebele cu reparaţiuni 
amânate la indefinit; constatăm aceiaşi tendinţă de a se fixa pe aceleaşi 
sisteme : tegumentul intern sai extern, sistemul osos, sistemul lim- 
fatic etc.; că în fine, în ultimele lor peri6de saii în formele grave, 
dânsele nasc produse întru cât-va speciale şi forte vecine; tuberculul 
pentru una, (scrofula) şi goma pentru cea altă (sifilisul). Singura deo- 
sebire ar fi că manifestaţiunile sifilitice ar avea, tendinţe de a ceda mai 
uşor ca, cele scroful6se, fie în mod spontanat fie în urma unei teru- 
peutice. 

Aceste cunoştinţe, continuă Vernenil, ne permite de a înțelege 
ce se petrece câte o dată în focarul traumatice. In cas de fractură, vom 
avea o întârdiere sai o lipsă complectă de consolidare ; reparaţiunea, 
se va mărgini în producerea, unui cal fibros ce nu va, permite să, fie 
copleșit de osificaţiune. In urma unei simple contusiuni 0s6se, neoplasia, 
sifilitică, va apare, proliferaţiunea exagerată de celule conjunctive nu
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va întârzia să dea loc la osteite, periostite, exostose, periostose, some 

supurate, abcese sub periostice şi în fine denudaţiuni osose şi necrose. 

neterminabile. 

O contusie a părţilor moi va fi urmată de flegmâne indolente, 

cu mers cronic, cu o supuraţie lângedă, lăsând după densele fistule, 

supuraţiuni sai plăgi ulcerate. 
Când contusiunea, e forte şi circumserisă, pielea adesea se sfa- 

cel6ză, şi după căderea escharei găsim o plagă având tote caracterile 

unei sifilide ulcerose sai unef gome ulcerate. 
Plăgile prin instrument tăios adesea nu se reunesc prin prima 

intenţie şi ca, consecință în succesul autoplastiilor, sait vedem diferite 

modificaţiuni proxime or tardive în mersul cicatrisărei. Ast-fel plaga, 

se pâte ulcera sai să ia caracterul serpiginos vindecându-se întrun 
loc şi deschid6ndu-se în altul; ulceraţia câte o dată nu ia nici un as- 
pect specific, dar nu se vindecă; câte o dată în fine păstreză aparenţa 

unei plăgi ordinare, dar se eternis6ză sati se cicatris6ză provizoriii pen- 

tru a se redeschide cât mai curând. 
Epoca în care diateza, sifilitică, conchide Verneuil, turbură tra- 

valiul curatif, este nesigură. In adevăr, acestă turburare câte o dată 

vine imediat după rănire, alte ori după câte-va dile; iar alte dăţi în 

fine, după câte-va săptămâni saii chiar luni întregi. De unde resultă 

că, adesea vedem o plagă având la început un mers cu totul normal, 

iar mai pe urmă rămâne staţionară până când la sfârşit, îmbracă 

haina, sifilitică, 

Dar să vedem mai în detalii modul cum sifilisul influenţeză trau- 

matismul în cele trei peri6de ale sale, precum şi acţiunea traumei asu- 

pra acestei diatese. 
Mai întâiă sifilisul când se află în prima sea peri6dă sub formă 

de accident primitiv, sai chiar în primele luni ale existenţei sale, pare 

a fi indiferent, căci nu s'a, vădut încă până acum în mod evident ca 

o leziune traumatică să sufere vre-o influență rea din partea şancă- 

rului. Este adevărat că unii autori ai adus observaţii în care o plagă 

făcută departe de sediul unui şancăr infectant, ar fi luat un caracter 

sifilitic, dar acâsta ar fi resultat după alţii, sai dintro continuaţiune 

directă, sati că acâstă transformaţiune trebue considerată ca o mani- 

festaţiune secundară precoce. 
O altă chestiune este: daca iidicăm un şancăr sai făcând abla- 

ţiunea, unui prepuţ, copleşit de un şancăr, plaga ce va resulta evolu6ză 

dânsa ca o plagă simplă şi deci se va putea reuni prin prima, intenţie? 
După Dusterhoft şi Folinea, lucrul e posibil publicând chiar maă 

multe esemple. Alţii însă cred contrariul şi ca probă este că şancărul
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o dată ridicat plaga e cuprinsă de induraţiunea sifilitică specifică, 

Acâsta însă după Dusterhoft ar resulta în mod indirect şi anume prin 
existenţa, de comunicaţiuni între limfaticele plăgei şi acelea ale indu- 
raţiunei. 

Am vădut un singur cas în serviciul d-lui dr. Assaky care fă- 

cEnd eradicaţia unui şancăr, plaga de şi cusută, reunirea prin prima 

intenţie nu s'a obţinut; iar plaga e devenit; sifilitică,. 

Din parte-mi am făcut şi ei eradicaţia unui gancăr sifilitic la 6 
Noembrie 1891 asupra, individului Petre Olteanu unde însă, de şi am 
luat tote precauţiunile antiseptice şi am ridicat întregul ulcer, depăr- 

tându-mă cât de mult de marginele sale şi închidend plaga prin 8 

puncte de sutură cu cat gut, totuşi n'am putut obţine reunirea, prin 

prima intenţie, căci plaga s'a inoculat şi vindecarea sa făcut prin a 
doua intenţie şi tocmai după o lună de dile. 

In teza de doctorat a d-lui Jacobson 1) se pâte vedea mai multe 
casuri de plăgi, resultate din excisia şancărului şi unde, în unele ca- 
suri, s'a putut obţine reunirea per primam, iar în altele plăgile sui 
însoţit de supuraţiuni fârte abundente. 

Pentru noi lucrul stă ast-fel: nu mai încape îndoială că duca 
şancărul nu s'a excisat în totalitatea lui, buzele plăgei vor fi contu- 
minate şi de aci lipsă de reunire imediată. Dar aceiaşi nereunire o 
putem constata şi în casul când am determinat o plagă întinsă mer- 
gând forte departe de limita ulcerului. Ei bine, în acest cas ne mai 
putându-se invoca impregnarea buzelor soluţiei de continuitate de vi- 
rusul şancărului, am fi autorisaţi a admite că şancărul pote să influen- 
țeze în răi şi chiar dincolo de teritoriul săi plăgile operatorii. Cu tote 
că după câte vădurăm lucrul se petrece ast-fel, totuşi însă nu putem 
trage o concluzie definitivă, de Gre-ce ştiut este că plăgile prepuţiale 
chiar când nu e vorba de şancăr, încă nu tot-d'a-una se reunesc prin 
prima intenţie. Proba e că operaţiunea fimozelor simple şi chiar con- 
genitale, de multe ori nu ne dă o reunire imediată, şi cu tote aştea 
şancăr nu există saii n'a existat nici o dată. Socotesc deci că lipsa, de 
reunire se datorește mai mult unei lipse de antisepsie— care în acestă 
regiune nu e uşor de obţinut — de cât acţiunei şancărului. In ade- 
văr, faţa internă a prepuţului, şi mai ales şghiabul glando-prepuţial 
fiind un loc ascuns al microbilor, trebue să uzăm de o antisepsie ener- 
gică pentru a distruge aceste cuiburi de microbi — ceia-ce tocmai nu se 

  

1) Consideraţiuni asupr 
al infecţiunei sifilitice. Teză 
son, anul 1891, Bucuresci. 

a excisiunei şancărului indurat ca mijloc preventiv 
pentru doctorat în medicină şi chirurgie, de I. Iacob-
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prea observă — căci muă tot-da-una ne mărginim întwo spălătură în 

momentul operaţiei şi iată tot, ceia ce nu e de loc suficient, căci de 

sigur, mulţi microbi scapă neatinşi, şi ei sunt cari apoi compromit 

reunirea plăgei. Să mai adăogăm apoi că după operaţie, iarăşi ne este 

fârte greii a aplica un bun pansament antiseptic şi oclusiv ca pe cele 
alte regiuni, şi ast-fel avem atâtea cause cari vin contra, unei reuniti 

a plăgilor prepuţiale pe când pentr reunire numărul lor e cu totul 

infim, 
Conchidem dar că în mod sigur, o plagă făcută în ulcerul sifi- 

litie nu se reuneşte; iar cât pentru plăgile făcute la distanţă, influenţa 

rea a şancărului nu e de loc probată, ba încă noi susţinem că e cu 

toțul zero, mai ales în regiuni fârte depărtate de şancăr, ca pe braţ, 

copse etc. 

In peridda secundară, adică atunci când sifilisul a impregnat 

întru cât-va în mod mai intim iconomia, influența sea asupra le- 

ziunelor traumatice e mai pronunţată. 

Unii, între cară şi Cornil, aii făcut şi aci o deosebire -susțin6nă 

că daca accidentele secundare sunt limitate numai în gură ca de 

esemplu plăci mucâse pe amigdale, putem ridica aceste organe fără nici 

o t6mă. Fournier însă dice că în asemenea casuri operaţiunea se în- 

soțeşte de emoragii și inflamații forte violente. 

Nu este însă tot ast-fel cu sifilidele cutanate cari pot să apuă 

în urma celei mai 'uşâre traume, sai să influenţeze pe acesta din urmă 

în modul cel mai defavorabil. 

Adesea, în urma unei mușcături de purice sai de ţânţar o papulă 

sifilitică pote să apară. Sa citat chiar casuri de apariţiunea sifilidelor în 

sghiabul format de acarus scabiei sau în urma unor simple scărpinături. 

Acâsta ne explică vechia practică a autorilor care pentru a se 

convinge că un om este saii nu sifilitic, i se recomanda să, facă o bae 

mai forte de puci6să. In casul când individul avea germenul sifilitic în 

el, de o dată corpul se acoperea de plăci; iar în casul contrarii nu se 

observa nimic. După cum vedem, ideia e logică căci ne arată deştep- 

tarea diatesei prin acţiunea iritantă ce sulful exercită asupra pielei, 

întocmai daca nu chiar mai mult ca un traumatism. 

Este adevărat că în casuri de plăgi profunde ca amputaţiuni, reu- 

pirea se pote obţine cu cea, mai mare înlesnire; câte o dată insă bon- 

tul se pâte ulcera luând un caracter specific ca în următbrea obser- 

vaţie a lui Gross din Nancy, care formeză un esemplu frumos de ac:- 

ţiune bilaterală şi reciprocă. 

„Dr, Gross face amputaţiunea gambei la partea de mijloc la o 

fată, de 27 ani pentru un picior valg congenital. Totul se petrece bine,
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dar temperatura, creşte în fie-care qi. Mare fu surprisa, mea, dice Gross, 
când după 5 dile, luând pulsul bolnavei, descoper o exantemă cu tâte 

caracterele unei sifilide palpul6se. Papule mari de o culdre roşie în- 
chisă caracteristică, acopere mânele şi antebrațele, ele sunt mai discrete 
pe trunchii şi pe față; pe frunte şi în jurul nasului se văd câţi-va bu- 
toni rari. Avea ganglioni inguinali şi la c6fă. De alt-fel bolnava mărturi- 
seşte că cu 2 ani înainte fusese bolnavă şi tratată în spital. Imediat se 
începe a i se face injecţiuni ipodermice cu sublimat Și în acea, di chiar 
temperatura cade la 370. In qilele următâre exantemele cresc mereii când 
după 10 dile ajung la maximum acoperind tot corpul. Desfăcând pan- 
samentul nu se constată nimic din partea bontului. Mai târzii însă, se 
observă pe limita externă a, plăgei două eşancruri în semi-lună cari indică 
în mod manifest un început de ulceraţiune. Acâstă ulceraţiune copleşeşte 
t6tă jumătatea externă a circonferenței plăgei şi progresâză prin mică 
segmente circulare de o perfectă, regularitate. După o lună, lizereul cica- 
tricial a dispărut pretutindeni şi întregul bont sa transformat întrun 
vast ulcer sifilitic cu mărginele mâncate şi festonate. In fine, graţie 
tratamentului anti-sifilitie bolnava sa vindecat tocmai după şase luni“, 

Resumatul acestei observaţiuni este: Traumatismul operator de- 
termină repede apariţiunea diatesei (a III-a zi) care la rândul săi in- 
fluențâză plaga începându'şi acţiunea a 19-a di, şi împedicându'i tra- 
valiul de reparaţiune timp de 6 luni. 

lată acum un alţ cas mai insidios, prin acesta că diatesa sifilitică 
a r&mas mult timp ascunsă mărginindu-se numai în u împedeca tra- 
valiul reparator al plăgei, fără să'şi manifeste presenţa prin nici un 
indicii, ci tocmai mai târzii când în focarul traumatice sa produs o 
iritaţie şi o inflamație vie, atunci diatesa a apărut în mai multe puncte 
ale corpului şi în mod cu totul neîndoios. | 

Observaţia e luată din un jurnal englezesc publicată de dr. Bar: 
nes din Liverpol, 

„Un om de 30 ani intră în spital suferină de o fractură indirectă 
a gambei. După ce fractura fu redusă şi membrul aşezat întrun a- 
parat, bolnavul părea câ merge fârte bine. La 24 Aprilie nu se con- 
stată nici o urmă de consolidaţie şi nimic nu putea, explica, lucrul, de 
Gre-ce pacientul se bucura de o constituţie forte bună şi nici o dată 
nu fusese bolnav. Se reaplică un alt aparat care se ridică la 10 Iunie, 
când fractura, se găseşte în aceiaşi stare de neconsolidare absolută. 

Atunci se hotăraşte a se întrebuința metâda lui Dieffenbach 
pentru a provoca iritaţia fragmentelor şi se şi introduce două cue 
ascuţite în focarul fracturei,. La 29 Iulie se ridică punctele, se găseşte 
0 sensibilitate fârte mare a fragmentului superior şi o cantitate con-
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siderabilă de puroii. La 12 August, adică după 2 luni, şi când infla- 

maţia era, intensă, bolnavul se plânge de durere în ochi şi nâptea e 

coprins de o febră mare cu delir. La 183 se constată o irită sifilitică 

a, ochiului stâng şi o erupţiune exantematâsă pe faţă şi tot corpul, 

care nu lasă nici o îndoială că e de natură sifilitică, ceia ce sa ade- 
verit prin tratament care a adus vindecarea atât a sifilidelor căt şi a 

fracturei, a, cărei consolidațiune s'a obţinut în mod definitiv tocmai la 

8 Septembrie. 

In peridda, terțiară influenţele reciproce ale sifilisului şi trauma. 
tismelor sunt fârte variate. Câte o dată diatesa rămâne latentă, sau 

cel mult nu se manifestă de cât printr'un număr fârte mic de mici 

leziuni neînsemnate. Alte dăţi focarul traumatic devine sediul de des- 

voltare al gomelor şi periostoselor în virtutea, principiului de Jocus 

mânoris resistentiae. Alte dăţi în fine, traumatismul pâte fi punctul de 
plecare de gome viscerale putând pune viaţa bolnavului în pericol. 

Iată câte-va esemple date de Verneuil: 

„Un om de 40 de ani suferia de mai mult timp de un uşor re- 

trecisement anorectal pentru care a fost tratat de mai mulţi medici 

prin dilataţie şi incisiuni interne. In 4 Mai 1872 a intrat la Lariboi- 

siăre în starea următâre: Anus sănătos, lipsă de emoroide sai fisuri, 
sfincterul contracturat, existenţa unei valvule pe păretele posterior al 

rectului, valvula are grosime de 1 cm. resistentă dar neindurată şi 

acoperită, de mucâsa rectală sănătosă. Bolnavul are diaree continuă, 

muco-purulentă, slăbiciune, perderea forţelor, dispepsie, tenesme după 

fie-care micţiune, descuragiare profundă. După 2 luni de tratament in- 

fructuos prin dilataţie progresivă şi iodur, brida persistă cu un cor- 

tegiti de fenomene alarmante. Verneuil practică rectotomia lineară. 

Ameliorarea, se obține imediat. A opta di a avut o cistită dar care 

a dispărut repede. După 3 săptămâni însă boinavul ese complect vin- 

decat ne având de cât o fârte uşâră fisură“. 

Dar acsstă vindecare nu a fost de cât pasageră, de 6re-ce după 

un scurt timp aceleaşi fenomene revin, însoțindu-se de retrecisment 

recidivat. In 1875, prin urmare după 3 ani, bolnavul se presintă prof. 

Verneuil care constată o erupţiune pustul6să pe gambă de natură si- 

flitică și în plus acea strictură devenise sediul unui sifilom anorectal 

din cele mai tipice. Tratamentul mixt aduse o amelioraţiune mani- 

festă prin dispariţiunea erupțiunei şi ramolirea sifilomului“. 

Un alt esemplu: O femee de 25 de ani, intră la 1 August la 

Lariboisidre pentru o tumoră situată la partea superidră şi internă a 

câpsei drepte, care s'a descoperit a fi un chist idatic ce se şi deschise 

după 15 ile prin pastă, de Viena. După o lună bolnava ese vindecată.
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După 3 ani bolnava revine la spital credend că are o recidivă a tu: 

morei. Dânsa presintă o tumoră saii mai bine dis o induraţiune di: 

fusă, răi circumscrisă, de mărimea unui pumn, fără aderenţe cu osul 

dar părând că anglobeză muschii, şi o largă, placă de piele ce era grâsă, 

aderentă, de o culdre violacee saii albastră în întindere de 7 cm. 

Acestă tumoră aşezată just pe vechia cicatrice, avea o ulceraţie 
cu marginele tăiate ă pic, cu fundul cenuşiii din care se scurgea un 

puroiii seros de rea natură şi în mare abondenţă. Acestă, tumoră sar 

îi putut impune drept un cancer saii or-ce alt neoplasm. Verneuil însă, 

cu totă negaţiunea bolnavei de a fi avut vreo dată or-ce manifestaţie 

sifilitică, totuşi, declară că e vorba de o induraţie sifilitică, terţiară, de 

un sifilism al vechei cicatriţe. Şi în adevăr, în mai puţin de 15 dile, 

în urma unui tratament mixt, tumora scăduse pe jumttate; iar după 

o lună dispăruse cu totul. 

Iată în fine un al III-lea cas de sifilom traumatice pe care Ver 

neuil il dă ca unul din cele mai clare şi mai instructive. 
„O femee de 25 ani, de o constituţie escelentă, cade în 15 Ia- 

nuarie 1879 determinândwşi o contusie forte circonscrită şi umflare 

superficială a pielei, fără cea mai mică gravitate, pe faţa internă a 

gambei drepte. Totul a dispărut de sine în timp de câte-va dile. Pe 
la 8 Febr. bolnava începe să simtă o durere vagă în locul rănit şi un 

sentiment de greutate în membru. Către finele lui Februarie, o indu- 

raţie durerâsă la pipăit se desvoltă în locul contusionat; durerile devin 

mari în timpul nopţei, aşa căi turbură somnul; iar diua bolnava merge 
şchiopând“. 

In acestă stare se presintă prof. Verneuil la 3 Martie care nu'şi 

putu explica felul leziunei când, privind mai cu atenţie bolnava, recu- 

noşte într'însa o vechie clientă de spital care cu un an înainte venise 

regulat pentru a lua iodur contra unor sifilide ale feţei şi nasului. Se 
prescrise deci un tratament apropriat şi totul dispăru după 3 săp- 
tămâni. . 

Dar daca în majoritatea, casurilor, accidentele terțiare de natură 
sifilitică provocate de traumă sunt susceptibile de a se vindeca, nu 
este însă mai puţin adevărat că une-ori aceste sifilome în loc de a a: 
părea, în locul ocupat de traumă, se desvoltă la distanţă în organe 
splacnice, şi acolo pot da, naştere la, accidente funeste ba încă chiar 
mortale. 

De aceia când e vorba, de a întreprinde o operațiune, trebue să 
fim forte scrupuloşi în examinarea bolnavului şi să nu ne înfluenţăm 
câtuşi de puţin de posiţiunea sea, socială şi de asigurările imposibili-
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tăţei acestei diatese. La, cea mai mică bănuială să fim circumspecţă, 

căci alt-fel putem avea surprise desagreabile cari nu pot de cât să ne 
compromită, 

Iată unul din ceasurile cele mai mişcătâre întâmplat chiar erudi- 
tului prof. Verneuil dar care, pentru instrucţiunea nâstră, în loc de dl 

ascunde — precum cei mai mulţi facem în mod copilăresc şi nedemn — 

din contra, îl dă publicităţei pentru a folosi celor alţi medici. 

Este vorba de o dâmnă de 41 ani, care încă de mult suferia de un 
onixis al policelui drept. Cu t6tă insistența, lui Verneuil de a descoperi o 

diatesă sifilitică nu reuseşte, dar nici nu examin6ză bolnava pe corp. 

Totuşi dânsul îi face o operaţie uşsră, iar nu amputaţia degetului pre- 

cum doria, bolnava ; îi face, dic, o cauterisare cu Paquelin destul de 
profundă la, 7 Februarie 1879. Chiar în prima n6pte bolnava n'a avut 

somn, După 6 dile apar 4 tumori cari nu erau de cât gome: două pe 

mamela stângă, una în axilă şi alta pe epigastru. Cu acâstă ocasiune 

bolnava declară că mai are una în dreptul lombelor deja de 2 luni. 
După 3 dile apare o cefalee frontală fârte vie la stânga, împede- 

când somnul. Verneuil făcând ancheta mai seri6să, constată că e în 

faţa, unui sifilis inveterat. Prescrie un tratament, dar în van căci bola, 
progresâză, repede: o gomă cerebrală se desvoltă întrun mod furios, 

care după ce determină o paralisie şi afasie complectă, la 25 Martie 

ridică viaţa bolnavei. 
De sigur, casul acesta ne arată că nu trebue să dăm credământ 

vorbelor bolnavilor, ci examinândui cu mai multă atenţiune, chiar daca, 

suntem în bănuială, să ne abţinem dela or-ce intervenţiune, şi trecând 

peste or-ce consideraţii, să instituim maj întâi un tratament specific 

daca, voim să evităm surprise displăcute. Şi mai ales acestă regulă o 
vom avea în vedere pentru persânele pretinse din înalta. societate, căci 

tocmai ele sunt care ne daii cele mai mari decepţiuni din causă că la 

ei sifilisul se găseşte în stare latentă fiind ţinut în loc prin bunul 

traiă, iar nu lăsat în voia sea, ca la cei săraci lipsiţi de hrană şi lo- 

cuinţă şi unde sifilisul, neavând unde să se ascundă, se manifestă în 

afară trădând ast-fel organismul cel conţine.
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CHESTIONAR 

Consideraţiuni generale asupra sifilisului în raport cu traumatismul, Istoric. A matus Lusitanus, Astrue, Fournier, Jobert, de Tamballe, cari sunt pentru. Lag. neau şi Ricord, contra, 

Starea, presentă, Opinia lui Huguier, Bassereau, Racle şi Verneuil. 
Autorii ce s'au ocupat mai în special cu acâstă, chestiune : Hunter, Bazin, Clipet, autorii Compenâiului, Nelaton, Lucien Petit, Dusterhof şi Folinea, 
Influenţa, sifilisului în peridda 1 asupra traumatismuluj, Analogie între le- ziunile sifilitice şi scroful6se (Verneuil). Consecințe. 
Modificaţiunile ce suferă tâte plăgile în general din partea sifilisului. 
Influenţa şancărului asupra plăgilor. Opinia autorului, 
Acţiunea sifilisului în peri6da II asupra traumatismelor. Caractere. Diferite esemple clinice, 

Modul cum se comportă sifilisul în perisda III faţă cu traumatismele. E- semple prin fapte clinice. Conclusiuni.



DESPRE ALCOOLISM ȘI TRAUMATISM 

Lecţia JXĂ. 

Domnilor, 

Studiul acesta, e mai noii de cât or-care altul şi se datoreşte ia- 
răşi prof. Verneuil care are meritul de a fi atras atenţiunea chirurgilor 

asupra acestei chestiuni, făcând?o să intre în cadrul clinicei. 
Pentru înlesnire autorii admit dou5 părţi: alcoolismul acut şi 

cronic, 

Beţia simplă de sigur nu pote să aibă nici o influenţă asupra 

leziunilor traumatice, de Gre-ce o asemenea stare e accidentală, pasa- 

geră şi deci organismul nu este atins în substanţa sea ca la beţia 
cronică, beţia de profesie. . 

Cu t6te acestea, daca beţia simplă ese indiferentă pentru mersul 

ulterior al plăgilor, este însă un factor din cei mai importanţi în pro- 

vocarea, diferitelor accidente unele mai grave de cât altele. Şi pentru 

a, ne convinge, nu avem de cât să ne gândim cum aprope toţi Gmenii 

din clasa de jos cari vin în spital cu felurite traumatisme, acestea, s'a 

petrecut în momente de chef, în momente de beţie. La anumite dile mari 

ca: Crăciun, Paşte, lăsatul de sec, nunță, botez, etc. Gmenii se înveselesc 
prin vin până se ameţesc şi în urmă finesc prin bătăi, ce adesea de- 
genereză până la lovituri mortale, fie cu intenţiune sai prin accident. 

Ast-fel Villan dice că beţia produce jumătate din morţile acciden- 

tale ; iar Michel Levy, un alt autor, a găsit că din 46,000 de morţi 

accidentale constatate în Franţa în timp de 7 ani (1835—1841) 1622 

ai fost atribuite beţiei. 
De curiositate am ţinut şi eă socotelă de accidentele de beţie 

presentate în serviciul mei, cu începere de la 4 Octombrie 1891 până 

în present 4 Septembre 1892. Şi în acest interval de 11 luni, statistica, 

mi-a dat că din 143 plăgi, 100 aii fost determinate prin accidente de 

beţie, ceia ce dă o proporţie de 70%. 
35,809.— Pat. chirurg. Dr. Î. Kiriac. 14
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De sigur că numărul ar fi fost şi mai mare daca lucrurile ar 

fi fost mărturisite cu sinceritate. Căci după cum aţi vEdut, imediat ce 
bolnavii sunt întrebaţi daca accidentul a provenit din beţie sai nu, 

majoritatea din ei n6gă, temându-se ca nu cum-va acâsta să se afle 

de justiţie, căci atunci judecata mar fi aspră, după credinţa lor, fiind 
vorba de circumstanţe atenuante! 

La, finele lecţiunei voi descri în scurt înţr'un tabloii tâte aceste 
accidente, precum şi motivul care le-a produs, motiv mai tot-d'a-una de 
fârte puţină însemnătate. | 

Ar fi de dorit ca nişte asemenea statistice să se ţie in fie-care 
serviciu, putând servi pâte mai târzii, la luarea Gre-căror măsuri. 

In beţie avem trei peri6de bine distincte: 
Prima periodă a beţiei e caracterisată, printr'o simplă şi uş6ră 

excitaţiune nervâsă, când individul devine mai vesel, mai loquace, mai 
isteţ, mai curtezan, mai îndatoritor şi mai politicos în special cu da- 
mele etc.! Aici accidentele lipsesc în majoritatea casurilor. 

In a doua periodă, excitaţiunea, nervâsă este la apogeul săi, însoţin- 
du-se de perversiunea facultăţilor intelectuale. Funcţiunile cerebrale se 
manifestă prin tote formele de exageraţiune în gândire şi acţiune. In 
acest moment individul devine fârte lăudăros şi caută să desfidă pe 
or-cine în mod nechibzuit. Ast-fel, unul vrea să facă paradă, de forţa 
sea prin luptă, ridicare de greutăţi etc. ; altul vrea să'şi arate talentul 
Şi ştiinţa în felurite moduri prin săritură, prin trecerea unei ape în not, 
prin dare ia, semn etc. şi resultatul unor asemenea, nebunii, adesea este 
0 nenorocire ce închide petrecerea. Căci în acsâstă peri6dă, facultăţile 
locomotrice suferă aceleaşi turburări ca, Şi inteligenţa, aşa că daca be- 
țivul devine mai temerar în urma excitaţiunei cerebrale, devine însă 
incapabil de a se proteja, în urma turburărilor şi desordinelor in apa- 
ratul muscular. In aceste condițiuni, beţivul, chiar ocupaţiunile sale 
ordinare le face cu stângăcie, şi de multe ori din lucrurile cele mat fa- 
miliare ese pentru beţiv un pericol din cele mai mari. 

Şi lucru curios, 6menii ale căror profesiuni îi expun mai lesne la 
accidente, tocmai aceia, sunt cari se îmbată mai des. Ast-fel vedem un 
vizitiă cădând după capră; pe. un căruţaş călcat în picidrele cailor sai 
sdrobit de râtele camionului ce conduce, sai în fine, pe un lucrător 
la uzină omorât de maşina ce trebue să pue în mişcare. 

Putem face următârele divisiuni în perioda II din beţia acută 
precum : 

„4 Beţie feroce, sălbatică cana individul) îşi perde cu totul raţiunea 
ŞI Simţul de om, şi pe care vulgul îl numeşte turbat (omul beat e ca un câine turbat). Acâsta de ordinar se observă mai mult la Gmenit
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inculţi. Ori cum ar fi însă, omul în acestă situaţie comite nişte fapte cu 
adevărat sălbatice: rupe hainele nevestei şi ale copiilor, sparge uşile 

şi ferestrele, strică i6te mobilele, pune chiar foc întregei case, rămâ. 

n6nd într'o clipă cel din urmă sărac. Dă cu orice apucă, asverle cu 

cuțitul, cu toporul, e în stare în fine să comită ori-ce omor. Sai 

vădut beţivi în acestă stare apucând cu dinţii şi smulg6nd testiculele 

unui adversar, iar alţii rupând nasul, urechile saiă alte părţi ale corpului. 

Nu este cred fără interes, dacă voiii reproduce aci câte-va casuri 
in tabloul ce voii da la urmă, survenite în urma acceselor de beţie 
furi6să,. 

I) Păuna Tudor intră în serviciul mei la 25 Noembrie 1891, 

într'o stare cu totul desesperată având: plagă penetrantă a abdome- 

nului, complicată de ernie intestinală, transformat în anus contra, 

naturei. 'Tot abdomenul era, coprins de emfisem şi infiltrat cu materii 

fecale şi puroii. A stat în spital mai mult ca, trei luni, abia putând 

scăpa, cu viață, | 
Ac6stă femee ne-a declarat că bărbatul săi îmbătându-se, devenise 

furios, ca şi nebun. Dintr'o mică discuţie, pune mâna pe un cuţit şi-l 

înfige în pântecele femeei sale, care născuse un copil de curând 

(6 săptămâni.) 

II) Stavri Marin de 40 ani, plugar, vine în servicii cu plagă pe- 
netrantă a toracelui în partea drâptă. Anemia era aşa de înaintată în 

urma, emoragiei, încât bolnavul a şi murit a doua di. 
Şi acesta iarăși a fost lovit cu un cuţit de un flăcăii, fiind în 

stare de beţie. 

III) Un alt cas, ce ne arată până unde pâte merge gradul de 

sălbătăcie a unui beţiv, este următorul. 
Maria Amostolescu de 28 ani, fu atacată de cumnatul săi, care 

fiind beat furios a voit să atenteze la pudorea sea. Dinsa resistând, 

el, a luat un cleşte pe care roşindu-l în foc, a ars-o mai pe tot cor pul, 

iar cu 0 vergea de fer o lovia în tâte părţile. 

La 28 Ianuarie, femeea intră în serviciul mei cu leziunile urmă- 

tre: Combustiuni de gradul III întinse şi multiple pe tâtă jumătatea 

inferi6ră a corpului şi anume: pe faţa anteridră şi internă a câpselor; 

pe pubis, pe sghiabul interfesier, pe fesse, pe genunchi şi pe gambe. 

Largi vineţele pe câpse, abdomen, obraz, torace, braţe etc. Apoi o 

multime de linii sait dungi de arsură pe tot corpul. Flictene pe mâni, 

Acesta de sigur va servi ca un esemplu de ferocitatea unui beat. 

1V) Leonida Alexandrescu vine la 29 Martie 1892 în serviciu cu 

artera radială tăiată, însoţindu-se de o emoragie colosală şi care de
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sigur i-ar fi provocat mortea, dacă nu sar fi făcut legătura arterei. 

Accidentul s'a întâmplat în cârciumă, unde unul din tovarăşi luându-se 
la, certă s'a repezit cu un cuţit spre a-l ucide. | 

V) Barbu Dumitru intră în servicii la 27 Martie 1892 cu urechia, 

stângă, pe jumătate perdută,. Fiind la cârciumă, a fost apucat cu dinții 

de un inimic al săi, care îmbăţându-se şi-a r&sbunat în acest mod, din 

causa unui proces ce avusese şi unde fusese condamnat la 10 lei! 

VI) Sultana Ioniţă de 22 ani a suferit mai multe tăeturi cu un 
cuţit din partea amantului săi într'un acces de beţie, din causa gelo- 
ziei. A intrat în servicii cu plăgi prin instrument tăetor pe reg. 
epigastrică, pe mamela drâptă, pe faţa posteridră a toracelui şi pe 
sprânceana drâptă. 

VII) Stefan Vasile de 19 ani discutând cu camaradul si beat, 
acesta ia un revolver şi trăgând, îi produce o plagă prin armă de foc 
pe faţa externă şi posterisră a copsei stângi. 

VIII) Tudor Kiriţă de 35 ani fiind la chef, primeşte mai multe 
lovituri cu bricâgul din partea unui vecin ce se îmbâtase. Mobilul 
răsbunărei a fost că pacientul închisese acestuia o purcică! Leziunea, 
produsă a fost o plagă profundă a părţei cartilagin6se şi os6se a 
nasului. 

IX) Anica Gheorghe 38 ani a fost apucată cu dinţii de nas smul- 
gendu-i întregul lobul. Agresorul era un amant al ei, care la beţie, din 
causă că i se îmbolnăvise un cal, şi-a răsbunat pe dînsa rupândui 
nasul! 

X) Nica Buzică a fost înjunghiat de un bun prietin al său, dar 
care fiind beat a dat cu cuțitul producânduii plagă penetrantă a ab- 
domenului, complicată, de ernia stomacului şi a intestinului gros. După 
24 dile a murit de peritonită cronică, 

XI) Bela Rwvan de 22 ani a fost împuşcată, de bărbatul săă la 
beție producânduii o plagă în reg. occipitală, stângă. 

XII) Lina Constantin 20 ani a fost împuşcată de un curtezan la 
beţie, din causă că dinsa vorbia cu un alt flăcăii, primina lovitura. în 
spate. 

XIII) Tinca Fornescu 17 ani a fost lovită cu cuțitul de amantul 
săi la beţie, din causa, geloziei, în reg. fesieră drâptă. 

XIV) Nae Bălănescu 31 ani a fost apucat cu dinţii de nas ru- 
pendul întregul lobul, din causă că fiind beţi, cârciumarului i s'a 
părut (?) că, acesta, face curte nevestei sale! 

XV) Gheorghe Dumitrescu 27 ani a fost lovit cu toporul de un 
vecin al săi în stare de beţie, producându-i o plagă a antebraţului 
stâng, complicată de emoragie şi secţiunea tend6nelor. |
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XVI) Uţa văduva Costache de 55 ani capătă fractura extr. inf. a 
raiului stâng, fiind lovită cu un fier de vecinul săii, ce era în stare 

de beţie. 

Peronne în tesa sea spune că a vădut în serviciul prof. Verneuil 

în 1868 un individ care avea t6tă buza superidră ruptă, ridicată cu 

totul de dinţii unui beţiv adversar al sâii; şi ca culme a mizeriei i se 
transmite şi sifilisul, căci după cât-va, timp a apărut în locul plăgei 

un şancăr indurat din cele mai clasice. Alți beţivi devin sălbatici chiar 
cu ei însăşi, astfel se citeză casul unui beţiv care de câte ori se 

îmbăta încerca să-şi rupă scrotul. Unii merg până a se sinucide; sta- 
tistica, a dat a şasea parte de sinucideri actului de beţie. Din 4595 

sinucideri, Bridre a găsit 530 făptuite în momente de beţie. 

b) Beţie alucinantă este când beţivii aii turburările intelectuale sub 

formă de alucinațiune, ceia ce iarăşi pote da, loc la accidente; aşa 
s'a, vădut beţivi cari credând că trec prin uşe, aii eşit prin ferâstră sfă- 

rămându-şi capul de pavagii, 

In fine c) beţie convulsivă care nu e scutită, de pericole şi pe care 

Percy o descrie în modul următor: Beţivul încârcâ de a muşca pe cei 

ce-l înconjoră, îşi înfige unghiile pretutindeni şi se sfăşie chiar pe el 

însuşi, dacă are mâinile libere. Dacă din nenorocire se găsesce singur, 

se asvârle pe ferâstră sati se răneşte grav rostogolindu-se pe pavagii; 

se lovesce cu capul de ziduri sai de lemnele de la pat, aşa că acest 

autor a vădut chiar individi murind în acest mod. 5 

Dar dacă în tote aceste forme, beţivul devine agresor cu străinii 

şi chiar cu el însuşi, aş putea adăoga încă o formă pe care o numesc 

d) beţie sentimentală, sati patetică. — Sunt în adevăr casuri în care un 

om îmbătându-se îşi aduce aminte şi vorbeşte cu mare foc de persone, 

în general mârte de mult. Astfel sunt Gmeni cari numai la beţie îşi 

reamintesc de nevastă, copii, frață, unchi, morți de decimi de ani etc., 

şi pe cari îl plânge cu lacrămi, pe când la, trezie sunt destul de indi- 

ferenţă. Am cunoscut un om care de câte ori se îmbăta, nimic nu 

făcea, de cât să plângă şi să bocească pe bunică-sa, de care altfel abia 

își aducea. aminte, căci bătrâna murise pe când el era copil! In aceste 

momente dinşii povestesc calităţile r&posaţilor, şi ce e curios, aceste 

calităţi ce entusiasmeză şi face pe beţiv să plângă, sunt tocmai din 

cele mai fără însemnătate. Aşa cunoscutul mei, când plângea pe 

hunică-sa, în oftăturile sale descria cum dinsa, îl da covrigi şi simiţi!! 

lucru care natural prov6că rîsul, iar beţivului trezit umilinţa, când i 

se povesteşte scena. | 

Ori cum ar fi, acâsta socotesc că e forma cea mai inofensivă,
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de beţie ce pote exista. Probabil că aci e vorba de pers6ne nevropate 
şi cu siguranță isterice. 

Dar cea mai pericul6să stare a beţivului este de sigur perioda III 
ce se caracteriză printr'o perdere totală a inteligenţei, printi”o depre- 
siune absolută a forțelor şi în fine printr'un astfel de collapsus încât 
cu drept cuvânt omul aflat în acâstă stare se numeşte beat mort. 
Ajuns aci, beţivul — care ne înfățişeză, degradaţiunea omen6scă — 
este sub iminenţa celor mai grave pericole, căci fiind într'o complectă 
incapacitate a se garanta, suferă în mod pasiv tote causele exteridre 
ale traumatismului. Acum dice Bacle întrun limbagii figurat: alcoo- 
lismul lasă pe individ fără apărare în mijlocul societăţei umane, care 
necunoscând slăbiciunea, sea, şi tîmpenia de care e 'isbit, îl sfaramă şi-l 
sdrobeşte în angrenagele sale, întocmai precum acâsta s'ar întâmpla 
în jocul unei maşini. 

Deveniţi neprevedători, dice Libig, vorbind despre beţivi, denşii 
prin perderea timporară a, inteligenței îşi dai foc cu propriile lor 
mâini, sau se expun la flacările unui focar în igniţiune ; şi amorţiala 
beţiei nu le permite de a se sustrage de la, pericol şi nică să câră 
ajutor, aşa că ard de vii ca printwun fel de combustiune spontanată. 

In general alcoolismul acut sai mai bine „dis beţia accidentală, 
nu are nici o influinţă, asupra leziunilor traumatice aşa că, pe un om 
chiar beat fiind, putem face ori-ce operaţiuni de urgență ca, tracheo- 
tomii, kelotomii, cateterism etc., fâră să avem trebuință de chloroform ; 
căci în perioda, III anestesia, este aşa de mare, încât elementul durere 
abia există sau chiar lipseşte cu totul. 

Beţivii sunt aşa de insensibill la durere ca şi alienaţii; loviturile 
de pumni primite în timpul beţiei nu sunt simţite, aşa că omul beat 
nici nu observă că a fost bătut de cât a doua di, când îşi vede 
trăsurile deformate. Blandin a făcut amputaţia c6psei la un om beat 
cădut pe drum, fără să fi avut cel mai mie sentiment de operaţiune. 
larăşi s'a publicat casuri de fractură cominutivă a ambelor maxilare 
cu ruperea buzelor în tâtă înălţimea, lor, fără ca omul beat să fi dat 
semn de cea mai mică suferinţă. 

Actualmente am în serviciul mei pe individul Franz Tomasin 
care fu adus în spital cu leziunile următâre: I) Contusiuni forţă ale 
întregei feţi cu echimose şi bose sanguine aşa de îutinse, încât ochii 
nu se mai vedeaii de loc, iar obrajii vineţă şi umflaţi ca pumnul, făcea 
imposibilă recunâşterea omului! II) Luxaţie scapulo umerală, stângă 
sub coracoidienă complectă, III) Fractura, c6psei la terţul. de mijloc. 
IV) Fractura claviculei stângi. Individul fiind beat mort a cădut dela,
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o înălţime de 10 metri şi a fost adus într'o complectă stare de ne- 
simţire şi fără să manifeste nici cea mai mică durere, atât la redu- 

cerea luxaţiei cât şi a fracturei. 

Al doilea fenomen ce observăm la un beţiv este resoluţia com- 

plectă a, sistemului muscular, şi numai graţie acestei lipse totale de 

ori-ce contracţiune musculară, ne explicăm faptul cum bețivii cădând 

chiar de la o înălţime considerabilă, pot scăpa fără a-şi fractura nimic, 

ceia, ce a şi făcut proverbul că, şi beţivii aii un Dumnedeii carei 

protege (!) Dar acestă lipsă de contracţiune musculară servă, beţivilor 

şi în alte casuri, mai ales în luxaţii ce se pot reduce pe loc cu cea 

mai mare înlesnire. Astfel Percy spune că a vădut într'o di pe un 

cârpaciii reducând forte uşor o luxaţie a umărului la un popă, pe care 

nu o putuse reduce cei mai renumiţi chirurgi din acel loc. Meşterul 

îmbătase pe popă cu vin cald până la somnolenţă când, profitând de 

momentul oportun, reduse luxaţia fără cea mai mică durere. 

Aţi v&dut din observaţia precedent descrisă, cum am redus cu 

o facilitate din cele mai extreme luxaţia scapulo umerală a individului 

Franz Tomasin, care fiind beat mort, nu numai că n'a ştiut şi nici a 

putut simţi ceva, căci se găsia, în cea mai complectă resoluție — ca, şi 

cum ar fi luat mari cantităță de cloroform — dar nici a doua di şi nică 

adi mare cea mai mică conştiinţă de cele ce sai petrecut şi de leziu- 

nile ce a suferit, 

Bouisson a redus şi el de asemenea la un om beat o luxaţie a 

braţului, fâră ca bolnavul să fi avut cunoştinţă nu numai de reducere 

dar nici chiar de accident, aşa că a doua di n'a voit să creda că 

membrul săi a foșt luxat şi pus la loc. 

Dar dacă în nişte asemenea, împrejurări omul beat trage profit 

din resoluţia sea, musculară, în schimb însă în alte casuri, acâsta con- 

stitue pentru dânsul un adevărat pericol. 

In adevăr, în momentul unei căderi, muschii ne-opuind nici un 

obstacol la eşirea extremităților osse din cavitățile articulare, luxa- 

țiile se fac mult mai lesne şi pot să producă desordine mari, cari de 

sigur n'ar fi avut loc fârâ, o resoluţie musculară complectă. 

Tată un cas nenorocit descris în compendium de chirurgie : Un om 

înti”o stare complectă de beţie cade pe mână. Muschii paralisați de beţie 

nu se opun la, eşirea umărului din articulaţia cotului; dar mai mult, nu 

se opun nici la deplasarea, ulteridră a osului către partea antero-inferi6ră, 

a braţului; artera, brachială fu împinsă cu atâta violenţă şi într'o în- 

tindere atât de considerabilă, încât păreţii săi nau putut să resiste 

acestei enorme distensiuni şi aii trebuit să se rupă, de unde r&ceala,
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insensibiliţatea mâine şi încetarea bătăilor arteriale a radialei ŞI cu- 
bitalei care a persistat chiar după reducere. 

Totuşi, unii chirurgi ai căutat să pue în principiă alcoolisarea 
bolnavilor pentru practicarea unor operaţiuni; dar dacă acest mod de 
a vedea era pâte permis în timpurile vechi, astăqi însă când avem la, 
îndemână, chloroformul, nimeni nu se mai gândeşte la aşa ceva. Sunt 
însă unele observaţiuni forte curisse unde alcoolul împins până la 
beţie a dat nişte resultate extraordinare. Astfel s'a vă&dut casuri de 
tetanos vindecate prin beţie: un copil de 9 ani — dice Collis şi Wil- 
mot, — fiind rănit la braţ fu apucat de tetanos a opta di de la acei- 
dent, de care sa vindecat prin întrebuinţarea, de punci administrat 

Până la beţie. Iarăşi un englez Campbell, spune că a oprit o emo- 
ragie înspăimăntătâre după facere, dând bolnavei să bea o butelie de 
rom! A doua, di femeia nu sa plâns de cât de o uşră, cefalalgie. 
De sigur că aci e vorba, de o emostasă pasivă, în urma slăbirei con- 
tracţiunilor cordului, prin efectul sedatif ce posedă alcoolul luat în 
cantităţi mari. 

Dar 6tă un cas din cele mai curidse dat de Dr. Oyr, unde o beţie 
a scăpat viața unui om fiind în prada unei septicemii. Bolnavul era 
un student în medicină ce ajunsese în ultimul termen al bâlei, după 
ce suferise deschiderea mai multor abcese ce dăduse o abondentă co- 
lecţiune de puroi. Şeful de servicii spusese dimin6ţa că nu mai era 
absolut nimic de făcut. S&ra, bolnavul întrun acces de delir, apucă o 

„sticlă cu un kilo de vin de Quinquina şi de odată bea tot conţinutul, 
A doua qi de diminâţă abia La deşteptat din beţie; spre mirarea tu- 
tulor însă, bolnavul simţi o ameliorare generală fârte marcată, care de - 
aci înainte nu făcu de cât să se mărâscă, din di în di până la vinde- 
carea complectă,. 

Un alt cas analog a fost comunicat de un medic Italian cu acelaş 
succes, însă bolnavul în adins a băut de odată o butelie de vin de 
Bordeaux ca să se îmbete, spre a nu simţi când are să MOră; şi s'a vindecat ! Şi aci iarăşi lucru nu pare imposibil dacă ne gândim la, 
proprietăţile tonice, antipiretice şi antideperditorii ale alcoolului, aşa că în casuri desesperate am putea la rigâre să recurgem şi la acest 
mijloc. 

Astădi chiar mulţi ftisici datorese prelungirea vieţei lor numai alcoolului. In ceia, ce mă priveşte am recomandat unui ftisic să nu bea de cât rom; şi în adevăr se obicinuise astfel, încât în două dile după cum singur mi-a declarat, abia îi ajungea o butelie de rom. Ei bine, acest bolnav plin de caverne pulmonare a durat doui ani numai cu rom.
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CHESTIONAR 

Alcoolismul acut şi cronic. Causele pentru care alcoolismul acut nu are 

influenţă asupra leziunelor traumatice, Accidentele prin beţie. Statistica lui Villan 

şi Michel Levy. Statistica autorului, Peri6dele beţiei: Caracteristica peri6dei I şi 

Il-a a beţiei. 

Formele beţiei din peri6da II. 

a) Beţie feroce. 

b) Beţie alucinantă, 

c) Beţie convulsivă. 

d) Beţie sentimentală sat patetică, întrodusă de autor. 

Caracterile beţiei din perioda III. 

Lipsa de sensivilitate. Consecințe. 

Lipsa de contracție musculară. Fol6se practice. Urmări grele. Complicaţia 

iuxaţiilor şi fracturelor de plăgi şi ruperi vasculare. 

Efecte salutarii ale alcoolului în casuri grave. Diferite observaţii şi ale 

autorului.



TABLOU 

de accidentele provenite în urma beţiei, începând de la 4 Octombre 1891 
până la 4 Septembre 1892 în Div. II, serviciul chirurgical, 

din Spitalul Filantropia. 

  

No
. 

cu
re
nt
 NUMELE 

şi 

DIAGNOSTICUL 

  

Jon Mihai, 50 ani.— 

Plagă contusă în regiunea 

fronto-parietală stângă, de 

formă curbă (6 em.). 

  

Iancu Vasile, 33 ani. 

Plagă contusă în regiunea 

parietală stângă (3 cm), 
complicată de denudaţia o- 
sului. 

  

Flena Dumitrescu, 18 

ani. Plagă prin armă de foc 

a părţei de mijloc a feţei 
dorsale a piciorului stâng. 

    Ghiţă Stoenescu, 30 ană. 

Plagă contusă în reg. su- 
pra-sprâncenală drâptă; e- 
chimosa pleoapelor în drâpta. 

  

Stavri Marin, 40 ani, 
plugar. Plagă profundă, pro- 
dusă prin instrument tăetor 
în regiunea anteridră a, to= 
racelui din partea drâptă,         

DATA Numărul Mobilul care a provocat 

intrărei şi | dilelor de | accidentul, precum şi starea 

eşirei căutare bolnavului la intrare 

4-—15 0e- 11 gile Intrat îu spital beat; a 
tombre fost lovit cu un ciomag tot 

de către un om beat. 

Sâmbătă sera, 

6—13 Qe- 7 dile Intrat beat mort în spi- 
tombre tal; a fost rănit voină să 

sară în ajutorul altui beţiv; 
a fost lovit cu o piatră din 
şosea, 

Duminecă. 

6 Octombre— 50 dile Femea a fost împuşcată 
25 Noembre cu revolverul de bărbatul 

săi; el era beat. Scenă de 

amor, 
Duminecă. 

11—18 0e- 7 Qile| A fost lovit cu tacul de 
tombre la bileard, după cum spune 

bolnavul ; agresorul a fost 
beat. 

Sâmbătă sera. 

25—9'7 No- 2 gile A fost împuns cu un cuţit 
embre de nn băiat fiind în stare de 

beţie, ” 
Sf. Ecaterina. 

Pransport . , 77 4 sucombat.        
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a NUMELE DATA Numărul Mobilul care a provocat 

= şi intrărei şi || dilelor de | accidentul, precum şi starea 

5 DIAGNOSTICUL eşirei căutare bolnavului la intrare 

Report. . 77 

6 1on Radu, 32 ană, maun- || 4 Pecembre— 64 dile Individul a venit beat 

citor. Plagă contusă în re- | 4 Pebruarie mort, fâră să ştie cine la 

giunea temporo parietală bătut. 

dreptă. Contusii ale torace- Joi, Sf. Sofronie 

Ină şi escoriaţiuni multiple 

pe corp. 

i Niţă Stoica. Plăgi con- | 8—9 Decemb. 1 qi Individul a venit beat 

tuse în regiunea fronto-pa- mort, A fost lovit de un 

rietală stângă. Plagă a pa- alt beţir cu un par. 

vilionului urechei stângi. Sf. Nicolae 

Si Dumitru Brăescu, 28 |8—19 Decemb. 4 ile A intrat în serviciii beat 
ană, funcţionar Plagă con- mort. Leziunile ai provenit 

tusă a sprâncenei drepte. din căderile suferite în tim- 

pul beţiei. 
Sf. Nicolae 

9 Leanca Ion, 30 ană. E- | 25 Decembre 1 di Sa îmbătat; a spart g6- 

chimose multiple, marile cârciumel; a fost 

dusă la secţie de unde a ve- 

nit în serviciu. 

Criiciun 

10 Negoescu Dumitru, 20 13—19 0c- 6 gile| A fost lovit cu vână de 

ană. Plăgi multiple a re- | tombre boă de alţi prieteni, fiind 
giunei  occipito temporale 1, chef la o nuntă. 
stângă. Duminecă 

11| Zamfir Gheorghe, 45 |20 Octombre— || 24 qile| Lovit cu pumnul de că- 

amă. Fractura maxilarului | 13 Noembre tre un om beat, 

inferior. Duminecă 

__ N 

19| Mihali Ilie, 60 ani. Qon- N | | A fost bătut de un prie- 
' tusiuni de gr. pe ambele 10—i2 No- 2 gile| ten al săti beat; dinsul, di- 
pledpe. embre cea el, era treaz. 

Arh. Mih. şi Gavril 
Transport . . || 179 .          
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NUMELE 

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

= DATA Numărul Mobilul care a provocat 
5 şi intrărei şi dilelor de || accidental, precum şi starea 
s DIAGNOSTICUL eşirei căutare . bolnavului la intrare zi 

Report. . 179 

13 Marcu Stan, 25 ani. 23—24. No- 1 di A fost adus în spital beat 
Plagă contusă în reg, occi- | embre mort, bătut de către un 
pitală (3 cm.) fără denu- alt individ beat, 
daţia osului, escoriaţii pe Intrarea în Biserică 
frunte şi nas. 

14 Păuna Tudor, 20 ani. |25 Noembre— || 149 dile Bărbatul ei find beat, 
Plagă prin instrument tie- [28 April. 1892 a Împuns-o cu un cuţit, 
tor în regiunea ipogastrică, sărindu-i arţagul din lucra 
emfisem a păreţilor abdo- de nimic, 
minali, ernie intestinală şi Intrarea în Biserică 
anus contra naturei. 

15 Ion Gavrilescu, 45 ani. | 25 Noembre— 10 dile A fost împins din trăsură 
Plăgi contuse în reg. tem- |6 Decembre în picidrele cailor de un 
poro-parietală stângă. Cont. prieten beat, fiind şi el beat 
a articulației coxo fem. mort; 
stângă, escoriaţii pe corp. Intrarea în Biserică 

16 Georgescu Ion. Plagă [24 Decembre 1 qi Lovit, fiind beat, de un 
contusă în regiunea parie- camarad tot beat, cu un 
tală âreptă. ciomag. 

Sf. Ignatie 

17 Anghel Andrei. Plagă |28 Decemb.— 4 dile Lovit cu un ciomag de 
contusă în regiunea parie- |1 lanuare un camarad tot beat, a 4-a 
tală stângă. zi după Crăciun 

18 Lizandra Stan- Marin, | 13--26 Ian. 14 gile A fost lovită de bărba- 
20 ani. Plagă contusă în tul săi, fiind în stare de 
regiunea frontală arâptă şi beţie, fără causă bine cu- 
complicată de denudaţia o- vântată. 
sului şi echimose forte a Ziua de Sf. Ion. 
plepelor. 

19 Dumitru Popescu, 21 [23 Ianuare 1 gi A fost lovit de un căru- 
ană, căruţaş. Plagă contusă ţag cu căldarea, fiind în 
a verticelui de 5 cm. com- stare de beţie, în s6ra de 
plicată de denudarea osului. Duminecă 19 lanuarie. 

Transdort , ,           [so 7 
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a NUMELE DATA Numărul Mobilul care a provocat | 

5 şi intrăret şi | dilelor de || accidentul, precum şi starea 

5 DIAGNOSTICUL eşirei căutare bolnavului la intrare 

Report. . | 359 

20 Radu Gheorghe, 32 ani. | 26 Lanuare— '7 dile A fost lovit de un ca- 

Plagă prin instrument tăe- |2 Februara marad beat dirj. Rănitul 

tor în regiunea sub-scapu- declară că şi dinsul era dîrj. 

dară drâptă de 6 cu, inte- Duminecă 26 lanuarie, 
resând pielea şi ţesut celular la cârciumă. 
subcutanat. 

21 Marița Apostolescu, 28 | 28 lanuare— 13 gile Cumnatul săi fiind beat 
amă, servitâre, Combustiuni |10 Pebruare farios, a atentat la pud6- 
de gradul III, întinse şi mul- rea ej, dar nereuşind, a 
tiple pe t6tă jumătatea in- luat cleştele ars în foc şi 
feri6ră a corpului (flancul i-a produs o mulţime de 

drept). pe faţa ant. internă arsuri pe corp; afară de 

a c6pselor, pe pubis, pe asta, cu o bară de fier i-a 

sghiabul interfesier, pe fese prodas o mulţime de echi- 

faţa, externă a articulației mose. 
genunchiului drept şi faţa Duminecă 26 lanuarie. 

post. a gambelor. Largi e- 

chimose pe c6psa drâptă, 

abdomen, obrazul stâng, par- 

tea lat. stângă a toracelui, 

feţele externe ale braţelor. 

Echimose largi pe umărul 

stâng. Multe alte echimose 

şi linii de arsură pe tot 

corpul. Flictene pe mâini. 

22 Petrache Florescu, 48 |3—"7 Februare 4 gile Bolnavul declară că a fost 

ani. Escoriaţiuni pe frunte bătut din causa alegerilor, 

şi nas. Contusiuni pe cap, de un camarad al stii beat. 

manifestate prin durere. Duminecă 2 Pebr., In- 

tâîmpinarea Domnului. 

23 Siţa Ion, 40 ami. Es- | 19—21 FPe- 4 dile|  Bolnava declară că a fost 

coriaţii pe nas şi faţă. Du- |bruarie bătută de duci individi beţi, 
reri violente pe cap, fără din chiar senin. 
leziuni esterne. Duminecă 16 Pebr, 

Transport . . || 887  
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No
. 

cu
re
nt
 NUMEL'E 

şi 

DIAGNOSTICUL 

DATA 

intrărei şi 

eşirei 

Numărul 

dilelor de 

căutare 

Mobilul care a provocat 

accidentul, precum şi starea 

bolnavului la intrare 

  

25 

26 

27 

28   

Leonida Alexandrescu, 

29 ani. Plagă prin instru- 

ment tăetor a antebraţalui 

stâng în sghiabul arterei 

radiale. 

Report . . 

29 Marte— 

10 Aprile 

387 

14; dile Fiind în cârciumă cu alţi 
camaradi beţi morţi, unul 
s'a repezit cu un cuţit pro- 
ducându-i rana descrisă. 

A venit în spital după 
3/4 oră, cu o emoragie fârte 

mare care provenia din ar- 

tera radială, căria i sa a- 

plicat o legătură de inter- 

nul de gardă. Duminecă. 
  

Marin Stiiescu, 27 amnă, 

zidar. Plagă în regiunea 

frontală dreptă (4 em.) com- 

plicată de denudaţia osului. 

29 Marte 1 qi Bolnavul a fost lovit cu 

un pahar de vin în câr- 
, 7 x 

ciumă, din causă că a să- 

rit să despartă pe alţi duoi 

beţivi ce se băteai, 

Duminecă 29 Martie. 

  

Baru Dumitru, 31 

ană. Plagă contusă a urechei 

stângi, complicată de lipsa 
totală a 1/2 pavilionului u- 

rechi stângi. In resumat, 

lipsesce 1/2 urechea stângă, 

217 Marte 1 di 
Acesta a fost produsă prin 

resbunare din causa unui 

proces pe care la avut cu 
răuitul şi pe care Va per- 

dut fiind condamnat la 10 

lei, din causa unor strică- 

ciuni produse de un porc. 

La 925 Mart. Buna- Vestire. 

  

Manole Cristache, 33 

ani. Contusiuni mari ale 

ochiului şi obrazului stâng. 

11 Marte 1 gi A fost lovit de un ve- 

cin beat fără nici o causă 

în sâra de Sfinții 40 de 

. mucenică. 
    Frusina Stefan, 30 ani. 

Contus. profunde pe gamba 
stângă şi copsă, faţa esternă 

a articulației umărului stâng 

şi drept; în reg. lombară 
se văd echimose largi cu 

ruperea de vase până la for- 

marea de bose.   8—12 Marte 

Transport . . 

4 dile 

408   Bolnava a fost bătută de 

bărbatul săi beat (venia de 

la cârciumă). de fiul săti vi- 

treg şi s6era lui, cu scaune, 
ciomege şi furci. 

Ajunul celor 40 Sfinţi de 

matcenică.   
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Numărul 

  

  

  

    
  

  

-a NUMELE DATA Mobilul care a provocat 

3 şi intrărei şi | dilelor de | accidentul, precum starea bol- 

5 DIAGNOSTICUL eşirei căutare navului la intrare 

Report. . || 408 

29 Tudosie Pop. Contusiuni |14—29 Martie] 15 di Bolnavul eu alţi 7, ai 
şi echimose ale feţei. Ke- băut 41f. vedre vin. Pe 
mosis ale ambelor conjun- drum Va dat jos din că- 

tive. Echimose ale cavităţei ruţă şi Vaii bătut, vîrân- 

bucale. du-i c6da biciului pe gât, 

în urma căreia a fost inun- 

dat de sânge pe gât, gură 

şi nas. 

Duminecă. 

30 | Dumitru Ionescu. Pligi |16—18 Marte 2 dile Bolnavul a fost lovit de 
contuse ale obrazului stâng un adversar beat, cu ţepuşa 

escoriaţiuni ale capului şi căruței, din causa unei in- 

contusiuni ale umăruiui stg. tentări de proces, pentru 

pământ. 

Duminecă, 

31 Tudoriţa Trifan, 38 1 gi Bolnava, declară că a fost 
ană. Contusii a părței late- bătută cu un lemn, de al 
rale stângi a toracelui, cu Il-lea bărbat, beat, pentru 

fractura costei VIII în par- că cămaşa n'a fost bine căl- 

tea anteridră. ] cată,. 

32 Mihalache Zamfir, 21 26 Marte 19 dile Bolnavul declară că din 
amnă. Plagă penetrantă a ab- 14 Aprilie gelozie pentru amanta cu 

domenului complicată de er- care trăia de 3 ani şi cu 

nia epiploonului în regiu- care avea un copil, sa în- 

nea epigastrică pe partea junghiat, după ce băuse 3 

laterală stângă la 3 laturi litruri de vin. 

de deget de stern. Diua de Buna. Vestire. 

383 Oristea Florea, 83 ani, | 2—28 Marte 26 dile Bolnavul fiind beat, în   Gangrenă traumatică a c6p- 

sei drepte faţa esternă, lun- 

gă de 17 cm.   Transport . | 471     cârciumă, stând lângă sobă, 

a căzut jos, producându-şi 

o contusiune eare s'a ter- 

minat cu sfacelarea părţi- 

lor moi. Duminecă,  
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= NUMELE DATA Numărul | Mobilul care a provocat 
5 şi intrărei şi | gilelor de || accidentul, precum şi starea 
s DIAGNOSTICUL eşirei căutare bolnavului la intrare 

Report . . +71 

34 Sultana Ioniţă, 22 ani. 26 Marte— 1 şi T6te leziunile a fost; pro= 
Plagă prin instrument tăe- | 14 Aprilie duse de amantul sâii beat 
tor în reg. epigastrică în- şi gelos, 
cepând de la falsele edate Buna- Vestire. 
la 3 cm. de stern. 

Plagă profandă cu un 
traect de 5 cm., mergând 
spre linia mediană; alta pe 
mamelou drept; alta d'asu- 
pra reg. mamare drepte; 
alta pe faţa post. şi infe- 
ri6ră a toracelui; plagă în 

lamboii a ung. extem a 

sprâncenei drepte. 

35 Costică Tache, 21 ani. 29 Marte— 1 gi Bolnavul, împreună cu Plagă contusă în reg. fron- || 4 Aprilie alţii, beţi morţi, în câr- tală cu escoriaţiuni ale fe- ciumă, nu ştie cn cea fost ţei, echimose ale pleopei lovit, 
och. stâng. 

Duminecă. 

36 Siefan Vasile, 19 amă. 30 Marte— 1 di Bolnavul, servitor la un 
Plagă prin armă de foc la | 15 Aprilie comersant de vin, aducând 
partea de mijloc a feţei es- s6ra mai multe bolobâce 
terne şi post. a câpsei stg. cu vin, camaradul stii beat, 

a scos a doua zi de dimi- 
n6ţă un revolver şi a tras, 

Lună. 

37|  Rieger Carol, 37 ani. | 6 Aprile — 38 gile Bolnavul adus beat inort 
Practură complectă a gam- |12 Mai şi accidentul s'a întâmplat 
bei stângi, torţul inferior, jucând acesta ceardaş cu 

alţi tovarăşi. 
A doua zi de Pasci. 

38| Anton Demek, 57 ani. | 6—16 Aprile|  10gile | Bolnavul adus beat, de- 
Entorsă a articulației picio- clară că fiind în brutărie 
rului drept, cu un sac de făină, a alu- 

necat, producându-şi b6la. 
Transport. . | 533 A doua di de Pască.   
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| 
No
. 

cu
re
nt
 NUMELE 

şi 

DIAGNOSTICUL 

DATA 

întrărei şi 

eşirei 

Numărul 

dilelor de 

căutare 

Mobilul care a provocat 

accidentul, precum şi starea 

bolnavului la intrare 

  

[+
] 

«O
 

Anghelina Stefan, 30 

ani. Contusiuni şi echimose 

ale umărului stâng şi ale 
toracelui. 

Report . , 

6 Aprile 

522 
1 qi Bolnava declară că a fost 

bătută de către un vecin 

beat, din causă că nişte 

porci intrase o dată în o- 

grada acestaia. 

A doua di de Pasci. 
  

40   Nicu Dumitrescu, 27 

ani. Plagă prin înstrument 

tăetor pe partea ant. a pum- 

nului, faţa palmară, ocu- 

până res, tenară şi ipote- 

nară drâptă. 

7 Aprile 1 di Fiind într'o cârciumă cu 

mai mulţi prieteni beţi, 
acesta, în urma nnor dis- 

cuţiuni, a ridicat paharul 

şi trântindu-l, şi-a produs 

leziunea de mai sus. 

A fost adus cu emoragie 

abondentă. 

A treia gi de Pasi. 
  

4l D-na FE. Căciulescu, 80 

ană. Plagă cont. pe sprân- 

cena drâptă, adâncă până 

la periost. 

7 Aprile 1 qi Fiind mai mulţi intr'o 

trăsură, au fost isbiţi de 

furca unei alte trăsuri, 

unde se aflaii alţi 6meni 

cu chief, făcând chiar mai 

malte victime. A vevit n6p- 
tea la pansament. 

A treia di de Pasci. 
  

42   Tudor Chiriţă, 35 ani. 

Plagă prin instrument tăe- 

tor a părţei cartilaginâse 

şi os6se a nasului, adâncă 
până ia schelet. 

8 Aprile 1 qi Boluaval ducându-se în 

cârciumă pentru ţaică, cuma- 

natul săii beat deja, a sărit 

cu fiul sâii, şi cu un briciag 

i-a produs rana de sus. Răs- 

bunarea a fost, pentru că bol- 
navul închisese o purcică a- 

cestaia. A patra di de Pasci. 

    Marin Gheorghe , 26 

ani. Plagă contusă în regiu- 

nea fronto-parietală drâptă 
(6 cn.). 

24—30. Aprile   6 gile 

  

532   | Transport . . 

33,%09.— Pat. chirurg. Dr. Z. Kiriac. 

  Bolnavul a fost lovit cu 

ciomagul de 5 inşi beţi, din 

causă că pacientul le-ar f 

luat un braţ de fân. 

Diua de Sf. Gheorghe. 

15 
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No
. 

cu
re
nt
 NUMELE 

şi 

DIAGNOSTICUL 

DATA 

intrărei şi 

eşirei 

Numărul 

gilelor de 

căutare 

Mobilul care a provocat 

accidentul, precam starea bol- 

navniui la intrare 

  

44. Ioniţă Dinu. Plăgi con- 
tuse multiple în reg. fronto- 

parietală drâptă:; a cotului, 

faţa ant. şi mijlocie a gam- 
bei, pe crâsta tibiei, com- 

plicată de denudaţia osului. 

Report. . 

25 Aprile— 
1 Mai 

532 

6 dile A fost lovit cu ciomagul 

de cuseral săi din causa a 

duoi franci ce bolnavul îi 
împrumutase ; ambii erati 

beţi şi pacientul a fost a- 

dus beat mort. 

Diua de Sf. Marcu E- 

vangelistu. 
  

45 Anica Gheorghe, 38 ani. 

Plagă prin smulgere a în- 

tregulai lobul al nasului. 

25 Aprile— 
12 Mai 

18 gile vu a Amantul săi întrun acces 
de beţie, a apucat'o cu dinţii 

de nas, rupându-i nasul, 

pentru că i sai bolnăvit 

nişte cai din cari unul a 
murit. — Aceiași di. 

  

Niculae Ionescu, 45 ani. 

Plagă contusă în regiunea 

occipitală, 

26 Maiii 
ora 10 n6ptea 

1 i Bolnavul beat mort a a- 

lunecat şi a cădut pe o 
piatră.— Buna- Vestire. 

  

47 Ana Crăciun, 30 am. 

Contusiuni şi echimose pe 
ambele fese de mărimea po- 

dului palmei mâinti. 

25—27 Aprile 2 dile Bolnava, a fost bătută de 

un frate vitreg pentru că 
intrase în ogradă să culâgă, 

nişte frunze de viţă uscată. 
Diua Sfântului Marcu 

Froangelistu. 

  

48 

49   Voica Marin, 35 ani. 

Plagă contasă în reg, pa- 

rietală stângă (3 c.m.) com- 

plicată de denudaţia osului. 

21—29 Aprile 2 dile A fost lovită de unchiul 
săi şi o vară, cu un par de 
gard pentru că dintr'un loc 

arat voia să ia buturugi 

(vine). — Duminică. 

    Leanca Ioniţă, 40 ani. 
Plagă contasă a indicato- 

rului stâng.   10 Maiii 
n6ptea 

Transport . . 

1 gi 

  

562   A fost bătută de bărbatul 

săii care era beat, pentru 

că nu voia săi dea bani, 

Diua de 10 Maiii, ser- 

bare naţională.   
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3 NUNELE DATA Numărul Mobilul care a provocat 

& şi intrărei şi | dilelor de || accidentul, precum şi starea 

s DIAGNOSTICUL egirei căutare bolnavului la intrare 

Report. .| 562 

50 Costache Gheorghe. — | 13—15 Mait 3 gile A fost adus beat mort; 

Plagă contusă a pavilionu- declară că a fost lovit cu 

lui urechei complicată de un ciomag de fratele stii 

spintecarea părţilor tari pentru că a cerut parale de 

(dreptă). Plăgi contuse în băut. | 

regiunea  scapulo - umerală Ajunul Tnăiţărei Dom= 

drâptă şi alte regiuni. nului. 

5l Marița Niculescu, 38 | 13—28 Maiă 15 dile Bolnava a fost bătută de 

ani. Plagă contusă în re- un străin beat pentru că in- 
giunea parietală dreptă în- trând în curte şi trăgând 
soţită de denudaţia osului. cu bățul întrun câine, a- 

câsta l'a mustrat. 

Aceiaşi di. 

52 Iorgu Popescu, 25 ani. | 22—98 Maiii 1 di Pacientul a fost bătut de 

Echimose ale ambelor pleope un altul eşind din cârciumă 
inferidre. lovindu'i cu petre şi cără- 

midi din causa amantelor. 

Sfântu Constantin şi 

Elena. 

53 Mircea  Tigănişteanu, 28 Maiti 1 i Bolnavul spune că 2 din 
32 ani. Fractura degetului prietenii sti bătându-se la 

inelar (prima falangă) stâng beţie şi el sărind să'i scape 

complicat de artrită meta- (acum 2 luni), eri 27, unul | 

carpo-falangienă cu epanga- din ei imbătându-se şi voind | 

“ment. săşi răsbune, a sărit -pe 

ferestră în casă la pacient 

şi Pa bătut, — A treia di 
după Sfânta Treime. 

54 Cosma Cornea, 31 ani. || 29—80 Maiii 2 dile Bolnavul jucând cărţi în- 

Plagă contusă în regiunea tro cârciumă pe băutură 

frontală, complicată de de- şi sfădindu-se între dânşii, 

nudaţia osului (formă de unul din jucători, având 
stea). | - necaz pe pacient, îi trage 

——————| o palmă; acesta ese afară 
Transport . . || 584          
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DIAGNOSTICUL 
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intrărei şi 

eşirei 

Numărul 

dilelor de 

căutare 

Mobilul care a provocat 

accidentul, precum şi starea 

bolnavului la intrare 

  

55 

Report . . 584 
din cârciumă şi la uşă îl 
loveşte cu un pahar care 

sa spart. 

Ajunul Duminicei. 

  

Gheorghe Mândreanu, 

22 ani. Plăgi prin instru- 

ment tăetor: pe obrazul 

stâng paralel cu marg, sap. 

a mazilarrlui; pe epolet 

stâng; pe faţa externă a 

braţului stâng; pe fesa 
stângă. 

31 Maiii—4 

funie 

5 dile Bolnavul a fost bătut de 

un prieten al săi beat mort 

pentru o cârtă veche. 

Duminecă. 

  

56 Alosepi, 33 ani, Plagi 

contusă în regiunea parie- 
tală stângă (6 c.m.) 

13—92 Iunie 9 dile Bătută de un cârciumar 

pentru câ nu voia să târ- 

guiască din prăvălia sa," 

pretextând o datorie de & 
lei.— Ajunul Duminicei. 

  

57 

58 

Stoian Marin, 45 ani. 

Plăgi contuse în reg. tem- 

poro-parietală dreptă com- 

plicată de secţiunea osului 
(tabla externă?) Plagă pe 
vertex complicată de denu- 

daţia osului (5 c.m.) date 
cu 0 sapi. 

23—95 Iunie 3 gile Pacientul cu mai mulţi 
prieteni şi primarul la câr- 
ciumă ai băut 4 oca de 
vin, când al eşit din câr- 
ciumă pacientul a fost lovit 
de vătaf cu o sapă. 

Ajunul naştere Sfân- 
tului Ion. 

  

Nica Buzici, 33 ani. 

Plagă penetrantă a abdome- 

nuiui cu hernia stomacului 
(ca o portocală). Plagă tă- 

iată în ipocondral drept şi 
reg. lombară. Pe faţa ex- 
ternă a câpsei,     24 lunie— 

17 lulie   Transport . . 

24. dile 

sucombat 

Bolnavul a fost înjunghiat 

cu un briceg de un tovarăş 
al săi bun prieten, fiind în- 

teo cârciamă şi hând 10 
oca vin; sai certat şi când 
ese, cel alt îl aşteptă afară 
şi ”] înjunghie. 

  

625   Naşterea Sfântului Jon.   
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No
. 

cu
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şi 

DIAGNOSTICUL 

DATA 

întrărei şi 

eşirei 

Numtral 

dilelor de 

căutare 

Mobilui care a provocat; 

accidentul, precum starea bol- 

navului la intrare 

  

59 Dumitru Bojereanu, 35 

ani. Plagă contusă în reg. 

parietală stângă complicată 

de denudaţia osului. Echi- 
mâse a pelei capului lângă 

plagă. 

Report. . 

22 Iunie 

625 
9 dile Bolnavul în timpul serei 

a fost lovit cu o pâtră în 

cap de către un nepot al 

săi pentru o pretenţiune 

de pământ. 

După Duminică, 

  

60 Iancu Irimescu, 30 ani. 

Contusii pe faţa dorsală a 

antebraţului stâng şi pe e- 

poletul drept; escoriaţiuni 

numerâse pe spate şi mem- 

brele superidre. 

30 Iunie = 

1l ulie 

2 dile Bolnavul spune că mai 

mulţi 6meni beţi fiind pe 

sosea, fără motiv a lovit 

cu sapa şi niste ciomege. 

A doua gi de Sf. Petru. 

  

61 Iulian Nicola, 27 ană. 

Plagă contusă în regiunea 

frontală şi la extremitatea in- 

feriră a antebraţului drept. 

4—7 Talie 3 dile Bolnavul declară că nişte 
6meni beţi fără să'l cunâscă 

aii dat cu ciomege într'ânsul. 

Sâmbătă spre Duminică. 

  

62 

63     Gheorghe Petrescu, 17 

ani. Plagă contusă în re- 

giunea parietală stângă. 

2—5 Iulie 4 dile Voind să despartă pe doi 

inşi care se băteaii la câr- 
ciumă, unul din ei i-a dat 

cu bastonul. — Sâmbătă 

spre Duminică. 

  

Dumitru Ioan, 19 ană. 

Plagă contusă în regiunea 

tenară a mânei drepte. 

4—8 Iulie 4 qile Lovit cu un ciomag de 

către un flăcăi însoţit de 
alţi 3 inşi beţi, din causa 

unei fete pe care voind s'0 

fure, pacientul i-a ajuns, 

Sâmbită spre Duminecă. 

  

64   Jon Popescu, 26 avă. 

Piagă contusă în regiunea 

occipitală arâptă.   8—19 Iulie 

Transport . . 

11 dile 

  

658   Bolnavul fiind pe dramul 

Bănesei, trei individi beţi, 
fără motiv La lovit cu cio- 

magul. — Intro Mercuri.    
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Mobilul care a provocat 

accidentul, precum şi starea 

bolnavului la intrare 

  

Alexandru Șulea, 36 

ani. Plagă contusă în reg. 

frontală (6 cm.). 

Lovit cu un pahar mare 
de bere în cap fără motir, 
Agresorul deja se bătuse cu 
alţii. —A doua di de Du- 
minecă. 

  

66 Mihalache Ion Balogu, 

34 ani. Plagă prin armă 

de foe în reg. lat. drâptă 

a toracelui (câsta VII) com- 

plicată de uşor emfisem cu- 

tanat şi spute sanguino- 

lente. 

Bolnavul pe când dormia 

afară, a fost împuşcat din 

greşală de un sergent care 

fiind beat de dina lui (Sf. 
Petru) s'a amusat dând fo- 

curi de revolver. — Diua 

de Sf. Petru şi Pavel. 

  

67 Rubin Nadler, 22 ană. 

Plagă prin armă de foc a- 

prâpe de apendicele xifoid 

în dreptul ultimelor câste 

false din stânga. 
Mici arsari pe flancul 

stâng şi pe partea aut. a 
toracelui stâng. Există ori- 

ficii de intrare; glontele 

nu s'a găsit. 

Un văr al nevestei sale 

făcând pe intrigantul, a luat 

pe bolnav şi împreună sati 

îmbătat ; au cumpărat un 

revolver şi manevrând ai 
intrat în casă trăgând în 

nevastă şi el. Bolnavul a 
fost” adus în sincopă; sa 

făcut injecții cu ether. 
Duminecă. 

  

68 Bela sin Rivan, 22 ană. 

Plagă prin armă de foc în 
reg. occipitală stângă şi es- 

coriaţiuni pe umărul stâng. 

Pacienta a fost împuşcată 
de bărbatul săi fiind bet 

(vedi No. 74). 

Duminecă, 

  

69     Gheorghe Bucur, 40 ani. 

Plagă contusă în reg. fron- 

to-parietală stângă. Contu- 

siuni largi în flancul stâng.   

DATA Numărul 

intrărei şi || dilelor de 

eşirei căutare 

Report. .| 658 

6—8 Iulie 3 dile 

29 Iulie—8 9 qile 
Iunie 

5—13 luie | 8 gile 

5—8 Iulie 3 dile 

10—138 Ialie 3 dile 

Transport. .| 684     Adus la spital în stare 
de beţie. A doua di spune 
că a fost lovit cu un fier 

de un cârciumar cu care 

avusese cârtă mai "nainte. 

Băuse în alt loc.— Vineri. 
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a NUMELE DATA Numărul Mobilul care a provocat 

3 şi intrărei şi | dilelor de || accidentul, precum şi starea 

s DIAGNOSTICUL egirei căutare bolnavului la intrare 

Report. .| 684 

'70 Stefania Luca, contu- | 13—19 Inlie 7 dile A fost bătută de nora şi 

siuni ale capului. fiul săi în stare de beţie 
Duminică. 

71 Chiviţă Stefan. Plăgi | 17—291 Iulie 4 dile Pacienta a fost bătută de 

contuse în reg. fronto-pa- amantul sâă care era beat. 
rietală stângă şi sub-orbi- Cauza ar fi gelozia de amor. 

tară. Qontusiuni pe pleope Ajunul Sfântului Ihe. 

şi umărul stâng, c6psă, braţ, 

antebraţ şi edpsa dreptă. 

72 Wolfgang Stahl, 57 ană. 19 Tulie—5 16 dile A fost adus beat com- 

Plăzi contuse multiple în | August plect; nu ştie dacă a fost 

regiunea frontală. bătut sai s'a lovit singur. 
Dumânecă. 

73 Lina Constantin, 20 | 20—93 Iulie 3 gile Eşind de la cârciumă, un 

ani. Plagă prin armă de vecin a dat cu puşea din 

foc în reg. scapulară, dorso- causă că dânsa vorbia cu 

lombară drâptă (alice), un alt fiăcăăi. 

Sfântu Ilie. 

74 Constantin Petre, 25 || 917—30 lalie 3 dlei Bolnava a fost bătută de 

ani. Contusiuni largi pe bărbatul săi mort beat. O 
fesă şi umărul stâng. bațe or de câte ori se îm- 

bată, fără motiv. 

Sfântu Pantilimon. 

75 Nicu Niculae, 77 ani. 28 lulie — 15 dile| A fost lovit cu un cio- 

Plagă contusă în regiunea | 11 August mag de ginerele săii, în- 

parietală stângă şi fractura demnat de soţia acestuia. 
cubitalai stâng. Atât ginerele cât şi soţia 

eraii beţi morţi. De 12 ani 

ginerele săi îl bate pretin- 

dându'i pământul de zestre. 
———— Duminecă, 

Transport . . || 782 |          
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Namărul 

  

  

  

  

  

          

= NUMELE DATA Mobilul care a provocat 

5 şi intrărei şi | dilelor de | accidentul, precum şi starea 
s DIAGNOSTICUL eşirei căatare bolnavului la intrare 
= 

Report. „|| 732 

16 Martin Toma, 36 ami. 27 lalie 1 di A fost lovit cu ciomege 
Trei plăgi contuse în regiu- de 3 individi beţi, pe câna 
nea fronto-parietală drâptă. se întorcea de lu Pantelimon 

unde fusese ca muşterii, 
Sfântu Pantelimon, 

77 Toma Tomescu, 30 amă, 30 Iulie 1 gi Pacientul revisor de lam- 
Plagă contusă în regiunea pişti, a observat unui lam- 
temporo-parietală stângă. pist că nu "şi-a împlinit 

servici, acesta fiind beat 

Va lovit cn bastonul în cap. 

'78 George Feldioreanu, 30 | 2—11 August 10 gile| A fost loviteu un scaun 
ani. Plagă contusă în reg. de un individ beat eu care 
frontală drâptă (formă de a băut împreună. Cauza a 
pote6vă) osul denudat. || fost o certă ce a avat'o cu 

fratele bolnavului. 

Duminecă. 

79| Ion Trifu, 47 ană. Con- | 2—5 August 4 dile| A fost adus beat complect. 
tusie şi escoriaţie a pome- Sergentul care a adus spune 
tului drept; echimosa pleo- că a fost călcat de o tră- 
pelor ochiului drept. Con- sură care a trecut peste 
tusii şi escoriaţii, c6psa câpsa dreptă, 
drâptă. Plagă a indexului 

drept. . 

80 Vasile Nenu, 45 ani. 6 August 1 di Bât mort a fost bătut de 
Plăgi contuse multiple. un chiriaş al săi pentru că 

Va înjurat. 

Schimbarea la faţă. 

31 Dumitru Neşu, 25 amă. || 8—10 August 2 dile A fost bătut de către 
Plagă contusă în regiunea fratele stii cârciumar, beat, 
frontală şi vârful nasului, pentru că a cerut săi îm- 

prumute nişte bani. 
Transport. . [ISI Sâmbătă spre Duminecă,   
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a NUMELE DATA Numărul Mobilul care a provocat 

3 şi intrărei şi | dilelor de | accidentul, precum starea, bol- 

= DIAGNOSTICUL eşirei căutare navului la intrare 

Report. .| 751 

82 Gheorghe Răuşanu, 80 9 August 1 di A fost bătut de 4 cum- 
ană. Plagă în regiunea su- naţi în stare de beţie pen- 
pra-orbitară stângă. tru nişte pământ. 

Duminecă, 

83 Tinea Ionescu, 17 ani. | 9—11 August 3 gile A fost rănită de amantul 
Plagă prin iustrument tăe- săi din cauză de gelozie 

tor în partea superidră a fiind dânsui în stare de 

fosei iliace externe drepte. beţie.— Duminecă. 

84 Maria Dragomir, 26 | 9—11 August 3 dile| A fost bătută de ajutorul 
ană. Plagă contusă pe frante. de primar în timpul nopţei, 

pe când se întoreia de la 

cârciumă; era beat mort 

Duminecă. 

85 Iancu Matei, 28 ani. 9 August 1 qi Pacientul a fost lovit de 

Plagă contusă în regiunea | 3 ore n6ptea un cunoscut alsgă care era 

sprăncenei stângi, beat. — Duminecă. 

86| Nae Bălănescu, 31ană. | 11 August 1 qi | Fiind la cârciumă a joc 
Plagă prin muşcătură a vîr- de cărţi s'a spart o solniţă. 
fului nasului, complicată de Nevasta cârciumaralui l'a 
de diereză de 2 lei. ocărâţ, iar bărbatul beat s'a 

repedit la bolnav şi l'a a- 
pucat cu dinţii de nas ru- 

pându-i o mare parte din 

vârf. DupE Duminecă. 

87 Constantin Sandu 40 11 August 26 dile A fost lovit ca un par 

ană. Plagă contusă în reg. de un vecin beat de la care 
parietală dreptă. cerea nişte datorii, 

După Duminecă. 

Transport . .| '786    
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i NUMELE DATA Numărul Mobilul care a provocat 

5 şi intrărei şi || dilelor de || accidentul, precum şi starea 

s DIAGNOSTICUL eşirei căutare bolnavului la intrare 

Report. .| 786 

88 Franz Tomas, 54 ani. 11 August 50 gile A cădut după o schelă 

Luxaţie scapulo - umerală | Se găseşte în de la înălţimea de 10 me- 
stângă cu contusiuni şi plagă spital. tri pe nişte grindi cari erai 
contasă a epoletului, Frac- puse pe pământ. A fost a- 

tura claviculei drepte şi a dus în spital beat mort. 

câpsei drepte, Echimoze şi După Duminecă. 
plăgi contuse ale feţei. 

89 Jon Tudor, 25 ani. 14. August 1 qi A fost lovit de un alt 
Plagă contusă în regiunea precupeţ cu care era de 
temporo-occipitală stângă, mult în cârtă, la cârciuma 
Wasupra apofisei mastoide, la masă pe când era cam 

beat.— Ajunul Sf. Mari. 

90 Toma Ioniţă, 25 ani. 15 August 1 qi In sâra de 13 August 
Plagă contusă în reg. pa- având cârtă ca un alt in- 

rietală (8 cm.) de la urechea divid, acesta din urmă i-a 

dreptă, Intereseză tegumen- dat cu o furcă de lemn în 

tele şi osul care presintă o cap fiind în stare de beţie. 
scufundare. Mărginile sunt Sfânta Marie. 

netede. 

91 Gheorghe Dumitrescu, | 15—92 August 7 dile A fost lovit cu un topor 

27 ami. Plagă prin instru- de către un vecin al săi 

ment tăetor în terţul infe- care era beat. 

rior al antebraţulul stâng, Sfânta Marie. 
complicată de emoragie şi 

secţiunea tendânelor, 

92 Marin Dobre, 50 ani. | 15—18 August 3 dile A fost lovit cu un ciomag 
Plăgi contuse în regiunea |: de către stăpânul sti care 
parietală drâptă. Echimoze era beat. 
ale ambilor ochi şi contu- Sfânta Mărie. 
siuni ale antebraţului drept. 

Transport -- | 848.         
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intrărei. şi 
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dilelor de 

căutare 

Mobilul care a provocat 

accidentul, precum şi starea 

bolnavului la intrare 

  

93 

94 

Uţa Văduva Costache, 
55 ani. Practara extremi- 

tăţei înferidre a radiului 
stâng. Plagă contusă în re- 

giunea inferi6ră a câpsei 

drepte. Ă 

Report . . 

16 August 

848 
11 gile A fost lovită cu un fier 

de către un vecin al săi 

care era în stare de beţie. 

A doua di după Sfânta 

Marie. 

  

Tan Ganea, 27 ani. 

Plagă contusă în regiunea 

parietală stângă fără denu- 
darea osului, 

16 August '7 die A fost lovit cuo peatră 
de către un individ care a 

eşit beat dintr'o cârciumă. 
Adoua di după Sfânta 

Marie, 

  

Nicolae Tinase, 47 ară. 

Plagă contusă în regiunea 

fronto-parietală stângă; con- 

tusiuni ale ante-braţului 

stâng. 

16 August 30 dile A fost lovit cu un baston 

de mai mulţi indivigi cari 
eraii beţi morţi. 

A doua di de Sf. Marie. 

  

96 Neacşu Radu, 60 ani. 

Piagă contusă şi echimosă 

a ochiului drept. Contusii 

multiple pe torace şi spate 
de gradul |. 

17 August 7 dile A fost bătut de un câr- 

ciumar beat, din causă că 

a voit săi ia nevasta pa- 
cientului ; a fost lovit ca 
un ciomag. 

Duminecă, 

    
97 Gheorghe Negu, 35 ani. 

Contusiuni multiple pe gam- 

ba şi antebraţul stâng (gr. 1). 

17—291 August 4 dile A fost lovit cu un par 
de un individ beat pentra 
că acesta a voit să-şi ia 
copilul din o casă unde se 
afla.— Duminecă. 

  

98 Ion Andrei, 52 ani. 
Plagă contusă în regiunea     18 August 1 qi 

    928   Bolnavul declară că ai 

fost 5 într'o cârciumă unde  
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Din acest tablou reese: 

    

= NUMELE DATA Numărul | Mobilul care a provocat 

= şi intrărei şi gilelor de | accidentul, precum şi starea 

s DIAGNOSTICUL eşirei căutare bolnavului la intrare 
za 

Report. .| 928 

sprâncenei drepte însoţită ati băut mai multe oca de 

de denudarea osului. Echi- vin; unul din ei, după ce 

mose la baza nasului. Plagă, bolnavul ese din cârciumă, 

contusă în nivelul art. fa- ia ciomagul lui şi lovindu'l 

las:go-metacarpiene a inde- îi produce leziunile mai sus 

xului stâng (3 c.m.). Con- spuse, Causa a fost din pri- 

tusiuni şi echimoze largi cina unor datorii vechi, 

pe faţa externă a fesci şi A doua di de Duminecă. 

câpsei stângi.  Contusiuni 

gr. | pe spate. 

99 Niţă Nicu, 41 amă. Plăgi 22 August 1 di A fost lovit la obor de 

contuse: una în regiunea tatăl împreună cu fiul săi 

frontală, alta în regiunea din causa unor datorii de - 

fronto-parietală stângă. 6 lei.—Sâmbătă spre Du- 
ninecă,. 

100| Stan Anghelescu 54 ani. 23 August 1 qi Lovit cu bastonul de un 

Plagă contusă în reg. octci: cârciumar pentru o mică da- 

pito-temporală stângă, bosă torie. — Duminecă. 

sanguină. 

Total . .|| 930 

  
1) Că sa perdut 930 dile de lucru din causa beţiei, ceia, ce face 

2 ani şi jumătate. Şi să se noteze bine că mulţi din bolnavi n'aii 

stat în spital de cât o singură di, siliţi fiina a! concedia din causa 

lipsei de locuri. De asemenea toţi cei-alţi iarăşi nai stat până la 

vindecarea complectă, tot din aceiaşi causă. Aşa că numărul dilelor 

perdute ar fi fost mai mare chiar ca trei ani. 

2) Din accidente avem 70% produse pe cap şi faţă şi anume: 

50% în partea stângă; iar 21% în partea drâptă. Restul de 29% 

de plăgi sunt aplicate pe corp, din care 18 la stânga iar 11 la drâpta,
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3) Că tâte accidentele s'au întemplat în gile de sărbători şi anume : 
47 la So în Qiua de Duminecă, iar restul în cele alte sărbători în care 

intră Paştele şi Crăciunul. 

4) Că lunele cele mai bogate în accidente sunt: August care ne 

dă 25 9/0 şi Iulie 15%. 

Acâsta ar părea curios, cu tâte acestea lucrul se esplică, căcă în 

aceste luni sărbătorile sunt mai numerdse la cari se mai adaugă şi 
diferite târguri ca: Sf. Ilie, Sf. Pantelimon, Schimbarea, la faţa, Ador- 

mirea, culesul viilor etc. etc, 

Socotesc că nu puţin rol jâcă şi următorul fapt, adică: în lunele 

Iulie şi August, creditul pe la cârciumi e mult mai mare căcă în 

aceste luni productele încep a se vinde. Samsarlăcurile şi gheşefturile 

cârciumarilor acum sunt în fl6re, căci pe la cârciumi, ţăranii îşi vând 
chiar după câmp bucatele lor ca: grâu, ovăz, porumb, fasole ete. De 

aci : cinste la cârciumă, apoi csrtă şi Dătăi. In timpul ernei, de şi oa- 
menii ar bea mai mult, nu e însă credit, căci nu se ştie cum va fi 

agricultura pe care o consider ca stând în raport direct cu accidentele 

de beţie. 
5) Că majoritatea accidentelor sunt produse cu corpi contondanți 

şi anume: bastâne, ciomege, pietre, 6le, pahare etc. ceia ce arată o 

lipsă de premeditare căci beţivul dă cu ce apucă. In adevăr, în nici 
un cas n'am constatat o crimă intenţionată, căci chiar în cele două ca- 

suri mortale, actul a fost făcut în urma unor mici discuţii la beţie, 

de Gmeni de alt-fel forte prieteni între dânşii.



Raportul traumatismelor asupra stărei de beţie acute. 

Lechiunea XĂI. 

Domnilor, 

Mai întâi trebue să discutăm dacă da sait nu, putem face ope- 

raţiuni pe un om aflat în perioda III de beţie. 

Dacă este vorba numai de o beţie accidentală, putem între- 

prinde unele operaţiuni de urgență, căci după observaţiunele clinice, 
o asemenea beţie ce nu face parte dinur'o stare obicinuită a 

bolnavului — constituind acea intoxicație inveterată —nu are absolut 

nici o influenţă rea asupra mersului natural al plăgei. Cel mult bol- 

navii ai a doua di după beţie o stare saburală pasageră, cu cefalalgie, 

reacțiune uşoră febrilă, sete etc., fenomene însă cari dispar după 48 ore, 

fără să dea naştere vre-unui element defavorabil în evoluţiunea con- 

secutivă a leziunei. Ba ce este mai mult, în forma comatâsă a beţiei, 

putem fi chiar obligaţi a interveni, spre a scăpa viaţa individului. 

lată o observaţie din cele mai curi6se, petrecută în spitalul din 
Londra. Un om de 31 ani fu adus în spital într'o stare complectă, de 
iusensibilitate în urma, unei beţii monstre făcută la un banchet, cu 
rachiă şi bere. Bolnavul avea pupilele larg dilatate, respiraţia stertorâsă 
şi absenţa de ori-ce mişcare voluntară în timp de 4 ore. Cu t6tă 
pompa stomacală şi vomitivele ce scâseră destulă cantitate de lichide, 
starea bolnavului nu sa îmbunătăţit. EL devine comatos, faţa se tu- 
mefiază, iar respiraţia din ce în ce mai dificilă; pulsul filiform, tran- 
spiraţie rece, insensibilitate generală la ori-ce fel de stimulaţie, de- 
glutiție imposibilă, în fine ameninţare de morte iminentă. Atunci chi- 
vurgul Tompson practică, tracheotomia, şi scapă viaţa bolnavului, care 
după 3 săptămâni ese din spital vindecat, 

De multe ori am vădut că răniri chiar grave, nu ail nici un efect 
asupra stărei de beţie, bolnavii putând fi tăiaţi sai sdrobiţi, fără să, 
Ssimţă. Câte odată însă se observă lucruri curiâse. Aşa, un om fiind
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beat, dacă primeşte o lovitură sai cade, fenomenele de beţie dispar 
imediat. Astfel s'a vădut indiviqi cari în urma unei entorse, durerea 
fiind f6rte vie, omul din beat mort s'a trezit imediat. Bazaţi pe acest 
fapt, sai şi instituit mijlocele energice ca bătaie, revulsivele şi chiar 
ferul roşiu, ca proprii pentru a fi aplicate în perioda III de beţie. 
Acsâsta lucreză printrun fel de contro-stimulaţie, printr”o sguduire vie 
ce se imprimă întregului organism, în urma, căreia, excitabilitatea ner- 
v6să, dormităndă, fiind repede deşteptată, acesta stimulză la rândul 
său circulaţia cerebro spinală ca şi a celor alte organe, aduce oxige- 
narea sângelui şi cu dinsul face să dispară fenomenele de asfixie. 

Unii ai pretins ca, traumatismul pâte să producă efecte inverse, 
susţiind că sai vădut indivizi numai puţin ameţiţi de vin, cari în 
urma unor lovituri vii, aii devenit cu desăvîrşire beţi; dar acestea sunt 
mai mult nişte pure curiosităță şi de un interes chirurgical forte 
mediocru. 

Vom termina însă adăogănd că în unele casuri, în urma unui pansa- 
ment larg cu alcool a plăgilor cu suprafaţă întinsă şi profundă, bol- 
navii aii simţit adevărate fenomene de beţie, probabil prin străbaterea 
alcoolului în organism prin vasele plăgei. 

Terminând cu studiul beţiei acute începem acum partea a doua, 
a chestiunei, adică: 

Alcoolismul cronie şi traumatismul. 

Abusul dilnic şi mult timp preiungit al alcoolului provâcă tur- 

burări aşa de profunde şi numerâse în organism, în cât îi schimbă cu 

desăvârşire constituţia sa fisiologică. Individul ajuns în peri6da ca- 

chectică de alcoolism, devine după cum dice Gosselin, un bătrân an- 

ticipat; ba mai mult încă, un bătrân bolnav; căci țesuturile sale nu 

sunt numai atrofiate ca în b&trâneţea normală, ci degenerate, aşa că 
alcoolismul determină, o bătrâneţe precoce şi patologică. 

In adevăr, cine nu cunâsce starea, vrednică de compătimit a unui 
tânăr, coprins de alcoolism cronic. Figura sa e bohăită, palidă și 

fără, nici o expresiune, saii brăsdată de nisce dilataţiuni neobicinuite 

a capilarelor, dând nasului o coloraţiune roşie caracteristică, sai de- 

semnându-se pe dînsul şi pe pomete, venele. şi capilarele, ce formeză, 

leziunea cunoscută de couperosă. 

Primul organ intern ce suferă este fără îndoială stomacul, căcă 
el vine cel dintâi în contact direct cu acâstă otravă. De aceia 

vedem pe alcoolici, că încep a-şi manifesta degradaţiunea or-
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ganică prin turburări digestive: cei mai mulţi aii vărsături glerâse 
saii biliose, mai ales dimin6ța; mucâsa stomacală luând o în- 
groşare enormă, devine incapabilă pentru fenomenul digestiunei; de 
aceia, beţivii de profesie nu au poftă de mâncare, se mulţumesc cu 
forte puţin, căci digestiunea, e dificilă şi chiar durerâsă, ceia ce denotă 
un început de ulceraţiune a, stomacului. Alcoolicii tot-d'auna cu limba 
saburală, aii forte des diaree, însoţite de colici şi crampe. 

Unii alcoolici sunt slabi; cei mai mulţi însă ai aparenţa, de a, fi 
bine constituiți şi graşi; cărnurile lor însă sunt moi şi flasce. Siste- 
mul muscular numai are nici o energie în trinsul, de unde mersul 
alcoolicilor este nesigur, iar membrele superidre îşi perd dexteritatea 
şi sunt coprinse de o tremurătură senilă, copleşind de asemenea 
muschii limbei, buzei şi ai bărbiei, ceia ce face câ alcoolicii încep a 
vorbi cu dificultatate, să li se încurce limba, şi la cea mai mică emo- 
ţiune să nu potă pronunţa nici un cuvânt, ci numai să gângăvâscă 
cu limba, buzele şi bărbia tremurânde. 

Ficatul iarăşi este unul din organe care suferă fârte mult la 
alcoolici. Dinsul este sediul celor mai grave degenerescențe, gres6să. 
amiloidă etc., împedecându-i funcţionarea, fisiologică. Creşterea de 
volum a ficatului câte o dată devine enormă, iar altă dată se atro- 
fiază în cel mai înalt grad posibil, dână acele ciroze atrofice tip, cari 
cu ascita colosală ridică viaţa, bolnavului. 

Cordul suferă şi el aceiaşi degenerescenţă, gres6să, care-i atro- 
fiază, fibrele musculare, făcându-l se funcţioneze mai încet, să aibă 
bătăi slabe şi profunde, şi la cea mai mică emoţiune chiar să se 
oprescă. - 

Rinichii iarăşi nu scapă de acest flagel, căci şi înşii în urma 
iritațiunei continue ce determină alcoolul, se imflamâză încetul cu 
încetul, degeneresă ca şi cele-alte organe, mergând chiar până la su- 
primarea funcţiunilor sale. 

Sistemul circulator ne dă leziunea caracteristică e arterio 
sclerosă, care constă în dispariţiunea fibrelor musculare lise şi în- 
locuirea, lor prin ţesut conjunctif sai degenerarea, gres6să. In aceste 
condițiuni, vasele îşi perd puterea, elastică, şi contractilă ; devin fria- 
bile, aşa, ca emoragiile sunt forte frecuente la, alcoolici. 

Sistemul nervos presentă şi dinsul turburări forte diferite: 
meningele capătă câte odată o îngroșare enormă și devin aderente de 
bolta cranienă. Circulaţiunea cerebrală, făcându-se în mod defectuos, 
face ca acest organ se sufere âiferite alteraţiuni până la ramolire, 
din causa unei nutriţiuni prâste şi insuficiente.. De aceia vedem pe al- 
coolici că, încep să-şi pârdă din vigârea facultăţilor intelectuale, me-



241 

moria, să le devie infidelă, iar aptitudinea lor către lucru să se pârdă 

din di în qi. Când alcoolismul continuă, leziunile se pronunţă şi mai 

mult, aşa că începem să vedem diferite contracturi, dându-ne mişcă- 
rile convulsive, epileptiforme saii choreice. 

In fine, în ultima periodă, alcoolicii sunt coprinşi de alucinaţiuni, 
de ipohondrie şi diferite manii, cari fac, că unii din aceşti nenorociţi 

îşi ridică singuri viaţa cu un moment înainte, prin sinucidere. 

Eată pe scurt tabloul trist dar adevărat al unui alcoolic, care 

aflat în acestă degradare generală şi profundă a organismului, dînsul 

va suporta grei o leziune traumatică, fiind cu totul lipsit de or ce 

vig6re pentru a, conduce o luptă. De aceia vedem, că adesea ori în 

urma. celei mai uşâre leziuni externe, alcoolicul, fie prin complicaţiu- 

nile ce aduce traumatismului, fie prin răsuuetul acestuia asupra or- 

ganelor sale deja, bolnave, se distruge întocmai ca un copacii putred, 

ce nu aşteptă de cât suflarea unui vint uşor. 
Pentru  înlesnirea subiectului s'a, făcut o diviziune naturală în 

acest studiu, stabilindu-se două capitole principale. 
1) Efectul alcoolismului cronic asupra traumatismelor şi II) Re- 

ciproc- efectul traumatismului asupra alcoolismului. 

1) Efectul alcoolismului cronice asupra traumei. 

In acest capitol vom vedea diferite complicațiuni locale şi gene- 

rale, ca adinamie, sai exaltaţiune, febre intense şi rebele, în fine 

flegmâne, erisipele, gangrene etc., cari în mod subit vor veni să în- 

soţâscă o leziune traumatică, şi acesta numai graţie intoxicaţiunei 
cronice sub influenţa caria individul rănit se găseşte. 

Şi aci iarăşi se stabileşte două sub diviziuni: Efecte directe ale 

alcoolismului asupra traumatismelor, ce se caracterisă prin acâsta, că 

leziunea traumatică se complică imediat ce sa, produs, prin acţiunea 

directă a alcoolismului. Esemplu: un alcoolic îşi fractureză o costă; 

dar acest alcoolic coprins de o excitaţiune nervâsă începe a face 

mişcări desordonate, şi ast-fel fractura de costă devine imediat o frac- 
tură complicată prin perforarea cavităței pleurale şi chiar ruperea 

pulmonului. 

Un alt esemplu: Un alcoolic fără să fie beat, este apucat de un 

atac de congestiune cerebrală şi cade jos, fracturându-şi câpsa. Acest 

om, fiind luat drept apoplectic, nu se dă nicio atenţiune la impotenţa.. 

funcţională a membrelor, atribuindu-se acâsta unei perderi a mişcărilor 

ce însoțesc în mod natural asemenea crise, aşa că tocmai târzii se re- 
35,%09.— Pat. chirurg. Dr. Î. Kiriac, 16
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cunşte fractura, ce deja pote s'a complicat de mişcările desordonate 
ale bolnavului, fie prin ruperea osului în fragmente mai mici, fie prin 
perforaţiunea tegumentelor saii deschiderea unui trunchii vascular, 

Dar cele mai importante din aceste efecte sunt de sigur 
b) Efectele secondare ale alcoolismului asupra traumatismului, ce se 

caracterisă prin acesta, că o leziune traumatică este aşa de viii influen. 
țată, în cât pote provoca o morte subită a rănitului, pe care nimic n'a 
putut'o prevedea; sait că acâstă leziune se va, complica în mersul săi de 
fenomene inflamatorii infecţi6se, cari iarăşi pot pune viața, bolnavului 
în pericol. Deci ne vom ocupa întâi de mortea repede la alcoolici în 
urma unui traumatism. 

Nu este nimic mai penibil, dice Verneuil, pentru Ştiinţă, şi nimic 
care să pâtă sdruncina creditul unui chirurg, de cât acele catastrofe 
de morte subită, în care un operat; mâre după, câte-va, ore, fără să fi 
putut prevedea acâstă morte şi fără ca cel puţin autopsia să ne 
arate causa saii leziuni suficiente spre a ne putea esplica un asemenea 
desastru. Şi nişte asemenea casuri nenorocite, f6rte adesea le întl- 
nim pe alcoolici cari, în urma, celor mai neînsemnate traumatisme sai 
operaţiuni chirurgicale din cele mai simple, mor subit fără ca acesta 
să, ni se esplice nici prin sediul, nici prin intinderea leziunei primitive, 
precum nici prin desvoltarea şi extensiunea accidentelor inflamatorii 
plecate dela plagă. | 

Ac6stă morte subită, probabil, nu o putem explica de cât 
printi”o alteraţiune repede a sângelui, care lucrâză asupra, organismului 
în modul celor mai puternice otrăvuri septice. 

La, alcoolici, există deja o alteraţiune prealabilă a sângelui, dar 
compatibilă cu viaţa şi chiar cu exercițiul pasabil al funcţiunilor. Sub 
influența, unei răniri, a unei mici emoragii sai a ultimului exces al- 
coolic, acâstă alteraţiune preexistentă a, sângelui, repede se măreşte 
şi ia proporţiunile unei otrăviri supra acute. Sângele încărcat cu 
principiuri toxice, repede se precipită către centrele nerv6se deja pre- 
dispuse şi determină mârtea, mat "nainte ca accidentele secundare plă- 
gilor să aibă timpul să se desvolte. Individul more de o septicemie internă supra acută. (Peronne.) 

Wagner şi Busch, în Germania, esplică, mârtea repede a alcooli- celor, mai ales în casuri de fracturi, prin producţiunea unor embolii 
gresose, plecate chiar din focarul fracturei. Şi acesta cu atât mai 
mult pare adevărață, cu cât în sângele alcoolicilor sa observat globule de grăsime, găsindu-se chiar şi coaguli gresoşi în cavitățile cordului. Pe de altă parte, cercetările lui Rokitansky şi Lancereaux ai dovedit că la alcoolici 6sele devin segiul unui deposit adipos mai mult sait
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mai puţin abondent, ce se depune în vacuolele țesutului săi. Osul 

alcoolicului se apropie de al bătrânului, având aceiaşi lărgime mare a 
canalului medular, aceiaşi păreţi subțiri, friabili şi casanţi, în fine aceiaşi 
substituţiune a substanţei os6se prin substanţă gres6să. De aci lipsa 

de consolidaţie a fracturelor, de aci probabil formațiunea de embolii 

gres6se, ce pote determina mârtea instantanată a alcoolicului. 

Noi credem că şi aci e vorba tot de o asociaţiune a microbilor. 

In adevăr, în urma unei simple plagi sai chiar contusiune, e destul ca 

cel mai inofensiv microb să între în organismul alcoolicului deja otră- 

vit din carne până în 6se, pentru ca dînsul să cadă imediat neavând 
cea mai mică forţă de resistenţă. Acâsta formeză, pentru alcoolic, 

ultima picătură ce se adaogă întrun pahar cu totul plin, ce nu aşteptă 

de cât o asemenea ocasie pentru a deborda, pentru aşi versa conţinutul. 

Dar mârtea subită se mai pâte esplica, şi prin degenerescenţa gresosă a 
cordului. Aţi avut un esemplu trist dilele acestea prin mârtea subită, 

a unui celebru cântăreţ care, fiind deja un vechi alcoolic, făcuse cu o 

zi înainte ultimul sei chef care a durat până la Qiuă. Voind a cânta 

la piano, de o dată cade jos şi remâne mort. Cum ne esplicăm ase- 
menea fapte ? De sigur, sai printr'o supra otrăvire a organismului, 

sai printr'o emoţiune contra, căria, cordul fiind surprins n'a putut 

lupta fiind degenerat, şi astfel mârtea se produce prin sincopă cardiacă, 

bruscă. 

Dar dacă alcoolicul nu piere printi'o mârte subită în urma unui 

traumatism, cel puţin complică aceste leziuni prin supuraţiuni şi 

ivflamatţiuni difuse, lucru pe care clinica pe fie-care di ni-l arată. 

Aceste supuraţiuni se caracterisă prin apariţiunea, lor repede şi 

fără să fie însoţite de cortegiul obicinuit al simptomelor cardinale a 

inflamaţiei, aşa că supuraţia se manifestă la exterior numai printr'o 

simplă coloraţiune specială a pielei, ce devine lividă, bronzată, ca şi 

cum ar fi imbibată de o soluţie slabă de nitrat de argint. 

Perrillon a observat nişte asemenea deposite abondente de gra- 

mulaţiuni chiar şi pe mucâsa intestinelor subţiri la alcoolici invete- 

rață. Lancereaux observă de asemenea, că mulţi din bolnavi atinşi de 

melanodernie sunt alcoolici de profesie. 

De sigur, că aceste corpuscule pigmentare, provin din distruge- 

rea globulelor roşii ale sângelui, înlocuindu-se printr'un număr mai 

mare de globule albe, ce fără îndoială formâză causa supuraţiilor a- 

bondente. 
Alcoolicii sunt forte dispuşi la gangrene, nu numai în urma unui 

traumatism, dar chiar şi în urma unor inflamații. 

Astfel la beţivi, erisipelul are forte mare tendinţă către gangrenă.
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Unii, mai ales în Anglia, posedă ulcere cronice cu caracter fagedenie 
pe gambe. 

Bergeret a publicat. observaţiunea, unei femei pasionată, pentru 
b&uturi alcoolice care, în urma unei erupţiuni de pemfigus şi eczem;, 
totă suprafața, corpului s'a transformat întrun ulcer vast din care se 
scurgea o materie ichor6să şi fetidă, 

Ricord a arătat de asemenea că la, beţivi, mai ales vara, şancă- 
rile cele mai simple devin fârte repede inflamatorii şi chiar gangren6se 
pentru care le-a şi numit şancăre eno fagedenice. 

Billroth în fine, cit6ză un cas forte curios observat pe un al- 
coolic cu afecţiune cronică a rinichilor care în urma unei limfangite a gambei, ganglionii inguinali se inflamară, se tumefiară şi cădură în 
gangrenă împreună cu pielea ce-i acoperia, 

In fine graţie degenerescenţei gresâse u ficatului şi alteraţiunea, 
sistemului circulator, lesne ne putem explica, producţiunea de emo» ragii secundare ce se observă la alcoolici. Pe de altă parte, altera- țiunea, sângelui, lipsa, de plasticitate precum şi decrepitudinea precoce a organismului, ne esplică iarăşi greutatea cu care plăgile se vindecă 
la alcoolici, ceia, ce a şi făcut să fie numiţi răi de carne. 

Relativ la facilitatea cu care gangrena se desvoltă pe alcoolici în 
urma celor mai neînsemnate traumatisme, vă reamintesc unul din 
casurile cele mai tipice ce am avut în serviciul mei anul trecut, şi 
asupra căruia am făcut chiar o lecţiune clinică. | 

Cred că nu vatămă întru nimic reproducând acea, lecţiune, ceia, 
ce vom face în şedinţa viitore 

CHESTIONAR 

Intervenţiunile în peridaa, 11 de beţie. 
Efectele traumatismului asupra beţiei producând trezirea celui îmbătat. Aplicaţiuni practice. 

| 
Fenomene de beţie în urma pansamentelor largi cu alcool. 
Alcoolismul cronice şi traumatismul. 
Tabloul clinic al unui alcoolic cronic. 
Leziunile organice ale viscerelor şi cele-alte sisteme, în special cel circula. tor. Comparaţia lui Gosselin. Consecințe practice. Efectul alcoolismului asupra traumatismului.
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Complicaţiuni locale şi generale. 

Efecte directe ale alcoolismului asupra traumatismului. Esemple. 

Efecte secundare. M6riea subită. 

Consideraţiuni generale ale lui Verneuil asupra acestei chestiuni. Morte 

prin precipitarea sângelui intoxicat asupra centrilor nervâse. 

După Peronne, printr'o septicemie internă supra acută, 

După Wagner şi Busch, mârtea provine în urma emboliilor gres6se. 

Opinia autorului prin care mârtea se produce prin sincopă cardiacă şi aso- 

„_ciaţia microbienă,. 

Celo-alte efecte asupra traumatismului: gangrene, fagedenismul ulcerelor. 

Observaţiunile lui Ricord şi Billroth. 

Emoragiile secondare ; dificultatea cicatrisărei plăgilor, etc.



DESPRE GANGRENĂ LA ALCOOLICI 

Lecţiunea XXII. 

Domnilor, 

In urma studiului destul de amănunţit, ce am avut onârea a 
face cu d-vâstră, asupra raportului dintre alcoolism şi traumatism, 
întâmplarea a făcut ca în serviciul nostru să se presinte un cas de 
gangrenă pe un alcoolic. 

Profitând de ocasiune, îmi cer voe a expune acest fapt în fața, 
d-vâstre. 1) 

Vă aduceți aminte d-lor, tabloul trist ce ne oferă un alcoolic care, 
după comparaţiunea, ingeni6să a lui Gosselin, ne represintă un betrân 
anticipat şi patologic. . 

Şi în adevăr, aleoolicul nu are nimic în organismul săi care să, 
nu fie atrofiat şi degenerat: meningele sale sunt îngroșate, muşehiul 
cardiac înlocuit prin grăsime ; ficatul distrus prin copleşirea, degeneres- 
cenţelor granulo-gresse, iar rinichii, într”o permanentă iritaţie, sunt împedicaţi de la rolul lor fisiologic. Dar mai presus de tâte, sângele alcoolicului este profund alterat prin distrugerea, globulelor roşii, prin înlocuirea lor cu un număr mai mare de globule albe şi diferite cor- puscule pigmentare; de unde, lipsa de plasticitate Şi absenţa, de ma- terialuri trebuinci6se pentru reparaţiunea unei plăgi. ȘI dacă la tâte acestea, mai adăogăm cunoscuta, alteraţiune a sistemului vascular adică arterio-sclerosa, lesne putem vedea în ce condițiuni precarii se găsesce un alcoolic în faţa unui traumatism or cât de uşor ar fi, şi de ce mi- nimă vitalitate organismul săi e dotat, pentru a putea lupta cu cel mai neînsemnat agent exterior. De aceia, după cum aţi v&dut, alcoo- licul sait că mâre repede, instantaneii ca, Şi cum ar fi trăsnit; sati că, PI II 

1) Vezi „Clinica“ pag. 197 din 1891.
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la dânsul, inflamaţia cea mai anodină se însosesce de complicaţiuni din 

cele mai pericul6se, putând aduce cu dânsele mârtea individului. O 

plagă cât, de inocentă, pe un alcoolic nu se vindecă; se infiamsză, su- 

pureză, se complică de fuzee purulente, de erisipel şi în fine de gan- 

grene une-ori mortale. 

Şi nu numai în casuri de cechexie alcoolică, de beţie confirmată 

şi înveterată se observă aceste resultate înspăimântătore: în tâte zi- 

lele, zice Verneuil, vedem Gmeni în fldrea etăţei, cu aparenţa unei con- 

stituţiuni forte, cu o putere atletică, cu o sănătate nesdruncinată, 

după spusa lor; Gmeni neobositori la muncă, ardenţi la lucru ca, şi la 

chef, dar asupra cărora leziunile traumatice cele mai uşbre devin 

punctul de plecare a celor mai grave accidente, pe cari nimic nu le 

pâte opri din mersul lor; terapeutica cea mai raţională este cu desă- 

verşire impotentă. Ast-fel vedem apărând limfangita, flegmon difus 
superficial sai profund, erisipel malign, gangrene întinse, ermoragii 

consecutive, etc., totul însoțit de febră intensă, septicemie repede, 

delir furios; iar la interior, congestiuni şi flegrnasii viscerale cu mers 

fulgerător, şi t6te acestea adesea în urma unei simple sgârieturi. 

Ii. 

Studiul gangrenei alcoolice putem zice că'şi datoresce începutul 

săi lui Broca, care a făcut să apară două tese în acestă privinţă, sub 
inspiraţiunea sa. 

Din observaţiunile conţinute în aceste lucrări, reese că, mai toți 

indivizii fiind atinşi de alcoolism cronic, imediat după accident sai 

după o şedere scurtă de câte-va qile în pat, diferite puncte ale cor- 

pului lor, mai ales sacrul, trochanterele, omoplaţii etc., sunt copleşiță 

de gangrenă. Şi de 6re-ce nisce asemenea gangrene apar pe alcoolică 
şi în puncte depărtate de locul traumatisat, în mod forte repede, li 

s'a dat numele de decubitus acut al alcoolicilor, prin analogie cu un alt 

decubitus acut de origină nervâsă, descris deja de Samuel şi Charcot. 

La rîndul sâi, Verneuil, întrun discurs făcut la Academia de 

medicină din Paris în 1871, atrage atenţiuuea asupra gangrenei de na- 

tură alcoolică zicând: Am tratat; de la începutul lor două casuri de 

pustulă malignă fârte circumscrise, având sediul la, mână şi antebraţ. 

Am întrebuințat cauterisări cu vigore spre a distruge în mod sigur 

focarul virulent. Râul însă n'a fost oprit: o umflătură enormă copleşi 

repede întregul membru, noui eschare se formară, un delir furios a 

apărut şi mârtea termină scena în 48 ore, In ambele casuri, individii, 

funcţionari la abator, erati de o vig6re escepţională, dar în acelaş timp
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Şi uniă din cei mai reputați alcoolici de profesie. Şi iarăşi mai departe 
adaugă : strangulaţiunea herniară, leziune pur mecanică în aparenţă, 
este forte grei de vindecat la alcoolici. Kelotomia, atât de eficace la 
individii ordinari — când e făcută la timpul oportun — la, dînşii mai nici 
odată nu reuşesce. Suprimarea strangulaţiei nu opresce nici nu pre- 
vine peritonita ; bolnavii mor imediat în prostraţie. Ast-fel la un al: 
coolic, spune Verneuil, atins de hernie strangulată, intestinul s'a gan- 
grenat după 36 ore, iar.mârtea a venit a treia zi, fără peritonită. 

Gillette în studiul săi forte amănunţit asupra plăgilor prin armă 
de foc în 1875 a arătat frecuențe de gangrenă ce complicaii aceste 
plăgi, şi cari tot-deauna, se iviaii pe resculaţii comunei, dedaţi la un 
abus enorm de băuturi alcoolice. 

III 

Dar dacă nisce asemenea gangrene se observă în urma unor afec- 
țiuni relativ grave ca: strangulaţiune de hernie, plăgi prin armă de 
foc saii fracturi complicate, Jalaguier în 1880 a arstat prin mai multe 
observaţiuni, cum la alcoolică, limfagitele, plecate din leziuni fârte 
mici, capătă o extremă gravitate, de 6re-ce mai tâte ceasurile sai ter- 
minat prin gangrenă, iar unele chiar prin morte. 

Eată un mic resumat: 
1) H... 37 ani, Himfangită gangrenosă plecată din mai multe pa- 

pule de prurigo şi copleşind tot membrul superior. Obiceiuri de beţie 
de 15 ani; tremurătură alcoolică, nici zahăr nică albumină în urină, 
Delir caracteristic. Largi incisiuni, afecțiunea îşi continuă mersul. Nouă 
intervenţiune cu ferul roşu pe eschare Şi lanţurile limfangitice. Ame- 
lioraţiune, vindecare fârte lentă. 

2) H... 43 de ani, dar având aerul de 60, muncitor, vechi alcoolie 
de un timp îndelungat. Nici zahăr nici albumină în urină. Contusie 
re determinată a, piciorului în urma unei căderi. Frisson în prima di, 
roşiaţă şi umflătură, repede a gambei. Chiar de a doua di semne de 
Sfacel. A decea, di, limfangita, se urcă până la terţul inferior al e6psei, 
eschare pe dorsul piciorului şi al gambei. Starea generală gravă, sub 
delirium, variațiuni de temperatură între 393 şi 366, Linit şi puncte 
cu Paguelin. A melioraţiune considerabilă în timp de 15 dile, când apare 
o pleuro pneumonie ce omoră, pe individ în 2 dile. 

Autopsia : lichid în ventriculele cerebrului, păreţi viloşi, pleuresie la drepta, urme de pneumonie cronică. Ficat forte voluminos, galben, fârte gras dar fără abcese. Cele-alte organe normale. 
3) Om de 54 ani, cu aparenţă vigur6să, alcoolic; cade. Torstune
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uşoră a piciorului, escoriațiune superficială. pe faţa externă a gam- 

bei. A doua zi, limfangită cu flictene, febră şi frisone repetate. In 

zilele următâre, flictenele se rup, lăsând în locul lor eschare. A noua 

zi, febră vie şi delir alcoolic, limfangita flegmon6să se ridică până, 

Wasupra genuchiului. Lipsă de varice; nici zahăr, nică albumină în 

urină. Până la a 16-a di amelioraţiune generală şi locală când feno- 

menele reapar: violent frison, febră intensă, iar limfangita își reia, 

mersul. 

Nouă amelioraţiune, dar după 19 zile, fenomene cardio-pulmonare 

răi determinate ridică viaţa bolnavului. 

La. autopsie se găsesce: cord ipertrofiat, pericardită recentă fără 

epanşament. Aorta ateromatâsă, rinichii sclerosaţă şi graşi, sclerosa 

arterelor renale. Nimic la, cele-lalte organe, lipsă de flebită. 

4) Om de 60 ani, care bea 4—5 litruri de vin pe zi. Ulcer va- 

ricos cronic la partea inferi6ră a gambei drepte. Fără Causă  cunos- 

cută e coprins de accidente generale grave: delir, febră, diaree şi lim- 

fangită în jurul ulcerului. 

Ameliorare în timp de 10 zile, când fenomenele reapar însoţin- 

du-se de flictene şi plăci de sfacel pe picior şi gambă; nouă amelio- 

rațiune, lipsă de zahăr sai albumină în urină. Reparaţiune lentă după 

căderea escharelor. In acest timp capătă o pluresie care se res6rbe, 

însă, pe când nu mai era nimic de temut, bolnavul e cuprins de un 

delir furios ce durâză 36 ore, determină o comă şi în 48 ore mârtea.. 

La autopsie se găsesce: o îngroşare considerabilă a meningelor, 

emoragie puţin întinsă în protuberanță şi în nivelul insulei la drepta. 

In pept urme de pleuresie; nici o lesiune cardiacă, aorta extrem ate- 

romat6să, congestia rinichilor “cu sclerosa arterelor renale. 

Am ţinut să reproduc resumatul acestor câte-va observaţiuni din 

gerierea lui Jalaguier, pentru a vedea cum cazul nostru are forte mare 

analogie cu dânsele, în ceia, ce privesce isbucnirea unei gangrene aşa 

de întinsă în urma unei lesiuni aşa de uşâră. In adevăr, bolnavul 

nostru, din pricina unei simple escoriaţiuni nebăgată în s6mă, era pe 

punctul de a'și pierde viaţa, şi pentru ce? pentru simplul cuvânt că 

este alcoolic. Nu va mai rămâne deci nici o îndoială că, influenţa, al- 

coolismului este care a favorisat transformarea, limfangitei din simplă 

în flegmon6să, iar pe acâsta în gangrensă, ce de sigur fără interven- 

ţiunea, n6stră energică, lucrul ar fi luat proporţii distrugătore : 

Eată observaţia : 

Paul Martinovici, de 52 ani, născut în Ungaria şi de profesie cu- 

relar, intră în serviciul nostru la 5 August 1891. Despre părinţii săi, 

cari ai murit, nu ne pâte da multe desluşiri, afară numai de mama
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sa ce a murit de umflătură la pântece şi picidre (probabil ciroză atro- fică de natură, alcoolică). Despre fratele stii care trăesce, nu scie nimic, Diînsul a suferit în copilărie de friguri, a avut blenoragie în ti- nereţe, dar sifilis nici odată. De un timp îndelungat, bolnavul suferă de umflături la picidre, mai des la cel stâng şi cu deosebire când um- blă; să spunem imediat că e puţin varicos. Declară că usză de bău- turi alcoolice dar fără să facă excese mari(!?) Nu este însă mai puţin adevărat că are tremurături în degetele mânilor, caracteristice alcoo- licilor. 

Cu 5 săptămâni înainte de a veni la spital, s'a lovit la DBiciorul stâng, producându'şi o plagă contusă, dar care, afirmă dEnsul, s'a, vin- decat în câte-va dile. La 3 August simte fără nici o causă apreciabilă, durere şi arsură în partea inferidră a gambei stângi, însoţindu-se de febră, şi uşâră tumefacţie. A doua, qi, durerea şi tumefacţia deveniră mai mari, iar gamba incepe să se roşâscă. La 5 August, starea, locală şi generală agravându-se, bolnavul vine la spital. 
Examinat, găsim la, plămâni o bronchită uşoră; cordul norma) ca volum, are însă un suflu uşor la finele timpului 1; din partea or- ganelor abdominale nimic de remarcat, Bolnavul de o constituţie ro- bustă, e bine desvoltat. Are tremurături alcoolice în membrele supe. ridre mai ales când îl punem să ţie degetele întinse. Arterele radiale şi temporale ateromatâse. Bolnavul e forte agitat, are o sete vie, iar temperatura 892; gamba, stângă forte durersă, roşie şi tumefiată ; tu- mefacţia, se întinde până la genunchii. Pe faţa antero-internă şi infe- Ti6ră a gambei stângi se observa o flictenă cu circumferință, de 0,06 c.m. plină cu seriositate sanguinolentă. T6tă gamba e coprinsă, de fenomene bastarde ale unui flegmon difus: o induraţie ce nu lasă nici o urmă prin presiune de cât numai în nivelul degetelor de la pici6re ; nicăert nu se constată cea mică, colecţie purulentă cu totă roşiaţa difusă şi umflătura enormă a membrului, 
S6ra, se prescrie o bae antiseptică locală după care apoi un Pries- nitz cu sublimat. Chinină. 
6 August. Durerile devin şi mai mari, temperatura, se menţine la 39, roşâţa şi tumefacţia, încep să se întindă, pe câpsă; ganglionii inguinali și crurali sensibili, Flictena, spărgendu-se, lasă de ese un li- chid sero-sanguinolent rămaind în loc o ulceraţie, de o culsre roşie lividă, murdară. Se prescrie acelaş tratament. 
7 August. Starea generală Şi locală şi mai rea. Bolnavul cu limba, uscată, abătut, are diaree > se constată o limfangită difusă, care plecă de la faţa internă a gambei şi merge, copleşind t6tă faţa, internă a câpsei, până la rădăcina membrului, unde ganglionii regiunei sunt forte
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tumefiaţă şi dureroşi. Gamba se găsia într'o tensiune aşa de mare, în 

cât, pielea, devenise lucitâre şi părea că e pe punctul de a plesni. In 
scurt, ne găsim în faţa unei gangrene iminente şi totală a membrului. 

Imediat am intervenit în modul următor, căci nimic alt-ceva nu 

era, de făcut. Am luat acul cel mai subţire al termo-cauterului, ce se 
întrebuinţeză în oculistică, şi incălzindu-l la roşu, am aplicat în mod 

forte regulat şi sistematic, după cum aţă v&dut, o mulţime de puncte 
unele lângă altele, începând de la, degetele piciorului până la rădăcina, 

câpsei. Aceste puncte, pe cari împreună cu dv. le-am numărat până 

la 3,000! am căutat să nu fie nici prea superficiale, dar nică prea pro- 

funde ; am căutat ca mai tote să pătrundă grosimea dermului, fiind 

în acelaşi timp mai puţin ca un centimetru depărtare unele de altele. 

Efectul imediat Vaţi constatat singuri şi anume că, din fie-care 

punct eşiaii picături de o serositate galbenă. E în adevăr şi ceva plă- 

cut de văzut cum, un întreg membru, brăzdat; de aceste mii de 

puncte forte regulat şi estetic aşezate, se inundeză, ca să zic ast-fel, 

de lichid, întocmai ca, şi fruntea unui om copleşită de transpiraţiunea 

cea, mai profusă, 

Cu acâstă, ocasiune, nu pot îndestul să vă recomand d-lor, acest 

mod particular de a trata limfangitele difuse precum şi flegmonele aşe- 

zate pe individi alcoolici, diabetici sai albuminurici. Sub nică un cu- 

vânt să nu întrebuinţaţi bisturiul, cunoscut fiindu-ne că or-ce opera- 

țiune sângerâsă este incompatibilă cu stările diatesice şi constituţio- 

nale cronice. Şi acesta nu numai din causa emoragiilor ce câte odată 

devin îngrijitâre, dar şi din causa punctului de plecare al celor mai 

teribile complicaţiuni septicemice, de cari alcoolicii, diabeticii etc., au 

o adevărată predilecţiune. 
Sunt sigur că mulţi din d-vâstră îşi reamintesc bolnavul din ser- 

viciul profesorului nostru, d. âr. Asaky, căruia i-am aplicat pe ante- 

braţ şi braţul drept ce era, coprins de o limfangită, şi edem colosal al 

membrului, peste 4,800 de asemenea puncte fine de foc. Şi aţi văzut 

cum acest bolnav alcoolic, fără să pârdă o picătură, de sânge, s'a vin- 

decat în mod perfect. Chiar de a doua zi membrul, ce era cu 8 cm. 

mai gros ca, cel sănătos, a devenit suplu şi de acelaş volum aprope 

ca şi dânsul. In fine, ori de câte ori ocasiunea mi s'a preseniat, tot- 

deauna am recurs la acest mijloc şi tot-deauna am tratat antraxele 

şi limfangitele flegmonâse în acest mod cu cel mai frumos succes. 

Dar să revenim la, bolnavul nostru. Chiar de a doua zi se o0b- 

servă o amelioraţiune forte mare. Febra a scădut, gamba a devenit 

mai mâle, iar starea generală mai bună. 

9 August. Or-ce urmă de limfangită de pe c6psă dispărută. Tem-



252 

  

peratura 37. In locul flictenef rămâne o ulceraţie cu aspect gan- 
grenat. 

10 August. Pe partea de mijloc a gambei se desemnâză un enorm 
sfacel în formă de cravată, ce nu este întrerupt de cât la faţa poste- 
rioră a gambei, printr'un segment de piele sănătâsă, ca de 2—83 c.m. 
precum arată fig. 32, 

  Fig. 32. 
Gangrenă alcoolică. 

1 p A > ii minându-se, a lăsat vena satenă internă denudată, 

Gangrenă alcoolică, a cărei parte sfacelata eli- 

11 August. Aceiași stare, gangrena, e bine limitată. Temperatura 
normală. Nici o durere, bolnavul nu sufere de nimic. Nu se constată 
nică albumină nici zahăr în urină. Se a chinină şi tonice. 

15 August. Sfacelul devine mobil, sghiabul de eliminaţiune începe 
a se desemna. 

La 19 tâtă partea, gangrenată s'a eliminat, lăsând în locul săi o forte frumsă suprafaţă roşie şi burgeonantă, ale cărei dimensiuni sunt :
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pe faţa externă u gambei, plecând cu 2 laturi de degete de la maleola 
externă 19 c.m.; pe faţa anteridră 16 c.m.; pe fata internă cu o la- 

ture de deget de la maleola internă 27 c.m. 

Pe acâstă vastă plagă, se vede vena safenă internă, deslipită de 

țesuturi, dar menţinută încă prin extremităţile sale; dânsa aderă de 

muşchi prin câte-va ramificaţiuni rămase intacte, altele fiind rupte. 
Vena, în t6tă lungimea sa e obliterată complect, formând un cordon 

tare, dar regulat. (Vezi fig. 33). i 

La 20. Am excisat tâtă porţiunea de venă în întindere de 16 c.m. 

pentru a o supune la examenul microscopic şi bacteriologic, fără să 

fi curs o simplă picătură de sânge. 

De atunci şi până acum cicatrizarea, de şi în mod lent, îşi ur- 

mâză, cursul săi normal. 

Care este morala ce putem trage din acâstă observaţie? Că in- 

dividul nostru, fiind alcoolic, era pe punctul de aşi perde viaţa din 

causa, unei simple iritaţiuni, ce de sigur sar fi întins în totă, lungi- 

mea. vasului, şi prin urmare am îi avut o gangrenă a întregului membru, 

dacă nu am fi intervenit la timp. 

Eată acum şi examenul istologic şi bacteriologic, făcut de d-nu 

prof. Babeş, pe care îl reproducem ast-fel precum a fost descris de 

însuşi d-sa. 

Vena safenă, astupată de un trombus organisat în t6tă întinde- 

rea, are păretele forte îngroșat prin disocierea tunicelor cari sunt dis- 

tanţiate prin elementul de neo-formaţiune mono şi poli-nucleare şi prin 

pigment, pe lângă care există şi elemente fibro-plastice. Mai ales în 

jurul tunicelor există o adevărată neoformaţiune de vase şi de ţesut 

conjunctiv sati cicatricial. 'Tâte -acestea, însă rămân în stare embrionară, 

iar între ele există un fel de exudat hialin sati granulat; prin acest 

ţesut trec nisce trabeculi groşi formaţi de un ţesut aprope sclerotic. 

In interiorul vasului contractat există un trombus ce în părțile 

periferice e format de un ţesut fibro-plastic cu elemente dispuse trans- 

versal spre periferie şi formând un strat subțire şi sbercit, cu apa- 

renţa hialină. In interior se află apoi un strat cu mult mai gros, uni- 

form, mai palid, putem zice, cu spaţii neregulate, cari totuşi par a îi 

căptuşite de un epiteliii sai de celule fibro-plastice. 

Spre centru vine apoi un alt strat format de elemente rotunjite 

mononucleare, amestecate cu pigment. 

Nucleul trombusului e format de o substanţă hialină cu spaţii ne- 

regulate spre centru, conţinând pigment amorf. 

In jurul acestei vene mari sunt şi alte vene mai mică, în parte 

puţin modificate. şi cu tunica îngroşată ; altele conţin sânge şi fibrină.
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In fine sunt părţi pe secţiune, unde există nisce formaţiuni rotunjite, 
de un diametru de 1 saii 2 milimetri ce par a fi vase obiiterate, cu 
o structură particulară : se vede anume, la mijloc un gol oval sait ro- 
tunjit care conţine câte-va globule de sânge destul de bine conservate 
şi căptuşite cu un endotelit proliferat. După aceia corpusculul în ces- 
tiune e format de un ţesut vacuolar, vacuolele fiind dispuse mai mult 
sai mai puţin într'o direcţie radiată, şi după cât se pare ele sunt for- 
mate de nisce vase mici tăiate transversabil, în parte căptuşite cu un 
endoteliii proliferat, iar altele cu celule mari, fără nucleii şaii numai cu 
aerul de nucleii şi cu o protoplasmă uniformă şi gălbue, conţinând pig- 
ment saii pote globule roşii de sânge. Intre aceste vacuole există un 
țesut în aparenţă, sclerotic, dar conţinând un număr mare de celule 
musculare netede, iar ici şi colo celule fibro-plastice şi embrionare. 

Intre aceste diferite formaţiuni, respectiv vase, există un fel de 
puroiii saii țesut piogen de o substanţă granul6să necolorată şi de 
leucocite cu nuclei fragmentaţi, însă nici cu metoda luf Gramm nici 
cu a lui Loffler nu se v&d microbi. E posibil ca nisce granulaţii nere- 
gulate ce se află în puroiti şi chiar în interiorul trombului să fie res- 
turi de microbi. In preparatul colorat, după Weigert, se vede bine 
disposiţia, fibrinei : în special se vede bine că fibrina e colorată ; ma- 
sele cele mari de fibrină se află în centrul trombului ; apoi în tunicele 
medii şi în tunica sbârcită externă se află iarăşi un strat periferie 
de fibrină colorată; între tunicele disociate, ale păretelui, fibrina există 
într'o cantitate mică. 

Țesutele dintre diferitele vase sunt iarăşi bogate aşa că se pre- 
sintă ca o masă uniformă, de culdre violetă. 

CHESTIONAR 

Gangiena la alcoolici. 
Consideraţiuni generale, recapitulându-se tabloul clinic al unui aleoolie eronie. 
Istoricul, începând cu Broca. 
Observaţiunile lui Verneuil. 
Observaţiunile lui Gillette. 
Tesa lui Jalaguier cu observaţii numerse, 
Casul autorului. 
Importanţa tratamentului acestei gangrene prin puncte numerâse şi fine de Paguelin, constituind metoda autorului. 
Examenul microscopic făcut de d-nu prof. Babeş. 

 



DESPRE SUPURAŢIA GALBENĂ LA ALCOOLICI 

Lectia XXIII. 

Domnilor, 

Pentru a termina cu efectele alcoolismului cronice asupra trau- 

matismului, ne rămâne a vă menţiona un fenomen forte curios şi 

neexplicabil încă în intimitatea sea dar care este în strânsă legătură 

cu starea de alcoolism cronic. Este vorba de supuraţiunea portoca- 
lie, de supuraţia galbenă ca şofranu, ce însoţeşte leziunile traumatice 

câte o dată. 
Cel dintâiii chirurg care a atras atenţiunea asupra acestui lucru 

este Delore din Lyon 1854, în tesa sea forte interesantă asupra pu- 

roiului. 

De şi acest autor nu a făcut un studiii complect al chestiunei, 

totuşi, din observaţiunile sale clinice, a dedus că supuraţia portocalie 

este de o mare valdre semiotică şi mai ales de o gravitate extremă, 

făcând dintrinsa, preludiul saii indicele piemiei. Şi în adevăr, tote 

casurile observate de Delore şi cari s'aii complicat de acestă supuraţie, 
aii fost mortale, Astfel: 

1) Luxaţia piciorului cu deschiderea articulației tibio-tarsiene, 

puroiii galben, piemie, mârte. 

2) Sdrobirea extremităţei inf. a gambei, lamboi gangrenat, puroii 

galben, piemie, morte. 
3) Sdrobirea gambei, puroiii galben, mârte. 

4) Fractura complectă a gambei, puroiii galben, morte. 

5) Luxaţia umărului, fractură complicată a c6psei, puroiii galben, 

morte. 

6) Fractura, câpsei, eşirea fragmentului, rezecţie, reducere, puroiii 

galben, mârte.
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7) Sdrobirea braţului, puroiă galben, morte. 

8) Sdrobirea mâinei, puroiii galben, morte. 

Vernenil în 1870, a observat şi el câte-va casuri de supuraţie 

galbenă, cu aceiaşi terminaţiune fatală ca şi Delore. 

Care este causa intimă saii mai bine dis patogenia acestei supu- 

raţiuni? 

Sar putea d'a dreptul susţine că neapărat, aci trebue să fie vorba. 

de intervenţiunea vre-unui microb cromogen ; e posibil, dar faptul nu 

este încă bine demonstraţ ca pentru supuraţia albastră de esemplu, în 

care Gessard în 1880 a descoperit un microb bine definit numit, baci- 

lus piocianeus, ce se pote inocula şi să dea naştere din noii la pu- 

roiii albastru. Pentru supuraţia galbenă dic, lucru încă nu e adeverit. 

Deja, Broca credend la o relaţiune parasitară a făcut esperienţe 

de cultură, dar n'a reuşit. 
Ceia, ce însă s'a constatat de mult este, că acestă supurație 

galbenă se datoreşte presenţei materiei colorante a sângelui — hematina. 

— în lichidele plăgilor, care, în urma diferitelor transformări, imprimă 

coloraţiunea caracteristică de şofran puroiului. 

Delore explica fenomenul ast-fel: hematina ca şi or-ce substanţă 

organică, se alterză, se elimină fie prin ficat, fie prin rinichi. Intr'o 

plagă, pe care dânsul o consideră ca, o suprafaţă patologică organisată, 

capilarele lipsite de un învăliş proprii, lasă să transudeze unele pro: 

duse constituante ale sângelui, între care şi hematina, cu globulele roşii 

care, probabil, desoxigenându-se, se alter6ză şi de aci acea coldre ca- 

racteristică de şofian. 

Zeis din Dresda a arătat în puroiul portoraliii presenţa, de cristale 

de hematoidină pe lângă cele alte elemente. 

Robin a descoperit acelaş lucru şi susţine şi el, că cristalele rom- 

boedrice ce se găsesc în puroiul galben, sunt manifest datorite hema- 

toidinei. 

Nepveu dice de asemenea că numai hematinei se datoreşte colo- 

raţiunea galbenă a puroiului. 

Din tâte acestea, resultă că, supuraţia portocalie este un fenomen 

pur mecanic, constând în trecerea, prin vase a substanţei colorante a 

sângelui şi a diferitelor sale alteraţiuni. 

Dar acestă transudare, se întâmplă mai ales la 6menii cachectică 

şi în special la alcoolici ale căror vase şi sânge fiind profund alterate, 

tenomenul se produce cu cea mai mare înlesnire. 

Eată ce putem din partea, n6stră să adăogăm, că: acestă supu- 

raţie galbenă nu trebue confundată cu aceia a actinomicosă, în care 

se ştie astăzi că, criptoganii parasiţi, speciali (actinomyces bovis), se
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află sub forma de mase grunjâse, galbene-portocalie, în masa puroiu- 
lui. Dar tocmai acâsta formâză caracterul diferenţial de supuraţie gal- 
benă a aicoolicilor, unde col6rea galbenă e omogenă, iar nu dispusă 
în formă de grunjii. Vom reveni. 

Trecem acum ia un alt capitol şi;cel din urmă, dar de cea mai 
mare importanţă şi anume: - 

Efectele traumatismului asupra aleoolismului cronic. 

Domnilor, 

Din studiile anteridre am vădut cum mai tâte organele splach- 
nice ale alcoolicului sunt înbătrânite şi degenerate. Dar aceste alte- 
raţiuni profunde se găsesc în stare latenţă, în virtutea, acomodaţiunei 
ce există între iconomie şi intoxicaţiunea alcoolică. 

In faţa unei asemenea stări de lucruri, un traumatism or cât 
de uşor, pâte prin efectele sale directe sai indirecte să redeștepte o 
stare inflamatorie acută în organele cronice imflamate. 

Dar pe de o parte, aceste organe fiind forte alterate în consti- 
tuţia lor, vor complica în mod înspăimântător acţiunea traumatismelor, 
contra, cărora organismul inbătrânit şi degenerat, neputând lupta, va 
cădea victimă în cel mai scurt timp posibil. Ast-fel, adesea o contu- 
sie pe cap lesne se va însoţi de emoragii meningee mortale; o lovi- 
tură pe abdomen şi în special în regiunea, stomacului, pâte fi punctul 
de plecare al unei ematemese, ematurii, sat peritonite supra acută, 
dupe locul unde a fost aplicată trauma. 

O contusie uşoră pe ipochondru pâte să determine ruperea fica- 
tului degenerat şi gresos etc. 

Un alcoolic cade după scară pe spate şi'şi contusionâză lombele. 

Imediat e coprins de nişte suferinţe acute, de vărsături, febră, sudori, 
delir, fenomene ce erah în legătură cu desvoltarea unei nefrite 
acute. 

Altă dată, agravaţiunea stărei patologice a alcoolicului pote fi 

produsă în mod indirect, adică fără ca acţiunea traume să aibă vre- 

un raport topografic cu organul, ce devine sediul fenomenelor morbide 

acute. Etă un esemplu: 
In serviciul lui Gosselin intră un alcoolic renumit, cu o 

simplă, fractură a 6selor gambei. In primele dile nu se observă abso- 

lut nici un fenomen alarmant. A ş6sea, di însă, pulsul se ridică, pelea 
devine caldă şi limba saburală. Bolnavul se plânge de insomnie şi 

opresiune şi presintă colbre icterică a conjunctivelor. In dilele urmă- 

35,809. — Pat. chirurg. Dr. Î. Kiriac, 17
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tore starea merge agravându-se, ficatul e dureros, iar în abdomen se 

constâtă o cantitate însemnată de lichid. 

In scurt, bolnavul în 15 dile mâre cu tâte fenomenele unei epa- 

toperitonite grave. La autopsie, pe lângă cele alte leziuni caracteristice 

ale organelor splacnice, se găseşte în cavitatea peritoneală o mare cân- 

titate de lichid sero-purulent cu mai multe falşe membrane; iar ficatul 

cu tote caracterile anatomice ale unei cirose atrofice înaintate. In ni- 

velul fracturei, fragmentele sunt încălicate, iar extremităţile înconjurate 

de o cantitate mare de sânge. 

O altă serie de efecte ce traumatismul produce asupra alcoolicilor, 

sunt diferitele fenomene nervâse. Aşa, din partea motilităţei putem 

observa pe alcoolici imediat după traumatism sai mai târdii, convul- 

siuni epileptiforme, în afară de or-ce iritație sai compresie mecanică 

a zonei motrice, fie prin focare emoragice saii afundături de 6se. Şi 

drept probă că aceste convulsiuni epileptiforme sunt sine materia este 

pe de o parte că apare pe indiviză alcoolică, iar pe de alta că dispar 

singure fără nici o intervenţiune chirurgicală, ci numai prin sedativele 

proprii aleocolicilor. 

Alte dăţă, în loc de convulsiuni cu formă epileptică, alcoolicii pot 

fi cuprinși de spasmuri, apropiindu-se cu totul de un adevărat atac de 

tetanos. Se citâză casuri curiose de spasm al faringelui venind 

brusc la beţivă şi care a, putut provoca, mortea forte repede. Şi tocmai 

acâsta formâză caracteristica, tetanosului alcoolic, ce pote omori pe 

individ chiar într'o clipă. 

Dacă alcoolicii în general sunt coprinşi de anestesie, câte odată 

însă ne oferă fenomene de o iperestesie din cele mai mari. Acestă 

iperestesie pâte să apară în punctul lezat sai chiar în diferite re- 

giuni ale corpului. 

"Un bolnav ce avea mediul stâng contusionat, fu apucat după 

dece dile de la accident de nişte dureri în membre şi flancuri aşa de 

violente, încât îl făcea să scâţă ţipete îngrozitâre. Aceste dureri 

erai fugace, fără o localisaţiune bine determinată şi fără să se mărescă 

saii să se micşoreze prin presiune. Bolnavul în acelaş timp era cuprins 

de o mare surexcitaţiune nervâsă, încât vărsa şirdie de lacrămi. 

Actualmente am un bolnav pe care lam operat; de un abces 

urinos. Dînsul e alcoolic, şi starea sea, nervos, e atât de excitată, încât 

fără, să existe cea mai mică complicaţie din partea plăgei, se plânge 
însă de nişte dureri atroce în fesse, unde presiunea şi vederea nu 

constată absolut nimic. 'Totuşi, dînsul plânge ca un copil şi mă r6gă 

să-l chloroformisez, pentru a-l pansa! . Pun 2 c. gr. de morphină în 

supositori, totul a dispărut, şi singur recunâşte că am făcut minuni ()
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Ca, turburări din partea, facultăţilor psichice, putem observa cum 
alcoolicii sunt des coprinşi de o tristeţe profundă, de o lipemanie din 

care cu grei se deştptă,; alţii au diferite alucinaţiuni, perdere de me- 

morie şi chiar fenomene de- paralisie generală. 

Domnilor, 

Unul din cele mai teribile r&sunete ce traumatismul pâte 

aduce în fiinţa unui alcoolic, este de sigur delirium tremens, 
Iată, în adevăr, un individ care în urma unui accident îşi produce 

o fractură simplă a gambei, sau un individ care suferă o operaţie chirur- 

gicală executată în condiţiile cele mai bune. Dar tocmai când asis- 

tenţii admiră, dexteritatea, chirurgului, iar acesta transportat de cele 
mai frumâse iluzii, 6tă că imediat după câte-va, ore, saii sâra, a doua, 
di, a treia di ori cel mult a opta di, bolnavul de odată e coprins de 

o veselie supranaturală saii de o supărare furi6să. Diînsul începe să 
vorbscă mult dar scurt, să aibă mişcări bruşte şi involontare, şi des- 
făşură un curagiii şi o resoiuţie inutilă, 

Aceste fenomene pot să ne înșele şi să nu le dăm nici o atenţie, 

dar noi trebue să fim cu forte mare luare aminte: să punem pe hol- 

nav în repausul cel mai absolut, să-l ferim de lumină, de sgomot şi de 

ori-ce visită inoportună, căci ne aflăm în momentul isbuenirei unei 

catastrofe. (Dupuytren.) 

Şi în adevăr, cu tote aceste precauţiuni, în mod cu totul brusc, 

individul se schimbă într”o clipă. Ochii îi devin scînteitori şi injectaţi, 

având pupila cu totul imobilă ; expresiunea, figurei este alterată ; bolnavul 

e agitat, în mod oribil executând mişcările cele mai desordonate ; începe 

să ţipe şi să scoţă vociferaţiuni înspăimântătâre; blestemă, înjură şi 

insultă pe cei cari îl îngrijesc; şi inundat într'o transpiraţiune pro- 

fusă, caută să fugă, să spargă geamurile şi să sară pe ferâstră,. 

Insensibilitatea, lor e împinsă la extrem: astfel sai vădut bol- 

navi atinşi de fracturi cominutive, de sdrobiri complecte a membrelor 

iînferidre, smulgându-şi aparatele şi mergând pe membrele sfărimate, 

fără să simţă cea mai mică durere; alţii cu fracturi multiple de câste, 

în prada, celor mai mari agitaţiuni, încep să cânte cu o forţă colosală 

fără să exprime cea mai uşoră suferinţă ; alţii în fine operaţi de hernie, 

îsi întrodue degetele în plagă, şi cu un sânge forte rece se amusză, 

a-şi scâte maţele afară, în tocmai ca cum ar face acâstă manoperă pe 

un cadavru. 
Dupuytren vorbeşte în clinicile sale de un om pe care îl operase 

de hernie strangulată. Acest bolnav culcat în patul săi, avea aerul
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forte liniştit, aşa că fie-care se felicita, de un succes sigur. Apropiin- 

du-se însă de pat, mare fu surprisa tuturor, când constatară că bol- 

navul îşi ridicase aparatul, şi părea, că, simte o plăcere barbară în a-şi 

sfăşia, intestinele pe cari le scosese afară prin plaga de operaţie. Ne- 

norocitul a murit, victimă acestei manii, de o peritonită supra acută. 

Pe lângă perderea absolută, a sensibilităţei, individul devine prada 

unor alucinaţiuni continue din partea, audului, vederei şi tactului. 

Astfel unii aud vocile membrilor familiei sale ce aii murit de mult, 

cari îl ch6mă; alţii aud voci ce-l îndâmnă a fugi saii a face vre-un 

răi; şi cu tâte acestea bolnavul vorbeşte, rîde, răspundend fie-căruia 

la întrebare. Unii văd pisică, berbeci, câini, lupi şi diferite alte ani- 

male feroce cari-l înspăimântă şi-l face să fugă (zoopsie). 

Un zidar, apucat de delirum tremens in urma unei fracturi de 

este, vedea, fel de fel de imagini ce sburaii în aer şi cari i se părea 

că fac experienţă de fisică în patul săi, şi că toţi bolnavii din sală, 

eraii supuşi la acâstă, încercare. Ac6stă, vedenie îl agită în mod vii, 

se teme de efectul experienţei şi caută să fugă cu ori-ce preţ şi cât 

mai curând. 

Ca, alucinaţiuni din partea tactului avem pe un ofiţer, căruia i 

se pusese la picidre un aparat cu apă caldă cât lăţimea patului. 

Forma acestui obiect se transformă în cerebrul săi întrun cosciug, 

conţinend cadavrul unuia din camaradii săi de arme; de aceia dinsul 

imediat se scâlă în piciâre şi începe să pronunţe nişte discursuri din 

cele mai patetice. 

Lucru demn de remarcat este că, în mijlocul acestor alucinajţiuni 

variate bolnavul delireză împrejurul unei idei fixe, având în general ra- 

port cu profesiunea sea, cu ocupnţiunile sale reale, sai cu o pasiune 

dominantă. Un căruţaş călcat în pici6rele cailor şi atins de o frac- 

tură gravă, tâtă diua în delirul săi nu făcea de cât să mâne şi să 

vorbâscă cu caii, pe cară îi conducea cu înjurături şi plesnitură de bice 

imaginare. Un cârciumar vorbeşte cu muşterii să învitânduii să 

facă, cinste şi ciocnind pahare cu dînşii. Un religios va vorbi cu sfinţii 

şi va cânta, cântece bisericeşti, cu aceiaşi punctualitate ca şi cum sar 

găsi în eserciţiul funcţiunei. 

Acesta, este în câte-va linii delirium tremens cu forma furiosă. 

Mai există însă o altă formă cu caracter vesel. 

Aci bolnavul nu sbiară, nu înjură, ci ride cu o poftă din cele mai 

mari de propriile sale murdării sait de defectele vecinilor. "Ține discursuri 

frumose, face glume plăcute, adres6ză vorbe de curtenie la cucone, 

pe cară le tachinâză. Voeşte să-şi arate puterea musculară către o 

persână la, care ţine, şi astfel intră în luptă cu vecinul săi. Aşa, doi
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bolnavi atinşi de delirul tremens şi având amândouă gambele rupte, 

s'aii sculat şi s'au luat la luptă, care a degenerat în bătae. 

Dar ori care ar fi forma delirului tremens, două sunt caracterele 
sale esenţiale, făcându-l să se deosibâscă de tâte cele alte feluri de delir. 

I) Că pe lângă simptomele deja, deserise, bolnavul e cuprins de 

o tremurătură, escesivă a mânilor, a buzelor, a limbei şi bărbiei, şi toc- 
mai din causa acestei tremurături i s'a dat şi numele de delirium tremens. 

ID) Ca în mijlocul acestei turburări generale a simţurilor, în mijlocul 
acestei insomnii rebele de care bolnavul e coprins, avem o lipsă absolută, 

de cea mai uşâră reacțiune febrilă, şi cea mai mică turburare circulatorie. 
De aci resultă că vom avea în faţa nâstră, un bolnav furios 

şi lipsit de simţul lumei reale; un bolnav cu figura şi corpul scăldat 

în sudâre; cu ochii scînteitori; cu ţipete ce răsun în depărtare, şi cu 

tote acestea te apropii de diînsul, îl examinezi şi constaţi că pulsul 

său e forte calm, liniştit si regulat, iar starea pielei sale ră&corită, 

normală, fără să-ţi dea cea mai mică bănuială de cea mai uşoră reac- 

tiune inflamatorie; temperatura de regulă nici odată nu se ridică mai 

sus ca 375. | 
Din acest tabloi şi din caracterele date, luând în consideraţie şi 

starea alcoolică a individului, diagnosticul delirului tremens mai tot- 

dWauna este uşor de pus. 

Domnilor, 

Să trecem acum în studiul câtor-va, puncte relative la patogenia 

delirului tremens, la patogenia acestui fenomen atât de important şi 

curios în manifestaţiunile sale. 
După cercetările cele mai noi ale lui Wiliam Hunt, chirurg din 

Philadelphia, delirul în general resultă dintr'o impresiune produsă pe 

substanţa griză sai cenuşie a cerebrului. 

Intr'adevăr, atât experimentaţiunea cât şi observaţiunele clinice 

citate de acest autor, ab arătat că leziunele propriu dise ale cere- 

brului, având substanţa corticală intactă, nu ai produs nici odată, 

fenomenul de delir. Astfel: în leziunele protuberanţei se observă o 

slăbiciune emotivă ce ar putea fi luată drept isterie, dar cu uă 

tendinţă mai mult în a plânge de cât a ride ; individul însă nu e co- 

prins câtuşi de puţin delir. In leziunile pedonculelor, putem avea o 

paralisie a oculomotorului comun cu diplopie şi amaurosă, sai chiar 

o turburare în vorbire, probabil din causa, paralisiei facialului, putendu-se 

lua, drept delir, pe când în realitate facultăţile intelectuale sunt intacte. 

De asemenea leziunile stratului optic, corpilor striaţă şi a cerebrului 

nu sunt însoţite de delir. In fine leziunile părţilor postero-inferidre a
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Jobilor frontali, determină, o afasie complectă, fără ca cu tâte acestea 

să, fie însoţită de cel mai mic delir. 

Excitaţiunea sai : distrugerea centrului excito motor ne pote da 

contractura, saii paralisia membrelor superidre ori inferidre, iarăşi fără. 

ca individul să fie atins de delir. S'a, v&dut distrugere totală a corpului 

calos în urma unei supuraţii, fără cel mai mic indice de delir. In fine 

ramolirea complectă, a, creerului aduce mârtea, fără ca individul să. 

delireze. 
Ca fapt demonstrativ, avem o lucrare a lui Moris Longstreth, 

care din 300 observaţii de tumori cerebrale, nu face nici o menţiune 

de delir ca, constituind vre-un semn al afecţiunei; şi când vre-odată s'a, 

constatat, acâsta a provenit dintr'o b6lă a meningelor ce-şi exercita. 

influenţa, sea vătămătâre asupra substanței corticale. 
Deci rămâne bine stabilit că, sediul anatomic al delirului stă în 

iritațiunea substanţei grise corticală, a cerebrului. Ba. ce este mai mult, 

nu tâtă acestă substanță, e destinată pentru acest scop, ci numai o 
porţiune dintr'însa şi anume după Jackson aceia a lobilor posteriori. 

Aşa, că adi se crede, că sediul facultăţilor intelectuale se află în sub- 

stanţa, corticală a, lobilor posteriori ai cerebrului, pe când lobii medii, 

dar mai ales cei anteriori sunt destinaţi pentru ideaţiunea abstractă, 

cuvânt pentru care aceşti centri-nervoşi cer pentru acomodaţiunea, lor, 
acele forme craniene speciale, ce daii Gmenilor superiori fruntea proe- 

minentă numită a lui Jupiter. 

Acestea, sunt ideile proprii ale lui Wiliam Hunt, luate din enci- 

clopedia internaţională vol. I. 1590. 

Astădi însă atât lucrările psihologice cât şi mai ales teoria, general 

admisă, a localisaţiunelor cerebrale, se opun cu totul în contra vede- 

relor sus citate. 

Se ştie bine astădi că, precum mişcările voluntare ale diferitelor 

membre îşi aii sediul de localisaţiune în diferitele puncte ale aşa nu- 

mitei zone psihomotorii (e6ja circonvoluţiunelor frontală şi parietală, 

ascendentă şi a părţilor imediat vecine, plus lobul paracentral) tot 

asemenea, vederea conscientă e localisată în lobul occipital, lucrul sta- 
bilit adi prin numerâse lucrări clinice şi fisiologice!). In fine audul 

conscient îşi are şi el sediul si! în circonvoluţiunile lobului temporal sai 
sfonoidal2). 

Este acum lesne de înţeles ca iritaţia patologică şi prin urmare 

alterarea funcţională a uneia din numitele părţi, va da fenomene psi- 

chice în raport cu localisaţiunile citate. 

  

1) Munch, Ferrier, Vitzu şi Obregia, K'6r6, Seppilli. 

2 Munch, Baginsky, etc.
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Astfel: iritaţia predominând pe c6ja lobului temporal, se vor pro- 

duce fenomene delirante cu caracter auditiy; iar pe lobul occipital, 

delirul va privi mai ales sfera fenomenelor visuale. Şi în paralel cu 

acesta, vedem în adevăr iritaţia zonei psihomotorie, producând feno- 

mene morbide cu un caracter motor hotărit. 
Mai mult de cât atât, este cunoscut că la unii indivizi, lobul 

occipital cu funcțiunea sea predomină, dând bine cunoscutul tip al 

visualelor; pe când la alţii din contra, funcțiunea, auditivă a lobului 

temporal predominând, îi face cu dreptul a intra în tipul auditiv. Faţă 

cu aceştia este un alt grup numit tip motor, tocmai din causă că zona 

psihomotorie are precumpănirea. | 

Ei bine, ca dovadă de cele ce spunem, esperienţa, clinică a arătat, 

că la cea mai mică modificare funcţională a câjei cerebrale, caracterul 

delirului va varia în tocmai după însuşi tipul individului: cutare va 

avea delirul cu tip visual, pe când la altul, dînsul va fi eminamente 

auditiv sau motor. 

Inteligența, fiind resultatul colaborărei mai multor teritorii cere- 

brale împreună, nu pâte fi admisibil, ca ea să fie localisată, întrun 

singur lob cerebral. 
Ca conelusiune, apare incontestabil că delirul este o turburare 

funcţională a substanţei grize corticale cerebrale în totă întinderea sea. 

Nici delirium, precum nică inteligenţa nu pot fi recunoscute în starea, 

actuală a ştiinţei ca, localisate numai în lobul occipital, ci trebuesc con- 

siderate ca difuse, saii mai bine dis răspândite la întrega coje a creerului. 

Causele cari pot provoca o iritaţiune a acestei substanţe corticale 

sunt de diferite naturi, pe cari însă le putem reduce la două mari 

clase. Unele ce lucreză aprâpe direct, precum de esemplu inflamaţia, 

meningelor, exudaţiile iritative, emoragiile şi compresiunile cerebrale 

printr'un os, cari vor irita mai mult saii mai puţin acestă substanţă 

corticală, turburând facultăţile intelectuale, producând delirul. 

Alt grup de cause nu sunt aşa de proxime, ci vin mai din de- 

părtare, într'un mod ca să dicem astfel indirect şi acâsta prin interme- 

diul sângelui. Şi aci iarăşi avem două feluri de acţiuni: 

I) Cantitativă, când sângele fiind în cantitate prea mare, provâcă 

iritațiunea prin congestie; sai că sângele vine în prea mică cantitate 

la centri-nervoşi şi-i alimenteză în mod insuficient, şi resultatul este 

acelaş: adică provocarea delirului. 

II) Delirul pâte lua naştere şi când sângele aduce o alimentaţie 

viciată prin principiele toxice de cari e impregnat. Cu alte cuvinte, 

sângele pâte determina delirul prin cantitatea, şi calitatea sea. De aceia 

când cantitatea e mică ca în emoragii mari, individul cade în sincopă,
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în schock (şoc), cari tot-d'auna se însoțesc de delir; precum de asermenea, 

sporirea acestei cantităţi va produce iarăşi delirul, ca în casuri de în- 

solaţiune, stază ven6să etc. 

In ceia, ce priveşte calitatea avem probe în tote bolele febrile 

infectiâse ca, piemia, septicemia, febrele eruptive, turbarea, rnuşcăturile 

de animale venin6se, ce prin agenţii toxici irită substanţa. corticală a 

cerebrului, producând asupra lui impresiuni falşe, ce se traduc, în afară, 

prin idei nesocotite şi mişcări desordonate. 

Delirul alcoolic este produs prin acest din urmă mecanism. 

In adevăr, am vădut că omul alcoolic, e un om noi, un om însă 

degenerat, al cărui organism în totalitatea sea e schimbat, e profună 

atins. La dinsul nu numai lichidul sanguin e alterat, e otrăvit, ci tâte 

elementele sunt quasi distruse. Muc6sa stomacală alterată, degenerescenţa, 

gres6să, a ficatului şi rinichilor, micşorarea fibrinei şi globulelor roşii, 

presenţa, de granulaţiuni gres6se şi granulaţiuni pigmentare, tâte con- 

tribue pentru a face dintr'un alcoolic o fiinţă cu totul predispusă la 

delirium tremens, nu numai în urma unui traumatism sait operaţie 

chirurgicală cât de mică, dar chiar în urma unei simple emoţiuni, ba 

une-ori chiar în mod spontanat. Căci alcoolicul, este ca un pahar cu 

totul plin, şi care pote să debordeze chiar şi singur. 

Deci, substanţa, cerebrală a alcoolicului fiind continuă obicinuită 

cu acâstă nenorocită intoxicaţie—ce devine pentru dinsul o adevărată 

funcţiune,—e destul o di de privaţiune pentru ca dinsul să se revolte, 

să se excite, ajungând până la o perversiune complectă a inteliginței. 

Şi ca probă e că îndată ce-i dăm acest excitant din noi, creerul se 

calmâză şi delirul dispare. Precum dar delirul pote veni când se în- 

troduce în sânge o substanţă otrăvitâre, cu care creerul nu e obicinuit, 

de asemenea, dinsul pote să vie şi când acâstă otravă cu care de mult 

s'a obicinuit, i se răpeşte în mod brusc. 

Precum la prima beţie individul e cuprins de delir, nefiind obici- 

nuit cu acâstă otravă, tot de asemenea cade în delir când se întrerupe 

din obiceiii. Ceia, ce dicem de alcoolici, se aplică şi la fumătorii de 

profesie, la morfinomanii inveteraţi, cari sunt cuprinși de delir furios 

când le suprimăm otrava cu care organismul a contractat strînse 

legături. 

E forte curios modul cum se obicinueşte întregul sistem nervos 

cu anume educaţiune, ca să dic astfel, şi cum ţine in mod tenace la 

aceste ohicinuinţe. Sunt Gmeni cari întră într'o escitaţiune ce se apropie 

de delir, dacă nu mănâncă la o oră fixă la care e obicinuit de mult. 

Sunt alţii cari stati într'o excitație continuă şi nu pot dormi nopţă 
întregi, când sunt siliţi a se culca în alt pat! ete. etc. 
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Dar pentru a conchide vom dice că, delirul tremens, care nu e 

alt-ceva, decât, delirul nervos descris de autori, recunâşte causa într'o 

excitaţiune a întregei substanţe grise corticale a. cerebrului, escitațiune 

produsă de otrava alcoolică în mod lent şi îndelungat. 

Acâstă escitațiune recunâşte drept causă determinantă: saii o 

sguduire bruscă a, organismului ca în timpul unui traumatism 0r ope- 

raţie chirurgicală; sai uă privaţiune severă a substanţei alcoolice, ca 

în casul intrărei bolnavului în spital, unde băuturile spirtudse sunt 

aprâpe suprimate, dacă nu chiar ordonate prin dieta prescrisă de 

medic. — 

Ar trebui să mai amintim un punct interesant din acţiunea 

fisiologică a, diferitelor substanţe toxice. In adevăr, este recunoscut că 

mai fie-care din ele îşi manifestă cu predilecţiune influenţa asupra 

unei părţi determinate a, sistemului nervos. Ştim, buni6ră că curara 

atacă exclusiv terminaţiunile nervâse motorie; vedem cloroformul şi 

eterul lucrând aprâpe exclusiv asupra c6jei cerebrale, producând ane- 

stesia generală; asemenea alcoolul lucr6ză mai cu deosebire asupra 

substanţei corticale, şi mai ales asupra aceleia ce acopere lobul occi- 

pital. Dar noi cun6ştem că funcțiunea, acestui lob este viziunea con- 

scientă, şi prin urmare putem înţelege fârte bine faptul clinic de cea 

mai mare importanţă, că la alcoolismul atât acut cât şi cronic, apar 

fenomene de delir şi alucinaţiuni mai mult din partea, simțului 

visual. 

Este cunoscut în adevăr, că accesele de alcoolism sunt forte des 

caracterisate prin apariţiuni terifiante, de spectre -ameninţătâre şi vi- 

ziuni de animale sălbatice, de cari pacientul se arată îngrozit, căutând 

să se apere prin gesturi desperate. Acest fenomen numit, de clinicieni 

zoopsie este aprope patognomonic alcoolismului. Acâsta mai arată încă 

adevărul teoriilor expuse de noi asupra localisărei delirului, căci în 

adevăr, alcoolul iritând mai mult lobul occipital va, da, caracterul visual 

al manifestaţiunelor sale. 

CHESTIONAR 

Supuraţie galbenă. Istoric, Valdrea semiotică. Observaţia lui Delore. 

Natura acestui fenomen şi mecanismul producerei sale. 

Opinia lui Delore, Zeis, Robin, Nepveu. Deosebirea de actinomicosă.
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Efectele traumatismului asupra alcoolismului cronic. 

Producerea, de inflamații acute a organelor splachnice. 

Fenomenele nerv6se; convulsii, tetanos, dureri exagerate. 

Delirul tremens. Tabloul clinic. 

Modul de invasie. Insensibilitate. 

Alucinaţiuni ale audului, vederei şi tactului. 

Esemple. ! 

Delir cu idei fixe. Caraceterile principale. 

Delir furios. Delir vesel. 

Patogenia delirului tremens. 

Consideraţiuni şi ideile lui Viliam Hunt. 

Sediul delirului în substanţă corticală griză, şi în special în lobii occipitali. 

Discuţia faptelor şi opinia autorului. |



PALUDISMUL ȘI TRAUMATISMUL 

Lecţia XXIV. 

Domnilor, 

De şi după cum am v&dut, autorii s'ati ocupat forte mult de in- 

fluenţa. bâlelor generale asupra traumatismelor, paludismul însă a fost 

cel din urmă care le-a atras atenţiunea “relativ la, acestă ches- 

iune. Causa a provenit; din aceia că la începutul acestui secol pa- 

ludismul era forte răi cunoscut în principiul săi, şi abia acum sa 

reuşit a se prenumăra între bâlele diatesice, cu tote că nu se trans- 

mite prin ereditate şi se vindecă fără să lase nică o urmă (9) 

Astădi dar paludismul se consideră ca o intoxicaţiune analogă 

cu sifilisul şi alcoolismul, pentru care cuvânt îl punem şi noi în clasa 

bâlelor constituţionale. 

Caracteristica sea este că se manifestă prin o mulţime de acci- 

dente intermitente şi periodice, putând în urmă determina cachexia 

organică, incurabilă,. 

O mulţime de autori, printre cari şi regretatul profesor Obedenaru 

la noi, s'a ocupat în mod general de acestă chestiune căutând mai mult să 

arate natura paludică a, unor bâle forte diferite. Aşa, nu numai leziunile 

ficatului şi a splinei fură datorite paludismului, dar chiar şi unele din 

acelea, ale pulmonului, după Grasset. Unii aii mers şi mai departe ali- 

pind la, aceiaşi causă şi însuşi desordinele sistemului nervos ca: ne- 

vralgii, nevrose, epilepsii, emiplegii etc. 

Ba, ce este mai mult, D-nul Dr. Al. Sutzu profesor, a publicat trei ob- 

servaţii de manii palustre în gazeta, spitalelor din 1869, pe cari le atri- 

bue unei congestiuni cerebrale, unei exudaţiuni în meninge, produsă de 

elementul paludic, fiind deci simptomatice acestei intoxicaţiuni. 

Curentul devenind din ce în ce mai mare, nu rămase fluxiune, 

inflamație saii emoragie, care să nu fie atribuită impaludismului; până 

şi coriza, fu descrisă ca fiind de natură paludică.
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Din acest entusiasm s'a născut pâte un adevărat abus din partea 

autorilor, cari începură a nu vedea pretutindeni şi în ori-ce b6lă decât 

elementul paludic, ceia ce de sigur era o greşială ce nu putea de cât 

să vatăme principiului ce apăraii. Causa acestor erori decurgea de acolo, 

că autorii nu aveai în vedere de cât două lucruri pe cari le considera, 

ca patognomonice impaludismului adică: intermitenţa şi dispariţiunea, 

fenomenelor prin administrarea sulfatului de chinină. Deci ori-ce b6lă 

după dânşii, cari întrunia aceste două condițiuni, era în mod fatal de 

natură palustră. Or, cercetările ultericre aii arătat că impaludismul 

pâte să se manifesteze prin accidente neintermitente, precum de ase- 

menea accidentele intermitente să se desvolte în afară de paludism; 

astfel că, intermitenţa nu constitue un atribut exclusiv al paludismului, 

în tocmai precum nică colicile nu formeză pe acela al intoxicaţiunei 

saturnine. Şi ca probă avem mai multe fapte: 

Aşa, în urma unui cateterism putem avea accidente intermitente 

manifestându-se prin accese de febră, fără ca cu tâte acestea să fie de 
natură paludică, 

Charcot a arătat că unele leziuni viscerale, şi mai ales calculele 
şi gravela intra-epatică, dă loc la bătrâni la supuraţia căilor biliare; 

dar acâstă leziune se traduce în afară printr'o febră intermitentă simpto- 

matică, în care începutul fie-cărui acces este marcat printr'un frison 
violent, 

Unii autori, ice Grasset, ai constatat în cursul cancerului splinei 

adevărate accese de febră intermitentă, cu totul independentă de ori-ce 

causă paludică, fiind prin urmare exclusiv sub dependenţa leziunei splenice. 

Un alt autor Brown, a observat accese de febră intermitentă, la 

un om de 60 de ani, ce trăia într'o regiune liberă de malaria, dar care, 

după cum autopsia a arătat, avea un .carcinom medular al splinei. 

Moriez (teză), spune a fi observat; în serviciul lui Verneuil, un 

om care în urma unei contusiuni în ipochondrul stâng complicată de 

fractură de coste, a avut accese de febră intermitentă perfect carac- 

terisate, fâră ca acest om să fi locuit vre-odată o ţară paludică, sai să 

fi presentat vre-un simptom de intoxicație tellurică. Verneuil în 20 de 
casuri de dureri nevralgice cu tip intermitent, plecate dintr'un focar 
traumatic, la nici unul nu a constatat elementul paludic. 

Dar ceia ce e mai curios este că şi însuşi leziunele organelor 
toracice, pot da loc la fenomene intermitente, precum a arătat un 
doctor Burdel şi anume că, un calcul al bronchelor a provocat fenomene 
de intoxicație palustră, cari imediat aii dispărut prin expulsiunea, acestei 
concreţiuni într'un acces de tuse, pe câna sulfatul de chinină nu avusese 
nici un efect.
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Dar chiar şi când chinina face să dispară aceste fenomene cu 

caracter intermitent, încă nu pâte fi o probă de natura lor paludică; 

ştiut fiind că acest alcaloid nu este un medicament exclusiv al mias- 
melor paludice, de Gre-ce tot cu aceiaşi eficacitate distruge şi acţiunea, 

diferiților alţi microbi, până chiar şi pe al blenoragici. 
Cu tâte acestea nu trebue să cădem în cel alt exces, adică să 

nu Găm nici o consideraţie intermitenţei şi acţiunei specifice a chininei ; 
şi daca am reprodus idte aceste observaţiuni este tocmai pentru a ne 

lumina mai bine şi a fi tot-d'a-una în limita adevărului gi a ştiinţei. 

Trecând peste aceste consideraţiuni generale, vom spune că sin- 

gurul autor ce s'a ocupat exclusiv de raportul reciproc dintre paludism 

şi traumatism este un medic militar Cocud, care, printr'un important 

memoriii publicat în 1866, a arătat printr'un Gre-care număr de ob- 

servaţiuni, cum impaludismul produce la, raniţi, câte o dată febra, câte 

o dată congestiunea, câte o dată durerea precum şi numerâsele com- 

plicaţiuni unele mai de temut de cât altele. 

In cât priveşte studiul mai detaliat, atât al parasitului malariei 

cât şi a formelor şi localisaţiunile intoxicaţiunei palustre, vă recomand 

tezele d-lor: Dimitrie Gheorghiu şi Brat Boteanu, unde acestă chestiune 

este destul de larg şi ştiinţific tratată !). 

Mai târdiii alță autori complectară studiul acesta noi, prin dife- 

rite cercetări şi observaţiuni. 

Ca şi pentru sifilis şi alcoolism, chestiunea, ce ne preocupă are 

aceiaşi diviziune: 1) Influenţa traumatismului asupra impaludismului 

şi ID influenţa impaludismului asupra, traumatismului. 

I. Infiuenţa traumatismului asupra paludismului. 

Aci ni se presintă următorele casuri: 

1) Rănitul este actualmente coprins de febră intermitentă. 

2) A avut odini6ră febră dar în present nu mai are. 

3) Na avut nici o dată febră intermitentă sai or-ce altă mani- 

festaţie, însă este expus la asemenea accidente prin faptul iritoxica- 

ţiunei de care e dominat. 

4) Individul e atins de cachexie palustră. 

ÎN 

1) Câte-va, observațiuni asupra diferitelor forme ale parasitului malariei în 

raport cu diferitele manifestaţiuni clinice ale bolei. Teză pentru doctorat în me- 

dicină şi chirurgie de Dimitrie Gheorghiu. Bucureşti 1892, 

Contribuţiune Ja studiul clinic al unora in localisaţiunele impaludismului. 

Peză pentru doctorat în medicină şi chirurgie de Brat Boteanu. Bucureşti 1892.
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In casul întâi observaţiunile sunt rari, căci în general se evită a 

se face operaţiuni, şi daca câte o dată se intervine, este în necunoștință 

de causă. 

Tată, o observaţie din tesa, lui Dâriaud, reprodusă în memoriile de 

- chirurgie ale lui Verneuil. 

„O femee de 35 ani, fârte sănătâsă în aparenţă, este operată de 

un noyrom cutanat fârte dureros al gambei. Operaţiunea a fost din 

cele mai simple; cu tote acestea, a doua di la 11 ore diminţa, se 

declară un acces de febră forte intens. Atunci se descoperă că bolnava, 

de 3 dile, către 10 ore diminâţa, avea regulat, câte un mic acces de 

febră cu frison şi căldură, dar care dispăria după câte-va ore. 
„Accesul după operaţie a fost mult mai forte. Sa dat regulat 

chinină, în urma căria accesele n'a mai apărut, bolnava reluându'şi 

vigorea, şi sănătatea, anteridră“. 
Un alt cas este relativ la un om iarăşi cu accese intermitente 

şi căruia făcându-i-se o venesecţie, accesul luase caracterul pernicios şi 

era pe punctul de a periclita viaţa bolnavului. 
In casul al doilea, traumatișmul pâte să determine recidiva unui 

acces de febră de care bolnavul odini6ră fusese atins. 

Iată, câte-va observaţii : 
„D..., sergent, intră în spital pentru o balanită datând de 15 dile. 

Glandul şi prepuţul tumefiate şi cu puroiii între suprafeţe. Se fac în- 

cercări uşâre pentru reducerea fimosei. După amiază, acces de febră 

cu cele trei stadiuri bine marcate durând mai multe ore. A doua di 

se dă un purgativ; acces mai violent. A treia di un gram de chinină,; 

acces mai mic. A patra di iarăşi chinină; accesul dispărut fără să mai 

fi revenit în timp de o lună când bolnavul ese“. 

R..., oficer din Africa, întră în spital pentru o inflamație cronică 

a cubitului. Mai mult ca 19 luni nu avusese febră; i se aplică o ve- 

sicătâre pe antebraţ. A doua di, la pansament, dureri vii. Şase ore 

după acâsta, frison violent ce ţine mai multe ore; după aceia reacțiune, 

căldură şi sudâre. A doua di, la 3 ore după amiază, un noi acces. A 

treia di, alt acces fără să se mai repete. După 10 dile se aplică o nouă 

vesicătore cână, după 2 ore, reapare accesul care durâză t6tă diua, re- 

petându-se regulat şi în dilele următâre, şi nu dispare decât în urma, 

administrărei de chinină. 

Cât pentru casul al treilea, în care bolnavul de şinua avut nică 
un acces totuşi este împregnat de miasmele paludice, lucrul este din 

cele mai simple. In adevăr, aci traumatismul cel mai uşor pote fi punc- 

tul de plecare al deşteptărei de diatesă a organismului ce până acum 

nu protestase de influenţa intoxicaţiunei sub care se găsia; densul
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constitue ultima picătură de apă ce face să debordeze un pahar com- 

plectamente plin. 

Bârenguier în tratatul săi despre febrele intermitente zice: am 

văzut operaţiunile chirurgicale cele mai simple, devenind motivul oca- 

sional al periodicităţei. Am văzut lucrul acesta apărând la fracturaţi, 

precum şi la 6meni ce nu erai atinşi de cât de o simplă entorsă, sai 

în timpul convalescenței unei hernii strangulate. Ac6sta revine la ceia 

ce Dupuytren zicea: că febra traumatică are de efect, de a creşte dis- 

posiţiunile morbide anteridre ale organismului, făcând să isbuen6scă 

bole cari fară dânsa nu sar fi arătat. | 

Debous, în tesa sa zice: că infecţiunea palustră pâte să se arate 

în Gre-care casuri la, indivizii ce aii suferit o operaţiune chirurgicală, 

putând să mârgă până a provoca însăşi mârtea, daca natura, complica- 

ţiunei nu e cunoscută. Vedem. dar că mai toţi autorii sunt de acord 

asupra acestui punct: că traumatismul pote să provâce accese de febră 

pe un individ, aflat sub acţiunea latentă a miasmelor. 

Mai mult încă, acâstă deşteptare de diatesă pote să vie în afară, 

de or-ce leziune traumatică, ast-fel: o depărtare de regim, o nouă con- 

diţiune igienică, luarea, unui medicament, un voiagiii obositor, pot da 

nascere unui acces de febră, la un individ care nică odată nu'l avusese 

până atunci. *Mi-aduc aminte de regretatul nostru profesor Marcovici, 

care, într'una din lecţiile sale clinice, spunea că el însuşi, făcând un vo- 

iagiii le Viena, imediat ce a sosit, a fost coprins de acces de febră pe 

care nici odată nu'l avusese în ţară. 

Porti, un medic italian, spune şi dânsul că, febrele ce păreaii cu 

totul vindecate, recidiva. sub influența unui simplu purgativ. In fine, 

vai văzut casuri de acces de febră chiar în urma unei băi calde. 

Acum pentru a, încheia, vom spune că traumatismul pâte să re- 

deştepte diatesa sai printrun acces febril complect cu tote stadiile de 

frison, căldură şi sudore ; sai numai printro simplă ascensiune bruscă, 

ae temperatură, imediat după o operaţiune. 

În ceia ce mă privesce, nu am vădut de cât acest mod de ac- 

țiune a traumei asupra impaludismului, în serviciul d-lui dr. Assaky. 

Lucrul in general, se petrece ast-fel: în sera, zilei de operaţie, iar 

câte odată dimineţa, bolnavul ne oferă o ridicare fârte mare de tem- 

peratură, putând să ajungă chiar până la 400, fără nici o causă apre- 

ciabilă, şi după acesta, iarăşi în mod brusc cade la, normală, 

De sigur că aci nu pote fi vorba, de nici un fel de febră trauma- 

ţică sai alte complicaţii ale plăgilor, căci acestea cel mai de timpurii 

nu vin: de cât minimum după 3 zile, pe când febra de natură, paludică, 

vine după 2—3 ore, sai, cel mult după 24 ore.



212 

Şi tocmai pentru a preveni acestă ascensiune bruscă de tempe 

ratură, astăză avem de principii, ca cu o zi, două saii chiar mai multe, 

înainte de a întreprinde operaţiunea, bolnavul să ia regulat câte un 

gram de chinină ; şi în adevăr, că în urma acestei precauţiuni, feno- 

menul de care vorbim, nu mai apare. 

De alt-fel, renumitul chirurg Englez Sir James Paget este forte 

clar în acestă chestiune: Individi cari ai febră, intermitentă, suportă 

tot aşa, de bine operaţiunile ca, şi cel-lalţi, numai, în timpul convales- 

cenţei, dînşii ne pâte îngriji prin apariţiunea, unuia, saii mai multor ac- 

cese febrile cu totul asemenea acelora ce preced piemia. 

Şi am observat, zice acest autor, că or de câte ori aflu că un 

bolnav a. fost coprins după operaţie de frisone intense, imediat cerce- 

tez antecedentele din punctul de vedere al impaludismului şi descoper 

că bolnavul își uitase că a avut odinidră accese, din causa lungului 

spaţii de timp ce trecuse de când nu mai suferise. 

In fine, în peri6da, de cachexie palustră, efectul traumatismului 

pote să fie atât de grav în cât să ridice chiar viaţa bolmavului. Aci, 

ca şi la, alcoolism şi cele alte bâle diatesice, cachexia paludică aduce 

alteraţiuni grave şi multiple a tutulor organelor esenţiale vieţei. Ane- 

mia, melanemia, ipoalbuminosa, care formâză cortegiul obligator al 

acestei cachexii speciale, sunt deja motive destul de suficiente pentru 

ca, leziunea traumatică să fie răi suportată de un cachectie paludic. 

Pe lângă acestea, ficatul, splina şi rinichii sunt coploşite de nişte alte 

raţiuni forte profunde, aşa că abia sunt compatibile cu viaţa. Deci, în 

faţa unui traumatism, organele: paludicului nu vor putea resista, ci, sai 

se vor rupe, sai vor fi coprinse de o inflamație acută, care repede va 

ridica, viaţa, bolnavului. Şi aci se petrece acelaş lucru ca şi în or-ce 

intoxicație cronică, fie de natură, alcoolică, sai plumbică etc. şi anume 

că, pe cât timp echilibrul între introducerea şi eliminaţiunea, molecule- 

lor toxice există, pe atât accidente acute nu se produc. De îndată ce 

însă echilibrul e rupt, fie prin o nouă cantitate de otravă, sait în urma 

unui traumatism, atuncă, deplasarea, unei reserve aflată în ţesuturi 

şi erupţiunea sa, în masa sanguină, produc epifenomene acute, cari iau 

tipul diatesei şi contra, cărora organismul slăbit, prin alteraţiunea, sân- 

gelui şi a, organelor sale principale, va fi lipsit de vigorea cerută pen: 

tru a resista şi ast-fel va cădea victimă, distrugându-se în mod forte repede, 

II) Influenţa paludismului asupra traumatismului. 

Este evident că o intoxicație cronică ca paludismul, ce provocă 

nişte alterațiuni şi turburări aşa de profunde în organism, nu pote să
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rămâe indiferentă în faţa unui traumatism, ci va, căuta să aducă schim- 
pări şi complicaţiuni în mersul săi, unele maj grave de cât altele. Și 

în adevăr, că aceste complicaţii sunt numerse şi din care vom studia 

pe următorele : 

1) Durerea. Fenomenul acesta, care câte o dată este de o acui- 
tate excepţională şi cu formă nevralgică, pote să apară sai imediat, 

sai după un timp mai mult saii mai puţin lung, în urma unui tra 
matism. 

Durerile de natură palustră, ai acest caracter că vin şi se repet 

cu o periodicitate isbitore, aşa că numai prin acest singur fapt, se 
arată natura durerei care pâte fi considerată ca o formă de acces pa- 
lustru larvat, şi care trădeză o intoxicație cronică şi ascunsă. 

Fată 2 mici observaţii din tesa lui Deriaud: 
„Un brigadier din Algeria îşi fractureză gamba ; în aceiaşi zi i se 

aplică un bandagii cu gips; bolnavul după 15 zile este deşteptat către 

11 ore sera, de nisce dureri forte violente în locul fracturat şi nu du- 

vaii de cât 7—8 minute, fără să coencidă cu nici un fenomen febril 
ordinar. In timp de trei zile, aceiaşi stare continuă, durerile venind la 
aceiaşi oră. Se dă chinină, când durerile înceteză pentru trei zile, dar 

revin la orele 3 dimineţa şi se repetă patru zile de-a, rândul. 

In acâstă zi, din noi se dă chinină, când din noi durerile înce- 

t6ză pentru 3 zile. In fine, dispariţiunea lor totală nu sa obținut de 

cât în urma administrărei de doze mari de chinină, 

O altă observaţie, este relativ la o femee operată de cataractă şi 

la, care a treia zi apar nişte dureri periorbitare în afară de or-ce com- 

plicaţie inflamatorie. Aceste dureri aii fost indiciul unei intoxicații pa- 

lustre, de 6re-ce îndată, s'aii stabilit adevărate accese cu tipul terţ, pen- 

tru a căror dispariţiune sa cerut administrarea continuă a sulfatului 

de chinină. 
ID) Emoragiile. Inceputul acestui studiii, se datoreşte lui Bouisson, 

printi”un memorii asupra emoragiilor intermitente ale operaţilor şi pe 

cari le considera, ca fiind de natură palustră. 
Cu acsstă ocasiune, dânsul zice: daca este o probă de necesitatea, 

de a asocia cunoştinţele medicale, propriii zise, cu acelea ce sunt de 
resortul special al chirurgiei, acesta, e de sigur, când voim a studia în 

mod aprofundat causele emoragiilor. 
Emoragiile palustre se pot produce în afară de or-ce leziune trau- 

matică, având punctul de plecare în mucâse. Ast-fel Verneuil a, descris 

un epistaxis intermitent la un bolnav care, regulat între 4 şi 5 ore 

diminâţa, avea. o scurgere abondentă de sânge pe nas, dar care se opria 

35,809.— Pat. chirurg. Dr. J. Kiriac. 
18
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spontanat după două ore de durată. Acest bolnav, atât din anteceden- 

tele sale cât şi din starea presentă, nu avea nici febră tifoidă, nică 

scorbut, nici purpură, nică vre-o leziune a foselor nasale. Dânsul însă 

fiind lucrător de demoliţiuni, suferia de 3 septămâni de un fel de obo- 

s6lă, de o greutate la cap mai ales diminâţa, însă fără frison sai su- 

dâre. Acâstă scursâre de sânge abondentă, îl slăbesce în mod conside- 

rabil, şi nu sa vindecat de cât prin luarea regulată de chinină în fie- 

care zi. 

Alță autori ca Elliotson a vădut la o persână, ce fusese odată 

atinsă de un acces de febră, o ematurie intermitentă vindecată prin 

sulfat de chinină. Sângele tot-d'auna venia în urma stadiului de frig. 

Un alt cas fârte vechii, comunicat de Dr. Gergeres în Gazette 

medicale este acesta: Un tînăr, căpitan de corabie, bucurându-se de o 

bună sănătate, este apucat de accese de febră însoțindu-se de ematurie 

cotidiană ce se repetă în timp de 3 dile la aceiaşi oră, dar care dis- 

păru prin sulfat de chinină. 

Un alt medic Stewart a publicat observaţiunea unei ematurii 

periodice, tratată fără succes în timp de 8 luni cu dieta lactută şi regim 

antiflogistic, dar care sa vindecat numai prin chinină şi tonice. 

La acestea. voii adăoga şi ei o observaţiune personală luată 

asupra unui amie al mei &...., pe când mă aflam la Paris în 1885. 

Dînsul fu coprins de o ematurie uşoră ce-i venia, sâra, şi fără nică 

o legătură cu vre-o stare inflamatorie a uretrei sai băsicei. Am tra- 

tat-o cu tâte mijlocele clasice: spălături vesicale cu acid boric, ergo- 

tină, beladona, dar fără, succes. În fine după vre-o 10—12 dile dându-i 

un gram de chină pe di şi preparaţiuni de quinquina, totul a. dispărut. 

Dam pe lângă aceste emoragii spontanate şi netraumatice, avem 

altele cari vin în urma unei operaţiuni, adică emoragii secundare şi 

iarăşi cu caracter intermitent şi deci de natură palustră.. 

Observaţiunea lui Delpech de şi cea mai veche, totuşi este forte 

clasică şi demonstrativă. Este vorba de un bătrân magistrat operat de 

talie. După 8 dile de la, operaţie, apare la prânz o emoragie, dar care 

până la sosirea lui Delpech încetase. A doua, di, la aceiaşi oră, o nouă 

emoragie mai abondentă. A treia di la aceiaşi oră, iarăşi emoragie mult 

mai mare şi precedată de un violent frisson. Delpech recundşte o febră, 

intermitentă, pernici6să emoragică cu caracter ascuns, pe care 0 com- 

bate cu succes prin chinină, 

O altă observaţie a lui Chrestien este relativă la 0 emoragie 

arterială, în urma excisiunei unui polip din vagin. A treia di după 

operaţie la 5 ore s6ra, apare emoragie. A doua di, emoragie şi mai 

mare, contra căreia se face un tamponament forte serios; dar 
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a treia, di iarăşi la 5 ore emoragia reapare. În urma acestei triple re- 
cedive se dă regulat un gram şi 20 de chinină, şi treptat emoragia se 

opreşte definitiv. 
In fine sau constatat emoragii intermitente într'o mulţime de 

casuri, ca în urma avulsiunelor de dinți, amputaţii de degete, de copsă 

ete. De asemenea sa vădut exudaţiuni sanguine, apărând la suprafaţa 

ulcerelor, având caracterul intermitent şi necedând decât administra. 

țiunei de chinină. 

Natura paludică a, acestor emoragii nu reese numai din faptul că 

s'a oprit prin chinină, dar şi prin aceia ca la toţi individii s'a con- 

statat o intoxicație palustră actuală sait veche, ceia ce constitue cau- 

sele predisposante. 

Mecanismul producerei acestor emoragii e diferit, şi în general se 

reduce la trei moduri de explicaţie. Astfel: câte odată emoragia e pre- 

cedată saii însoţită, de un acces complect de febră. In casul acesta, dice 

Bouchard, starea febrilă, simplă pote să fie o causă a emoragiei prin 

turburarea, de inervaţiune. In perioda iniţială a febrei, frisonul contrac- 

tând tâte vasele de la periferie, măreşte tensiunea sanguină, aşa că 

sângele arterial pote să rupă vasele dilatate ale viscerelor. lar când 

emoragia, se efectusză la finele accesului, acesta provine din relaxarea 

febrilă a vaselor. 

Deci, în tote casurile unde emoragia periodică, este însoţită de febră, 

explicaţiunea stă în vurburările vasomotorii şi în variaţiunile de pre- 

siune sanguină. Aci, ca şi în perida, de. sudâre, mai tot dauna emo- 

ragia este perifirică, producându-se la suprafaţa plăgilor aşedate pe te- 

gumentul extern. 

In peri6da de fiisson, vasele de la periferie fiind contractate, 

emoragia se va produce mai mult din partea viscerelor: ca rinichi, 

băşica, udului, pulmoni, cerebru ete., fie-care după gradul sti de locus 

minoris resistentiae. 

Dar se întâmplă însă să avem emoragie intermitentă, fără să, fie 

precedată, saii însoţită de nici un acces febril, atunci care e mecanismul? 

In asemenea, casuri, Bouisson crede că e vorba de o manifestaţiune 

specială neobicinuită, de o febră ascunsă, în care frigul Şi căldura, lip- 

sind, stadiul de sudore este înlocuit printr'o altă secreţiune critică, 

prin scurgere de sânge. (2) | 

Numai încape îndoială că la tâte aceste feluri de emoragii, alte- 

raţiunea, sângelui îşi are şi ea rolul să, mai ales în peridda de Car 

chexie ce pote să contribue în mod puternic pentru îndeplinirea acestui 

fenomen. 
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CHESTIONAR 

Paludismul şi traumatismul. 

Istorie. Caracterile ce ai servit de bază în acest studii, şi de cari sai 

abuzat, Esemple. 

I) Infuenţa traumatismului asupra paludismului. 

A) Casul când rănitul este coprins de febră intermitentă. 

Apariţiunea accesului. Esemple. 

B) Când rănitul a avut odinidră febră, 

Provocarea recidivei. Esemple. 

0) Când rănitul de şi n'a avut nici odată febră intermitentă, este însă co. 

prins de intoxicație. 

Redeşteptare de diateză. Diferite forme. Esemple. 

D) Când rănitul e dominat de cachexie palustră. Provocare de accidente 

grave, din cari unele chiar mortale. 
II) Influenţa paludismului asupra traumatismului, 

1) Durerea. Caractere. 

2) Emoragii. Istoric. Caractere. Emoragii în mucâse: epistazis, ematurii. 

Esemple. 
Mecanismul acestor emoragii după Bouchard.



ACCIDENTE NERVOASE DE NATURĂ PALUDICĂ 

în urma traumatismului. 

Lecția XV. 

S)omnilor, 

Incepem acest studii mai întâiu cu 

1) Nevralgii. Este adevărat că o mulţime de nevralgii traumatice 

se investesc cu tipul intermitent şi se vindecă prin chinină, fără ca, 

cu tâte acestea să fie de natură paludică, aşa că un diagnostic precis 

e forte grei. Este însă recunoscut, că asemenea accidente nu sunt rari 

pe individii paludică, iar pe de altă parte că febrele ascunse, fruste, 

adesea nu se manifestă de cât numai prin nevralgii, şi prin urmare 

cu atât mai mult aceste nevralgii intermitente vor apare pe un paludic 

în urma unui traumatism. 

Astfel Cocud cit6ză un cas de fractură de gambă, cu acces de 

durere în puncţul fracturat, precum şi un cas de epididimită trauma. 

tică complicată de accese de dureri testiculare ; ambele vindecate prin 

chinină, 

Debou6 raportâză de asemenea un cas de durere intermitentă, 

însoţind accese febrile desvoltate la un operat de cataractă. 

In fine, Verneuil citeză încă alte două casuri destul de demonstrative. 

Intrunul e vorba, de o femee, căreia i se face amputaţia sănului pentru un 

cancer. A patra di după operaţie, când plaga avea cel mai frumos 

aspect, bolnava e cuprinsă în timpul nopţei de o durere nevralgică, sai 

mai bine dis de o amorţială forte penibilă, ocupând tâtă partea con- 

respondentă a toracelui întindându-se până la umăr; totul se termină 

la 4 ore diminâţa printr'o sudore abondentă, în urma căreia bolnava 

se linişteşte. Plaga în acelaș timp devine forte sensibilă, fiind coprinsă 

atât dinsa cât şi pielea, dinprejur de o iperestesie imposibilă, împedicând 

facerea unui bun pansament. Cercetându-se mai de aprâpe, se descopere 

că, bolmava locuia un loc infectat de bâlele paludice, şi că dinsa fără 

să fi avut vre-odată accese de febră intermitentă, a fost însă în mai
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multe rînduri turmentată de o nevralgie a feţei cu tipul tert, de care 

nu se scapă de cât cu preparaţiuni de chinină. Imediat i se dă şi acum 

regulat acest alcaloid, şi nevralgia ca, şi iperestesia dispar fără a mai 

reveni. 

A] doilea cas dat tot de Verneuil este relativ iarăși la nevralgii 

repetate, venite în urma unei amputaţiuni de c6psă pentru un osteo- 

sarcom al tibiei. Imediat după operaţie bontul remâne sensibil şi agitat 

de tresărituri în timpul nopţei. Mai multe dile se petrecură astfel cu 

dureri vii în bont, cu tâtă starea organică a bolnavului satisfăcătore 

şi cu tâtă lipsa ori-cărui simptom general, aşa că aceste nevralgii fură, 

atribuite la început unei răniri a nervului sciatic. A opta di în timpul 

nopţei, durerile şi sguduiturile bontului fură, fârte violente ; diminâţa se 

constată puţină emoragie. A decea di aceleaşi accidente, nici o com- 

plicaţie inflamatorie sai septică din partea, plăgei. Se menţine credinţa 

că e vorba de o nervită a sciaticului. In n6ptea de a 10-a şi 1l-a di, 

bolnavul dârme sub infiuenţa, opiului, însă tot se deşteptă către medul 

nopţei simțindu-se abătut. La, 2 ore noptea durerile bontului devin fârte . 

violente. Ancheta. bolnavului descopere, că dinsul era impaludai prin 

faptul că, locuia un cartier din Paris, St. Jacques, unde se făceaii mari 

dărâmări pentru construirea unui bulevard, şi unde o adevărată epidemie 

de febră intermitentă. coprinsese mai pe toţi locuitorii. Imediat se dă 

regulat sulfat de chinină, şi treptat bolnavul se linişteşte, iar durerile 

nevralgice dispar cu totul. 

Weit Mitchell, spune şi dânsul că a constatat nevralgii acute ale 

bontului, în timpul unui acces de febră intermitentă. 

In fine, în urma unui lung şi aprofundat studii al prof. Verneuil, 

comunicat la congresul din Lille 1874, a rămas lueru stabilit că, un 

traumatism saii operaţiune chirurgicală, făcută pe un individ paludic, 

pâte să se complice de dureri nevralgice, cu caracter intermitent; că 

aceste nevralgii, de şi nu sunt grave, totuşi devin penibile pentru ră- 

niţă şi capabile de a întrerupe travaliul reparator al plăgilor. 

Aceste dureri, mai mult sai mai puţin vii, desvoltate în focarul 

traumatice, în vecinătatea sa, saii chiar la o mare distanță, apar în 

primele zile ce urmâză rănirea, iaii caracterul nevralgie şi tipul inter- 

micent ; dânsele nu se pot explica prin nici una din causele ordinare 

a suferinței traumatice ; resistă la anti-flogistice şi narcotice, dar cedeză 

fără nică o greutate, sulfatului de chinină, 

Tâte aceste accidente paludice, Verneuil le numesce: nevralgie 

trawmatică secondară precoce, care, prin ele însuşi, se esplică fără nici 

o altă desvoltare.
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2) Tetanos. Un renumit medic din Algeria, Armand, zice în scrie- 

rile sale: 

Cand sub influenţa unui frig umed alternând cu căldură, un bol- 

nav, cu saii fără accese febrile anteridre, este coprins de fenomene te- 

tanice ; când, la un moment dat, pielea este caldă, acoperită de o su- 

d6re viscâsă, pulsul tare şi frecuent, iar bolnavul într”o stare comatosă, 

ce la intervale e întreruptă de tipete plângătâre, diagnosticăm un acces 

pernicios tetanic; şi ajungem să triumfăm prin tratamentul special al 

aceeselor pernici6se, adică prin sulfatul de chinină în dose mari. 

Şi în adevăr, sunt câte-va casuri clare de tetanos, cu caracter 

intermitent şi vindecate numai prin chinină. 

Aşa, un sergent, în urma unei plăgi prin armă de foc a şoldu- 

lui, fu coprins, după câte-va zile de tetanos, care se însoțise şi de 

unele stadii de acces febril cu frison. 

Acest tetanos, după ce a resistat ori-cărui tratament antiflogis- 

tic, opiaceii, stibial, etc., sa vindecat în urma, unei administrări de 

chinină. 

Şi daca până acum lucrul părea îndoios, astăză îl găsim forte ra- 

ţional, dându-se "natura, infecţiosă, microbienă a tetanosului, şi prin ur- 

mare dînsul se pâte desvolta şi pe un paludic care nu e întru nimic 

mai pe jos în- întrunirea condiţiunilor microbiene. 

Dar deja, autorii ai arătat că febra, intermitentă, pâte, în afară 

de or-ce leziune traumatică, să provâce un tetanos spontanat,. 

Ast-fel, Coural, în 1864, raporteză, trei casuri de tetanos intărmi- 

tent de natură paludică, considerându'l ca o febră ascunsă şi curabilă, 

prin chinină. 

Sanguer şi mai mulţă alți medici Brasilieni, ati constatat tetanos 

pe indivizi coprinşi de febră şi coencidând cu încălzirea solului şi exa- 

laţiunea miasmelor morbide. Dânşii conchid că paludismul este o causă 

eficientă a. tetanosului şi admit că miasmele palustre pot determina, 

excitabilitatea bulbului. 
Mai mult încă, Odevaine ca şi Roberts, în 1872, ai arătat două 

observaţiuni curi6se, în cari, în urma unor injecții sub-cutanate de 

chinină, a apărut un tetanos, susținând prin acesta că chinina are o 

acţiune specială asupra nervilor. | 

In fine, dr. Labbee, a arătat şi dânsul frecuenta acestei afecțiuni 

în tările nesănătâse, unde febra intermitentă e endemică şi gravă. 

Pe lângă complicaţiunile cu caracter intermitent, putem cita, şi 

erisipelul, a cărui natură specifică, paludică, reese mai ales din aceia, 

că plăcile erisipelatose, apar şi dispar cu accesul de febră.
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Complieaţiunile neintermitente 

Domnilor, 

In acest capitol, după cum şi numele arată, avem să studiem 
unele bâle de o gravitate escepţională, considerate ca fiind de natură 

paludică, cu tâte că sunt lipsite de caracterele proprii acestei intoxi- 

caţiuni. Incepem dar cu 

1) “Putreziciunea de spital. Acâsta a fost recunoscută încă de mult, 

ca. fiind capabilă să se desvolte şi sub influenţa. miasmelor palustre, de 

Gre-ce acest fel de sangrenă, cu caracter epidemic, era în strânsă le- 
gătură cu fundaţiunea de edificii, făcute în jurul spitalelor, iar încetarea, 

acestei epidemii cu curățirea terenurilor. 

Autorii compendiului spun că, la spitalul Charite, putreziciunea de 
spital se arăta din timp în timp şi tot-deauna pe acelaş bolnav, culcat 

în acelaş pat, ce era aşezat aprope de o fântână, la una din extremi- 

tăţile salei ; fântâna ridicându-se, accidentul nu a mai reapărut. 

Acelaş lucru e semnalat şi de Jobert de Lamballe, care arată că 
mult timp la spitalul St. Louis, gangrena noso-comială se desvolta de 

preferinţă întrun Gre-care pat; de la extremitatea unei săli, unde eflu- 

viurile miasmatice de prin prejur, păreau că se concentrâză, Mai târzii 

vom reveni asupra. naturei acestei complicaţiuni a plăgilor. 

2. Gangrena propriu zisă. Vidal de Cassis, zice că, la spitalul 

de la, Carite era un pat fatal, în care or-ce rânit se culca, era coprins 

de gangrenă. Acest pat, adaugă dânsul, se afla aprope de o fontână 

rău întreţinută. 

Maurice Raynaud spune că nu a văzut nici un cas demonstratif 

de gangrenă paludică. | 

Astăzi însă, lucrul pare în afară de or-ce îndoială, de 6re-ce un 

medic strein, a arătat în 1872, că febrele palustre din Caucasia, se în- 

soţiai adesea de gangrena urechilor, nasului şi a organelor genitale. 

Virchow, admite că starea cachectică paludică, prin micşorarea globu- 

lelor sângelui, prin creşterea, demăsurată a. globulelor albe, prin apari- 

ţiunea, «unor particule negre neobicinuite în sânge, în fine, prin acea al- 

teraţiune complexă în starea, morfologică a sângelui, pâte să, dea, naştere 

unei staze capilare, de unde producerea, unei gangrene specifice. 

De alt-fel, dr. Demmler din Algeria, a comunicat soc. de chir. 

din Paris, în 1883, un cas de gangrenă a ambelor picidre, la un ca-
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chectie paludic. Jar Motty, un alt chirurg militar, a publicat de ase- 

menea, două casuri de gangrenă, tot de natură paludică, 
În ceia ce ne priveşte, daii aci o observaţie care pâte fi consi- 

derată ca, o gangrenă sigură de natură palustră, de 6re-ce numai prin 
administrarea zilnică şi întrun timp forte îndelungat de chinină şi pre- 

paraţiunile sale ca decocturi şi vinuri, am reuşit nu numai să mă opun 

la progresarea unei gangrene iminente, dar chiar să readuc la viaţă 

parte din organul cu totul compromis. Rămâne însă bine înţeles că nu 

trebue să pretindem ea, chinina, să vindece părţile deja sfacelate, păr- 
țile deja mortificate ; dar cred că daca prin chinină devenim stapâni 

contra unei progresiuni ulteridre, este tot ceia ce putem cere de la 

acest specific. 

Recunosc că sar putea obiecta contra acestui lucru că vindecarea 

se obţine graţie proprietăţilor tonice ale chininei, de cât specificităţei 

sale. Pentru noi este egal, destul numai că prin acest mijloc ne ajungem 

scopul. Şi cred că, precum o gângrenă sa recunoscut a fi de natură 

sifilitică, diabetică, alcoolică etc. etc. numai graţie vindecărei sale în 

urma, aplicărei tratamentului apropriat, tot ast-fel e şi cu gangrena pa- 

ludică, unde resultatul eficace îl obținem în urma administrărei de chi- 

nină. Căci în asemenea, casuri mai ales, se adevereşte şi mai bine ve- 

chiul adagiii: „Curatio naturam morborum ostendit“. 

Dar să descrim observaţia anunţată: 

„Este vorba, de lie Ionică de ani 50, din comuna, Lunguleţe, de 

profesie plugar, care intră în serviciul mei la 19 August 1891. Ca an- 

tecedente, nu ştie nimic de părinţii s6i. Densul a avut multă vreme fri- 

gură în tinerețe, a zăcut şi de lingâre (probabil tot o intoxicație pa- 

lustră cronică, căcă în general, ţăranul nostru, prin lingâre nu ne de- 

scrie de cât acestă stare cachectică de care mai toţi sunt coprinşi). W'a 

avut absolut mici o bilă venerică. 

In luna Noembrie 1890 a suferit de congelaţie când a perdut ul- 

timele falange de la degetele piciorului drept. 

In luna Iunie 1891 observă că fără nici o causă, degetele de la 

piciorul stâng începură să supureze, după spusa lui. Sa dus la spitalul 

Cocos unde a 4-a di de la intrare, ridicându-se pansamentul, observă 

că, se ridică în acelaş timp şi pielea, r&măind în loc degetele negre. 

Dup& vre-o două săptămâni răul progresând, bolnavul ese din spital şi 

se duce a casă. La intrare în serviciul nostru ni se presintă într'o 

stare fârte debilă, cu iesutul celular aprâpe dispărut ; are pielea aspră, 

uscată şi solzâsă, unghiile cu desăvârşire palide, figura terosă, buzele, 

conjunctivele şi vălul palatin cu totul anemice. In fine starea lui ge-
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nerală este tipul stărei cachectice de natură paludică, ce atât de des se 

observă la noi. 

Piciorul stâng e coprins de o gangrenă mixtă, apropiindu-se mai 

mult de cea umedă de cât de cea uscată. Dânsa se întinde până în ni- 

velul articulației astragalo-scafoidienă şi calcaneo-cuboidienă, fără ca cu 

tote acestea să existe nici urmă, de un sghiab de separaţiune. Părţile 

din jurul gangrenei sunt; livide şi fârte durerâse ; ganglionii poplitei şi 

inguinali măriţi de volum. Dar şi ganglionii din regiunile conrespon- 

dente precum şi cei axilari sunt destul de manifeşti. 
Nimic din partea organelor splachnice. Este însă forte atero- 

matos aşa că bătăile arterei poplitee din partea, bolnavă nu se simt 

de loc. Ele abia sunt perceptibile în triunghiul lui Scarpa. 

Lucru demn de notat: Splina nu e mărită de volum, dar regiunea 

sea e destul de simţitore la presiune, ceia ce'i provâcă durere. Bolnavul 

s'a îngrijit cu băi şi pansamente dându-se din când în când şi chinină, 

din causă că avea şi ascensiuni termice de 385, 386, 38* etc. şi tot 

ast-fel s'a urmat până la 18 Septembre când iată cum găsese descris 

în observaţie starea, locală: gangrena n'are câtuș de puţin aerul de a 
se limita, cu totă aparența unui pseudo șanț eliminator ce se părea a 

se manifesta. Ganba până ia jumătatea sea e coprinsă de o coloraţiune 

roşie lividă. Densa e tumefiată, edemaţiată şi forte durerosă. 
De aci încolo, n'am dat absolut nimic bolnavului de cât în modul 

cel mai regulat şi sub controlul meii direct, câte un gram de sulfat 

de chinină pe di până la 7 Octombre, ceia ce face 13 dile. 

EĂ bine, în acest interval iată schimbările ce sai obţinut: 

Gamba cu desăvârşire desumflată, mneduverosă şi de o culdre cu 
totul normală. Şghiabul de eliminaţiune bine manifestat la gâtul, picio- 

rului. Atunci cloroformisez bolnavul şi ridic cu forfecele tâtă partea 

sfacelată, a piciorului. Treptat însă, ajung până la desarticulaţia tibio- 

tarsienă. Cu acâstă ocasie am găsit țesutul 6selor escesiv de fiabil, 

de o culâre galbenă şi se putea rupe chiar cu pulpa degetelor. Am 

confecţionat un lambou de ocasie (analog cu acela. din procedeul lui 

Syme) şi am terminat operaţia fără să se scurgă mult sânge, bolnavul 

fiind şi ateromatos. 

Am continuat cu aceiaş regularitate şi control administrarea la 

interior a câte un gram de chinină pe fie-care di, mai adăogând şi câte 

100 grame de vin de quinquina. 

La, 20 Octombrie constat că or-ce urmă de gangrenă e dispărută. 

Lamboul este adevărat că nu sa prins, dar gamba formâză un bont 
“conic, roşu, cu muguri cărnoşă şi prin cari cu degetele se simte supra- 
feţele os6se ale scheletului, fără însă să fie denudate. Gamba în tată 

a
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lungimea sea este tot aşa de subțire şi cu aceleaşi tegumente normale ca 

şi cele din partea dreptă. Nu există nică cea mai mică urmă de edem 

precum nică cea mai uUşoră durere. 

La 6 Noembre starea locală destul de bună. Sa ridicat cu torie- 

cele o parte din lambou sfacelat. 

Ceia ce e de remarcat şi ne atrage atenţiunea, este că numai sub 

influenţa acestui tratament îndelungat şi dilnic de chinină, bolnavul se 

găseşte cu deosebire transformat, mai ales în ceia ce priveşte starea 

lui generală. 

in adevăr, faţa care la, început avea expresiunea, tristă şi o cu- 

love de un murdar galben brun, pământos, acum fața a devenit mai 

clară, şi cu o expresiune viie. Bolnavul insuşi declară că înainte de 

acest tratament era fârte abătut, cu puterile slăbite şi cu o mare lipsă 

de poftă de mâncare; pe când acum totul e din contra, adică se simte 

cu desăvârşire bine, n'are de cât nişte dureri cu totul minime şi slabe, 

aşa, că în timpul nopţei e cu totul liniştit şi 6rme destul de bine. 

Este adevărat că bătăile arteriale nu ai revenit, dar cu toţii am con- 

statat că în mod evident bolnavul, pe fie-care di progresa, căci pe fie- 

care di se îngrăşa,. 

Pentru a termina, voi spune că, de gangrenă nici că mai era 

vorbă ; exista însă un bon fără tegument, adică format din părță moi 

şi aderente de ose, aşa că cicatrisarea nu var fi putut obţine. De aceia 

am propus bolnavului amputaţia gambei cu siguranța că operaiia ar 

fi reuşit, dar n'a fost primită. 

în mai multe rânduri am revenit asupra amputaţiei, cu atât mai 

mult, cu cât începuse a se forma şi câte-va fuzee purulente sub piele, 

plecate din bont. Bolavul însă fiind bigot, a refuzat, pretextând că 

voeşte a muri cu piciorul ce “ia dat Dumnedeii ! Şi ast-fel în Decembre 

ese din spital într'o stare relativ destul de bună, căci bontul era roşu 

şi curat; lipsă de or-ce parte sfacelată, dar cu acele fuzee purulente de 

care am vorbit. | 

Conclusiunea este că pe un om cachectisat de paludism cronic 

s'a declarat o gangrenă a piciorului stâng. Că acâstă gangrenă în mo- 

mentul când ameninţa întrega gambă, ce era pe punctul de a se sfa- 

cela, a fost oprită în mersul săi, limitându-se numai la picior şi acesta, 

numai graţie întrebuinţărei dilnice a sulfatului de chinină câte un gram 

pe di, în timp de trei luni. * 

In fine, pe lângă cele-alte complicaţiuni, paludismul are o influenţă, 

vătămătâre asupra mersului ulterior al plăgilor, împedicând mersul lor 

reparator, transformându-le în ulcere atonice, mărind supuraţiunea, im-
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primându-le un caracter de rea natură, mergând chiar până a determina 

infecția purulentă. 
Ne mai rămâne, domnilor, a vă atrage atenţiunea încă asupra 

unui punct de actualitate, datorit iarăşi prof. Verneuil. 

Este vorba de modul cum evoluiază o bâlă acută aşezată pe un 

paludic, şi cum aceste bole se pot influenţa una pe alta. Acesta con- 

stitue ceia ce autorul numeşte asociaţiună morbide. De sigur, urmând 

acest studii, vom avea satisfacţiunea de a resolva multe puncte ob- 

scure în mersul şi manifestaţiile clinice sub cari ni se presintă b6lele 

pe bolnavi diatesici. 

Şi nu cred a vă servi maj bine de cât a reproduce întocmai Co- 

municăţia ştiinţifică făcută de însuşi prof. Verneuil în faţa Academiei 

de ştiinţe din anul acesta, luna Iulie 1). Iat'o: 

„Asociaţiunile morbide, giceam în ultima, mea, comunicaţiune de la 

21 Martie, n'aii încă, istoria lor generală. Aşi fi putut adăoga că acâstă 
istorie nu va îi scrisă pe dată, căci cadrul său este fârte vast şi fap- 

tele necesare pentru al umplea, forte insuficiente. Trebue deci a ne 

mulţumi, în present, a strânge cât mai multe observaţiuni posibile şi 

a ne resemna la conclusiunile cu totul incontestabile. 

„Ast-fel am făcut până în present, eii şi discipolii mei; ast-fel fac 
şi acum când, după ce am studiat coexistenţa, lesiunilor renale vechi 

şi retenţiunei stercorale acute, am demonstrat pentru o categorie de 

fapte, influenţa, exercitată asupra propatică sai starea morbidă ante- 

ri6ră de către epipatie, termen noii ce propun pentru a deosebi starea 
morbidă adausă saii de dată recentă 2). 

„Im presenta notă, voiii proba că proposiţiunea inversă este tot 

aşa, de adevărată, adică propatia pote, la rândul săi, influenţa şi mo- 
difica în diferite feluri epipatia.. 

„Voiu lua ca bază a argumentaţiunei mele o asociaţiune morbidă 

forte simplă, care fără îndoială a fost observată, fără să fi fost, pe cât 

ştii, nici descrisă nică comentată, este vorba de un antraz desvoltat la 

ur Daludic. 

„Unul din vechii mei elevi, d. dr. Kohos din Manchester, cunos- 

când studiile mele asupra ibridităţei morbide, a bine-voit a'mi adresa 
interesanta lucrare ce urmâză : 

1) Comptes rendus des sances de Pacademie des sciences, No. 1 (4 Juillet 1892). 
*) Propatia şi epipatia indică simplu ordinea de succesiune a două stări mor- 

bide, de alt-fel independente şi de natură aiferită, pe când termenii fârte usitaţi 
de protopatie şi deuteropatie indică nu numai succesiunea, dar încă dependenţa 
şi identitatea de natură ; confusiunea nu e deci posibilă.
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„Un om de 49 ani, născut în România, avusese în acestă ţară, 
„la etatea, de 25 ani, febră. intermitentă în timp de mai multe luni. 

„In etate de 31 ani se stabileşte în Manchester şi de atunci n'a mai 

„vedut reapărându'i bâla. 
„In August 1891 se reîntârce în România, recapătă frigurile şi 

„revine în Englitera cu accese quotidiene bine caracterisate. 

„D. Kohos "1 vede pentru prima 6ră la 22 Septembre, şi constată 

„fără dificultate şi în mai multe rânduri, în sângele scos cu o ventusă 

„(de preferinţă din regiunea splinei), diferiţii corpi caracteristici ai ma- 

„lariei. 
„Sulfatul de chinină este administrat, însă fără succes şi nu de- 

„termină de cât o surditate destul de persistentă. 

„La 30 Decembre, se declară la câfă un antrax ce ia, repede di- 

„mensiuni mari şi e însoţit de o vie sensibilitate la presiune şi de du- 

„reri spontanee forte violente, mai ales n6ptea. 

„Un chirurg face incisiuni şi exercită, presiuni pe tumâre pentru 

„a eşi puroiii. Aceste manopere sunt excesiv de penibile şi provoc, în 

„timp de 24 ore, suferinţe aprâpe insuportabile. 

„Analisa urinelor negative în privinţa zahărului; examinat micro- 

„scopic şi bacteriologic, puroiul din antrax arată, afară de leucocite, 

plasmodii paludice în proporţiuni notabile şi stafilococi aurii caracte- 

„ristică, în cantitate relativ minimă. 

„După incisiuni, plăgile sunt pansate cu cataplasme udate cu apă 

„fenicatăi; se întrebuinţeză chiar cu perseverenţă pulverisaţiunile feni- 

„cate de obiceiii aşa de eficace contra furunculului şi antraxului, dar 

„fără nică un folos; nu se obţine nici o uşurare şi reparațiunea, locală 

„nu face nici un progres. 

„In acest timp, febra revenia regulat în fie-care di ca. şi înainte, 

„resista sulfatului de chinină administrat prin gură. Atunci d. Kohos 

„avu ideia de a introduce acest medicament prin calea cutanată încor- 

„porându'l eu lanolină într'o pomadă cu care se fricţiona mai ales re- 

„giunea splenică; pe lângă acesta se dă arsenicul sub formă de licârea 

„lui Fowler. 

„Efectul fu prompt şi decisiv, suferinţele încetară îndată, tebra 

„dispăru în mai puţin de 8 dile şi cicatrisarea se termină în 3 s&p- 

„tămâni. 

„Vindecarea fu durabilă“. 

"Acest fapt, cu tâtă concisiunea sa, este fârte demonstrativ. In 

cursul unei febre intermitente, în recidivă de 4 luni, survine un antrax 

cu mers grav, acompaniat de dureri de o violenţă extremă, afectând 

tipul periodic. Un tratament raţional consistând în : detridări, pansa-



286 

ment metodic, pulverisaţiuni fenicate, nu produc nici o uşurare, nici 

o modificare favorabilă. în starea locală. 

„Se instituesce atunci tratamentul specific al propaiei, adică al 

malariei. Indată scena se schimbă, fenomenele anormale încetâză, totul 

reintră, în ordine, travaliul reparator începe şi se termină fără nici un 
accident noii. 

„lată un alt fapt de curând observat, în care o inflamație suferă, 
egal influenţa paludismului anterior. 

„O copilă de 6 ani, bine constituită, este atinsă de pleuro-pneu- 
„monie acută, fără fenomene generale alarmante, dar cu un junghii forte 

„întins şi dureros, simulând o nevralgie intercostală. 
„Mica bolnavă sosită de curând în Paris, locuia de ordinar în Bra- 

„Silia, ceia ce mă făcu să, mă gândesc că pâte să fie paludică. Mama, 
„întrebată, respunse că în adevăr copila sa a avut la etatea de 3 ani 
„0 febră intermitentă, şi că, şi densa s'a gândit ai da din noi chinină. 
„Acestă, medicaţiune, părând cu totul indicată, fu preserisă, junghiul 
„dispăru şi amelioraţiunea urmată de vindecare fu aşa de repede pentru 
„a justifica ipotesa unei asociaţiuni morbide cu reacţiunea propatiei pa- 
„Iudice asupra epipatiei pulmonare“. 

„Am ales aceste două exemple, la care aşi putea adăoga alte nu- 
merse, pentru că, din tote maladiile microbiene, paludismul este cel 
ce influenţeză, în cel mai mare grad, cel mai adesea şi cu cea mai mare 
tenacitate afecțiunile ulteridre locale sait generale, externe sai interne. 

In ţinuturile unde malaria este endemică şi la individii atinşi 
sai cari ai fost mai "nainte, cele mai multe epipatii sunt modificate 
în mersul şi simptomatologia lor, agravate în pronostic, întârdiate în 
vindecarea lor, chiar atunci când terapeutica a fost raţional instituită, 

„ln aceste casuri, zadarnic se combate durerea, prin narcotice ; emo- 
ragiile prin emostatice mecanice saii medicament6se ; inflamaţiunea prin 
antiflogistice, febra prin antipiretice şi regim etc., de regulă nu se reu- 
şeşte până când, recunoscând în fine causa, insuccesului, se administreză 
antidote, al căror prim rang 71 ocupă quinguina. 

„In fine, daca malaria dă, exemplele cele mai probante, nu posedă 
numai ea supărăciosul privilegii de a agrăva, epipatiile; căci se. pâte, 
bazându-ne pe fapte fârte numerâse, să punem, dacă nu pe acelaş rang, 
cel puţin în aceiaş categorie, maladiile virulente ca sifilisul, intozxica- 
ţiunile cronice ca alcoolismul, discrasiile ca diabetul, albuminuria, leu- 
cemia şi asemenea acele stări generale grave şi încă nenumite cari re- 
sultă fatalmente din lesiunile profunde ale marilor viscere : cord, ficat, 
rinichi, splină, etc. 

„Deci, pentru a face vădit un fapt forte comun şi prea general
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în istoria asociaţiunilor morbide, propun de a se înscri ca perfect de- 

monstrate următorele dou& proposiţiuni: 

„1. Unele propatii fârte răspândite: malaria, sifilis, diabetul, al- 

coolismul etc., exercită obicinuit o acţiune generală supărăci6să asu- 

pra epipatiilor locale saii generale, externe sau interne. 

„2. Acâstă noţiune interes6ză în cel mai înalt grad terapeutica, 

care trebue să ţină compt de acesta; căci daca este folositor a lupta 

contra maladiei recente, este adesea, indispensabil, sub ped6psa, insuc- 

cesului de a combate simultaneii starea morbidă anteridră“. 

CHESTIONAR 

Accidente nervâse paludice. 

1) Nevralgii. Caractere. Observaţiile lui Cocud, Debous şi Verneuil. Nevralgii 

în amputaţii. Nevralgie traumatică secundară precoce. 

2) Tetanos. Caractere. In urma traumatismului. In afară de traumatism. 

Observaţii. 

“ Complicaţiună neintermitente. 

1) Putrediciunea de spital. Observaţii, 

2) Gangrena propriu disă. Istoric. Opinia lui Virchow. Diferite observaţii 

între cari şi una proprie autorului. 

Asociaţiună morbide. 

Antrax şi paludism. Opinia lui Verneuil la academia de ştiinţe.



Diferitele intoxicaţiuni profesionale saii accidentale în raport 
cu traumatismul. 

Lecția XVI. 

“Domnilor, 

Pentru a termina cu bâlele constituţionale, ne rămâne încă puţin 
de zis asupra diferitelor intoxicaţiuni ca, de plumb, mercur, fosfor, 
morfină, etc. Studiul acesta însă, va fi forte scurt, de 6re-ce raportul 
dintre d6nsele şi traumaţism, nu este încă bine stabilit. 

Tot ceia ce putem spune e că tâte aceste otrăvuri, cu timpul, 
ajung să determine nişte alteraţiuni forte profunde în organism, ana- 
l6ge cu or-ce cachexie. Deci, în acestă din urmă peri6dă, traumatis- 
mele vor fi fârte răi suportate, ba chiar fatale, prin deşteptarea, unor 
inflamaţiuni acute în organele cronic inflamate şi profund alterate ; şi 
ast-fel fiind, întocmai ca în alcoolism, individul ne putând să lupte, 
sai va muri repede prin acelaş mecanism de rupere de echilibru al 
organismului, saii că va ajunge la acelaş resultat, ceva mai târziu, 
prin diferitele complicaţiuni, unele mai grave de cât, altele, de cari 
traumatismul se va însoţi. In casul cel mai uşor, vom avea redeştep- 
tarea, diatesei latente, prin apariţiunea unor simptome deja Gispărute, 
sai. prin însoţirea .de supuraţie or întârziere de reparaţie a leziunilor 
traumatice. Incepem dar mai întâi cu 

1) Saturnismul sait intoxicaţiunea prin săruri de plumb. 
Ac6sta provine din introducerea, în organism, în mod lent şi con- 

tinuă a, sărurilor de plumb. 
De intoxicaţiunea proprii disă acută, nu avem să ne ocupăm, 

căci acesta resultând din ingerarea unei mari cantităţi de preparaţiuni 
de acest metal, este în afară de or-ce interes chirurgical. 

Intoxicația, cronică însă fiind singură care aduce schimbări mari 
în organism, mergând până la cachexie, are o influenţă reciprocă asupra 
traumatismului. 

Introducerea sărurilor de plumb se face prin trei căi: prin calea 
Tespirațiunei, mucâsa stomacală şi însuşi tegumentul extern. La noi,
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casuri de intoxicație cronică -cu plumb sunt relativ rari, de 6re-ce 

dânsele se observă mai mult în fabrică de preparaţiuni chimice ca oglinzi, 

paturi, etc., industrie de care notsuntem cam în lipsă. Cu t6te acestea, 

încă putem vedea ici colea, casuri isolate, mai ales pe femei ce ai obi- 

ceiul de a'şi conserva tinereţea prin diferite cosmetice (sulimanuri), al 

căror secret constă în aceia că tâte sunt formate din săruri de plumb 

(stubeii, carbonat de plumb etc.). La tipografi încă se pote observa. 

acâstă intoxicație plumbică. 

O altă causă iarăşi de intoxicație cronică este falşificarea b5utu- 

rilor spirtâse şi în special a vinului, ce se face pe o scară forte întinsă 

la, noi, cu sare de Saturn (acetat; de plumb), sai d'adreptul cu plăci de 

plumb (litargă), pentru a, transforma vinurile stricate, oțeţite, în vinuri 

dulci. Şi sunt sigur că alteraţiunile organice, dar mai ales fenomenele 

cerebrale la alcoolici, sunt în mare parte datorite falsificărei băuturilor 

spirtose cu plumb; căci vinurile curate, precum şi rachiurile, nu sunt 

capabile de a se însoţi, întrun timp relativ scurt, de nişte consecinţe 

atât de funeste. 

In aceste casuri, în urma unor întrebuinţări lungi de substanţe 

falşificate, organismul se modifică în constituţia sa fisiologică, mergând 

până ia o schimbare totală a elementelor. sale anatomice, 

In adevăr, un saturnic nu întârzie să ofere fenomene mai mult 

sati mai puţin grave din partea nutriţiunei. Dînşii devin palizi şi slă- 

besc; aii cărnurile flaşte; pielea, şi mai ales a feţei capătă o culore de 

un galben palid, cu totul caracteristică, ce nu s6mănă nică cu icterul 

nică cu acea a clorosei, în fine, tâte țesuturile se decoloreză. 

Beau a descoperit; acea formă particulară de anestesie la satur- 

nici numită analgesie, prin care individiă simt contactul corpurilor, dar 

sunt mai mult sai mai puţin insensibili la durere. Sângele lor e cu 

totul sărăcit, palid şi se găseşte în mult mai mică abondenţă în vase 

(Laenec). Globulele roșii sunt forte. mult micşorate ca şi in anemia 

spontanată, fibrina însă rămâne în starea normală. 

Arterile lor sunt profund alterate presentând leziuni de endarte- 

rită si arterio sclerosă. 

“In urma, acestei alteraţiuni a sângelui, forţele individului se mic- 

sor6ză mai ales şi prin Jângezirea funcţiunilor digestive. In adevăr, la 

dânşii apetitui începe să dispară, devine capriţios, iar intestinul gros 

forte leneş. Mulţi din ei ai un gust dulce în gură sai stiptic, precum 

si o duhâre particulară caracteristică, gastricismelor. Gingiile pot fi 

ferme, la unii însă sunt sângerânde, subţiate, uzate şi chiar distruse 

pe margini, presintând şi o coloraţiune albastră caracteristică numită, 

lizereii, ce pote copleşi dinţii, muc6sa buzelor şi chiar a obrazului. 

33,809. — Pat. chirurg. Dr. Î. Kiriac. 19
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Acâsta provine din combinaţiunea idrogenului sulfurat, ce degage 

individul din stomac, cu particulele de plumb depuse pe gingii. Individii 

ast-fel intoxicaţi îşi pot vedea de afaceri mult timp, când de o dată 

pot fi coprinşi de unele bâle proprii saturnismului şi cari sunt: 

]) Colici de plumb, ce se caracterisă printr'o stare complecta- 

menite apiretică şi însoţite de o retracţiune abdominală şi dureri forte 

vii în jurul ombilicului; ele se calmâză de ordinar prin presiune, de unde 
şi atitudinea bolnavului care se aşeză pe pântece. Vin apoi vărsături 

verdi, o constipatie opiniatră, adesea, crampe în membre şi alte sensa- 

țiuni durerâse în diferite părţi ale corpului. Leziunile acestea sunt în 

raport cu o ramolire parţială şi îngroşare aprâpe totală a mucosei sto- 

macului. In plus, s'a constatat o retracţiune, o ratatinare fârte pro- 

nunţată a tubului digestiv, a căruia inucâsă devenită mai puţin umedă 

se pune în contact cu unele materii fecale indurate. 

II) Dureri saturnine ale membrelor şi trunchiului. Adesea, sa- 
tarnicii se plâng de dureri mai mult sati mai puţin vii în articulaţii 

sait continuitatea membrelor; aceste dureri ce corespund cu reuma- 
tismul metalic al lui Sauvages, s'a numit de Tanquerel artralgie sa- 
Turnică. 

Durerile acestea, cari precedâză saii urmâză colicele, sunt însoţite 
de o obos6lă saii amorţslă în părţile ce ai să fie copleşite. Imediat 
bolnavii sunt coprinşi de dureri contusive, lancinate, terebrante sai 
sfâşietore, cu caracter continui şaii exacerbaţiuni neregulate, viind mai 
des n6ptea şi împedecând pe bolnav de a dormi. Aceste dureri, cari 
prin căldură se măresc, din contra prin presiune saii expunerea, mem- 
brelor la, frig se calmâză. Ele nu se însoțesc nici de căldură, nici de 
febră şi nici de vre-o schimbare în coldrea, pielei, şi îşt aii sediul de 
ordinar în articulațiile cele mari saii în membrele inferiâre şi în sensul 
flexiunei; muschii lombari şi păreţii toracică sunt şi ei adesea cople- 
șiță de aceste dureri, de unde mişcările dificile şi crampe penibile mai 
ales în pulpele pici6relor, 

III) Accidentele cerebrale sau encefalopatii saturnine. Intoxicația 
plumbică işi manifestă, acţiunea sea, deleteră şi asupra encefalului pro- 
ducând exaltaţiunea, perversiunea, sai aboliţiunea, funcţiunelor acestui 
organ. 

Accidentele cerebrale presintă mai multe forme şi se pot declara 
une-ori în mod subit şi să isbâscă, pe individ în mijlocul unei perfecte 
sănătăţă în aparenţă. Aşa că unii cad ca trăsniţi în timpul lucrului 
sai al mâncărei, fie cu un acces de epilepsie sai cu o stare comatâsă. 
Alte dăţi însă există fenomene prodomice cari anunţă accesul precum: 
o cefalalgie frontală mai mult saii mai puţin vie, vertige, somnolenţă
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saii un somn agitat şi adesea, întrerupt, o privire rătăcitâre, o accele- 

rațiune a pulsului, o stare de îngrijire şi de tristeţe ce face pe bolnav 

să plângă; în fine unii sunt isbiţi deamaurosă, de amorţială, furnică- 

turi saii dureri în membre. 
Formele encefalopatiei saturnine sunt : 

a) Forma delirantă. Câte o dată delirul pote să fie calm şi să 

nu constea, de cât într'o simplă deviaţiune de idei fără nici un fel de 
agitaţiune ; alte dăţi însă delirul e cu totul furios şi excitat prin ilu- 
siuni şi alucinaţiuni. Delirul nu e tot-d'a-una complect, universal, şi ia 

forma unei nebunii numită rațională. După o durată mai mult sai 
mat puţin lungă, vine un somn reparator şi totul dispare. Alte dătă 

însă, bolnavii pot să moră în mijlocul violenţei delirului. 

b) Forma convulsivă, epilepiică. “Mai tot-d'a-una vine fără dură, 

aşa că bolnavii cad brusc înti'o complectă, nesimţire; accesul dureză 
forte mult, iar nu 2—8 minute ca în epilepsia francă, aşa că dânşii 

pot să mâră de asfixie saii apoplexie. Când se deştâptă, nu ai pleni- 

tudinea facultăţilor intelectuale. 
c) Forma comatosă. Aci bolnavul cu pulsul şi respiraţiunea fără, 

frequenţă, stă nepăsător în patul său; are aspectul unui om ce dârme 

profund şi nu e deşteptat din acest somn letargic de cât din când în 

când prin câte-va ţipete sai suspinuri plângătâre. Rar se observă 6re- 

care agitaţiune ; bolnavul însă se mişcă când pe o parte când pe alta; 

se ridică. în sus, se pune pe genuchi şi în aceste diferite mișcări stă 

cu ochii închişi sai din contra forte larg deschişi ; dar şi chiar în acest 

din urmă cas el nu distinge nici un obiect; exterior, pupilele sunt largi 

şi aprope imobile. Inteligența revine forte încet, bolnavului i se pare 

că se deşteptă dintr'un somn profund şi primul lucru de care se plânge 

e o f6me mare. 
IV) Paralisiile saturnine. Acestea atacă mai mult motilitatea 

de cât sensibilitatea. Paralisiile nu recunosc nici o leziune apreciabilă 

în centri nervoşi sai sistemul ganglionar ; nu constatăm în muschii. 

paralisaţi de cât efectele inerţiei şi a lipsei de nutriţiune în urma, unui 

repaus îndelungat precum: 0 decoloraţiune şi o vestejire a muschilor 

adesea atrofiaţi, calibrul vaselor micşorat precum ŞI o diminuţiune în 

volumul cordânelor nervâse. Paralisia. e fârte rar generală şi complectă, 

mai adesea e mărginită la un sistem de muschi sati chiar la un singur 

muschi. Membrele superidre sunt mai des atinse prin muschii lor ex- 

tensori, după aceia vin membrele inferidre, din care causă, bolnavii nu 

pot sta în picire şi încetul cu încetul aceste membre intră în flexiune. 

Cana paralisia saturnină e forte “întinsă iar cachexia înaintată, 

bolnavii slăbesc, se ofilesc, digestiunea dificilă şi chiar suspendată,
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membrele se infiltreză, escharele se desvoltă în diferite părtă ale cor- 

pului în timpul decubitului; în fine mârtea soseşte în marasm sai în 

urma, diferitelor complicaţiuni accidentale. 

Tată un tablou al unui saturnic care, după cum vedeţi, nu e întru 

nimic mai jos de cât acela al unui sifilitic, alcoolic, paludic etc. şi cu 

tâte acestea relaţiunile sale cu bslele chirurgicale sunt fârte rău cu- 

noscute. 

Singurele cercetări recente în acâstă privinţă sunt ale lui Lewy 

din Viena, care arată că saturnismul ar fi o causă frecuentă de afec- 

ţiuni ale scheletului, de Gre ce dânsul a găsit 2—3 la sută plumb în 

6sele saturnicilor. 
Pe de altă parte un alt autor Huebel din Berlin, în intoxicaţiunile 

saturnine experimentale, făcute pe câini, a constatat existenţa unei 

mai mari proporţiuni de plumb în 6se ca în or-care alt ţesut, 

De aci, după cercetările lui Sabatier 1877, 6sele pot fi atinse de 

osteite şi necrose în saturnism, precum aii probat cele trei observa- 

ţiuni ale sale, confirmate prin alte dou& observaţiuni ale lui Verneuil 

şi una a lui Desprâs. Deci, intoxicaţiunea saturnină pare că are o ten- 

dinţă în a produce leziuni os6se. 

Cei mai mulţi autori susţin că saturnismul nu are nici o acţiune 

asupra mersului plăgilor, alţii însă dic că la saturnici limfangitele şi 

erisipelul sunt mult mai frecuente ca de obiceiii. 

Verneuil susţine că acâstă discrasie şi leziuni periferice sai 

viscerale este imposibil să nu modifice procesul reparator în cas de 

traumatism saii operaţie chirurgicală. Nenorocirea însă este, adaogă 

d€nsul, că aci nu putem face de cât conjecturi şi ipotese, de 6re-ce 

chirurgii nu s'aii ocupat în destul de modul cum se comportă trau- 
matismele la individii intoxicaţi prin plumb, arsenic, fosfor, mercur etc. 

Totuşi, daca saturnismul pare că nu ar avea influenţă asupra le- 

ziunelor traumatice, lucrul însă e probat că traumatismul pâte să pro- 

vâce fenomene acute în cursul unei intoxicaţiuni saturnine cronice; el 

pote să redeştepte diatesa, făcând să apară colicele şi chiar encefalo- 

patia saturnină. 

Ast-fel Verneuil a arătat că, la un saturnic, o simplă contusie a 

dat naştere unei colici de plumb; la un altul, o plagă neînsemnată a 

degetului mare de la picior, a fost urmată de o limfangită cu mers 
repede ; la un al treilea bolnav, traumatismul a făcut să se deschidă 

un focar de supuraţiune, închis de 10 ani. 

In fine, un alt cas, în care intoxicația saturnină, rămasă latentă 

până aci, sa manifestat pentru prima ră în urma unui traumatism, 

care îndată fu urmat de albuminurie şi encefalopatie saturnină. Aşa
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că saturnismul se comportă întocmai ca or-ce b6lă diatesică sai con- 

stituţională cronică, 
Pentru intoxicaţiunile cu fosfor, lucrul e şi mai puţin studiat. 

Ştiind însă că şi acest metal produce alteraţiuni grave ale viscerelor 

şi mai ales ale ficatului precum şi ale 6selor, unde determină necrose, 
va influenţa şi dânsul traumatismul ca şi cele-alte intoxicaţiuni, fie 

complecându'l saii complicându-se de afecţiuni acute, în faţa cărora 

organele degenerate nu vor putea resista. 

Intoxicaţiunea prin morfină. 

Opiul administrat cu prudeniă şi în doze moderate, este de o 

eficacitate incontestabilă pentru individ, suprimându'i durerea, şi deci 

este de o întrebuințare forte favorabilă în îngrijirea, răniților. 

Nu este însă tot ast-fel când se faceabus de acest remedii, căci 

atunci opiul, ca şi or-ce otravă, pâte să aducă alteraţiuni profunde în 

organism mergând până la o cachexie totală a individului. De aceia, 

ca, şi pentru alcoolism, se admite o intoxicație acută şi una cronică 

cu morfină, sai mai bine zis, morfinism. 

Experimentaţiunile făcute de Levinstein şi Laborde, asupra ani- 

malelor cu doze toxice de morfină, aii determinat albuminurie, glico- 

surie şi leziuni diverse oculare ca şi la alcoolică, diabetici şi albumi- 

nurici; în plus, sa mai găsit la autopsie, o congestiune intensă a 

centrilor nervoși, a ficatului şi rinichilor. 

De alt-fel, acestă, albuminurie şi glicosurie, s'a constatat chiar şi 

la, persânele morfiomane. Charcot, din partea sa, a observat un delir 

furios şi un cas de pneumonie ce s'a terminat prin gangrenă. 

Efectul traumatismului asupra morfinismului, nu este studiat şi 

deci nu se găsesce nici o observaţie relativă la acest punct. Totuşi, 

am putea să ne aşteptăm la apariţiunea, de fenomene cerebrale şi mai 

ales la provocarea de manii sai delir furios, rămas până în acest mo- 

ment latent. 

Nu este însă tot ast-fel cu influenţa ce morfinismul are asupra 

traumaţismului. Ast-fel, în regiunile unde se practică înţepături, pot 

să se desvolte accidente inflamatorii seri6se. Fie-care din aceste în- 

vepături, devine punctul de plecare al unui tubercul mare, roşu, ce 

se pote transforma în abces, sai formâză o tumefacţie inflamatorie 

de grosimeu unei nuci. 

Aceste abcese, sunt acute şi au tendinţa, de a se deschide spon-
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tanat, iar unele din ele rămân staţionare forte mult timp şi pot să 

se vindece fără, să se deschidă. 
Dujardin Beaumetz a arătat accidente inflamatorii locale fârte 

grave, mergând până a determina mârtea. In privinţa acestor abcese 

putem. deosebi, după Trelat trei varietăţi : abcese tuberâse de origină, 

iritativă, conţinând puroiii de bună natură; abcese tot de origină, iri- 

tativă a căror cavităţi însă conţine un lichid brun cu od6re infectă, 

precum şi gazuri mefitice, şi în fine abcese la distanţă, adică cu totul 

streine de înţepături. 

Relativ la aceste abcese, numărul lor câte o dată e considerabil. 

'Trelat spune că a desehis până la 70 pe aceiaşi persână,. 

Am avut ocasiunea să văd un morfinoman tip şi a nume o per- 

s6nă destul de cunoscută ce devenise chiar cu inteligenţa obtusă în 

urma, injecţiilor de morfină. "L-am vă&dut, dic, împreună cu dr. Assaky, 

cu ocasia unei fractură a extr. sup. a umărului care, fie dis în trâcăt, 

de şi încet, dar s'a consolidat. Cu acâstă ocasiune “i-am vă&dui, corpul 

aşa de ciuruit de înţepături, iar pielea aşa de grâsă şi cronic infla- 

mată (mai mult ca la un pachiderm) în cât mi-a inspirat şi milă şi ordre. 

Nu era punct unde să nu fi fost abcese cari, după declaraţia lui, co: 

ceai şi se spărgeaii singure fără ca, vre-o dată să fi fost însoţite de 

vre-un accident inflamator. 

Pe o damă tânără şi f6rte inteligentă din Bucuresci, dar cu obi-. 

ceiuri morfinomanice, am vă&dut iarăşi desvoltându-se o mulţime de abcese 

pe ambele câpse, abcese forte mari, dintre cari unele se transformase 

în adevărate flegmâne întinse, şi tote înconjurate de o zonă inflamatorie 

forte largă având caracterul erisipelatos. Adesea puroiul, pe lângă că 

este de o abundență colosală, se însoţeşte şi de un miros escesiv de 
respingător. 

La unii morfinişti plăgile pot presenta complicaţiuni inflamatorii 

forte seridse. 

Verneuil a observat un exemplu remarcabil în care o nevrotomie 

a nervului radial, a fost urmată deun erisipel bronzat în urma căruia 
bolnavul a murit la 5 dile după operaţie. 

Leidesdorf a arătat că morfiniştii presintă o mare dificultate la 

reparaţiunea plăgilor şi aii o tendinţă marcată către ulceraţiune. Ast- 
fel Siredey a vădut o uş6ră arsură făcută, la pumn cu o ţigară, traus- 
formându-se întrun ulcer larg ca o piesă de 2 lei destul de adâncă 
şi acoperită, de o pulpă cenușie. 

Dar ceia ce este mai periculos sunt accidentele la distanţă şi cele sep- 
tice grave, provenite atât din causa, stărei cachectice a individului cât pote
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şi din inoculaţia diferiților microbi prin acul siringei sai chiar prin 

însăşi soluţia de continuitate, 

Iată, o observaţie a lui Trelat comunicată Soc. de chir. în 1883: 

| „Un om de 60 de ani şi ataxie de 22 ani, ce ajunsese săşi in- 

jecteze până la 25 c, gr. de morfină, fu coprins de un flegmon difus 

al membrului inferior stâng. Intregul acest membru era copleşit de jos 

în sus de un edem enorm însoţit de tensiune, de roşiaţă închisă, plus 

o febră forte întinsă şi o stare generală detestabilă. Totuşi 'Trelat face . 

in extremis largi incisiuni şi după un timp îndelungat bolnavul fineşte . 

prin a se vindeca“. 

Pentru a termina ar trebui să vorbim şi de alte intoxicații ca 

beladona, ce se pâte observa pe femei ce aii obiceiul de ași pune em- 

plastore de acestea pe pântece pentru a'şi face ochii mari! (prin dila- 

tarea pupilei) tutunul, haschisch etc., dar asupra tutulor acestora ca 

şi asupra intoxicației cu mercur se află o mare pagină albă, pe care 

alţii o vor umplea de sigur. 

CHESTIONAR 

Intoxicaţiunile profesionale sai accidentale în raport cu traumatismul. 

1) Saturnismul. Căile de intoxicare. Tabloul clinic şi leziunile anatomice 

mai ales ale sângelui, mucâsa stomacală şi gingii. 

Colicele de plumb. Caractere. 

Dureri saturnine ale membrelor şi trunchiulmă. Artralgie saturnică. Caractere. 

Encefalopatiă saturnine. Formele; delirantă, convulsivă sai epilepiică şi coma- 

tâsă. Caracterile distinctive. 

Pavalisiile saturnine. Forma clinică. Leziunile 6selor. Cercetările lui Lewy 

din Viena şi Huebel din Berlin. Conşecinţe. 

Influenta saturnismului asupra traumel şi vice-versa,. Deşteptare de diateză. 

Reapariţiune de colici etc. 

Intoxieaţia cu morfină. 

Consideraţiuni generale. Esperienţele lui Levinstein şi Laborde. 

Influenţa morfinismului asupra traumatismului. Abcese multiple şi compli- 

caţii inflamatorii. Casul lui Trelat şi două observaţii ale autorului.



BOALELE CRONICE IN RAPORT CU TRAUMATISMELE 

Lecţia XXVII. 

Domnilor, 

In afară de bâlele diatesice şi constituţionale, Verneuil caută să 

facă un studiit aparte din unele bâle cronice a unor viscere impol- 

tante şi indispensabile vieţei: ca ficatul, rinichii, cordul, cerebrul etc. 

Noi mărturisim că imbibaţi tot de principiile sale, nu putem înţelege 

în destul acestă nouă clasă, de Gre-ce nu credem că pâte să existe o 

bâlă viscerală cronică, fără a fi sub dependenţa unei predisposiţiuni 

diatesice sau constituţionale. Şi susţinem acesta cu atât mai mult cu 
cât el însuşi recunâşte faptul când dice: Este adevărat că la mulţi 
din aceşti individi leziunea ficatului, a rinichilor şi a cordului nu este 

nică primitivă nici isolată, ci din contra face parte dintr'o totalitate 

morbidă, preexistentă, aşa că epaticul de esemplu va fi alcoolic, renalul 

gutos, iar cardiacul rumatisant. 

Cu tâte acestea continuă Verneuil, ţinând chiar socotâlă de bâla 

generală, încă este un mare interes în a cerceta, ce aspect particular 

pote să capete un bolnav, având o alteraţiune mai pronunţată a 

cutărui sai cutărui viscer important. Căci bâlele generale nu ating 

tot-d'auna aceleaşi organe, şi nici nu se fix6ză tot-dauna cu aceiaşi 

intensitate. Aşa, toţi reumaticii nu vor fi cardiaci; toţă alcoolicii nu 

vor avea ficatul bolnav, şi în fine pâte cine-va fi gutos şi să-şi con- 

serve rinichii în bună stare. Şi bazat pe acest raţionament, Verneuil 

stabileşte Epatismul,  Nefrismul şi Cardismul, ca şi cum prin ele 

însăşi ar constitui clase aparte de bâle în afară de diatese. 

Tot astfel am putea adăoga şi cerebrismul ba chiar şi splenismul, 
căci şi aceste organe prin ele însăşi pot imprima individului diferite 
modurt de a fi, dându-ne tipuri de 6meni cerebrali, 6meni splenică etc. etc. 

Noi încă odată repetăm, că de şi în aceste b6le nu vedem de cât 
un grad înaintat al unei diatese, totuşi vom studia alteraţiunea acestor 
viscere în raport cu traumatismele. 

Chestiunile ce trebue să resolvim, sunt în adevăr fârte grele.
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Căci 6tă-le: 

1) Ce diferenţe vor presenta trei rumatisanţi, dintre cari unul va 

avea o leziune mitrală, altul o litiasă biliară, iar al treilea o albuminurie ? 

2) Ce diferenţe vor oferi în faţa unui traumatism trei epatici 

dintre cari, unul va fi alcoolic, altul sifilitic, iar altul cu o supuraţie 

os6să prelungită? 
Şi r&spunsul la aceste chestiuni e cu atât mai dificil cu cât le- 

ziunile acestor organe sunt f6rte numerâse. | 

Dar să intrăm în studiul regulat al fie-căruia din aceste organe. 

D Epatismul. 

Este evident că congestiunea cronică a ficatului, cirosa atrofică 

sai ipertrofică, steatosa, amilosa, sifilomul, litiasa, retenţiunea, bi- 

liară, cancerul, kistul idatic etc., fie-care va lucra întrun mod deosebit 

şi cu o intensitate mai mult saii mai puţin mare asupra nutriţiunei, 

digestiunei, circulaţiunei periferice sau cardiace, asupra composiţiunei 

şi genesei sângelui etc. etc. De aci lesne vedem că şi influenţa bâlelor 

acestui organ asupra traumatismului, nu va fi identică, ci în legătură 

cu felul şi diferitele stasii ale alteraţiunelor organice. Până acum nu 

“a studiat de cât leziunile în bloc ale ficatului, constatându-se că in- 

fluenţa unui epatic asupra traumatismului în general e nefastă; că un 

epatic rănit e în pericol ori-când şi că pronosticul e înegrit şi de o 

parte şi de alta. 

Cel dintâi autor, care a atras atenţiunea asupra influenței ce 

afecțiunile ficatului pote să exercite asupra leziunilor traumatice este 

un englez Armand Chevers în 1843, şi despre care deja am mai 

vorbit. Dinsul a arătat că în general leziunile viscerale, şi în parti- 

cular leziunile ficatului, modifică mersul plăgilor şi agraveză în moâ 

simţitor pronosticul traumatismelor accidentale sait operatorii. 

Monneret în 1854 a signalat emoragii spontanate sai traumatice, 

precum şi gangrene ivindu-se ca complicaţie în cursul unei cirose, sai 

diferite alte afecţiuni ale ficatului. 

Verneuil la rîndul s&ă, precum şi Sir James Paget ai studiat 

acestă chestiune din punctul de vedere chirurgical ajungând la acelaş 

resultat că, indivizii atinşi de pâle cronice de ficat suportă forte răi 

leziunile traumatice. Singure chistele idatice ale ficatului se crede că 

nu ar avea nici o acţiune asupra traumei; şi ac6sta probabil din 

causă, că aci elementele parenchimului epatic sunt numai comprimate 

prin desvoltarea tumorei, pe când restul dintro mare întindere a o1- 

ganului este sănătos. ot acelaş lucru am putea dice şi despre abcesul 

ficatului precum şi de cancer limitat al acestui orgă, j 

Şi pentru a ne esplica influenta vătămătâre a ficatului bolnav
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asupra, traumatismelor, nu avem de cât să ne reamintim cele trei 

moduri, după cari leziunile ficatului lucreză asupra, economiei şi anume: 

saii că, gengză circulaţiunea ca în casuri de cirosă, saii turburând di- 

gestiunea, din causă că bila numai e secretată în mod normal, sai 

alterând direct composiţiunea sângelui, din causă că celulele epatice 

fiind bolnave, devin improprii pentru îndeplinirea funcţiunilor emato- 

poetice. Din aceste diferite turburări resultă în mod evident o altera- 

ţiune destul de gravă a nutriţiunei generale. 

De aceia la un epătic, focarul traumatice se însoţesce de o mulţime 

de complicaţiuni ca: inflamaţiuni de rea natură, flegmon difus, erisi- 

pelatos, flegmon bronzat, erisipel ambulant etc ; şi ca consecinţă naturală 

a acestor accidente locale, vom avea altele generale ca: febre trau- 

matice grave, septicemii cu forma adinamică şi piemie cu mers 

forte repede. 

Dar mai ales emoragiile sunt forte mult de temut, căci dînsele 

câte odată sunt aşa de abondente, încât pot determina chiar mortea 

individului, nepuţându-se opri prin nică un mijloc emostatic. Şi ce este 

mai grav, e că sângele se scurge nu numai prin vasele rănite, dar 

chiar şi la distanţă prin mucâsa nasală sai intestinală. 

Independent de aceste accidente acute şi grave, Verneuil împreună 

cu elevii săi Longeret şi Gauchas ai constatat că la epatici plăgile 

ia un aspect urit, rămân atone, lăngezânde şi produc un puroiii forte 

abondent dar seros şi fetid, într'un cuvânt, plăgile nu ail nici o ten- 

dinţă către cicatrisaţiune. După amputaţiuni adesea s'a observat gan- 

grena lambourilor. In fine ori-ce leziune traumatică pe un epatic, se 

pote complica de vărsături bili6se, de o stare gastrică şi chiar de tur- 

burări cerebrale ca delir, coma etc. 

Pe lângă acestea, traumatismul chiar dacă nu ar fi însoţit de 

aceste fenomene neobicinuite, pote să lucreze direct asupra afecţiunilor 

epatice preexistente şi să facă să reapară b6le până aci ascunsă, ca: 

icter, colici biliare, anasarcă, ascită, vărsături opiniatre, diaree profusă 

etc. Aşa că sub acestă influenţă funestă, un epatic ce se găsia înta”o 

stare pasabilă şi nu era de nimic amerinţat, pote să între îndată în 

periGda, de cachexie şi să sucombe în câte-va săptămâni sai dile. Şi 

acesta se observă mai ales în casuri de cancer al ficatului când, in- 

divizii pot să m6ră repede în urma celei maj uşore răniri, ca: înte- 

pături de lipitori, paracenteze, deschidere de abcese, fracturi etc. 
Alte dăţi traumatismul pâte să deştepte o inflamație forte acută. 

în ficatul cronic inflamat, care atins fiind de steatosă nu va putea 
resista, şi deci va compromite viaţa individului. 

In 1889 se presintă în serviciul D-lui prof. Assaky o fată tânără,



209 
Paraschiva N... de 20 ani, din Brăila, având un pântece enorm de mare, 
astfel că un examen minuţios era imposibil. Fenomenele de dispnee fiind 

forte pronunţate, am credut că probabil va fi vorba de un kist ovaric 

însoţit şi de lichid în cavitatea peritoneală. 
Fac deci laparotomia, şi găsesc în adevăr o ascită şi în plus un 

sarcom al ovarului stâng. După ce separ acâstă tumoră de aderenţele 

ce avea, practic ablaţiunea. După 24 ore însă, bolnava more. La au- 

topsie găsesc un ficat colosal de mare şi cu tote caracterile unei de- 

generescenţe gresâse. Am fost surprins de acest lucru, şi întrebând 

pe fratele săi, îmi declară că bolnava de un an şi mai bine, prin 

nimic nu-şi putea alina durerile, de cât bănd rom, rachiu şi alte 

băuturi spirtudse până, se îmbăta. Şi de Gre-ce durerile îi veniaii des, 

diînsa în consecinţă se îmbăta mai în fie-care di. 

Aci prin urmare, am avut aface cu o afecţiune cronică a ficațului 

de natură alcoolică, care a provocat mârtea, repede a, pacientei, în urma 

operaţiunei ce a suferit. 

Dar &tă alte trei observaţiuni, comunicate de Verneuil la Aca- 

demia de medicină din Paris în 2 August 1892; şi din cari se vede 

în mod fârte clar acţiunea funestă, pe care o j6că traumatismul asu- 

pra bolnavilor cu afecţiuni aie ficatului !), 

I) O femeie de 38 ani, are o fractură bi-maleolară, ce se conso- 

lidă răi, ereând o infirmitate gravă, pentru care în 16 lunie, D. Ricară 

__ practică o artrectomie şi pune piciorul în posiţiune bună, acesta se 

face fără nică un incident. | 

In momentul operaţiunei, bolnava avea tote aparențele unei să- 

nătăţi înfloritâre, însă trei dile după aceia, ea în prinsă de un icter 

generalizat, cu decoloraţia materielor fecale. Ca, urmare, starea, generală 

devine rea: inapetenţă, constipaţie, limba murdară, epistaxis, durere 

în regiunea epatică, ascită şi în cele din urmă, la 4 lulie, bolnava 

sucombă. 

La autopsie, se găseşte un ficat mare neted, în greutate de 3 Kilo 

500 grame, presentând tote caracterele unei cirose gres6se ipertrofice. 

Examenul istologic arată o proliferaţiune conjonctivă generală consti- 

vuind cirosa inter şi intra-lobulară. Cu puţin timp înaintea morţii bol: 

navei, o cercetare amănunţită ai arătat că era vorba de o alcoolică, 

însă nici desluşirile date de bolnavă, nică starea sănătăţei sale în mo- 

mentul intrărei sale în spital, nai putut să facă a gândi să se pună 

un astfel de diagnostic. 
îi 

Adăogăm că câmpul operator nu a presentat nimic de anormal. 

  

3 Vedi Bulletin medical, No. 62 Mercuri 3 August 1892.
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ID O femeie de 51 ani, este atinsă de un voluminos polip uterin, 

de cinci ani acest polip causâză metroragii, ce aduce bolnava într'o 
stare generală deplorabilă, precum şi o scurgere de un lichid purulent 

putrid, provenind din o stare de septicemie cronică. 

Bolnava este palidă, slabă, membrele inferire sunt edemaţiate, 

palpitaţiuni cardiace, suflu anemic, temperatura, 39%, inapetenţă, urinele 

uşor albumin6se. In timpul câtor-va dile asepsia vaginului şi a ute- 
ului a, fost făcută cu cea mai mare grijă, starea generală păru a se 

ameliora puţin şi temperatura. deveni normală, afară de o uşoră miş: 

care febrilă în timpul serei. Se decise a se exciza tumora cu ajutorul 

ecrasorului, după ce saii luat tâte precauţiunile pentru a se face 

asepsia vaginului înainte, în timpul şi după operaţiune. Operaţiunea, 

ma presentat nimic de particular, nu a dat loc la nici o emoragie. 
Cu tâtă benignitatea, unei asemenea operaţiuni, starea generală 

a bolnavei se agravă, micşorarea forţelor crescu, adinamia se declară, 

pulsul se urcă la 126, temperatura la 395, şi bolnava more trei dile 

după ablaţiunea polipului. 

Autopsia arată o steatosă avansată a ficatului. La microscop 

celulele epatice se găsesc atinse de diverse grade de degenerescenţă 

gres6să. 
III) O femeie de 67 ani, intră în spital pentru o mică ernie eru- 

vală strangulată de 2 gile. Pe lângă acâsta, prin examen, se constată 

un voluminos cancer al ficatului. Fiind-că strangularea erniară ame- 

ninţa viaţa, se făcu kelotomia reducând intervenţia chirurgicală la 

minim: simulaeru de anestesie, debridare, reducţiune şi sutură, fără a, 

se căuta a face cura radicală, 

Operaţiunea aduce o uşurare repede, simptomele de strangulare 

dispar, starea, generală este din cele mai satisfăcătore în timpul celor 

nouă, dile dintâi, plaga operatorie nu oferă nimie de anormal. Insă a 

decea qi, brusc şi fără causă, temperatura se ridică, junghiii, pneumo- 
nia bazei, şi trei dile în urmă bolnava sucombă în adinamie. | 

Nu se făcu autopsie însă existenţa cancerului ficatului nu era 
la îndoială. 

Din acestea, conchidem că trebue să fim cu mare luare aminte 

şi atenţiunea să ne fie bine atrasă asupra, examinărei detaliate a vis- 

cerelor, şi în special a ficatului, ale cărui afecţiuni se bucură de o in- 

fluenţă forte funestă faţă cu traumatismele. Şi procedând astfel, ne 

vom abţine de la intervenţiuni, sai fiind vorba .-de casuri extreme şi 

urgente, vom anunţa pericolul mai 'nainte ca să apară, mai 'nainte 

ca. să ne surprindă. 

II. Nefrismul. Este o stare generală ce se observă la individii
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atinşi de o afecţiune renală gravă, veche sai recentă. Acestă stare 

pote să, fie acută saii cronică, timporară sai prelungită, latentă sau 

manifestă prin simptome mai mult saii mai puţin evidente, între cani 

în primul rang se aş6dă calităţile urinei. Şi mai ales turburările în 

secreţiunea urinară, fie din punctul de vedere al cantităţei sau calităței 
sunt acelea, ce cu timpul aduc o adevăraţă desorganisare organică, 

Căci ştiut este că, curățirea sângelui stă în striînsă legătură cu eli- 
minaţiunea, regulată a urinei. Aşa că dacă acest lichid excremenţial 
nu se mai pâte elimina prin rinichi, dînsul se va acumula în masa 

sanguină şi va lucra, ca ori-ce substanţă toxică, însă venită de din 

năuntru, din chiar organismul nostru, cu alte cuvinte organismul se 

intoxiceză prin el însuşi — auto-infecţiune. 
In urma acestui lucru funcţiunele digestive se lăngezesc, cordul 

se degenereză, circulaţia periferică e împedicată, păreţii vasculari se 

altereză, iar sângele iese din căile sale şi serositatea se grămădeşte 

pretutindeni unde există spaţiuri ser6ze şi conjunctive, de unde edeme 

mai mult sai mai puţin întinse, putându-se propaga chiar şi până la, 

centri-nervoşi. 
Afecţiunile renale, cari sunt numer6se, nu produc nefrismul nici 

cu aceiaşi rapiditate, nici cu aceiaşi intensitate; dar cu timpul, şi 

mai ales dacă sunt persistente, finesc tot dauna prin a ruina orga- 

nismul. 

Astfel, nefrismele generalisate, intersticiale sai parenchimatâse, 

hidronefrosa, degenerescența Kistică, sunt cu desăvârşire grave; vin 

apoi litiasa, renală, pielonefrita, steatosa, amilosa, etc. 

Nenorocirea este că, din punctul de vedere chirurgical nu s'a 

putut precisa, care anume nefrită agraveză mai mult traumatismul, 

sai care la rîndul săi e influenţată în mod mai funest. 

Tot ceia, ce putem spune, e că aci ca şi la. epatism, observăm 

aceleaşi accidente locale în plăgi: emoragii secundare, inflamajţiuni 

difuse a țesutului conjunctiv sai a limfaticelor, erisipele grave, 

sfacel, osteo mielite, piemii etc, iar ca complicaţii mai puţin seri6se : 

edemul persistent, lentâre extremă a travaliului reparator, supuraţie 

serdsă nesfîrgită, aspect, umflat al mugurilor cărnoşi, ce devin sânge- 

rânzi şi cenuşii, şi mai ales când plăgile se fac în ţesuturi deja în- 

filtrate. , 

Ca, fenomene generale avem o febră fârte intensă, care pote să 

fie preludiul unei piemit sau efectul unei simple redeșteptări a unei 

afecţiuni anteridre a rinichiului din causa traumei, care şi dinsa pâte 

provoca mârtea individului. 

Operațiunile ce se practică pe nefretici sunt de două feluri: unele
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ce se fac chiar. pe aparatul genito-urinar, ca: talia, litotriţia, uretro- 

tomia, debridări de infiltraţiuni sanguine saii urinare etc. 
Tâte aceste operaţii reuşesc în mod perfect, când rinichii sunt 

în bună stare saii prea uşor alteraţi. In casul contrarii, lueruriie se 

petrec cu totul altfel, căci mortalitatea devine atunci considerabilă, 

operaţii murind imediat sai după câte-va dile de nişte simptome ge- 

nerale grave, cari arată ultimele faze a unor afecţiuni renale vechi 

şi lăsate în părăsire. Astfel vom vedea. infiamaţiuni difuse, gangrene, 
sufusiuni serâse în plevre şi pericard, edem pulmonar, accidente 

uremice comatâse, dispneice sai eclamptice. | 

Incât priveşte operaţiunile periferice, ele de asemenea pot să 

aducă, m6rtea individului, fără ca dinsele să fie câtuşi de puţin compli: 

cate. Astfel vedem apărând o albuminurie, o nefrită, colici nefretice, 

turburări dispeptice, vărsături, uscăciunea limbei, cari dacă continuă 

a, creşte în intensitate, causeză mârtea, după un timp mai mult sai 
mai puţin lung, chiar şi după ce s'a vindecat leziunea traumatică, 

Dar mai presus de tâte, albuminuria este aceia care influinţeză 
şi este influinţată în modul cel mai răi o leziune traumatică. 

Bayer, cel dintâiii a atras atenţiunea, cum inţepăturile şi mus- 

vurile făcute :pe edemul albuminuricilor pentru a-i uşura, se pot com- 

plica, de fenomenele cele mai grave, aşa că mai toţi sunt de acoră, 

ca în morbul lui Bright, să ne abţinem pe cât posibil de ori-ce inter- 

venţiune, căci în urma, unor simple înţepături, putem observa feno- 
mene diferite. 

La, rândul săi Berger a arătat că în punctul înţepat, se pote desvolta 

o ulceraţiune de o întindere forte mare, având cu atât mai puţină 
tendinţă către cicatrisare, cu cât prin plagă se scurge continuă sero- 
sitate ; plus apoi diferite inflamații flegmon6se, adenite supurate, erisipele 
maligne cu forma gangren6să şi alte complicaţiuni septice. 

Albuminuria determină, după cum a observat însuşi Bright, 
emorogii spontanate, ce se produc mai ales când acâstă afecţiune e 
simptomatică unei nefrite intersticiale, aşa avem emoragii retiniene 
sau cerebrale, epistaxe, metroragii etc. 

Este evident deci, că nişte astfel de bolnavi fiind atinşi de leziuni 
traumatice, vor fi expuşi la emoragii, fie primitive fie consecutive. 

Cât priveşte influenţa leziunilor traumatice asupra albuminuriei, 
se pare că nu e tocmai manifestă. Cu t6te acestea, Terillon a obser- 
vat o albuminurie, apărând pe un tînăr atins de o fractură a ante- 
braţului cu plagă, ce fu urmată şi de o supuraţie forte abondentă. 
Acest chirurg a practicat amputaţia cu tâtă albuminuria; este ade-



303 

vărat că accidente uremice se arătară, dar încetul cu încetul, feno- 

menele se risipiră, albuminuria dispăru, iar bolnavul sa vindecat. 

Numai încape îndoială ca o asemenea intervenţiune nu e scuza- 

bilă de cât în casuri escesiv de rari şi ca ultima ratio. 

Dar leziunile traumatice pe zona urinară ca uretrotomia, cate- 

terism etc., pot provoca albuminuria ? Mai toţi admit acest lucru 

susţinând că, o simplă congestiune renală ce se produce în asemenea 

cas, este susceptibilă de a da, naştere unei albuminurii temporale, şi 

pâte chiar permanentă. Pentru Guyon însă, acâstă chestiune nu este 

încă resolvată. 

Tot ceia ce e sigur este că, dacă albuminuria există, trauma- 

tismul o măreşte. In asemenea casuri, un simplu cateterism este su: 

ficient pentru a provoca accidente seri6se : ca frison, micşorarea cân- 

tităţei de urină şi augmentaţiunea albuminei. Aci, isbuenirea unei 

congestiuni, a unei imflamaţiuni, a unei nefrite parenchimat6se se 

adaogă peste o nefrită intersticială veche, şi fenomenele pot deveni 

mortale. 

Prof. Guyon observă că, nimic decât actul de a goli băşica, forte 

mult întinsă de urină, pâte să fie suficient pentru a provoca nişte 

asemenea fenomene grave. 

De aceia mat "nainte de a face vre-o operaţie, trebue bine studiat 

bolnavul din partea rinichilor, şi mai ales să vedem câtă cantitate de 

urină face în 24 ore şi ce calitate. Urina este mai puţin ca 500 grame? 

e un indiciă de afecţiune renală; conţine albumină? e un indiciu de 

nefrită ascunsă, şi deci vom lucra în consecinţă. 

III. Cardismul. Turburările circulațiunei centrale, chiar intense 

fiind, nu deranjeză mersul procesului reparator, dacă sunt pasagere. 

Cand însă, leziunile valvulare şi degenerescenţa miocardului sunt inain- 

tate, atunci condiţiuniie statice şi dinamice a circulaţiunei întregi se 

schimbă, composiţiunea chimică a sângelui se modifică, marele viscere 

ca ficatul, rinichii şi pulmonii se deterioreză. "Țesutul conjunctif, atât 

de indispensabil cicatrisaţiunei, se alterâză, aşa că din tâte părţile se 

crează local şi în întregul organism, condițiuni forte defavorabile unei 

bune evoluţiuni a travaliului de cicatrisaţiune. 

Cu tâtă complexitatea b6lelor cordului, cari mai tot-d'auna sunt 

sub dependinţa, diatesei reumatismale, totuşi, s'a căutat a se găsi re- 

laţiunile sale în raport cu traumatismele şi vice-versa. 

Leziunile cordului drept ai fost puţin studiate din punctul de 

vedere chirurgical, aşa că mai tote observaţiile se raporteză la afec- 

tiunile cordului stâng. Dar şi acestea iarăşi se comportă în mod di- 

ferit, după cum alteraţiunea valvulară îşi are sediul la orificiul mitra]
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sati la cel aortic. Se pare că aceste ultime leziuni, ar fi mai benigne, 

de 6re-ce nu e rar de a vedea 6meni atinşi de insuficienţă şi retre- 

cismente aortice, trăind forte mult timp fără nici un accident notabil, 

cu tâte că pot să moră repede şi chiar subit. Indivizii însă, atinşi de 

leziuni mitrale, sunt din contra, aprâpe continui expuşi la o mulţime 

de serii de accidente particulare, designate deja de Beau, sub numele 

de accidente de asistolie, şi cari, prin totalitatea simptomelor sale, dă 

bolnavului aspectul de facies cardiac. Dar tocmai acestă peri6dă de asis- 

tolie, ce se însoţeşte de dispnee, edemul membrelor inferidre, ascită, 

şi idrotorax, este care esercită modificaţiuni în mersul leziunilor trau- 

matice. Ast-fel, în aceste circumstanţe, una din complicaţiunile cele 

mai obicinuite ale plăgilor, este emoragia, care ţine atât la o genă 

circulatorie, de origină mecanică, cât şi la leziuni vitale a arterelor, 

de 6re-ce se ştie că endarterita este forte frecuentă la cardiacă şi reu- 

matisanţi. Şi aceste emoragii pot veni în urma celor mai uşâre traume, 

ca de esemplu, operaţiunea de cataractă ce pote fi complicată de mari 
epanşamente sanguine în camera anteridră. Pe lângă acestea, edemul 

ce există la bolnavii atinşi de afecţiuni cardiace, imprimă plăgilor 

aceleaşi accidente anal6ge cu cele ce se observă pe albuminurici, adecă, 

limfangite, erisipele, flegmâne difuse, etc. şi acâsta cu atât mai mult 

cu cât adesea albuminuria vine de se adaogă pentru a complica, o afec- 

țiune cardiacă. 

Unii ati mai susţinut că consolidarea fracturelor suferă o mare 

întârziere la cardiacă, atribuindu-se acâsta în mare parte leziunilor vas: 

culare concomitente. 
“Perrier însă, în tratatul săi, spune că a văzut o fractură a bra- 

“ţului, consolidându-se f6rte uşor la un bătrân atins de afecţiune mitrală, 

şi ajuns în perioda, de asistolie. 
Leziunile traumatice ai vre-o influenţă asupra afecţiunelor cor- 

dului ? De sigur că da, mai ales după observaţiunile lui Verneuil, care 

zice : Reacţiunea traumatismelor asupra cardiopatiilor preexistente este 
mult, mai seri6să încă, fâră să mai vorbim de sincopele grave, mor- 

tale chiar, ce pot urma imediat o rănire. Vedem adesea, zice dânsul, 

în casuri de degenerescenţă gres6să a cordului, circulaţia şi respiraţia 

împedicându-se, iar răniții murind repede fără ca nimic să fi putut 

prevedea acestă terminaţiune şi tocmai atunci când totul părea că 

merge fârte bine. 

Adesea s'a pus pe socotâla cloroformului şi a şocului, o mulţime 

de catastrofe, dar cari nu ai fost datorite de cât pur şi simplu unei 
opriri bruște sau lente a cordului deja bolnav, mai ales de degeneres- 

cenţă gressă. Ast-fel a fost casul marelui nostru om de stat C....
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care, având cordul gras şi fiind cloroformisat, a murit imediat în urmau 

unei simple operaţii de litotripsie. 
Nu este însă mai puţin adevărat, că în serviciul d-lui dr. Assaky, 

în 1887, am observat o femee operată de un kist al ovarului, cu deplin 

succes, cu tâte că era afectată de un retrecisiment, mitral, forte înaintat. 

Acâstă femee a murit după doi ani, tot în urma acestei maladii. 

In casurile mai uşbre, traumatismul se mărgineşce în a redeş- 

tepta cardiopatiile latente şi necunoscute chiar de pacientă, precum : 

creşterea simptomelor şi în particular anasarca şi infiltraţiunile serâse, 

mărimea fenomenelor de opresiune, de dispnee, agravând desordinile 

secundare din partea pulmonilor. 

Relatif la acâstă chestiune, trebue să adăogăm şi pe aceia de 

anevrism alaortei, asupra căria iarăşi puţin să ştie, din punctul de ve- 

dere chirurgical. Verneuil însă, dă o observaţiune de ruperea unui sac 

anavrismal, provocată în urma unei simple puncţiuni de idrocel, exis- 

tenţa, acestei tumori saguine nefiind câtuşi de puţin bănuită. 

CHESTIONAR 

Bolele cronice în raport cu traumatismele. Ce se înţelege prin epatism, 

nefrism şi cardism? 

Chestiunile puse pentru resolvare: 

TD) Diferenţa ce vor presenta trei reumatisanţi, dintre cari unul va avea o 

leziune mitrală, altul o litiasă biliară, iar al treilea albuminurie. 

II) Diferenţele ce vor oferi în faţa unui traumatism trei epatici din cari 

unul va fi-alcoolic, altul sifilitic iar altul cu supurațtie os6să prelungită. 

Epatism. Istorie. Armand Chevers; Monneret ; Verneuil; Sir James Paget. 

Modul cum leziunile ficatului lucrâză asupra iconomiei prin jenarea circu- 

laţiei ; prin turburări digestive şi alteraţiunea sângelui. Consecințe. Inflamaţie, 

emoragii, supuraţie de rea natură. Redeşteptare de icter, colici, ascită, vărsături 

etc. Diferite observaţii. 

Nefrismul. Definiţie. Operaţiile pe sfera genitală şi operaţiile periferice pe 

nefretici. Opinia lui Boyer, Berger, Guyon ete. 

Cardism. Leziunile mitrale sunt cele mal pericul6se din punctul de vedere 

operator. Opinia lui Verneuil. Observaţii. 

33,809.— Par. chirurg. Dr. Î. Biriac. 
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DIFERITELE STĂRI NERVOASE 

în raport cu traumatismul. 

Lecţiunea XĂVIII. 

Domnilor, 

Studiul acesta coprinde : 

D Alienaţiunea mintală. Diferitele forme ale acestor afecţiuni, 

s'au împărțit încă de mult în două mari grupe: 
a) Alienaţie cu fenomene de escitaţiune, în care intră maniacii 

si monomanii. 

b) Alienaţie cu fenomene de depresiune, representată prin demenţă. 
După Deguise, chirurg al casei de sănătate din Charenton, a pu: 

blicat o lucrare, arătând pericolele de cart se pot însoţi operaţiunile 
chirurgicale practicate pe alienaţi. | 

S'a observat însă că, forma escitantă ar fi mai blândă cu trau- 
matismele de cât cea deprimantă, care modifică în răi leziunile trau- 
matice. 

In adevăr, Decorse, succesorul lui Deguise, constată că, la alie- 
naţii excitaţi, leziunile traumatice, — cari de alt-fel sunt fârte frecuente 
la dnşii —nu se însoțesc de accidente grave; şi dnsul ia ca esemplu 
fracturele cari se consolidâză tot aşa de bine ca şi la 6menii sănătoşi 
(vezi Terrier). 

Acestă, evoluţiune favorabilă, ar proveni după unii de acolo, că 
alienaţii fiind aprâpe insensibili Ia, durere, reacţiunea, inflamatorie nu 
este prea intensă ; dânsa rămâne suficientă, pentru producerea feno- 
menelor reparatorii, dar nu destul de vie pentru a fi punctul de ple- 
care al complicaţiilor. 

Din contra, la alienaţii deprimaţă, la demenţi, la paralitici gene- 
rali în ultima periodă, leziunile traumatice sunt fârte grave. Astfel, 
în urma unei simple escoriaţiuni, unei uşre presiuni, vedem că apar 
Şi se desvoltă nişte eschare de o întindere considerabilă (decubitus acut),
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La, aceşti alienaţi, plăgile se transformă în ulcere, iar acestea 

devin origina flebitelor, limfangitelor, supuraţiunelor difuse şi chiar a 

gangrenelor, ceia ce a şi făcut pe Decorse să zică, că aceşti alienaţi, 

parcă aii o adevărată diatesă gangren6să, şi supurativă. 

Fracturele se observă forțe des la alienaţii deprimati, din causa, 

leziunilor de nutriţiune a sistemului osos, întocmai ca şi la ataxici, 

cu acâstă deosebire ca la dânşii, fractura nu se consolideză saii se con- 

solidâză forte târzii şi mai tot-deauna cu un cal viţios. Ba adesea fo- 

carul fracturei pote să supureze, şi din acestă, complicaţie să resulte 

mârtea. inâividului. Pentru acâsta, Deguise sfătuia să ne abţinem de 

la, or-ce intervenţiune chirurgicală pe alienaţii deprimati, afară nu- 

mai de casuri cu desăvârşire urgente. 

II) Isteria. Acesta, atât din observaţiile zilnice cât şi din afir- 

maţiunea. prof. Charcot, nu are nici o influenţă vătămătâre asupra pro- 

cesului reparator al plăgilor. 

Ceea, ce însă este sigur şi demonstrat e că, leziunile traumatice, 

ca şi intervenţiunile chirurgicale, pot provoca accese de isterie, nu 

numai la o persână care e deja sub stăpânirea, acestei nevrose, dar 

chiar şi la acelea cari până în acel moment nu ai avut absolut nici 

cel mai mie acces. Aşa că în casul acesta, traumatismul ar fi ca un 

revelator al unei diatese ascunse. Dar ce e mai mult chiar şi agentul 

anestesie ca cloroformul saii uterul pâte determina accesul de isterie. 

Charcot este cu totul pentru acâstă idee, care alt-fel se confirmă 

prin fapte zilnice, când bolnavele nevropate, puse pe masa de operaţie, 

imediat sunt coprinse de accese isterice în timpul administraţiei clo- 

roformului. Ba. unele bolnave îşi procură cu plăcere nişte asemenea 

atacuri, prin inhalaţii cu eter. 

Brodie este primul care a arătat că o acţiune traumatică, slabă 

sai intensă, este capabilă să desvolte accidente nervâse, locale sai 

generale, proprii isteriei. 

Charcot, la rândul săi, a desvoltat acestă chestiune şi a demon- 

strat că, un traumatism, fie el cât de uşor, pote determina la o femee 

isterică, accidente numite de dânsul sterie locală. 

i iată caracterile sale. Mai întâi apare 0 iperestesie cutanată 

însoţindu-se de dureri profunde ce se iradiază pe traectul nervilor; 

prin accidente durer6se parând că se localis6ză în articulațiile vecine 

ale punctului rănit şi în fine, prin contracturi permanente a unor gru- 

puri musculare mai mult sat mai puţin întinse. Aceste diferite acci- 

dente şi mai ales acelea de contractură, sunt câte o dată de o tenaci-" 

tate desesperantiă, aşa că pot să dureze luni şi chiar ani cu exacer- 

paţiuni mai mult sait mai puţin pronunțate. Mai târzii, după ipere-
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stesie, pte să succedeze 6 analgesie, iar în locul contracturei muscu- 

lare, o paresie. 
Verneuil în Soc. de chir. din 1883 aduce două observaţiuni în 

acestă privinţă : 
Este vorba de două tinere fete, cari ai cădut: una pe genuchi, 

iar alta pe şold. Nici una din ele n'aii fost câtuşi de puţin înspăimen- 

tate de acestă cădere, de alt-fel fără nici o însemnătate; şi cu tote 
acestea, una din ele fu apucată de o contractură a muschilor posteriori 

al gambei producând flexiunea genuchiului. Acâstă stare a durat patru 

ani. Verneuil îndreptându'i membrul, contractura a copleşit muschii 

şoldului, aşa că bolnava a rămas în urmă cu funcțiunile membrului 

stinse. 

A doua fată, fără nici o aparenţă de isterie anteridră, imediat 

după cădere fu apucată, de o contractură a -muschilor gambei, şi 6 

luni după aceia membrul era într'o abducţie complectă. Bolnava fu 

anestesiată prin cloroform iar membrul îşi reluă posiţia normală“. 
In fine putem observa casuri de coxalgie isterică în urma unui 

traumatism datorit unei contracturi musculare. 

Isteria generală pâte veni în urma unui traumatism, sai însoţită, 

de tâtă splenă6rea simptomelor sale, saii sub o formă mai atenuată, 

sai ne-manifestându-se de cât prin câte un singur simptom. 

Iată o observaţiune comunicată de Villeneure, din Marsilia, Soc. 

de chir. 1883: 

O tânără fată de 21 ani, avea d'asupra sprincenei drepte o mică 

tumoră, probabil un kist seros, cât o alună, de care voind să se scape 

fu cloroformisată, In mijlocul operaţiunei fu apucată de o crisă iste- 

rică forte violentă pentru care se dădu o dosă mai forte de cloroform 

spre a se calma şi a se putea termina operaţia. Totul se petrecu fără, 

accident. După 8 dile însă apare un noi atac tot cu aceiaşi violenţă, 

ce se calmă prin o injecție cu morfină. Din acest moment accesele se 

repetară în fie-care di până ajunseră a, fi două şi chiar trei accese pe 
di. Mai mult: după al doilea acces apăru o mulţime de erupţiuni pu- 
stulose împrejurul plăgei cuaterisate. La fie care lună, o nouă erupţiune 
pustulosă apărea la epoca menţionată, din care causă se produse nişte 
cicatriţe forte disgraţi6se şi forte penibile pentru d-şâra B... 

Sub influenţa unui tratament antispasmodic, crisele nervâse se 
micşoreză, dar reveniaii la fie-care epocă menstruală în timp de 5 luni. 
Dar acesta, de sigur este un cas forte grav şi care din norocire se 
observă mai rar, căci mai des ceasurile sunt mai uş6re şi mai trecătbre, 
iar nici de cum aşa tenace, 

Iată un exemplu :
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In luna Martie 1891, am observat în serviciul d-lui dr. Assaky 

o tânără fată operată de un mic kist al pleopei inferidre a ochiului 

stâng. In timpul cloroformisărei nu sa întâmplat nimic, dar imediat 

după operaţie, bolnava fu coprinsă de un acces de isterie manifestat 

prin săltături în pat şi prin nişte strigăte care semăna întocmai cu 

lătrătura de câine. Accesul acesta a durat f6rte puţin şi fără să, se 

fi mai repetat, 

Alte dăţi, isteria nu se manifestă de cât printr'un singur simptom. 

Ast-fel, Polaillon a comunicat Soc. de chir. 1883 un asemenea cas. 

E vorba de o fată de 17 ani ce suferia, de o exostosă sub un- 

gueală a degetului mare de la piciorul stâng. Acestă tânără fată de o 

constituţie forte bună, n'a avut nici o dată turburări isterice. Imediat 

după operaţie, dânsa e apucată, de un sughiţ ce se continuă fără în- 

trerupere totă nâptea şi dilele următore. Acest sughiţ era continui şi 

însoţit de un sgomot rauc analog cu lătrarea de câine. Dânsul îi îm- 

pedica somnul şi se însoţia de un fel de constricţiune a farinxului 

fără cel mai mic trismus, producând 'sensaţia unei bule isterice, din 

care causă deglutiţia băuturilor şi a alimentelor era fârte âificilă. Acest 

sughit, a durat vre-o şase dile, dar a finit în cele din urmă prin a 

dispare. | 

Iarăşi un cas de isterie uşoră mi-a fost presintat; de femeia Elena 

Fometescu , din serviciul mei, pe care am operat'o la 17 Au- 

gust, pentru o ipertrofie supra-vaginală a colului şi pentru care “i-am 

facut, isteropexia, intra-peritoneală. Chiar în prima di dânsa începe să, 

aibă câte un oftat trist; a doua di acelaş oftat şi sughiț uşor. A treia 

Qi are o opresiune în dreptul apendicelui xifoid ; acelaş oftat caracte- 

ristie, iar sughiţul devine mult mai frequent. Aceste fenomene îi venia 

sub formă de acces aşa, că de şi în timpul dgilei se găsia bine, dar pe 

la miezul nopți bolnava presinta accese alarmante pentru care internul 

e silit să vie şi'i face o jumătate siringă de morfină, după care imediat 

bolnava se simte încântată. 

In dilele următore aceiaşi repetare de' fenomene; în plus un 

timpanism fârte mare în dreptul stomacului, trecând peste apen- 

dicele xifoid. Bolnava începe să, se plângă şi de Gre-cari dureri nu 

mari, dar în fine destul de jenante, ce pleca din plagă şi se rădicaii 

spre fese şi spate. Dânsa, presintă fenomene de opresiune şi se plân- 

gea că nu pote să resufle. In adever, abdomenul era fârte întins, 

iar noi forte îngrijaţi, cu tote că temperatura se menținea la 370 

iar pulsul plin şi regulat la 66—70. Imediat cu 0 injecție de mor- 

fină, bolnava ca prin mirare nu mai suferia absolut de nimic, deve- 

nind forte veselă. Ac6stă stare de lucruri a durat vre-o patru dile



310 

când, dându'i 4 grame de bromur într'o di, în două rânduri, fenome- 

nele ai dispărut, dar mai ales timpanismul pentru a nu mai reapare. 

A doua di după bromur, urina este forte roşie şi încărcată cu enorme 

deposite nisip6se cari, examinate, s'a constatat că sunt urate. In plus, 

îi apare şi menstruele. Se suprimă or-ce medicament şi bolnava începe 
să mănânce fără ca să ne ofere cea mai mică neliniște. 

Acestă femee de şi servitore, a fost însă crescuţă prin case boe- 

reşti şi chiar aspectul s&ii arată o figură mai distinsă şi mai răsfăţată, 

ca să, dic ast-fel. Din antecedentele ei n'am găsit că ar fi avut vre-o 

dată acces de isterie ; probabil însă că era predispusă la acesta, şi mai 

ales că în timp de vre-o lună, cu toţii nu făc6m de cât săi dăm o 

atenţiune deosebită, împinsă pote până la esces mai ales după operatie, 

ceia ce de sigur a contribuit mult pentru a o face mai nervâsă puţin. 

Jarăşi un cas de isterie “l-am observat pe o fată de 20 ani pe 

care am operat'o în serviciul d-lui prof. Assaky, la 23 Septembrie 

1889, făcându'i laparotomia pentru un sarcom al ovarului drept 5). 

Imediat după operaţie bolnava a fost cu totul netiniştită din causă că 

era o femee fârte nervâsă. Mărturisesc că în prima n6pte a operaţiei 

am avut o t6mă teribilă din pricina fenomenelor alarmante ce'mi pre- 

sinta bolnava. In adevăr, bolnava având ochii fârte strălucitori, su- 

ghituri, strănuturi, era coprinsă de o opresiune mare şi neîncetat se 

vaita, de dureri în abdomen ca şi în tot corpul. Neapărat, frică "mă 

era de o peritonită, de şi temperatura nu se ridicase mai sus ca 875 

iar pulsul regulat şi plin număra 100. Totuşi, încă aveam temă, Dar 
servitârea din salon împreună şi cu cele alte bolnave, îmi spune că 

acestă femee e forte destrăbălată, căci mereii vorbeşte de amor, iar 

cu trandafirii aduşi de amantul său, îi mâie în apă şi 'şi stropeşte 

organele genitale, plângându-le că are să intre în pământ! 

N'a fost grei să recunâştem isteria, contra căria imediat am dat 

o clismă cu bromur şi cloral când totul aintrat în ordine. A doua qi 

o uş6ră scurgere menstruală. 

Şi e de remarcat că fenomenele isterice succedeză la operaţiuni 

pe organele genitale interne și mai tot-d'a-una sunt urmate de men- 
strue anticipate. 

In fine, Elena Teodorescu, o tânără de 20 ani, deja cu antecedente 

isterice, ne-a presentat nişte asemenea fenomene cu ocasia unei ope- 

raţiuni la care a fost supusă. 

Mama acestei fete este de o nervositate forte mare aşa că în 
momente de supărare plânge, leşină şi cade jos. 

1) Vedi „Clinica“, pag. 101, anul 1890.
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Pacienta, încă din copilărie promitea a fi nervosă: dânsa când se 

certa, cu cine-va începea să tremure şi imediat era coprinsă de epis- 

taxis abondent şi durere mare de cap. 

Tot ca copilă a zăcut de friguri. Menstruele au apărut la 13 ană 

fâră dureri. La 14 ani raporturi sexuale. 

Acum 3 ani certându-se cu soră-sa, e coprinsă de o paliditate 

forte mare şi o durere în reg. epigastrică însoţită de răcâlă şi un fel 

de nod care se urca în sus şi i se părea că o sufocă. Apoi a cădut 

jos pergânâwşi cunoştinţa cu totul, după care a rămas într'o stare 

profundă de somnolenţă. 

Acum un an menstruele ati fost oprite în timp de 7 luni, când 

accesele isterice deveniseră, fârte frecuente: de 3 ori pe di chiar, fără 

să se supere. După reapariţia menstruelor accesele se răriră şi ele. 

Acam 3 săptămâni însă din noii a avut un acces din causa unei 

supărări. 

Acestă tânără a intrat în serviciul mei la 7 Sept. 1892 pentru 

o fistulă a buzei mari drepte, consecinţa unei vechi bartolinite. 

La, 10 Sept. am operat fistula spintecând'o cu bisturiul pe sonda 

canelată. La contra-visită, internul îi introduce bandeleta de tifon în 

fistulă, căcă eşise afară. După 10 minute, bolnava începe să plângă, 

devine palidă şi cade într-o stare de lipotimie, dar absolut fără nici o 

contractură musculară parţială sai generală. După 5 minute accesul 

se termină printrun mare râs şi după care urmsză un fel de somno- 

lenţă ce durâză ca 1j2 oră. 

Intrebată de modul cum începe accesul, d6nsa spune că simte mai 

înțâi o durere în reg. epigastrică, apoi un nod ce se urcă în sus şi 

se opreşte în gât, unde “i produce o sufocaţie când 'şi perde cunoştinţa, 

ne mai ştiind nimic. 

La 12 Sept. dim. după pansament, un noii acces cu aceleaşi sim- 

tome şi urmat iarăși de somnoleniţă. 

La 13 Sept. 5 ore p. m. un alt acces. S'a făcut compresiunea 

ovarelor dar fără nici un resultat. 

La 14 Sept. orele 4!/>, un alt acces ce a durat 6 minute. Bol- 

nava, insistă a eşi din spital. 

Acestă mică observaţie e forte demonstrativă de apariţiunea fe- 

nomenelor isterice pe o femee deja afectată de acâstă nevrosă şi nu- 

mai în urma unei simple operaţiuni de fistulă. 
| 

INI. Epilepsia. Acesta mai adesea nu are nică o influenţă asupra 

leziunelor traumatice şi ca probă avem contusiunile şi plăgile ce'şi 

produce epilepticii în momentul accesului, şi cari mai tot-d'a una se vin- 

decă fârte uşor şi fără pici o complicaţie.
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Traumatismele însă pot să dea naştere unui acces de epilepsie 
şi să persiste pentru tot'd'a-una. 

Iată un cas comunicat de Nicaise la Soc. de chir. care, în urma 
unor emoţiuni şi contusiuni, bolnavul fu apucat de epilepsie. 

Individul de care e vorba, era un om voinic, de o constiţăţie 
forte bună, fără nici o bâlă nervâsă saii vre-un antecedent ereditar. 
Acest om în timpul comunei este apucat de resculati, trântit ps Şi 
ameninţat a fi împuşcat. Acest accident, fu urmat de un atac d epi: 
lepsie, primul în viaţa sea. De atunci atacurile s'ati repetat mai 
multe ori, şi în urma unuia din ele, individul şi-a produs o fraqtură a 
col6nei verticale pentru care a intrat în spital. 

1V. Paralitieii şi emiplegicii în special ai o influenţă, ba rea 
asupra leziunelor traumatice. In adevăr, la dânşii reparaţiunba este 
mai lentă, iar complicațiile mai frecuente, de sigur din pricina unei 
stări proste de nutriţiune în care se găsesc membrele paral/sate ale 
individilor, cari sunt atinşi de o senilitate mat mult sai puţin precoce 
din causa, bâlei. 

V) Alienaţia, mintală, luată în sens general, pote să ;ibacnesca 
la un individ în urma unui braumătism, mai ales când e şi puţin pre- 
dispus. Aşa s'aii observat casuri de alienaţie mintală, în urma unor 
arsuri sai altor leziuni traumatice ale capului sau feţei. Uli însă au 
pretins că traumatismele sait operaţiile chirurgicale aii putut să vin- 
dece pe unii alienaţi, redându-le raţionamentul, dar acâsta e mai mult 

"o ipotesă. 

CHESTIONAR 

Alienaţiunea mintală şi traumatismele. Forinele de alienaţie. 
Observaţiunile lui Deguise şi Decorse, cari probâza, că traumatismele sunt 

mai răi influențate de forma deprimantă a alienaţiunei, de cât de cea excitantă. 
"Isteria. Opiniunea lui Charcot. 
Isterie locală. Caractere. Diferite observaţii date de Verneuil. 
Observaţii ale autorului şi a lui Polaillon de isterie manifestată prin simp- 

tome isolate. 

Epilepsia. N'are influență, asupra traumatismului. Observaţia lui Nicaise în 
care traumatismul a provocat epilepsia, 

Paraliticiă şi emiplegicii în raport cu traumatismul.



ATAXIA LOCOMOTRICE IN RAPORT CU TRAUMATISMUL 

Lecţia XĂTĂ. 

Domnilor, 

Influenia, reciprocă a traumatismului, asupra ataxiei, este, putem 

dice, destul de bine stabilită. Vom începe mai întâi cu influenţa irau- 

matismuluă asupra atasiei locomotrice. 

Acest studii a fost fârte bine făcut de dr. L. H. Petit, a cărui 

lucrare a fost încoronată de Soc. de Chir. din Paris, 1878. 

Deja Horn şi Steinthal, în 1848, admitea o specie traumatică, 

de fabes dorsalis, 

Popinară, în 1864,a arătat că erisipelul, supresiunea menstruelor 

sat a unui flux emoroiâal, precum şi or-ce traumatism, pot determina 

apariţiunea ataziei şi susține că e raţional de a fonda o specie trau- 

matică, de ataxie. 

In 1866, Erichsen studiază b6lele sistemului nervos consecutive 

accidentelor de drum de fer. 

In fine, Volkmann, Charcot şi Ball, se ocupă cu artropatiele a- 

taxicilor, atribuindu-le sai nu intervenţiunei unui traumatism. 

Astăză, lucru pare stabilit, că rănirile aplicate direct pe rachis şi 

imediat pe măduvă, daii naştere unei mielite cronice, a cărei simpto- 

matologie se apropie mult în unele casuri de acelea ale ataxiei. Sa 

observat chiar că rănirile indirecte, adică aplicate pe membre şi departe 

de măduvă, încă pot să dea naştere unei ataxii. Ceia ce e sigur este 

că, ataxia. de ordinar se exager6ză sai se agrav6ză în urma unui trau- 

matism, fie că se aplică direct sai pe un punct mai depărtat de re- 

giunea rachidienă. 

In cât priveşte faptul că unele operaţiuni aii modificat şi chiar 

vindecat ataxia, acâsta se consideră mat mult ca o erdre, lându-se 

turburările nervâse de origină reflexă, cari singurele pot dispare prin 

suprimarea punctului de plecare periferic, cu ataxia. Şi în casul cel
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mai favorabil, nu e vorba de cât de ataxii falşe, de ataxii reflexe, ca 
acelea, ce însoțesc vermii intestinali, iritaţia clitorisului şi a vergei, sai 
ulcerele prepuţului şi fimosa. 

De sigur, în tâte aceste casuri, operaţiunea p6te să aibă un efect 
salutar şi sigur, suprimând reflexul în urma axiomei: sublata causa 
tollitur effectus. Când însă e vorba de ataxie adevărată cu leziunea cor: 
dOnelor posteri6re ale măduvei, or-ce “operaţie am face la distanţă, 
este de prisos, afară pâte de elongaţiunea măduvei prin aparatul de 
suspensie, şi încă şi acâsta...? 

Acest studii se împarte în două: traumatismul anterior ataxiei 
şi traumatismul survenind în cursul ataxiet, 

A) Traumatism anterior ataxiei. 

a) Traumatism direct. Charcot dă observaţia unui tânăr oficer de 
cavalerie între 28 şi 30 ani, care, după, cal a căzut pe spate Şi în urma 
cărui accident, fu coprins de ataxie locomotrice, după câte-va luni. 

Dr. Clarke din Englitera, spune şi el că, un om de 42 ani, a su- ferit o violentă contusie în regiunea rinichilor, voind să se urce în Vagon pe când trenul pleca. Imediat fu coprins de perderea, cunoştin: 
țel care dură câte-va, minute şi fu silit să stea în pat o lună de zile. 
După 4 ani, bolnavul începu să aibă simptomele ataxiei. 

b) Traumatism indirect. obs. lui Horn. Un om cade după cal şi 
stă mai multe ore în necunoştinţă. Nici un fenomen morbit imediat. 
In iarna următâre însă, apar accese de dureri şi crampe în men- 
brele inferidre, apoi amorţslă în gambe; mers nesigur, şovăială; di- 
surie cu incontinenţă. Horn diagnostiază, fabes dorsalis traumatic. 

Obs. lui Popinard. Un servitor de spitale, de 85 ani, cade după 
scară, şi îşi contusion6ză genunchiul. După câte-va luni apare ataxis. 

Obs. lui Leyden. Un mecanic de 45 anţ, Nici sifilitie, nică ruma- tisant, are însă sudori la picidre. Ii cade pe piciorul stâng o bară de 
fer, rănindu-i trei degete. Compresii reci, supresiunea sudorei de par- tea bolnavă; după o lună, supresiune din cea altă parte. După un an, 
dureri laucinante în picior şi gamba stângă; mai tarzii aceleaşi du- 
reri în partea drâptă, cei prov6că insomnie. Ataxia îşi urmeză mer- 
sul săi. 

In fine, o mulţime de alte casuri, unde, în urma diferitelor trau- matisme şi operaţiuni, unele simple, ca: scâtere de dinţi, cataracte, resecţii, amputaţii, etc. indivizii, curând sati maj târzii, fură coprinşi de ataxie.
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Relativ la apariţiunea ataxiei, în urma operaţiunilor chirurgicale, 

dr. Vedr&nes, medic militar la Vincennes, a presentat Societăţei de 

chirurgie din Paris, în 1875, o observaţiune forte curi6să a unui câ- 

pitan care, în urma unor simple legături de tumori emoroidale a fost 

coprins de fenomene de ataxie locomotrice. 

Casul acesta însă nu e câtuşi de puţin probant; mai întâi că in- 

dividul cu siguranţă era ataxic chiar în momentul operaţiei, de dre-ce 

dânsul deja avea fenomene de satiriasis căă, după declaraţia însăşi a 

autorului, bolnavul făcea uz de plăcerile venerice, fără să se mai sa- 

ture ; dar afară de acâsta, nică un fel de altă observaţie de felul acesta 

nu sa mai publicat, aşa că, fără nică o îndoială, operaţiunea emoroi- 

delor nu pâte fi considerată, capabilă de a provoca ataxia. 

In adevăr, sunt singurul, socotesc, care am practicat cele mai 

multe operaţiuni de emoroide şi încă unele pe individi excesiv de ner- 

voşi cari erai împinşi până a se sinucide. Şi cu tote acestea, absolut 

nici o dată n'am observat cel mai mic indice de ataxie. Şi am con- 

vingerea, că, emoroidarit în general fiind nevropaţi, e absolut necesar 

săi scăpăm de acâstă infirmitate, căci lăsată în loc le pote provoca 

nu numai ataxia dar chiar şi varietăţi de alienaţie mintală. 

Departe deci de a ne abţine, din contra trebue să intervenim, 

căci numai ast-fel putem scăpa organismul şi în special sistemul nervos 

de iritaţia, continuă produsă de emoroide. De alt-fel lucru e probat de 

clinică, că bâlele rectului tot-d'a-una se însoțesc de fenomene nervâse. 

Dar statistica mea personală vorbeşte în de ajuns în acâstă pri- 

vinţă, de 6re-ce din 30 şi mai bine operaţiuni ce am făcut asupra 

emoroidelor prin procedeul meii, absolut, nică-o-dată n'am constatat de 

cat vindecări definitive nu numai & pbâlei însăşi, dar şi a turburărilor 

diverse de natură nervâsă de cari pacienţii eraii coprinşi. 

Am avut bolnavi cu desăvârşire maniaci din causa emoroidelor, 

si cu tâte acestea prin operaţie ai fost vindecaţă. 

Şi pentru mat multă convingere vă recomand o teză excelentă 

ce sa susţinut la facultatea de medicină de un elev al mei, unde 

casurile de reuşită sunt în adevăr surprinzătore şi mai mult de cât or-ce 

reusită ce sar dori 1). 

” Cum se explică producţiunea acestor fenomene, sai mai bine zis, 

determinarea unei ataxii la un om sănătos până aci saii cel mult pre- 

dispus ? Pentru acâsta, zice Petit, trebue să recapitulăm unele consi- 

  

PI a 

% "Tratamentul emoroigilor; procedeui dr. I. Kiriac. Teză pentru doctorat 

în medicină şi chirurgie de Cristea Pascal, 1892, Bucuresci. 
,
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deraţiuni generale, asupra modului după care traumatismul lucr6ză 
asupra sistemului nervos. ŞI 6tăle: | 

Ştim că, or-ce traumatism determină o leziune mai mult sati 
mai puţin profundă, în partea sistemului nervos, aflat în punctul 
rănit. Acâsta constitue, după cum ştim, durerea primitivă, care, dacă 
impresiunea, imprimată organului central, nu a fost profundă, dispare 
repede şi totul e finit, bolnavul intră în algostasă, după cum am vădut. 

Alte dăţi, când impresiunea a fost profundă, fie din causa le- 
ziunei primitive saii din causa constituţiunei individului, durerea e 
mai persistentă, saii că revine după un Gre-care timp, constituind 
nevralgiile secundare precoce, despre cari deja am vorbit. 

In alte casuri, leziunea, periferică are un resunet imediat asupra 
sistemului nervos central şi întrun grad aşa de mare, în cât deter- 
mină în cât-va alteraţiuni profunde şi importante şi se însoțesc de 
accidente grave ca, în turbare şi tetanos. 

In alte casuri, în fine, leziunea centrală, în loc de a se forma 
repede şi a se manifesta imediat prin diferite simptome, nu se con- 
stitue de cât încet, puţin câte puţin şi nu se manifestă prin feno- 
mene aparente de cât după un timp mai mult sat maj puţin lung. 
Deaci avem nevralgiile tardive şi turburările trofice ale membrelor, 
odinidră lezate; ast-fel avem epilepsia, diabetul, albuminuria ce vine 
în urma unor traumatisme aplicate pe craniă şi de o forte veche dată. 

In acâstă din urmă categorie intră şi ataxia de origină trauma- 
tică, a cărei patogenie s'ar esplica în modul următor. Că la indivizii 
predispuşi, leziunea periferică ar avea un r&sunet asupra măduvei şi 
ar determina, leziuni şi modificaţiuni, cari, cu timpul, iaii caracterul 
ce le imprimă predisposiţia organică, adică pe acela al fabesului dor- sal. Aşa că, aceste leziuni lente, dar progresive, la unii vor determina epilepsia, la alţii isteria, la alţii alienaţiunea mintală, la alţii paralisia agitantă, iar la, alţii ataxia după, inclinaţiunea ce are organismul că- tre cutare sai cutare bâlă. 

Nu mai încape îndoială că, astă-Af putem considera apariţiunea ataxiei în urma unui traumatism, ca resultănă dintr'o nevrită ascen- dentă, a, nervilor sensitivi, nevrită care plecată de la periferie ajunge până la cordânele posteridre ale măduvei unde, în urma iritaţiei şi a inflamaţiei cronice, constitue elementele principale ale unet ataxii. 

B) Traumatismele Survenind în cursul ataxiei 

| In capitolul precedent, am ar&tat cum o rănire pote deştepta afec- ţiunea, ce se află în stare latentă. Acum însă traumatismul accelerâză şi
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agravâză, chiar mersul afecţiunei declarate. Afară de acâsta mai există 

încă o stare intermediară, în care, cele două peri6de par că se con- 

fundă, ar&tănd încă o dată mai mult relaţiunea stiîmptă ce există 

între aceste două moduri de acţiune a traumatismului. Şi acesta, este 

casul în care afecțiunea vindecată în aparenţă, de mult timp, se re- 

deşteptă sub influenta acţiunei excitatrice a unui traumatism. Ast-fel 

se cit6ză casuri, în care Guerin, făcând o simplă puncţie a unui idro- 

gel, urmată de injectie de iod, sa determinat apariţiunea unor vechi 

dureri fulgurante în membrele inferidre de o intensitate escesiv de 

mare, chiar a doua zi după operaţie. Cate-va zile după acesta, fără 

causă apreciabilă, a apărut o retentie de urină fârte persistentă. Or 

acest bolnav, cu 16 ani înainte, suferise de dureri fulgurante, în cinc- 

tură, şi membrele inferidre, atribuite de Duchenne de Boulogne, la o 

ataxie locomotrice începândă. Aceste dureri ati continuat mai mulţi 

ani cu acelaş caracter, însoţindu-se la un moment dat de turburări 

ale vederei şi de o retenţie de urină pasageră. De aoui ani însă, tote 

aceste dureri dispăruse şi bolnavul se credea pe deplin vindecat, când 

iată că în urma acestei simple operaţiuni de idrocel, fenomenele ata- 

xice reapar cu o intensitate chiar mai mare. 

Lui Gosselin i s'a întâmplat acelaş lucru, făcând uretrotomia pe 

un vechiii ataxic. 

Acesta era un om de 40 de ani, care nu avea alte simptome de 

cat o slăbiciune în gambe. După ce se opereză, feromenele iai o în: 

tensitate mult ma mare. Mai întâii apar dureri în cinctură, apoi ob- 

servă, că vederea, se slăbeşte, că lumina îi face răi şi că une-ori vede 

dublu. In acest timp începe să simţă în gamba stângă, începând de 

genunchi până la picior, nişte dureri pe cari le compară cu nişte lo- 

vituri de pumnal. 

Cat pentru agravaţiunea fenomenelor ataxice, existente în mo” 

mentul când intervine o traumă, acâsta se esplică prin numerosele 

casuri observate pe indivizii cari, fiind deja coprinşi de dureri fulgu- 

rante, de dureri gastrice, etc., densele ai devenit mult mai feroce, în 

urma unei contusiuni a genunchiului, a unei fracturi de peronei, de 

câpsă, de extirparea unei tumori lacrimale, etc. etc. 

Chiar şi electrisaţiunea cu curenţi continuii, maj ales cei descen- 

dență, după Benedikt, Fisenmann şi 'Tessier, ar agrava forte mult feno- 

menele ataxice, fiind pentru unii mai toleranţă curenţii ascendenți, 

iar pentru alţii, nică unul din €i. 

In five, ataxia se mai pâte agrava şi în urma diferitelor bâle 

acute intercurente ca, pneumonie, pleuresie și erisipelul etc.
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C) Influenţa ataxiei asupra traumatismului. 

Cu cât se studiază acâstă chestiune, cu atât; se vede că ataxia, 
graţie alteraţiunilor diferitelor ţesuturi, pote să lucreze în cele din 
urmă şi asupra organismului întreg, întocmai ca or-ce bolă diatesică, 
ŞI aci chiar este ţinta: să se facă din ataxie nu o bâlă isolută şi măr- 
ginită numai întro leziune a măduvei, dar o bâlă generală, diatesică, 
Şi în adevăr, în urma studiilor profunde ale lui Charcot, astăzi se ştie 
că ataxia aduce o turburare în nutriţiunea mai tutulor tesuturilor, 
nu numai a celor moi, dar chiar şi a sistemului osos. Şi numai graţie 
existenţei acestui fapt se produc cu o facilitate extremă artopatiile 
şi fracturile spontanate la ataxică, întocmai, ba pâte şi mai bine, ca 
la sifilitici, serofuloşi, canceroşi, etc. 

Şi iarăşi graţie alteraţiunei nutritive a țesutului fibros, putem 
observa ruperi de tendâne şi luxatii ce se produc la ataxici în urma 
celor mai neînsemnate. cause. Şi ateraţiunile nutritive merg aşa de 
departe, în cât vedem producându-se chiar spontanat idartrose în ge- 
nunchi şi alte articulaţii. 

Ast-fel fiind lucrurile şi permis fiindu-ne a apropia ataxia de b6- 
lele diatesice, lesne vom înţelege r6ua influenţă ce dânsa va avea, asu- 
pra traumatismelor. | 

Şi în adevăr: fracturi subcutanate simple, pot deveni punctul de 
plecare al unei inflamaţiuni din cele mai violente şi capabilă de a 
se complica de flegmâne difuse, de supuraţiuni abondente şi alte ac: 
cidente septice, ce pot ridica viaţa bolnavului, 

S'aii văzut casuri de simple aplicări de vesicători sai simple pune- 
țiuni de idartrose, complicându-se de fenomenele cele mai redutabile. 

Singure fracturele nu sunt în general influențate în r&i de ataxie, 
de dre-ce dânsele se consolideză mult mai uşor ca la sifilitici, diabe- 
tică, alcoolici etc. 

Acâsta provine de acolo, după Richet, că la ataxici există deja 
o osteită, graţie căria şi Gsele lor sunt maj fragile. Şi de Gre-ce se 
ştie că, formațiunea calului nu se pote face fără intervenţiunea unei 
osteite, de aceia, acâsta găsindu-se efectuată gata la ataxici, resultă 
că timpul necesar pentru formațiunea, calului, este forte mult şcurtat, 
de unde consolidaţia repede a fracturelor care, departe de a părea o 
paradoxă, este din contra, o consecinţă naturală a leziunelor ataxice.
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CHESTIONAR 

Ataxia locomotrice şi traumatismul. Istoricul. Dr. L. H. Petit. Horn, Stein- 

thai, Topinard, Erichsen, Volkmann, Charcot şi Ball. 

Starea presentă a chestiune. Divisiunea. Traumatismul anterior ataxiei. 

Diferite observaţiuni. 

Chestiunea emoroidelor în raport cu ataxia. Observațiile şi opinia autorului. 

Mecanismul acţiunei traumatismului în desvoltarea ataxiei. Opinia d-rului 

L. H. Petit şi a autorului. |



BOALELE CRONICE IN RAPORT CU TRAUMATISMELE 

Lecţia AXĂ. 

Domnilor, 

Conform divisiunei ce am adoptat, începem studiul acesta prin 
diabei şi vom căuta, a, arăta relaţiunile sale cu traumatismul.. 

Prin diabet înțelegem cliniceşte o turburare generală a, nutriţiunei 
organismului, manifestându-se prin presența de zahăr în urină şi în- 
soţindu-se de următorele trei simptome ma! principale : polidipsie, po- 
lifagie şi slăbirea gradată a individului, putând degenera, în ftisie. 

Prin faptul presenţei în sânge a zahărului incristalisabil pe de o 
parte, iar pe de alta prin alteraţiunea profundă în nutriţiunea ţesu- 
turilor, diabetul are o influenţă cu totul vătămătâre asupra trauma- 
tismelor. 

Tote accidentele cari complică, plăgile la diabetici provin, după 
Griesinger, de la aceşti doi factori. 

Şi aceste accidente cari sunt din cele maj grave, aii atras deja 
atențiunea mai multor autori şi în special a lui Marchal de Calvi care 
printr'un memoriii remarcabil publicat în 1864, stabileşte că, diabeticii 
formâză un adevărat nolli me tangere pentru chirurgi. Verneuil din 
partea, sea a contribuit mult în desvoltarea, acestei chestiuni. 

Astă-di, experienţa, clinică a demonstrat că leziunea cea, mai uş6ră 
pe un diabetic pote să producă mortea în cel mai scurt timp prin de- 
terminarea, unei septicemii acute sai unet gangrene difuse. 

Şi în adevăr, cea mai mică plagă fie consecinţa unei alteraţiuni 
spontanate saii a unei cause exteridre, în aparenţă fârte inocentă, ca 
o înţepătură, de ac, secţiunea unei bătături etc. pote fi însoţită de 
limfangite, erisipel flesmonos, gangrenă, şi mârte repede. 

Aplicaţiunea unui aparat forte puţin strâns, va fi suficient pentru 
a produce gangrena în punctele unde pielea va, fi uşor contusionată 
şi ca consecinţă accidente mortale.
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Deci, daca şi operaţiunile cele mai mici cari nu intereseză, de cât 

tegumentele, încă trebue să ne inspire mare grije putând fi punctul 

de plecare al celor mai înspăimântăt6re complicaţii, cu atât mai mare 
cuvânt vom fi îngrijaţă de leziunile traumatice întinse şi operaţiunile 
chirurgicale mari, ce vor fi în mod fatal mai grave şi însoţite de ac- 

cidente inflamatorii difuse şi insidi6se, întocmai ca cele ce am observat 

pe alcoolici cronici şi diatesicii cachectici. 'Tote aceste accidente se 

datorese faptului că țesuturile diabeticilor sunt inpregnate cu zahăr, 

substanţă eminamente fermentescibilă. 

Până şi țesutul osos este profund alterat în nutriţiunea sea şi 

din care causă L6oty 1873, iar acum de curând Verneuil, ai arătat 

casuri de întârziere în consolidaţiunea fracturelor. 

Din tote acestea resultă că, afară de operaţiuni întru cât-va im- 

puse chirurgului, ca, hernie strangulată, tracheotomie, când nu mai 

avem timp să ne preocupăm de starea, diatesică a individului, trebue 

să evităm de a interveni daca nu există urgenţă forțată, 

Câna Verneuil aduse acestă chestiune în sânul Soc. de chir. din Paris, 

toţi fură de acord că, chiar în faţa, unei fracturi grave în care amputaţia, 

e indicată, suntem în drept să ne abiinem fiind vorba de un diabetic; sai 

daca, intervenim, să nu ne aşteptăm câtuşi de puţin la un succes. În 

tâte cele alte casuri, chiar şi când e vorba de extracţiunea unei ca- 

taracte, care fiind o operaţie quasi subcutanată, şi deci cea mai ino- 

centă, trebuie să preparăm bolnavul şi să'l supunem unui tratament 

anti-diabetic şi numai după dispariţiunea zahărului din urină să între- 

prindem o operaţie chirurgicală. Şi chiar în aceste conditiuni, relativ 

fericite, pronosticul operator, după Terrier, încă rămâne serios or-cât 

de minimă ar fi cantitatea de glicosă eliminată prin urină; căcă individul 

chiar nemai având zahăr, nu rămâne însă mai puţin diabetic; căci aci 

nu e vorbade zahăr, ci de alteraţiunea profundă în nutriţiunea tesuturilor. 

Una din complicâţiunile cele mai îngrijitore şi care a preocupat 

mai mult pe chirurgi este de sigur gangrena diabetică, lucru despre care 

deja am vorbit la pag. 122. | 

Aci vom da numai observaţiunea, următre unde se vede în modul 

cel mai clar, apariţiunea unei limfangite difuse complicată de gangrenă 

în urma unei cause aprâpe necunoscută (probabil o mică înţepătură) 

pe o femee diabetică. | | , Pa 5 

„Maria Dinu, de 58 ani, măritată, din Corbi mari, muncitâre, 

intră în spital la 3 August. Din antecedentele sale ereditare, constatăm 

că părinţii, ca şi cei doi frață ai săi, ai murit de mult,. dar nu ştie 

din ce causă, dânsa, fiind copilă. | o 

Amntecedente personale. In etatea copilărâscă a suferit de friguri 

23,809.— Pat. chirurg. Dr. 7. Kiriac, 
21
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intermitente şi de variolă, iar acum 2 ani, de tifos. Menstruaţia i-a 

venit fiind mică, nu ţine minte la ce an, însă s'au continuat regulat, 

fără durere. A născut 6 copii, dintre cari 2 aii murit, iar 4 trăesc şi 

sunt sănătoşi. Facerile le-a avut uşore. Băuturi alcoolice nu obişnueşte 

în mare cantitate. Tutun a fumat din etatea copilărescă, dar acum de 

o jumătate de an nu mai fumâză. Nu găsim antecedente sifilitice, gu- 

t6se sai tuberculose. 
Istoricul maladiei. Cu 2 săptămâni înainte dea intra ne spune că 

lucrând mereii la câmp, în îngrijirea porumbului şi grâului, “i-a apărut 

o mică pustulă pe regiunea dorsală a antebraţului. Către centrul sti, 

acâstă pustulă a dat naştere la o flictenă; de jur imprejur țesuturile 

sai edemaţiat, luând o coldre roşie vânătă. După 24 ore acestă flic- 
tenă s'a rupt, dând naştere la puţin puroii amestecat cu serositate, 

lăsând ast-fel o suprafaţă ulcerată de o culdre grisă şi murdară. Ca 

local, bolnava nu simţia de cât puţină durere şi mâncărime. Ulcerul 

sa, întins continui pe o suprafață ca o piesă de 5 lei; în acelaştimp 

țesuturile din prejurul săi ai luat o coldre negriciosă. Bolnava, văgând 
că nu se pote vindeca a decis a intra în spital la 3 August. 

Starea presentă. Pacienta, în etate de 58 de ani, de constituţie 

potrivită. Pielea sbârcită. Spațiile intercostale destul de escavate şi 

costele evidente. Toracele către partea anteridră se presintă bombat 

(pept de găină). Prin percuție ne dă o sonoritate exagerată atât înainte 

cât şi înapoi, acoperind ast-fel şi matitatea cardiacă. Prin ascultaţie 

constatăm murmurul vesicular diminuat şi raluri sibilante. 
In partea stângă şi către basa pulmonului se găsesc frecături 

pleurale pe o suprafaţă întinsă. 

Cordul normal, bătăile cardiace forţă şi rari, nu găsim nici un 

suflu. Pulsul rar, artera radială se presintă la palpaţie ca o cârdă. 

Umerala la plica cotului se găseşte asemenea dură şi pare a presenta 
neregularități moniliforme. 

Ficatul este împins în jos, matitatea sea începe tocmai din al 
6-lea, spaţii intercostal şi se întinde cu 2 degete de din josul falşelor 

coste. Presintă asemenea puţin edem al membrelor inferidre. Din 
partea celor alte organe nu găsim nimic anormal. | 

Urina de col6re roşie turbure conţine multe săruri de urate, din 
cari unele se disolvă numai prin căldură iar altele prin adăogarea de 
câte-va picături de acid azotic; nu conţine albumină, conţine însă 
zahăr în cantitate de 1 gram la sută. Cantitatea, urinei este de 800 
gr. în 24 ore. Nu are sete mare, nici apetitul exagerat. Din partea 
sistemului nervos nu găsim nimic anormal, precum nici din partea 
simţurilor.
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Siarea locală. Pe regiunea dorsală a antebraţului drept presintă 

un ulcer în întindere ca o piesă de 5 lei, de jur împrejurul săi tegu:- 

mentele se presintă de o culdre negrici6să murdară (gangrenată); ele 

sunt deslipite de părțile profunde şi presintă mai multe crăpături (îi- 

suri) din cari, prin presiune, ese un puroii cenuşiii murdar şi de un 

miros respingător. Suprafaţa acestei porţiuni gangrenate are un dia- 

metru de 10 cm. în sens longitudinal şi 4 cm. în cel transversal. In 

unele locuri acâstă placă gangrenată este separată de țesuturile nor- 

male prin un şiant puţin adânc, în alte locuri ea formeză încă conţi- 

nuitate cu țesuturile normale. Prin sondare cu stiletul, acest şiant de 

veparaţiune pare a coprinde numai tegumentele afară de straturile 

musculare. De jur împrejurul acestei plăcă gangrenate, tegumentele se 

presintă de o coidre roşie pe o întindere de vre-o 3 cm. (cerc înila- 

mator) de unde apoi tegumentele “şi reia col6rea lor normală. 

O a doua placă gangrenată se găsesce pe regiunea dorsală a 

mâinei ârepte, ea are forma unui triunghi a cărui basă este aprâpe 

de nivelul extremităților inferi6re ale metacarpienelor, iar unghiul co- 

vespondent se întinde pe regiunea, dorsală a antebraţului, fiind ast-fel 

despărțită de cea. de sus prin un lamboi de vre-o 4 cm. de tegumente 

normale, diametrul longitudinal fiind de 13 em. iar cel transversal de 

8 cm. Ac6stă placă are aceleaşi caractere ca cea de sus, ocupând ast- 

fel tâtă regiunea dorsală a mâinei. Tot antebraţul şi mâna sunt 

edemaţiate. Sensibilitatea pe suprafaţa acestor plăci este abolită; din 

contră, în profunditate sensibilitatea este conservată. Asemenea îm- 

prejurul plăcilor țesutul tegumentar conservă sensibilitatea. normală. 

6 August. | se prescrie bai de sublimat, cu care pacienta urmeză, 

până la contra-visită, când i se face pansament. A doua di se dă 

specific şi alcaline. 

15 August. Plăcile gangrenose se elimină în mici porţiuni; în 

jos suprafata rămâne acoperită cu muguri cărnoşi, roşii şi sângerândi. 

Atât pe regiunea dorsală a antebraţului cât şi a mâinei gangrena este 

complect limitată. 
o 

20 August. Ambele plăci gangrenaite sunt aprâpe complect elimi- 

nate şi în josul sai suprafaţa este acoperită cu muguri cărnoşi şi 

supuratia este diminuată; asemenea oedemul este aprpe diminuat, 

TPendânele muschilor extensori desvelite se presintă de o culdre negri- 

ciosă şi se elimină în formă de mici fascicule fibrilare. 

27 August. Porțiunea tegumentelor gangrenate este cu totul eli- 

minată şi suprafaţa este acoperită peste tot de muguri cărnoși. Acum 

se pote constata destul de pine cum că acâstă gangrenă s'a întins în
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profunditate numai asupra tegumentelor, iar straturile musculare n'aii 
fost de loc atinse. | Pană la 15 Sept. Sa con: 

tinuat regulat cu pansamente, 

când vindecarea e cu totul com- 

pleetă. 

Iată dar un cas destul de 

demonstrativ unde, probabil, în 

urma unei uşre înţepături (bol- 

nava lucrând la câmp pentru cu- 

răţitul grâului şi porumbului) s'a - 

produs de sigur o limfangită care 

însă, din causa diabetului de care 

bolnava era coprinsă, s'a trans: 

format din simplă, în limfangită 

flegmon6să; iar în urmă, în mod 

forte repede, a dat naştere la o 

gangrenă destul de întinsă (fig. 34). 

Este adevărat; că partea sfa- 

celată, coprinde numai tegumen- 

tele, dar tocmai acâsta constitue 

caracterul gangrenelor diabetice 

de a fi superficiale, de a avea o 

tendinţă în a se întinde mai mult 

în suprafaţă de cât în adâncime, 

Şi în or-ce cas a nu coprinde ma: 

ximum de cât grosimea pielet. 

Ac6sta este o probă pâte că la 

diabetici, vasele de mic calibru 

sunt mai mult atacate şi prin 

urmare circulaţia periferică este 

care suferă ; şi de 6re-ce nutriţiu- 

nea tegumentelor depinde tocmai 

de aceste vase mică, de aceia gan- 
“ie. s4 grena îşi are sediul în tegumente 

Gangrenă diabetică, iar nu în părţile moi propriii gise. 

 



825 

Influenţa traumatismului asupra diabetului. 

In unele casuri traumatismul pâte să dea naştere unui diabet şi 

mai ales în următârele două circumstanţe. ! 

Cate o dată în urma leziunelor aplicate pe cranii, iar alte dăţi 

în urma, leziunelor aplicate pe o altă regiune. 

Şi mai cu semă în casuri de traumatism al craniului, autorii 

sai ocupat de apariţia diabetului. 

Fischer, care a făcut un studii forte interesant asupra acestor 

casuri patologice, a constatat că unul din primele fenomene observate 

în asemenea, circumstanţe, este poliuria, adesea, polidipsia şi presenta 

de zahăr în urină. 

Acest resultat al traumatismului nu este de cât reproducţiunea, 

cercetărilor experimentale ale luf Cl. Bernard. In adever, acest autor 

a arătat că, daca pe un animal (epure) facem o înţepătură în planşeul 

celui de al patrulea, ventiricul, între rădăcinele acusticului şi pneumo- 

gastricului, determinăm. forte repede (mai puţin ca o oră) zahăr în 

urina animalului ; o altă înţepătură făcută ceva mai sus, ne dă glico- 

suria, însoţită de poliurie; iar 0 alta, şi mai sus ne dă albuminuria. 

In casuri deci de traumatism pe cranii, apariţiunea zahărului în 

urină, nu se pâte atribui de cât unei contusiuni a acestei regiuni a 

encefalului. 

i în adevăr, cercetările recente ale lui Duret par că sunt în 

acord cu acestă opiniune, de 6re-ce în comoţiunile cerebrale experimen- 

tale, acest autor ar fi constatat un 6re-care grad de contusie a plan- 

şeului celui de al patrulea ventricul. 

In cât priveşte relaţiunea, ce există între excitaţiunea ventricu- 

laluf al patrulea şi diabet, calea nervosă este formată nu de pneumo- 

gastric, după cum ai sustinut uniă, ci de marele simpatic, după cum & 

bănuit deja Cl. Bernard şi după cum a probat Schift şi Moos. Căci aceşti 

autori ati demonstrat, că daca legăm pe o brâscă, toţi nervii simpatici 

cart merg la ficat, nu mai producem diabet la acest animal nică prin 

înţeparea, planşeului ventricular, nică prin excitatia electrică a măduvei 

spinărei. Ar fi cu alte cuvinte, o escitaţiune a simpaticului transmisă 

la, ficat prin cunoscuta sea ramură numită marele splachnic. 

Pe de altă parte alţi autori ati arătat că, acâstă excitaţiune a 

simpaticului se reflectă direct asupra ficatului, care singurul este j ca- 

pabil de a produce diabetul. Şi câ probă avem că: daca la o broscă 

ridicăm ficatul, singurul organ productor al zahărului, putem înţepa
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ventriculul al patrulea, fără, cu tote acestea, să determinăm diabetul, 

Pe de.altă parte, în urma intoxicaţiunei cu arsenic, celulele hepatice 

suferind degenerescenţa granulo-gres6să, rămân private de substanta 

glicogenă, aşa că şi în casul acesta înțepătura ventriculului al patrulea 

iarăşi nu dă naştere la diabet. 

Traumatismele indirecte precum : fracturele col6nei vertebrale, 

contusiunele violente ale toracelui şi abdomenului pot produce diabetul. 

Dar şi aci mecanismul este acelaş, adică că diabetul apare când vis 

cerele inervate de marele simpatie sunt mai mult sai mai puţin di: 

rect lezate. 

După Schiff, excitaţiunea ramurilor marelui simpatic care se 

distribue la aceste viscere, sunt capabile de a produce glicosuria şi 
diabetul. 

Este încă de dorit să se cerceteze casurile în cari contusiunile şi 

rănirile aplicate pe abdomen se însoțesc sai nu de apariţiunea, dia- 
betului; căci prin acesta sar arăta influenţa pancreasului contusionat, 
ştiut fiind că, şi acest organ are proprietăţi glicogenice. 

CHESTIONAR 
  

Influenţa diabetului asupra traumatismelor, Istoric, Leziuni. Discuţiuni. 
Gangrena diabetică. Observaţie proprie, 
Influenţa traumatismului asupra diabetului. Esperienţele lui Fischer, Cl. 

Renard şi Duret. Relaţiunea desvoltărei diabetului în urma traumatismelor apli- 
cate pe craniu, 

Rolul pneumogastricului şi al marelui simpatie dar mai ales al marelui 
splachnic în producerea diabetului. 

Rolul ce'l j6că ficatul în acâstă privinţă. Diferite esperienţe şi fapte clinice:



BOALELE ALTERAŢIUNELOR SÂNGELUI 

în raport cu traumatismul. 

Lecţia, RXĂI. 

Domnilor, 

In acestă clasă avem să studiem mai multe afecţiuni cari, prin 

natura lor, ne oferă multe manifestaţiuni fârte importante când se 

găsesc puse în raport cu trau matismele. 

Incepem dar cu 

1) Seorbutul, dintr'un vechiti cuvânt Saxon scarbock (ulcer al gu- 

rei) sai din scarb (b6lă), este o b6lă dobândită, constituţională, Ocasio- 

nată printr'o alimentare defectusă şi mai ales prin lipsa de vegetale 

prâspete. 

Dânsa se caracterisă prin alterațiuni profunde ale sângelui şi 

prin modificări organice aprope a tuturor elementelor constitutive ale 

corpului. 

In adevăr, plecând de la piele şi până la 6se, totul e pro- 

fauna alterat în scorbut. Astfel sub epiderm şi la rădăcina părului, 

apar echimose de mărimi diferite şi datorite unei extravasaţiuni a 

sângelui conţinut în capilarele din reţsua perifoliculară. Aceste extra: 

vasaţiuni, daii loc la tumefacţiuni gelatinose, moi, r&i' delimitate şi 

cu tendinţa de a se infiltra printre tesuturi. Aceste fenomene se pIo- 

duc în muşchi şi sub aponevrosele cei înconjră, din cari resultă o 

ramolire a fibrelor musculare, aşa că le putem forte uşor rupe cu de- 

getul. Aceste epanşamente apar şi sub periost şi pot provoca necrosa 

Gselor. Acelaş lucru observăm în articulaţii, unde. epanşamentul din 

serâse pote fi şi sanguinolent. Sinovialele, cartilagele şi extremităţile 

os6se, se ramolesc şi se infiltreză, de sânge. Pericardul, plevra şi cele- 

alte ser6se, pot fi copleşite de epanşamente ser6se şi extravasaţiuni 

sanguine. Mucâsele nasului, faringelui, laringelui, stomacului, intesti-
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nelor etc., sunt cu totul ramolite, îngroşate şi provăzute de plăci 

roşii, negre, pline de sânge spumos şi filant. 

Dar mai cu deosebire din partea gurei observăm modificaţiu- 

nile cele mai constante, căci mai nici o dată nu lipsesc. Este vorba 

de. stomatita scorbutică, caracterisându-se prin aceia că gingiile sunt vio- 

lacee, livide, umflate, fongâse, putând acoperi dinţii cu totul, cari se 

mişcă, sati cad cu desăvârşire. Mirosul gurei e infect. 

Cerebrul palid, pote fi sediul emoragiilor şi ramolismentului. Cor- 

dul mâle, atrofiat şi forte fragil. Ficatul cu degenerescenţa gresosă, 

ramolit şi cu echimose emoragice. Splina mare şi înbuibată de sânge. 

Rinichii sunt mai rar atinşi, chiar şi atunci când avem albumină. 

In sângele: scorbuticilor, apa este tot-deauna în exces (de la 779 

normal la 898), augmentaţie forte mare a fibrinei (de la 2 la 4); albu- 

mina de asemenea, dar întrun grad mai mic; cantitatea globulelor 

sângelui este enorm diminuată (de la 138 la 63), pe când numărul 

globulelor albe este mărit în mod considerabil. In fine, după Chalvet, 

în scorbut avem o demineralisaţiune forte apreciabilă a fibrei mus- 

culare. 

Din acâstă scurtă descriere, lesne putem deduce influența scor- 

butului asupra leziunelor traumatice. 

Boyer deja. observase că plăgile pe scorbutici se complică de emo- 

ragii primitive sai secundare, fapt constatat de toţi chirurgii de 

marină. 

De aci resultă că plăgile se repară grei, din causa emoragiilor 

ce se produc în burgeonii cărnoși. Reunirea prin prima intenţie e de- 

ficilă ; une-oră, plăgi în mare parte cicatrisate se desunesc, şi sal 

văzut, chiar vechi cicatrice desfăcându-se pentru a da naştere la scur- 

geri de sânge. . 

Plăgile scorbuticilor ai o tendinţă forte mare în a deveni ulce- 

r6se, fie aceste plăgi cât de mici şi provenite din cel mai uşor trau- 

matism. In fine, gangrena este iarăşi una din complicaţiunile frecuente 

ale plăgilor la scorbutici. 

In cât priveşte țesutul osos, substanţa sa după cercetările lui 

Giirt], este atinsă de o rarefacţiune forte mare, de unde resultă şi 

faptul constatat de toţi chirurgii, că la scorbutici consolidaţiunea frac- 

turelor suferă mare întârdiere şi se observă chiar şi distrugerea, calu- 

lui odată format. . 
II) Hemofilia. Bâlă caracterisată printr'o predisposiţie congenitală 

la emoragii spontanate sai provocate, oferă aprope aceleaşi fenomene 

anal6ge ca şi scorbutul. Aşa că simple mușcături de lipitori, aplica
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ţiuni de ventuse, seotere de dinţi, pot fi urmate de emoragii pe cari 

nu le putem opri şi sunt în stare să causeze mârtea individului. 

La emofilici, contusiunile cele mai uşore, şe însoțesc de vasie 

echimose şi epanşamente sanguine enorme. 

Aci ca şi în scorbut, la or-ce operaţie trebue să ne aşteptăm 

la emoragii primitive sati secundare din cele mai vedutabile, şi cari 

pot să apară chiar când cicatrisaţiunea este aprâpe terminată şi când 

ne credem în afară de or-ce accident. Şi numai graţie acestei predis- 

positiunt la emoragii, ne explicăm lipsa de consolidaţiune a fracture- 

lor, căci în focarul fracturei producându-se o emoragie considerabilă, 

presenţa sa întârzie sau chiar împedică, cu totul formațiunea calului 

0s0s, 
In fine, la emofilici, plăgile se reunesc forte grei prin prima in- 

tenţie şi ai tendinţa de a se transforma în ulcere, acoperindu-se de 

burgeoni cărnoşi cu aspect fongos, întocmai ca şi la scorbutică. 

III) Leucocitemia caracterisată printr'o augmentaţiune morbidă şi 

permanentă a numărului globulelor albe ale sângelui, prin micşorarea 

globulelor roşii şi desvoltarea escesivă a țesutului adenoid în unele 

organe, predispune într'un mod particular la emoragii multiple şi ade- 

sea fulgerătâre.: 

Ca şi în scorbut şi emofilie, plăgile la leucocitemici se însoțesc 

de o scurgere de sânge considerabilă şi adesea incoercibilă, aşa că sple- 

notomia, litotomia, talia, etc., sunt adesea urmate de emoragii mortale. 

Dar aceste efusiuni sanguine se produc chiar şi în urma celor 

mai mici operaţiuni ca incisiuni de abcese, paracentese, avulsiuni 

de dință, aplicaţiuni de ventuse etc. Şi aceste emoragii apar cu atât 

mal uşor şi sunt mai greii de oprit, cu cât bâla e mai înaintată, cu 

cât alteraţiunile sanguine vasculare şi viscerale sunt mai desvoltate, 

şi prin urmare cu cât cachexzia este ajunsă la un grad mai extrem. 

Leucocitemia, slăbind fârte profund organismul, țesuturile se 

vor bucura, de o fârte mică vitalitate şi deci reparaţiunea lor va fi 

forte dificilă; de aceia traumatismele se vor complica uşor de accidente 

inflamatorii şi septice, ca: peritonita, flebita supurată, flemon, sep” 

ticemii, colapsus etc. (Terrier). 

In ceia ce privesce acţiunea, traumatismului asupra leucocitemiei, 

Jacoud şi Labadie Lagrave, afirmă că pe lângă causele ce trebuesc nu- 

mă&rate în etiologia acestei bâle, intră şi traumatismele. 

Mosler pune între causele directe ale leucocitemiei, influenţa efor- 

turilor musculare violente, precum şi traumatismele aplicate pe 6se, 

Virchow a văzut acestă bolă apărând în urma unei fracturi a cOpsei,
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iar Gowers, în urma unui traumatism pe regiunea splenică, fapt 0b- 

servat şi de Velpeau. 

Unii însă susţin că aceste observaţiuni nu sunt cu totul con- 

vingătore şi că, întrun mare număr dintre ele, leucocitemia exista 

deja în mod latent; aşa că, traumatismul nu a făcut de cât să re- 

deştepte o bslă constituţională ascunsă, şi care nu aştâptă, de cât o 

simplă ocasiune pentru a se manifesta, (Terrier). 

Influența bâlelor acute asupra traumatismului. 

“omnilor, 

Influenţa b6lelor acute în raport cu traumatismele este de o 

importanță destul de mare după cum îndată ne vom convinge. Astfel: 

1) Turburările gastrice (Gastricism).  Acâstă, stare, care pote fi 

anteri6ră saii chiar determinată de traumatism, are o influență destul 

ae însemnată în special asupra plăgilor. Aşa: mai la toţă operații 

sat răniții cu turburări digestive, plăgile se însoțesc de o supuraţie 

ser6să, glerosă şi fetidă ; dinsa, pâte să se micşoreze saii chiar 'să dis- 

pară cu totul. Atunci suprafaţa plăgei se usucă şi ia un aspect palid; 

marginile sale se roşesc, se umflă şi devin durerse, iar burgeonii 

cărnoşi se turtesc. Intr'un cuvânt cicatrisaţiunea este suspendată, ba 

chiar se pote distruge în timpul duratei unor asemenea turburări 

"gastrice, cu tot caracterul lor timporar. 

De aceia, trebue să prevenim acestă stare pentru a evita efectele 

sale supărătore, şi numai în acest scop Verneuil, Paget şi chiar De- 

sault precum şi toţi chirurgii moderni ai principiul de a prescrie în 

ajunul operaţiei un purgativ şi o bae bolnavului, pentru a curăţi tu- 

bul intestinal precum şi tegumentele. 

II) Amigdalita acută are şi dinsa influenţă, vătămătâre asupra 

evoluţiunei traumatismelor în acest sens, că schimbă aspectul plăgilor 

“şi consistenţa, puroiului, şi se opune la cicatrisare. 

Bouchard a observat chiar inflamaţia focarului traumatic în 

timpul unei amigdalite, probabil de natură infecţiosă. 

Cat pentru angina, difterică, se ştie cu ce rapiditate câte odată 

plăgile sunt copleşite de pseudo-membrane: pe indivizii atinşi de 

acestă b6lă. 

III) Pneumonia nu lucrâză de cât ca o b6lă febrilă, şi deci pote 

une-orf să împedice procesul reparator al plăgilor, cu atât mai mult 

cu cât acestă bâlă pâte să aducă o slăbiciune profundă a organismului.
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Acalaş lucru se pote dice şi despre pleuresie, care în plus pare 

a avea o influenţă manifestă în a provoca supuraţia tumorilor lichide 

ale abdomenului ca kisti idatici, ovarică, hidronefrose etc. (Terrier), 

IV) Febrele eruptive. Scarlatina. Traumatismele chirurgicale pot 

provoca apariţiunea unei scarlatine, fie că plaga favoriseză în Mod 

particular penetraţiunea virusului în organism, fie că determină apa- 

rițiunea acestei b6le, care se găsia până aci în stare latentă. 

Deja, în 1858 G. S6e a atras atenţiunea asupra acestui lucru, 

prin observaţiunea unui cas de tracheotomie urmat de un eritem ge- 

ralisat cu totul analog cu scarlatina. 

In Englitera, Maunder, Sir James Paget şi Thomas Smith în 

1863 ai arătat acelaş lucru, că în urma, operaţiunilor de talie pe copii; 

a apărut scarlatina, şi anume de 7 ori în 43 operaţii, 

Este adevărat, că acâstă scarlatină post operatorie, are peri6dele 

mai scurte şi în general e mai benignă; câte odată însă se însoţeşte 

de simptome obscure, răi definite, şi bâla pâte să aibă o termina- 

tiune fatală. 

In timpul evoluţiunei scarlatinei, plăgile sunt influențate în răi: 

supuraţia se măreşte, aspectul se schimbă, cicatrisarea, este oprită 

sati nu se obţine de cât forte încet, chiar şi după dispariţiunea febrei 

eruptive. 

Mat mult, Sir James Paget a observat apariţiunea unui sfacel 

întins, în urma ablaţiunei unui kist dermoid al sprincenei la o fată 

ce suferise de o scarlatină gravă, dar de care se vindecase deja de 

o lună. 

Rugeola are o influenţa slabă asupra procesului reparator. Acelaş 

lucru avem şi pentru variolă, mai ales când e discretă. 

In casuri de variolă confluentă însă, mersul traumatismelor este 

influenţat, ast-fel: în peri6da, de invasie şi erupție, supuraţia se mic- 

şor6ză; pe când în peri6da de supuraţie, puroiul plăgei devine mai 

abondent, iar lizereul cicatricial până aci intact, se ulcereză. 

Cat priveşte faptul că înprejurul leziunelor s'ar produce o mai 

mare erupţiune de pustule variolice, acesta nu e constant. 

Febra tifoidă are influență vătămătore asupra procesului repa- 

rator al plăgilor. O simplă escepţie ar fi, şi acesta cu privire la le- 

ziunile țesutului osos. In adevăr, sa văzut casuri de vindecare a unei 

pseudo-artrose,. în cursul unei febre tifoie, care până aci era conside- 

rată ca, incurabilă, Acesta ar proveni, după Verneuil, că febra tifoidă 

ar avea o putere osteogenică, forte mare, mai ales la Gmeni tineri.
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Diferite stări fisiologiee pasagere şi traumatismele. 

1) Menstruaţiunea. [ăsând. la o parte unele fapte rară, unde 

menstruele ai părut a nu A modificat întru nimic mersul plăgilor, 

astăzi se admite ca 0 regulă, generală de a nu se întreprinde pici 0 

operaţie pe o femee în timpul menstruației. Şi acesta, din causă că 

menstruele de şi represintă expresiunea unei stări fisiologice, totuşi, 

unele femei în aceste momente, ai suferinţe mai mult sai mai putin 

mari, şi se găsesc într'o adevărată stare bolnăviciosă; şi ast-fel fiind, 

întregul organism se resimte şi putem observa chiar fenomene patolo- 

“gice la distanță. 

Menstruele deci vor avea 0 influenţă vătămătore asupra plăgilor, 

mai ales a celor abdominale, în acest sens. că congestiunea utero-ova- 

rienă, viind imediat după operaţie, pote să dea loc la emoragii, sau 

să exagereze predisposiţia inflamatorie a peritoneului şi ast-fel să com- 

promită operaţia. De aceia ne vom abţine de a practica. ovariotomii, 

isterectomii şi alte operaţiuni pe sfera genitală internă, pentru a pre- 

veni complicaţiuni regretabile. 

Influenţa traumatismului asupra menstruației, este încă şi mai 

mare. In adevăr, cercetările lui Verneuil şi Terrillon vorbesc îndestul. 

După aceşti autori, traumatismul pote să suprime regulele, iar alte 

dăţi să le provâce mai "nainte de timp saii să le întârzie apariţiunea. 

In primele două casuri, consecinţele sunt destul de seri6se, caci 

putem aveu ematocele uterine forte grave, sai cel puţin compromite: 

rea unei reuniri prin prima intenţie. Şi forte adesea, una din causele 

de nereuşită a fistulelor vesico vaginale şi perineorafiilor, este apariţiu- 

nea precoce a menstruelor. 

De aceia s'a stabilit că operaţiunile ce se practică pe vagin, uter 

şi anexele sale, precum şi acelea, pe rect, anus şi băşică, să nu se facă 

de cât după ce ai trecut cel puţin 7—8 zile de la încetarea men- 

struelor, principiu pe cate tot-da-una îl avem şi noi în vedere. 

II) Graviditatea. Discuţiunile ce s'aii făcut în acestă, privinţă ai 

fost numerâse şi Terrier împarte pe chirurgi în două clase: în opli- 

mişti şi pesimigti. 

Printre optimişti avem pe Gueniot, care susţine că la femeile 

gravide, leziunile traumatice evolu6ză întrun mod cu totul normal; 

probă consolidarea fraeturelor arătate de Malgaigne. 

Cu tote acestea, Gueniot face o reservă în ceia ce privesce trau- 

matismele zonei genitale ca perineii, anus, vulvă, ete., cari pot fi ur 

mate de accidente, fie din causa dificultății circulaţiunei ven6se, ce se
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află în aceste regiuni, fie din causa, edemului ce se desvoltă, fie în 

fine din causa albuminuriei ce posedă, unele gravide. De aci putem 

observa: trombusuri, emoragii abondente şi chiar mortale, din pricina 

rănirei venelor varicâse; flebite, limfangite, erisipel, gangrenă şi diferite 
alte accidente septicemice. 

In timpul stărei puerperale, plăgile, adaogă Gueniot, se repară 

forte bine, şi ca probă avem reunirile per primam a perineorafiiilor ce 

se fac imediat după facere. 

Pesimiştii, ca Verneuil, Le Fort etc., susţin cu totul din contra: 
că nu numai traumatismele sferei genitale, dar şi cele alte pot să se 

complice de diferite accidente, aşa că e mult mai prudent să nu între- 

prindem operaţiuni, mai ales în timpul puerperalităţei, când lochiile 

curgând pe plagă, pot împedica reunirea şi în plus să fie punctul de 
plecare al septicemiilor. 

Cât pentru influenţa, traumatismului asupra gravidităţei, acesta se 
pare, după observaţiunile clinice, că adesea nu determină abortul; 

probă numerdsele casuri de laparatomii petrecute fără accident. Şi 

aci iarăşi, se excepteză traumatismele directe ale organelor genitale, 

cu condiţie însă ca, oul sai fetul să fie deja bolnav, sait că uterul să 

fie într'o stare de iritabilitate particulară, fără de cari abortul nu se 

pâte produce. Totuşi, cea mai mare parte din chirurgi profeseză pru- 
dența, pentru a nu interveni în timpul gravidităței precum şi a stărei 

puerperale. 

CHESTIONAR 

Raportul traumatismelor cu scorbutul. Definiţia şi caracterele scorbutulul. 

Leziunile anatomo-patologice şi în special ale sângelui. Consecințe clinice în ceia 

ce priveşte emoragiile, evoluţia plăgilor şi a fracturelor. 

Hemofilia. Caractere şi consecinţe anal6ge cu scorbutul. 

Leococitemia. Caractere. Opinia lui Terrier şi alţi -autori relativ la acţiunea 

traumatismelor. N , i , | 

Bâlele acute şi traumatismul. Gastricism, amigdalita, pneumonia, pleuresia, 

febrile eruptive etc. | , 3 , 

Stările fisiologice pasagere şi traumatismele, Menstruaţia, Graviditatea; opti- 

miştii şi pesimiştii.



STĂRILE FISIOLOGICE PERMANENTE ŞI TRAUMATISMELE 

Lectia AXăII. 

Domnilor, 

In acâstă clasă introducem bătrâneţea care din nenorocire nu e 

pasageră ci permanentă şi continuă anunţăndu-ne sfârşitul vieţei. 

Bătrâneţea. Periddă a vieţei răi limitată, este caracterisată, 

după Charcot, prin atrofia elementelor anatomice şi a organelor, însoţită 

şi de diferite leziuni şi degenerescenţe patologice a țesuturilor, precum : 

degenerescenţa calcară a cartilagelor, a tend6nelor şi chiar a, celulelor 

cerebrale ; degenerescenţa ateromatâsă a sistemului arterial şi atrofia 

sistemului venos, după Verneuil. Pe lângă acesta, mai avem degene- 

rescențe gres6se şi sclerâse a viscerelor ; atrofia, senilă a rinichilor, dând 

nefrita, intersticială ; ipertrofia cordului, einfisemul pulmonar şi ipertrofia 

prostatei la bărbat. Şi tote aceste alteraţiuni vor fi pe atât mai accentuate 

cu cât individul a fost sub dependinţa unor diatese. 

Unii din bătrâni sunt slabi, uscați şi vioi, iuţă; pe când alţii sunt 

graşi şi greoi. Primii oferă mai multă resistenţă la traume, pe când 

cei-lalţi mai puţină ; acesta, însă nu în mod absolut şi fâră escepţiune, 

mai ales când e vorba de sexe; căci s'aii văzut femei bătrâne grase, 

resistând mult mai bine la afecţiuni medicale saii chirurgicale, de cât 

unii Gmeni băţrâni, slabi etc. 
Or cum ar fi, experienţa a probat că leziunile ţraumatica ale bă- 

trânilor se repară forte încet sai chiar de loc; plăgile se transformă 

în ulcere, iar reunirile prin prima, intenţie se pot desface forte uşor. 

Dar şi aci avem multe escepţiuni, căci fârte adesea sai obţinut reu- 

niră primitive pe bătrâni de 70 şi chiar de 80 ani, putându-se practica 

cu cel mai mare succes pe denşii şi chiar laparotomii. 

Şi relativ la acest punct, îmi cer voe a vă relata în scurt că, 
prima, ovariotomie ce am făcut, a fost tocmai asupra unei femei de 

65 ani, numită Anastasia Vasilescu, din Câmpina. Şi pentru a vă face
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v idee de toleranța organismului acestei femei cu tâtă virsta sa, îna- 

intată, vă dai dimensiunile abdomenului cari erai de 1] metru şi 45 

centimetri în dreptul lombelor şi ombilicului, iar de 73 c.m. de la 

apendicele xifoid la pubis. Dar pe lângă acesta, bolnava mui avea şi 0 

enormă ernie ombilicală, aşa că abdomenul forma o tumoră atât de volu- 

min6să în cât bolnava nu putea sta de câţ în posiţia orizontală; şi 

chiar în acâstă posiţie, dânsa.era. silită să'şi susţie pântecele cu un lung şi 

larg cearşaf. Era aprâpe un an de zile de când bolnava nu se mai dăduse 

jos din pat. Ei bine, cu totă etatea înaintată şi volumul enorm al abdo- 

menului am operat acâstă femee la 6 Septermbre 1887. La operaţie 

am scos 4 litruri de lichid din cavitatea peritoneală şi 20 litruri de 

lichid chistic. Estragerea kistului n'a fost uşâră, căci avea o mulţime 

de aderenţe, dar pe cari distrugându-le, am reuşit să scot kistul în 

totalitatea, lui, care a cântărit 2 kilo şi 400 grame. Operația a durat, 

2 ore şi 1. 
Vedeţi dar cât de grei era atinsă acestă bolnavă de 65 ani şi 

la ce operaţie dificilă a fost supusă, şi totuşi, nu numai că operaţia 

a reuşit pe deplin, dar şi reunirea plăgei sa obţinut în cea mai per- 

fectă primă intenţie, căci, ridicându-se pansamentul după 8 zile, nu 

s'a găsit absolut cel mai mic punct superficial care să fi avut o pică- 

tură de puroii 1). 

Un alt exemplu de operaţie pe bătrâni este Andrei Grădinaru, 

de 80 ant, care a intrat în serviciul mei la 24 August 1892, suferind 

de un epitelioma enorm al buzei inferi6re. 

Din antecedentele sale reese că fiind tenăr a avut aprope un an 

febră palustră. N'a suferit nici de sifilis nici de reumatism. Fumeză 

tutun încă de când era copil. 

Ca stare presentă nu găsim nimic, de cât artere ateromatâse. 

Bola dateză de acum 8 luni în urma unei tăeturi cu briciul, după 

care a urmat o mică tumâre ca 0 bâbă de porumb care, treptat mă- 

rindu-se, a început să se ulcereze, sunt acum două luni. Buza infe- 

riâră în totă grosimea şi înălțimea sea e aprâpe cu totul distrusă, co- 

pleşită fiind de epiteliomul ulcerat, nerămăn€nd de cât o porţiune să- 

nătosă de câte un centimetru la fie-care comisură. 

Ei bine, acest b&trând de 80 ani a fost cloroformisat şi supus 

unei operaţiuni forte penibile care a durat mai mult ca o oră, de 

Gre-ce, după ridicarea tumorei, am căutat să confecţionez lambourt 

noui dar fără 0 reuşită deplină. Pentru acâsta am fost silit să apropii 

ÎN a 

1) Observaţia acâsta e pe larg descrisă în „Buletinul societăţei de medi- 

cină“ din Bucurescl, anul |, din 1887—88, pag. 28—37,
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cu forţa marginele incisiei, aşa că orificiul bucal se astupase aprope 

cu totul, nepermitend nici chiar introducerea micului deget. 

Şi cu tâte acestea aţi vădut că reunirea per primam s'a obţinut 

în modul cel mai perfect, iar acum orificiul bucal a revenit aprâpe în 

starea lui normală. 
Iarăşi pe un bătrân de 65 ani, Ion Nicolae, am practicat în lulie 

31 anul acesta 1892 talia ipogastrică scoțând un calcul de cel mai 

mare volum posibil, având ca dimensiuni: în sens vertical 5!/2 c.m,, 

tr. 41 c.m., iar grosimea 21k c.m. 
Succesul a, fost cu totul satisfăcător, de re-ce atât în timpul 

cât şi după operaţie n'a survenit nici un accident, aşa că adi bolnavul: 

e cu desăvârşire vindecat, 
Şi pentru a vedea cât de labori6să a, fost operaţia, represint aci 

în fig. 35 desemnul calculului în mărimea lui naturală. 

Din tâte acestea şi o mul: 

ţime de alte esemple, resultă în 

mod evident că bătrâneţea este 

încă susceptibilă pentru or-ce ope- 

raţie, cu condiţie însă să avem 

aface cu o bătrâneţe fisiologică 

iar nu patologică. Cu alte cu- 

vinte, pe lângă etatea înaintată 

să nu se mai amestece de cât 

cel mult o stare ateromatâsă se- 

nilă, iar nu şi alte leziuni orga: 

nice a diferitelor diatese. Şi toc- 

mai acesta e şi causa că nu toti 

bătrânii suportă şi duc la bun 

sfârşit operaţiile chirurgicale. 

In or-ce cas însă, trebue să 

fim cu multă băgare de s6mă 

către aceste persâne; şi lucrul de 
care trebue să ne temem la bătrâni, luând în consideraţie alteraţiunea 

vaselor şi degenerescențele viscerale, va fi: emoragii primitive sai 
secundare, precum şi diferite inflamaţiuni acute în organele centrale şi 

în special a pulmonilor ce constitue mârtea naturală a bătrânilor. 

Pe de alta, lipsa de vitalitate a ţesuturilor, ne esplică facilitatea 
cu care apare gangrena nu numai în regiuni strânse cu bandage, dar 
chiar şi în puncte ce nu suferă de cât singura greutate a corpului, şi 
ca, probă, desele decubite ce apar aşa de uşor pe bătrâni. 

Şi din acâstă causă de degenerescenţă şi atomie, plăgile la b&-   

Fig. 35 
Calcul vesical, mărime naturală,
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trâni se complică de limfangite, erisipel, inflamaţiuni difuse, flegmâne 
superficiale sai profunde, luând repede caracterul gangrenos. 

Totuşi însă, adesea suntem siliţi să intervenim pe bătrâni, mai 
ales când e vorba de operaţiuni de urgenţă; şi în acâstă privință, ope- 
raţia de ernie strangulată, pare a fi destul de suportată de bătrâni, 

esceptând totuşi complicațiile viscerale ce pot surveni din partea ri- 

niehilor, ficatului şi plămânilor, ba chiar şi diferite turburări cerebrale. 

Conclusia este că trebue cu multă atenţiune să examinăm pe un b&- 

trân, şi să ne înconjurăm de mari precauţiuni antiseptice şi igienice, 

insoţindu-le de un tratament general reconstituant mai *nainte şi după 
intervențiune. Să căutăm ca operaţia să nu ţie mult şi să fie însoțită 

de cea mai mică perdere de sânge posibilă. Nu vom interveni deci de 

cât în casuri de urgenţă şi vom prefera amputaţiile în locul resec- 

țiilor; operaţii pur curative în locul celor radicale; ne vom mărgini 

cu alte cuvinte, în a face o simplă kelotomie pentru a scăpa viaţa 
individului, lăsând la o parte cura radicală de ernie. 

Influența. raselor. Acâsta e o chestiune fârte grei de resolvat. 

S'ar părea însă că rasa n6gră şi gălbenă ar resista mai mult la trau- 

matisme şi nu ar suferi de complicaţiuni septicemice, Cu tâte acestea, 

la negrii, tetanosul se observă forte des. 
Se susţine iarăşi că în Englitera ovariotomiile reuşesc mai lesne 

ca în cele alte ţări ale Europei, din causă că la Anglo-Saxoni perito- 

neul este mai tolerent şi mai puţin apt pentru a se inflama. Dar aces- 

tea sunt mai mult ipotese. 

Totuşi, sunt unele bâle proprii ce se observă pe anumite rase: 

ast-fel pe negrii, în urma celor mai uşore iritaţiuni pe membre, . se 

desvoltă ulcere ale gambelor cu tip special şi caracter fagedenic, 

numite ulcere de Mozambic şi Cochiuchina etc. 

Pe de altă parte ştim că, elefantiasul arabic nu 'şi datoresce acest 

nume de cât tocmai că se desvoltă pe acâstă rasă ce locuesce ţările 

calde, etc. etc. | 

Leziunile traumatice şi țesuturile bolnave. Ce se întelege prin- 

trun ţesut bolnav, se într6bă Terrier ? 

Un tesut este bolnav, r8spunde acest autor, când dânsul se află, 

modificat, fie întrun mod temporar, ca în urma alteraţiunelor infla ma» 

torii, fie în mod permanent, ca în urma unor alteraţiuni numite can- 

cerâse de esemplu. ! 

Mai 'nainte de a intra în studiul acestei chestiuni, ar trebui să 

arătăim în mod clar caracterele, precum şi limita unde se sfârşeşte in- 

flamaţia acută şi începe cea cronică. Dar acest studiă, de o impor- 

35,809. — Pat. chirurg. Dr. Z. Kiviae, 
29
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tanţă netăgăduită, nu numai că aparţine anatomiei patologice pure, 

dar până acum încă nu i sa dat o rezolvare definitivă. 

Cu t6te acestea, din punctul de vedere clinic şi în vederea, înles. 

nirei studiului nostru, putem da următorele consideraţiuni : 

Inflamaţia, acută, caracterisată prin congestiunea vaselor, prin 

staza sanguină şi transudarea serosităţei sângelui în ţesuturi, are o 

limită, după care dânsa tinde în mod iresistibil de a readuce în starea 

normală țesutul inflamat, formând ceia ce se numesce estitulio ad 

întegrum. 

Când însă cu tote silințele depuse de organism, precum şi de 

mijlocele terapeutice, scopul acesta nu se îndeplineşte; când întregul 

exces nutritiv desvoltat în timpul inflamaţiei acute pentru restabilirea 

țesutului, rămâne absolut fără nică un resultat; când diferitele cause 

interne organismului, ca diatezele şi bâlele constituţionale, se opun 

energic pentru ajungerea la scopul dorit, atunci organul sati țesutul 

rămâne într'o stare continuă de b6lă; atunci dânsul nu mai pâte re- 

veni la sţarea sa fisiologică anteridră, căci de aci înainte începe infla- 

maţia cronică care 7] va menţine pote pentru tot-deauna într'o stare 

de inferioritate, într'o stare bolnăvici6să, 

Inflamaţia cronică nu diferă aprâpe întru nimie de cea acută, 

căci şi aci vom găsi aceleaşi simptome esenţiale ca durere, căldură, 

roşiaţă şi tumefacţie, dar întrun grad mult mai limitat, din causa 

micşorărei de intensitate sai a diferitelor alte cause cu totul inerente 

economiei — diatezele. Căci trebue ştiut, că daca une-ori inflamaţia cro- 

nică succedă unei inflamații acute, de multe ori însă dânsa îmbracă d'a- 

dreptul caracterul cronic. Şi nu avem atâtea esemple de inflamaţiuni 

cronice pe tubereuloşi, serofuloşi, sifilitici ete. ? Şi pentru a nu lua 

de cât un exemplu, vom menţiona adenitele tubereul6se, scrofulo-sifili- 

tice sai erpetice, unde inflamaţia d'a dreptul începe prin a fi cronică, 

saii urmâză imediat unei stări inilamatorie acute. 

Dar pentru ce am făcut acâstă digresiune ? 
Pentru a ajunge la următârele fapte clinice de cea mai mare im- 

portanță în chirurgie şi anume: 

1) Că inflamaţia acută caracterisându-se printr'o congestie vascu- 

lară, printrun aflux mare de sânge, constitue o stare de iperemie a 

organului, fie printr'o desvoltare exagerată de vase principale ca artere 

saii vene, fie printr'o simplă turgescenţă saii plenitudine a vaselor de 

mic calibru ca de exemplu capilarele. 

Dar şi întrun cas şi în altul care va fi consecinţa? Că opera- 

țiunile chirurgicale sau traumatismele accidentale aplicate pe nişte 

asemenea ţesuturi, se vor complica, cu cea mai uşră înlesnire de emo-
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ragii, flebite, infecţiuni purulente, limfangite supurate etc. etc. de re 

ce, lucrând în ţesuturi deja inflamate sai chiar numai predispuse la 

acest proces morbid, totul e preparat mai dinainte pentru or-ce com: 

plicaţie operatorie. e 

De aceia, astă-di principiul e stabilit că, afară de casuri urgente, 

să evităm operaţiunile pe organe coprinse de inflamație acută, căci 

daca reunirea prin prima intenţie nu se pâte obţine şi prin urmare 

tâte operaţiile de autoplastie ca perineorafiile, palatoplastiile, fistulele 

vesico vaginale etc. rămân întreprinderi fără succes putând avea chiar 

sfacelarea, lambourilor, dar încă trebue să ne temem şi de emoragii cari 

câte o ată dacă nu sunt mortale, cel puţin ne oferă o gravitate din 

cele mai mari. S'a vădut în adevăr operaţia de amigdalotomie însoţin- 

du-se de emoragii înspăimântătâre, tocmai din causă că sa tăiat aceste 

organe fiind coprinse de inflamație acută. Dar cui nu i sa întâmplat 

ca Geschidând un panariţii în culmea periddei sale inflamatorii şi să 

nu fi observat o scurgere de sânge în masă, câte o dată destul de 

îngrijitâre ? 

Şi pe lângă multele casuri ce am observat, daţi'mi voe a vă re- 

lata în câte-va cuvinte şi pe următorul, care priveşte pe individul 

Florea Teodorescu, de ani 30, de profesie vizitiu, intrat în serviciul 

mei la 16 August 1891. 

Acest bolnav suferia de un hematocel al tunicei vaginale din 

partea, drâptă. A avut în mai multe rânduri blenoragie complicată, de 

epididimo-orchită drâptă, în urma căria, testiculul a r&mas mare ca un 

oă de găină, indolent însă dur. Cu 5 dile înainte de a intra în spital, 

agică la 11 August, fiind călare pe cal, şi-a apucat testiculul între şia 

şi c6psă, când a simţit o durere din cele mai violente, ceia ce "l-a şi 

silit a descălica imediat. A doua gi durerile ai devenit mai mari, iar 

serotul fu coprins de o roşiaţă şi tumefacţie destul de simţitâre puind 

pe bolnav în imposibilitate a se da jos Gin pat. Durerea, roşiaţa şi 

umflătura crescând mereă, fu nevoit a intra în spital. 

Aci ni se presintă cu scrotul forte tumefiat, roşiu, dureros şi cu 

venele superficiale enorm desvoltate. Diametrele tumorei sunt: 37 cm. 

circonferinţa; 20 cm. în sens vertical şi 82 cm. de la rădăcina peni- 

sului în jos. _ _ 

La 21 August, starea inflamatorie acută luând proporţii mari, 

iar temperatura menţin6ndu-se la 395, fac deschiderea tumorei în partea, 

sea cea mai culminantă, când scot o cantitate enormă de sânge ame- 

stecat cu puroiii. In acelaş timp însă, o emoragie forte mare apare din 

buzele plăgei, emoragie pe care nu "mi-a fost posibil a o opri de cat 

după ce am aplicat 4 suturi emostatice, iar restul buzelor cauteri.
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sân:lu'] cu ferul roşu. Şi acâsta numai din causa stărei inflamatorie 

acute de care era coprins scrotul. 
Flegmânele acute şi în sperial cele difuse, ne presintă complica- 

ţiuni anal6ge, lucru care deja atrăsese atenţiunea lui Velpeau, Boyer, 

uutorii compendiului, iar acum în urmă atenţiunea lui Verneuil pe 
care îl audiam în clinicele sale pe cari le urmam în 1885, sfătuindu-ne 

ci, în deschiderea acestor inflamaţiuni, să întrebuințăm termo-cauterul 

în locul bisturiului, daca voim să prevenim emoragiile grave ce pot 

surveni. 

Şi acestă practică mi se pare cu atât mai logică cu cât prin- 

trânsa facem mai multe lovituri de o dată: a) prevenim emoragia; 

b) distrugem microbii; c) ne opunem la auto-inoculaţia — vasele fiind în- 

chise prin eschare determinate prin ferul roşu şi d) înlocuim incisiu- 

nile multiple sângerânde, scutind ast-fel organul de gangrena la care e 

predispus în urma copleşirei sale de o inflamație acută. 
II) Acelaş lucru putem observa pe organele coprinse de inflamație 

cronică, căci aci țesutul scleros ce copleşeşte părţile profunde, încon- 

joră de jur împrejur vasele cari o dată deschise, rămân în acâstă stare 

fără a avea putinţa de a se contracta, şi prin urmare emoragia, este 

inevitabilă, ba încă câte o dată destul de seri6să neputând aplica pensa, 

emostatică şi Geci nici legătura. 

Dar pe lângă acestea, țesuturile. cronic inflamâte fiind infiltrate 

dupe Cornil şi Ranvier, de un ţesut embrionar, numit de Germani 

sarcom inflamator—şi care, fie dis în parantesă nu e de cât acumula: 

țiune de microbi—pe lângă că împeâică nutriţiunea celulelor, fie prin 

compresiune sai toxine, despre cari deja am vorbit, Q6nsele devin 
cu totul inapte pentru o reunire imediată din causa impregnaţiunei 

microbilor. d 

Şi acâsta este causa că reunirea prin prima intenţie a plăgilor 

operatorii, mai nică o dată nu reuşeşte pe un organ cronic inflamat. 
Ce să mai dicem de operaţiunile făcute pe cicatriţe vechi unde 

cu toţe silinţele depuse, drept răsplată avem descuragiarea când vedem 
munca nostră distrusă, iar desperarea bolnavilor crescută ? Şi cel mai 
nenorocit exemplu îl avem în fistulele vesico-vaginale, recto-vaginale, 
în perineorafii unde, daca la prima dată operaţia n'a reuşit, apoi să 
fim aprâpe siguri că or-câte vom face, nu vor reuşi mai mult; căci din 
ce în ce lucrând pe cicatriţe vechi, lipsite de vase: şi prin urmare de 
viaţă, ele devin incapabile de or-ce reunire. Şi este socotesc absurd 
a face operaţiuni numerâse pe cicatrice, precum am avut ocasia să 
văd în timpul internatului mei pe un chirurg făcând a 14-a 6ră ope-: 
raţiunea de fistulă vesico-vaginală, absolut fără nici un succes.
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Conchidem dar că operaţiunile său traumatismele aplicate. pe or- 

gane inflamate în mod acut sai cronic, sunt susceptibile dea se com- 

plica de o mulţime de accidente, unele mai grave de cât altele. 
Am mai putea adăoga încă că, nişte asemenea intervenţiuni fă- 

cute pe ţesuturi cronic inflamate, nu numai că pot redeştepta o stare 

acută, dar pot provoca şi ruperea organului, care fiind sub influența, 

acestei stări morbide, elementele sale devin Ge o friabilitate escesivă. 
Şi cine nu ştie câtă dificultate avem de a aplica un punct de sutură 

pe un uter, rinichi, ficat sai splină când sunt coprinse de inflamație 
cronică, ceia ce le face să se rupă cu cea mai mare uşurinţă ? Și ia- 

răşi câte casuri nu se observă în urma unor neînsemnate trauma- 

tisme aplicate pe ficat sai splină cronic inflamate şi când aceste or- 

gane se rup cu cea mai mare înlesnire, din causa inflamației cronice 

de care sunt coprinse ? 

Pentru a termina studiul traumatismelor, luat din punctul de 

vedere general, ne rămână a trata ultima chestiune şi a nume a me- 

iului în care se găseşte rănitul, precum şi influenţa ce o are asupra 

traumatismelor. 

Dar acesta formeză un punct cu totul special de igienă, r&măind 

bine stabilit că pe cât acest mediu va fi în condițiuni mai bune, pe 

cât va fi mai lipsit. de germeni infecțioşi, şi atunci neapărat evolu- 

țiunea traumatismelor accidentale saii provocate se va efectua în mod 

mai natural şi fâră nică o complicaţie. 

De aceia, când va fi vorba de a practica vre-o operaţie, vom lua 

cele mai rigurse precauţiuni antiseptice atât pentru a distruge mias- 

mele aflate în aerul din sala de operaţie, cât şi pentru a distruge. mi- 

crobii aflaţi pe noi înşine. Pentru acâsta vom uza de pulverisaţii fe- 

nicate sai creolinate, iar mâinele nâstre şi instrumentele vor fi bine 

spălate cu sublimat. | 

Vom căuta în fine, ea tot-d'a-una sd păcătuim prin esces de pre- 

cautiună de cât prin lipsă. Căci trebue bine să fin convinşi că or-căl 

de mult pi se pare că am face pentru amtisepste, nică o dată mu ta fi 

destul. Și numai ast-fel vom putea lupta cu bun succes asigurând 

reuşită operaţiei, iar printiinsa; scăpând viaţa bolnavilor, cari precum 

am v&dut, mai tot-d'a-una sunt diatesică ; şi daca antisepsia se neglijeză, 

atunci la, sigur intervenţiunile n6stre vor fi compromise, Iar celor ce 

obiectâză că cu tâtă antisepsia survin casuri de nenorocire, şi deci nu 

cred în măsuri rigurâse, acelora le vom răspunde că e mai bine să ne 

smirăm cum a putut muri bolnavul, de cât să ne air cum a puluit 

să scape!
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Pe lângă multele: condițiuni ce vom avea în vedere în conducerea 

unui operat, nu trebue să uităm a favorisa în orce mod îndeplinirea 

regulată a funcţiunilor întregului organism, 

Ast-fel, atenţiunea n6stră va, fi fixată asupra tutulor condiţiunilor 

exteridre, a modului de vieţuire a bolnavului, a obiceiurilor sale, mer- 

gând până a menaja chiar cele mai mici lucruri. Căci în asemenea ca- 

zuri bolnavul, dice Van Buren, trebue să fie considerat ca. o maşină, 

şi ca atare s%l punem în condiţiunile cele mai avantagi6se pentru ai 

permite să dea cea mai mare sumă de travaliii. Vom căuta deci săi 

procurăm un aer curat, însoţit de lumină şi căldură solară suficientă. 

Particularităţile constituţionale precum şi obiceiurile vechi ale unui 

individ care a suferit o operaţiune chirurgicală, trebue să formeze tot- 

dWa-una obiectul unui examen atentiv din partea chirurgului. Hrana, 

bolnavului, băutura sa obicinuită, orele sale de repaos, până şi chiar 

acelea, în care el este obicinuit a'şi satisface trebuinţele naturale, tre- 
buesc respectate, neapărat, pe cât circumstanţele vor permite. Pe lângă 

acestea nu trebue să perdem din vedere şi influenţa ce exercită mo- 

ralul asupra funcţiunelor organismului, căci Cl. Bernard a arătat că o 

emoţiune vie, precum afiarea unui pericol turbură temperatura normală 

a corpului; pe câtă vreme speranţa şi preocupaţiunile vesele ai un 

efect stimulant şi grăbeşte mersul către vindecare. Deci vom căuta să 

depărtăm frica, temerea şi diferitele griji cari scad moralul, silindu-ne 

pe cât posibil săi inspirăm speranța, încrederea, şi diferite ştiri de bun 
augur. 

Şi acesta este aşa, de adevărat în cât forte adesea, am constatat 

că în dilele de Duminecă şi sărbători când visitele sunt permise în 

spital, unii bolnavi ne oferă ascensiuni de temperatută care nu recu- 

n6şte altă causă de cât emoţiunea, ştirilor triste aduse de prieteni sait 

rude; or o depărtare de regim resultând din diferite alimente sati bău- 

turi aduse pe furiş de visitatori. 

Dar pe lângă acestea, rolul precauţiunilor antiseptice este mai 

pre sus de tote, lucru de care sunt sigur că aţi rămas convinşi din 

studiele deja făcute precum şi din cele ce vor urma. 

CHESTIONAR 

Bătrâneţia. Caractere şi leziunile anatomice. Relatiunile sale cu trauma- 
tismul. Diferite observaţii ale autorului. 

Influența raselor şi bâlele lor speciale. Traumatisme'e în raport cu ţesu- 
turile inflamate în mod acut şi cronic. Ce se înţelege priu inflamație acută şi 
cronică? Caractere. Consecințe practice; exemple. | 

Influenţa mediului ambiant în raport cu traumatismul. Precauţiuni. Cre- 
dinţa autorului. Respectarea obiceiurilor bolnavului. Evitarea noutăţilor triste 
şi inspectarea vizitatorilor. 

 



CAP. III. 

LEZIUNILE TRAUMATICE IN PARTICULAR 

Lecţia XXĂIII. 

Domnilor, 

După ce am studiat cu tote detaliile cuvenite raporturile reci- 

proce ce există între traumatisme şi diateze precum şi b6lele constitu- 

ționale, ne r&mâne a studia în parte traumatismele, şi a vedea dife- 

ritele leziuni ce produc pe anumite organe şi cu anumite instrumente. 

Vă aduceţi aminte, domnilor, că or-ce leziune traumatică nu pote 

fi produsă de cât prin trei feluri de agenţi: mecanici, fisică şi chimică. 

Vom începe deci prin 

Leziuni traumatice provenite în urma agenţilor mecanică. 

In acestă mare clasă intră: 

1. Contusiunele. 

Acestea sunt leziuni traumatice produse prin instrumente bonte 

numite contondante cari, după Littr6 şi Robin, sdrobesc şi rup ţesu- 

ţurile fără a le tăia sai întepa. 

Dar aceste instrumente, după cum deja am arătat, pentru a pro- 

duce leziunile numite contusiuni se cere: 1) să se aplice pe organe cu 

cea mai mare parte din suprafata lor şi 2) să lucreze prin presiune. 

Contusiunile sunt caracterisate de autorii clasici prin acesta că, 

or cât de mari ar fi alteraţiunile şi sdrobirea, ţesuturilor, pielea, însă, 

tegumentele, rămân tot-da-una intacte. Iar când acâstă ultimă condi- 

tiune lipseşte, când adică tegumentele nu mai sunt integre, atunci le- 

ziunea, iese din cadrul contusiunelor pentru a intra în acela al plăgilor.
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Verneuil însă dă, o definiţie care de sigur este tot aşa de concisă 
ca şi practică daca nu chiar mai ştiinţifică de cât or care alta. 

Acest autor, luând ca bază soluţia de continuitate, adică diereza, 
şi studiind modul producţiunei sale, dă următorea definiţie a contu- 
siunei: O leziune traumatică în care diereza este produsă prin presiune 
şi se însoţeşte de atrițiune sai, sdrobire în punctul rănit. 

Prin acesta, contusiunea se deosibeşte de tâte cele alte feluri de 
traume: căci în plăgile prin smulgere, rupere, instrumente tăi6se or 
înțepătore, soluţia de continuitate saii diereza se produce printr'o forţă 
care trage, smulge, rupe, secţion6ză sai numai depărtâză țesuturile, 
fără însă să le sdrobâscă şi să le altereze printi”o presiune forte ca 
în contusiuni. 

Noi admitem definiţia lui Verneuil menţinend însă integritatea, 
tegumentelor. Deci vom dice: 

Prin contusiune înţelegem leziuni traumatice, unde diereza, Zesutu- 
rilor e produsă prin presiune, lăsând însă tegumentele cu desăverşire 
intacte; şi acesta or-care ar fi gradul de atrițiune sai sdrobire a or- 
ganuluă. 

Este bine înţeles că leziunile în contusiuni vor depinde de vo- 
lumul și viteza de care va fi animat corpul contondant. De aceia une- 
ori ne vom găsi în faţa unei sdrobiri complete a unui membru, pe 
când alte dăți nu vom constata de cât o simplă percusiune sai lovi- 
tură. In casul I, presiunea determinată de volumul şi vitesa, corpului 
contondant, a învins cu totul or-c6 resistenţă a ţesuturilor; pe când 
în casul II, sa mărginit pur şi simplu numai îna depărta, a condensa 
tesuturile fără nici o diereză sai strivire. De aci şi deosebirea între 
0 contusie unde diereza fie chiar în gradul cel mai mic dar tot există, 
ŞI compresiune, unde integritatea anatomică a organelor se menţine, 
deci lipsă de diereză. Şi când compresiunea e împinsă prea departe, 
leziunile sale sunt cu totul diferite de diereza contusiunei, căci aci 
alterațiunea e produsă prin sârobire, pe când în compresiune, prin sus- 
pendarea, lichidului nutritiv şi nervos. 

Am dis că corpii contondenţă pentru a produce o contusie, lu- 
creză, prin presiune. Dar presiunea, ca, să se efectueze are trebuinţă de 
două elemente indispensabile : un punct de sprijin şi o putere. 

Punctul de sprijin pâte fi exterior sai interior organismului pre- 
cum de asemenea, pote fi simplu sai multiplu. 

Este exterior şi simplu când de esemplu corpul nostru fiind în 
mișcare, se isbeşte de un corp solid, resistent şi fix; ca o casă, un 
zid, o piatră etc. Dânsul este interior, când din contra, corpul nostru
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aflat întwo posiţiune fixă, este isbit de un alt corp pus în mişcare, 

ca o piatră, baston, ciomag etc. 

Punctul de sprijin pote să fie dublu sait multiplu, ca în casul 

de contusiune a abdomenului, unde primul punct e representat prin 

părţile moi, iar al doilea prin scheletul colonei vertebrale, pe care păr- 

țile moi isbindu-se, se pot forte uşor distruge. 

Velpeau a stabilit următârele două legi cari prezidă la mecanismul 

contusiunelor : 
1) Contusiunea este în raport direct cu resistenta, punctului de 

sprijin şi cu vitesa saii puterea de mişcare ce produce traumatismul. 

Adică că, cât un ţesut va resista mai mult, cu atât contusia va fi mai 

forte, vitesa, fiind aceiaşi. De esemplu: sistemul osos o dată învins, 

va, suferi traumatisme mult mai mari de cât tegumentele, cari nu ai 

proprietatea de a resista aşa de mult ca 6sele, 

II) Contusiunea, este în raport invers cu resistența ţesuturilor. 

Adică : țesuturile mai puţin solide se vor sdrobi mai grei de cât cele 

mat solide. In adevăr, de multe ori putem constata alteraţiuni profunde 

şi forte multiple ale unui organ, precum de esemplu fractură cominu- 

tive, pe când tegumentele ce sunt țesuturi mult mai puțin solide ca 

6sele, vor r&mâne cu totul intacte. 

Şi esemplul cel mat demonstrativ îl avem în accidentele de drum 

de fer, sai trecerea, rotelor unei trăsuri peste un organ 6re-care, unde 

constatăm sărobiri colosale de membre cu fracturi cominutive ale 6- 

selor, şi cu tote acestea părţile moi, dar mai ales tegumentele sunt cu 

totul intacte. Acelaş lucru îl vom vedea şi în plăgile prin armă de foc, 

mai ales în urma proectilelor de calibru mare ca spargerea obuzelor. 

Din aceste legi resultă că şi întrun cas şi în altul, sistemul osos 

este mai predispus la sdrobiri de cât părţile moi, căci 6sele oferă un 

punct de sprijin şi mai puternic, având în acelaş timp şi o composiţie 

mai solidă, mai resistentă ca părţile moi. 

Acâstă regulă însă presintă 6re-cari escepţiuni în virtutea cărora 

părţile moi fiind prevădute de o cavitate plină cu lichid, resistenţa lor 

devine mai mare şi deci efectul traumatismului se apropie de acela al 

părţilor tari. Ast-fel avem băşica uduiui, cavitatea peritoneulă, cordul 

ete. unde leziunile iai un caracter cu totul deosebit. Faptul acesta 

jocă un rol forte mare în plăgile prin armă de foc, lucru asupra căruia 

avem să revenim. 

Tot acelas lucru Vor dice de un muschi în contracție, care se 

va rupe mai uşor de cât daca ar fi în stare de relaxare. | 

Pe lângă aceste contusiuni ce vin în urma unei acţiuni subite 

a unui traumatism si cari se numesc contusiuni acule, Velpeau mai
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adaogt o altă clasă de contusiuni cronice ce se observă pe călcâe, pal- 

mele mâinilor, pe spate şi alte regiuni şi cari sunt în raport cu dife- 

rite stări profesionale ale individului şi sunt resultatul unor inflama- 

ţiuni cronice a, țesuturilor. 

Acestă contusie cronică nu este înşoţită de semnele ordinare ale 

contusiunet acute, căci dânsa nu ne oferă nici durerea nică echimosa 

promptă, ci o serie de contusiuni limitate şi microscopice cari în ge- 

neral trec nebăgate în s6mă, şi tocmai cu timpul şi forte târziu aten- 

ţiunea ne este atrasă prin iritaţia traumatică continuă, reînoită şi în- 

treţinută, de aceiaşi causă şi care împedică travaliul reparator. Ast-fel 

se întâmplă cu acele calosităti sai: negi ai mâinelor şi picidrelor ce se 

caracterisă printr'o ipertrofie a dermului, luând câte o dată chiar as- 

pectul unor neoplasii ce se desvoltă, pe membrele spălătoreselor, tem- 

plarilor, dulgherilor, lacheilor ce stai mult timp în picidre, şi cari nu 

recunosc altă causă de cât acâstă iritațiune cronică și des repetată, 

provenită în urma protesiunei individilor. 

Divisiunea. Dupuytren împărţia contusiile în 4 grade: 

ID) Primul grad coprindea, contusia cu echimosă. 

Ii) Contusia cu epanşament sanguin. 

III) Contusia cu iminenţă .de .gangrenă, a țesuturilor. 

IV) Contusiuni enorme însoţite de gangrenă. 

Boyer admite aceiaşi divisiune făcend însă din ultimele dous o 

singură divisiune, ast-fel: 

1) Contusie cu echimosă. 

II) Contusie cu epanşament sanguin. 

TII) Contusie cu gangrenă. 

Acâstă divisie e admisă de toţi autorii cu adăogire de diferite 

alte epanşamente lu gradul II. 

De aceia noi vom studia: 

1) Contusie de gradul 1 în care intră echimosa. 

ID) Contusie de gradul II unde va intra epanşamentele de diferite 

lichide ca: sânge, serositate, sait materie gresosă. 

III) Contusie de gradul III, caracterisându-se prin distrucţia, țesu- 

turilor, printr”o gangrenă fatală mai mult sau mai puţin întinsă; şi 

IV) Contusiuni de gradul IV, caracterisate prin sdrobirea totală 

a unui întreg membru sai segment de membru. 

Anatomia şi fisiologia patologică a contusiunilor constă în studiul 

focarului traumatic pe care îl cunâştem în destul. Cât pentru părţile 

sfacelate, acestea, nu presintă nimic de special, leziunele fiind aceleaşi 

ca în or-ce gangrenă, 

“ot ce putem adăosa este că gangrena în contusiuni, de ordinar
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apare repede, şi rămâne limitată la locul unde trauma a, fost, aplicată. 

Se esceptâză însă stările diatesice cari fac ca. gangrena se ia o exten- 

siune fârte mare, putând copleşi un membru întreg. Cât pentru echi- 

mose, acestea le vom studia la simptome. Deci prin exclusiune ne 

rămâne a ne ocupa numai de diferitele epanşamente ce caracteriză 

contusiile de gradul II. 

Cand în urma unei contusii forte se provâcă rupere de vase, 

atunci sângele eşit din canalele sale se revarsă în tesuturi şi colec- 

tandu-se constitue repede o pungă sanguină ca pe câpse, spate, fesse, 

braţ, ete. Când însă acâstă colecţiune nu se desvoltă în părţile moi, 

ci pe un plan osos ca tibia, atunci se numeşte bosă sanguină. 

Dar pe lângă acâstă colecţiune, putem constata şi o infiltraţie 

sanguină de o întindere variabilă. ce va fi în raport cu unele legi îisice 

ca gravitatea, sai diferite mişcări şi disposiţiuni anatomice a regiunei 

atinse. 
I) Punga şi bosa sanguină. Când epanşamentul nu e prea mare, 

sângele încetul cu încetul se pote resorbi, iar basa să dispară după un 

timp câte o dată forte lung. (3 luni). 

In asul contrariu însă, sali când există şi o plagă care să pue 

focarul traumatice în contact cu aerul, sai din pricina unei stări ca- 

chectice a individului, sângele nu mai dispare prin absorpţiune, ci prin 

eliminaţiune, căci în aceste casuri, o inflamaţiune vie se desvoltă mer- 

gând până la, supuraţia focarului şi constitue ast-fel un abces sanguin 

sai hematic. 

Alte dăţi, sângele nu este nici resorbit nică eliminat, ci r&- 

mâne isolat în ţesuturi constituind ceia ce s'a numit de Broca kist 

perigen hematic. Şi iată mecanismul : sângele exercită o iritaţiune destul 

de pronunţată asupra țesuturilor cel înconjoră, şi determină o prolife- 

rațiune activă de celule embrionare ce nu întârzie a fi copleşite de 

fâşii de ţesut conjunctiv, forte sărac în vase şi cu totul analog cu o 

cicatrice, prin urmare incapabil de a putea absorbi sângele conţinut în 

bosă saii pungă. 

Pe lângă acâsta, sângele ast-fel închistat, se coaguleză şi depune 

pe păreţii acestei membrane granulâse nişte deposite fibrinose cu totul 

refractarii or-cărei absorpţiuni şi cari vin de isolâză şi mai mult masa 

centrală sanguină de or-ce răția vasculară ce ar putea exista pe faţa, 

internă a membranei grauul6se, şi cu modul acesta se asigură întrun 

mod perfect inchistarea sângelui coiectat. 
| 

Acestă membrană conjunctivă pote să dispară, iar sângele con- 

secutiv să se -res6rbă. Mai adesea, însă densa ia o desvoltare mai adultă
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transformându-se în ţesut fibros; şi ast-fel prevădut de o vitalitate forte 

obscură, să încrusteză de săruri calcare saii celule cartilaginose. 

In fine, după cercetările lui Verneuil, acest invăliş accidental pote 

să crescă şi să se vasculariseze ca şi nişte cheloide cicatriciale şi să 

fie punctul de plecare al unor emoragii secundare ; iar în alte casuri 

mai curi6se, să se transforme în adevărate neoplasme numite sarcome 

fuso-celulare, ceia-ce ar proba posibilitatea, organisărei sângelui în ţesut 

patologic. 
De alt-fel deja, s'aii descris de Trâlat şi elevii săi tumori fibrose 

provenite din vechi epansamente sanguine. 
II) Bosa serdsă. Aci, în loc de sânge, avem un epansament de 

serositate. Fenomenul acesta ce se observă pe lombe, câpse, braţ, păreţii 

abdominali ete. de şi signalat, de Velpeau, a fost însă studiat de Morel 

Lavall6e. Composiţia acestui epanşament e forte apropiată de serosi- 

tatea sanguină: densa e limpede, cu reflecte albăstrii, iar câte o dată 

filantă, şi cu picături de grăsime ce plutesc la suprafaţă ; unii aii com- 
parat'o cu sinovia, 

După Lebert, Ch. Robin şi Quevenne, acest lichid e compus din 

surum sanguin, globule roşii şi albe, din picături de grăsime şi materie 

colorantă a sângelui. 
Mecanismul producţiunei acestei bose serâse s'a esplicat în dife- 

rite feluri. 

După Morel Luvalle lucrul s-ar petrece ast-fel: mai întâi corpul 

contondant în general trebue să se aplice în mod oblic asupra orga. 

nului prevădut de o forte aponevrosă. Atunci, pielea deslipindu-se şi 

alunecână asupra părţilor mai profunde, rupe tramele celulare ce unesc 

tegumentele cu aponevrosa; de aci ambele aceste ţesuturi se separă şi 

constitue o cavitate reală. Dar în timpul acesta, vasele ce se duc la 

piele, înainte de a se rupe sunt forte mult întinse şi subţiate ca un 

tub de sticlă la foc, de unde resultă un mic orificii în păreţii vascu- 

lavă prin care nu pâte să iasă elemente solide ale sângelui de cât cu 

multă greutate sau chiar de loc; în schimb însă, partea sea serosă 

are liberă trecere, şi dânsa umplând cavitatea focarului determină bosa 

Sati punga serosă. 

Gruinfelt din Montpelier consideră aceste colecţiuni ca nişte igrome 

acute ce se formeză în cavitățile subcutanate şi pe cari dânsul le 

compară cu bursele serdse accidentale dar crescute în mod repede. 

Alţii văd în acest fenomen un empanşament sanguin ordinar, a 

cărui parte solidă însă, adică coagolul, sar fi resorbit repede neremă- 

nend de cât partea serâsă. 

Astădi se admite opiniunea lui Verneuil după care m'ar fi vorba
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de cât de o adevărată limforagie subcutanată. Cercetările micrografice 

moderne considerând tâte ochiurile tesutului conjunctiv drept nişte 

lacune limfatţice, vin în sprijinul acestei idei, ! 

Aceste epanşamente serâse ar avea tendința, după Morel Lavall6e, 

să r&mâe în stare de buzunare kistice permanente ; după Verneuil însă, 

dânsele se pot resorbi şi chiar să se inflameze. 

Nicaise, într'un studii recent publicat în „Revue de chirurgie“ *), 
a arătat, bazat pe mai multe observaţii, că nişte asemenea, colecţiuni 

ser6se, pot proveni nu numai în urma contusiunelor, dar chiar şi în 

urma unor inflamații cari, în loc de a produce puroiii, dau naştere la 

aceste produse, constituind după dânsul abcese serose. 

Or-cum ar fi însă, pentru producerea unui asemenea epanşament 

sai revărsare de serositate, se cer nişte condițiuni speciale şi anume: 

ca, presiunea. să se exercite în mod oblic şi pe regiuni unde să existe 

planuri aponevrotice resistente precum: fata posterioră a gambei, faţa 

externă a câpsei, păretele abdominal, fesele, lombele etc. unde apone- 

vrosele tari a acestor regiuni permit deslipirea pielei ce va fi urmată 

de o cavitate, unde serositatea se va putea acumula. 

Mersul acestei bose serâse e forte cronic, căci nu are aprâpe nici 

o tendinţă în a se resorbi, afară de un cas citat de Verneuil unde re- 

sorpţia s'a efectuat după 48 ore. 

Forgues a observat un epanşament seros care în timp de 7 săp- 

timâni na suferit absolut nict o schimbare apreciabilă. 

In (ne, Pelletan a aşteptat în van dispariţiunea unei asemenea 

tumori două luni; iar Morel-Lavallce trei luni. 

III) Bosă gresosă lichidă. A tost observată pentru prima, 6ră de 

Gosselin pe partea externă a genuchiului unde, credând că are a face 

cu un epanşament sanguin, a făcut o puncţie şi a extras un lichid 

pur unsuros. Broca, Terrier şi alţii ati mai observat asemenea casuri. 

Origina acestui epanşament de sigur provine din sdrobirea ţesu- 

tului adipos, ai căror lobuli gresoşi fiind turtiţi, striviță şi exprimată, 

dati acâstă materie gres6să lichidă ce umple cavitatea focarului trau- 

matic. Dânsa mai pote proveni şi din scurgerea materiilor grase din 

măduva 6selor, în casuri când contusia determină fracturi directe și 

multiple ale scheletului. 

Credinţa lui Gosselin că acest lucru ar proveni din extravasajiunea 

principiilor grase ale sângelui şi amestecată cu grăsimea, țesutului ce- 

lular, nu este admisă. 

Simptome. In primul grad, simptomul principal, afară de un uşor 

PO a 

) „Revue de chirurgie, 10 Iunie 1892.
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edem al țesutului celular şi durerea, e echimosa cavacterisată printr'o 

coloratiune mai întâi n6gră, apoi albastră lu periferie, după aceia gal- 

benă, până dispare în mod progresiv minimum după 8 dile. 

Coloraţiunea nâgră a pielei în urma contusiunelor, devine mult 

mai pronunţată pe anumite organe cari în starea. normală, sunt pro- 

vădute de pigment precum e scrotul, penisul, pleopile etc. 

Aceste diferite coloraţiuni provine, după Bilroth, din modifica- 

țiunile chimice ce suferă materia colorantă a sângelui — hematina și 

apariţiunea hematoidinei. 

Acâstă echimosă când se află peo muc6să, de es. pe conjunctivă, 

nu este n6gră ci roşu deschis, din pricină că conjunctiva fiind forte 

subțire, permite încă schimburile gazâse de a se efectua prin mucosa 

sea, şi ast-fel sângele ematosându-se ia acea, colâre roşie caracteristică. 

Dânsa, se numeşte chemosis din causă că luând o desvoltare prea 

mare, astupă ochiul aprâpe complect, aşa că individul abia vede ca 

cum sar uita printr'o gaură (chemosis. xjuoors din xiun—gaură). 

Acâstă echimosă ce apare în general în mod imediat, reproduce 

mai tot-da-una forma corpultă contondant şi nu se pote determina, 

pe cadavru; lucru fârte important ca medicină legală. 

Durerile în aceste contusiuni sunt mult mai mici ca în cele de 

gradul II ce se însoțesc de o umflare fârte mare în punctul lovit, de 

o genă şi amorţslă în membru. 

In al II-lea grad al contusiei avem ca simptome diferitele bose: 

sanguină, serdsă şi uleiosă. 

T) Bosa sanguină, resultat al ruperei unor vase de calibru mare, 

este mâle și fluctuentă la, început; mai t6rdiii însă se înconjră la pe- 

riferie de un burelet fârte tare provenind nu numai din coagularea, sân- 

gelui conţinut în păretii buzunarului, dar şi din induraţia, țesutului de- 

terminată de inflamaţia părților din jurul mesei sanguine. Or-cum ar 

fi, acâstă disposiţie a făcut pe unii să crâdă la o afundătură de 6se, 

mai ales în casuri de contusiuni ale capului. 

Coagularea sângelui fiind totală ne dă un alt simptom numit 

crepitaţiume sanguină, amidonată sati de zăpadă din causa, asemănărei 

ce are cu strivirea acestor corpi când îi luăm în mână. Fenomenul 

resultă din ruperea sat fragmentarea coagulilor sanguini formaţi în 

interiorul buzunarului, când şi crepitația dispare. 

Când aceste bose însă se produc în părţile profunde ale unui 

organ, atunci simptomele vor fi forte obscure şi nu ne vom conduce 

de cât de un edem mai mult saii mai puţin mare, de o creştere de 

volum a organului, precum şi de apariţiunea tardivă a unei echimose 

înt'un punct mai depărtat.
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Il) Bosa serosă nu se produce imediat după contusie ca cea san- 

guină, ci treptat şi cu încetul, şi nică o dată nu umple în mod perfect 

cavitatea focarului, aşa că forma sea devine oblungă iar prin percusiune 

putem determina un fel de tremurătură fârte uşor de constatat. Lu 

periferie posedă şi densa un burelet dar nu aşa de mare ca în basa 

sanguină; căci dânsul e format numai de induraţia inflamatorie iar nu 

şi de coaguli sanguini; în plus însă e mult mai dureros. Acâstă bosă 

de şi ser6să, mai nici o dată însă nu e transparentă, 

III) Bosa grescsă mai că nu are simptome proprii, confundân- 

du-se deci cu acelea ale bosei sanguine. 

Echimosa, resultă din ruperea micelor vase şi este favorisată de 

laxitatea țesutului celular, aşa că sângele se varsă imediat sub piele 

(se extravaz6ză) colorând'o. Daca însă fenomenul se produce în țesutul 

celular saii sub aponevrose, sai ţesuturi îndurate printr'o veche infla- 

maţie, atunci coloraţiunea pielei se efectuâză după 4, 5 şi chiar8 dile. 

Sângele fiind silit pe de o parte a percurge calea indicată de 

aponevrose, tendâne, teci vasculo-nervâse etc. iar pe de alta a se su- 

pune legei de gravitate prin care tinde a se acumula în părţile declive, 

resultă că aânsul de fârte multe ori nu apare chiar în punctul unde 

există focarul traumatic, ci în regiuni mult mai departe. 

Velpeau este cel dintâi care a arătat importanţa şi folosele prac- 

tice a periginărei acestei echimose, mai ales în fracturele bazei cra- 

niului şi a maxilarului superior, cari mai tot-d'a-una se însoțesc de 

echimose pe farinx, limbă, vălul palatin, conjunctiva oculară etc. 

Malgaigne de asemenea punea mare preţ în diagnosticarea fiac- 

turelor peroneului, bazându-se pe echimosa din jurul maleolei externe. 

Simptomele contusiunei de gradul III sunt acelea ale gangrenei, 

cu deosebire că aci mortificaţiunea elementelor anatomice este forte 

întinsă şi se produce imediat, de Gre-ce dânsa e resultatul direct al Vio- 

Jenţei iar nu al unei discrasii organice saii a unui proces infiamator. 

Se întâmplă însă că leziuni profunde să existe atât în părţile moi cât 

şi în schelet: ca, fracturi cominutive, cu t6tă aparenta sănătâsă a te- 

gumentelor cari nu se sfaceleză de cât mai târzii, punână focarul trau- 

matic în contact cu aerul, ceia ce expune viaţa bolnavului. 

Cat priveşte simptomele contusiunilor de gradul al IV-lea, or-ce 

descriere locală e imposibilă, de 6re-ce accidentele provenind din dără- 

mături de pământ, ciocniri de vag6ne sai călcările de tren ete. sdrobirile 

sunt la maximum lor. Adesea 6se, muschi, nervi, tendâne etc. sunt 

reduse întrun fel de terciii conţinute întmun sac de piele livid şi rece. 

În aceste casuri şocul traumatic e în splend6rea sea oprindu-ne 

adesea de la or-ce intervenţiune.



352 

  

De simptomele generale ne vom ocupă mai târzii ; vom reaminti 

însă, îcterul hematic traumatic. 

Profesorul Poncet de Lyon a arătat că în urma unor epanșa- 

mente mari de sânge, în timpul resorpţiunei acestul lichid, bolnavul 

pâte fi coprins de o coloraţiune sub icterică a conjunetivelor, a fetei 

şi chiar a nasului. 

Se ştie că sângele revărsat în ţesuturi trece prin mai multe trans- 

formaţiuni, şi la un moment dat devine galben. Ei bine, acestă materie 

galbenă, răspândită în lamele țesutului celular, pâte fi resorbită de lim- 

fatice şi să producă un adevărat icter. 

Poncet a observat un cas demonstrativ în care, în urma unui 

epansament sanguin al membrului inferior, ganglionii crurali erau ma 

nifest colorați în galben ; şi acâstă materie colorantă a găsit'o şi în 

urină. 

Iarăşi în urma contusiilor s'a observat trombose şi embolii: ve- 

n6se, accidente studiate de Azam din Bordeaux 1865. Aceste trombose 

se observă mai des în casuri de fracturi; totuşi s'aii constatat chiar 

şi în contusia părţilor moi. Ast-fel în contusia, cotului venele deveniră 

durerâse şi tari; fricţiuni făcute în acest moment determinară o mârte 

subită a bolnavului. In urma unei contusiuni repetate în axilă prin în: 

trebuinţarea îndelungată a cârjelor, s'a produs iarăşi trombosă venosă 

şi embolie. In fine, Verneuil a arătat trombosa venei femorale stângi, 

în urma contusiei membrului inferior, lucru de care am mai vorbit 

cu ocasia fenomenelor la distanţă în traumatism. 

Diagnosticul în general e uşor basându-ne pe comemorative şi 

în afară de chestiuni de medicină legală. Singurul lucru important este 

felul conţinutului boselor din contusiile de gradul II, care însă ne este 

facilitat de simptome, mers şi prevenirea cu ce putem avea a face. 

O puncţie exploratrice ne pote permite une-ori a ne ridica or-ce 

îndoială, 

Pronosticul variază după gradul contusiei şi organul afectat, nefiind 

nici o relaţie între o contusie a viscerelor cu aceia a tegumentelor. 

Mai variază încă şi de starea diatesică a individului, lucru r&mas cu 

totul demonstrat, din lecţiunele precedente. 

Am vădut în adevăr cum ulcerile varicâse pot lua naştere dinti”o 

simplă, contusie sai escoriaţie; cum alcoolicii, diabeticii, sifiliticii etc. 

nu aştâptă, de cât o asemenea ocasie pentru a ne desfăşura cele mai 

îngrozitâre fenomene. 

Iarăşi pronosticul contusiilor de gr. I depinde nu atât de întin- 

derea. echimosei cât de punctul lovit: o echimosă întinsă a feselor e
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mai inocentă ca o lovitură mică pe crâsta tibief unde nici nu con- 

statăm echimosă. 

Tratamentul. In regulă generală constă în repaus şi în indica- 

ţiuni speciale fie-cărui organ şi diatezei sub care se află rânitul. 

Este un obicei. care a trecut aprope ca drept tratament clasic, 
anume de a se aplica pe partea contusionată compresii reci fie de 

apă simplă sai apă de Goulard, fie arnica etc. Noi însă combatem 

acest sistem şi cu drept cuvânt, mai aies când e vorba de bose săn- 

guine, căci aci, compresiunea fiind deja, destul de mare, prin refrige- 

rente împingem circulaţia periferică către centru, şi ast-fel lucrând în 

sens invers cu tendințele naturei, contribuim la apariţiunea sfacelului, 

căci în loc de a favorisa rechemarea sângelui, noi prin frig îl împin- 

gem şi cu modul acesta anemiem şi mai mult tegumentele deja. com- 

promise în nutriţiunea lor. Suntem deci de aceiaşi opinie cu profesorul 

Verneuil şi recomandăm un pansament cu vată şi uşor compresiv 

care, prin căldura şi compresiunea ce exercită, favoriseză resorpţia 

bosei sanguine. 

Iar când acâsta nu reuşeşte, atunci în loc de puncţie recoman- 

dată ae Voillmier saii secţiunea cutanată, preferim incisia antiseptică 

a pungei care făcută în condițiuni moderne, ne dă cele mai bune re- 

sultate putând scâte coagolii și obţine chiar reunirea imediată a pun- 

gei golite. 

Dar pe lângă acestea, mai sunt şi alte indicaţiuni precum de 

esemplu: deschideri de vase mari, fracturi de 6se simple sai compli- 

cate, producţiuni de anevrisme falşe primitive, sdrobiti întinse însoţite 

de soc ete. etc. Ei bine, contra tutulor acestor eventualităţi vom lucra 

în consecinţă oprind emoragia, aplicând bandage speciale fracturelor, 

deschidând sacul anevrismal spre a lega capetele arterei distate, vom 

face în fine chiar şi amputaţia primitivă daca condiţiile în care se gă- 

seste bolnavul ne va permite acestă intervenţiune, lucru ce de alt-tel 

îl vom discuta când vom vorbi de şocul traumatic. | E 

In aşteptare însă vom combate durerile prin narcotice ridicând 

în acelaş timp şi forţele slăbite ale bolnavului prin medicamente apro- 

priate şi în raport cu starea diatesică sub care rânitul se găseşte. 

  

CHESTIONAR 

  

Contusiuni. Definiţie. Instrumente bânte după Litr6 şi Robin. Modul cum 

trebue să lucreze. Deosebirea între contusie şi compresie. 

35,809. — Pat. chirurg. Dr. Z. Kiriac. 
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Punctul de sprijin. Legile lui Velpeau. Consecințe. Contusie cronică, 

Divisiunea lui Dupuytren, â lui Boyer şi cea modernă. 

Bosă sanguină. Diferite evoluţiuni. Verneuil, 'Trelat etc. 

Bosa serdsă. Caractere. Teoria lui Morel Lavalle; Grunfelt şi Verneuil. Ab- 

cese serâse (Nicaise). - 

Bosă gres6să lichidă. Istoric. Mecanism. 

Simptome. Echimosa. Diferite colorațiuni, .caractere, consecinţe . practice şi 

de medicină legală. 

Deosebirea între echimosă şi chemosis- 

Simptomele boselor, proprii fe-căria din ele. 

" Gangrena traumatică şi cea diatesică. 

[eter hematic traumatice. Caractere, mecanism. 

Prombose şi embolii ven6se. 

Diagnosticul special fie-cărui grad. 

Promosticul forte variabil fiind în legătură cu diatesele. 

Tratamentul local şi general.



PLĂGI PRIN INSTRUMENTE TĂETOARE 

„Lecţia XXXIV. 

Domnilor, 

Plăgile, numite şi tăeturi, sunt soluţiuni de continuitate produse 

de corpi în formă de lamă ascuţită. Instrumentele tăi6se produc le: 

ziuni prin apăsare şi alunecare. Aceste plăgi de ordinar oblunge ai 

marginele depărtate către centru, iar extremităţile sunt reunite în un- 

ghii ascuţit. 
Instrumentele or-cât de fine şi ascuţite ar fi, ele divid țesuturile 

prin mişcări de ducere şi întrcere producend contusiuni întocmai ca 

şi un ferestrei, lucru ce se pâte demonstra privind cu o luptă când 

vom vedea marginele soluţiunei de continuitate posedând mică den- 

teluri. 
Aceste plăgi se numesc superficiale daca nu intereseză de cât 

pielea; iar profunde când împreună, cu tegumentele se găsesc secţio- 

nate şi țesutul celular precum şi cele alte straturi subjacente. Nepe- 

netrante şi penetrante, după cum deschid sai nu unele cavităţi. 

După direcţia lor, plăgile se împart în longitudinale, transversale 

şi oblice. 
Simptome. Acestea sunt aceleaşi pe cari le-am studiat la trau- 

matisme în general, adică fenomenele primitive locale ca durerea, de- 

părtarea buzelor plăgei şi emoragia, precum şi altele asupra cărora 

nu ne vom mai opri, afară de fenomenele secundare locale. 

„Și aci partea, cea mai principală este reunirea plăgilor prin prima 

şi a doua intenţie. 
Se numeşte reunire per primam când lipirea buzelor plăgei se 

face repede şi fără producţiunea celei mai mici picături de puroii. 

Acest fenomen pentru a reuşi, se cere ca: a) marginele plăgei să fie 

neted secţionate; b) ca între buzele sale să nu existe nici un corp 

străin precum nică un coagul sanguin care, neputându-se organisa, ar 

juca acelaş rol ca şi corpul străin; 0 ca marginele cu totul asep-
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tice să fie perfect afrontate şi fie-care ţesut că se conrespundă; d) ca 

marginele să fie bine irigate de sânge şi suficient inervate, cu alte cu- 

vinte să fie provădute de viaţă; şi în acest scop suturile trebuesc ast- 

fel făcute, pentru a nu produce strangulaţiuni şi întreruperi a prin- 

cipiului vieţei; e) în fine, ca mărginile plăgei să, nu fie prea depărtate 
între ele, pentru ca adaptarea să nu se facă în modssilit şi imperfect. 

Cu tâte că sângele şi fluxul nervos par a fi condiţiunea, sine qua 

non a principiului vieţei, totuşi sunt casuri în cari porţiuni de organe 

lipsite de aceşti factori continuă a trăi, şi proba e că dânsele puse în 

contact cu altă parte vie, se reunesc perfect prin prima intenţie. 

Faptul părea atât de stranii în cât, când Garangeot, în 1724, 

publică nişte asemenea observaţiuni, n'a fost credut de nimeni, luân- 

du-se drept minciună cele spuse de dânsul. 

Astă-Qi însă lucrul este în afară de or-ce îndoială, de 6re-ce este 

demonstrat că vârfuri de nas, pulpe de degete, porţiuni de urechi etc. 

tăiate şi deslipite de corp, şi lipsite prin urmare de circulaţie şi iner- 

vaţie, aii putut fi reaplicate şi cusute în locul primitiv de inserţie, şi 

reunirea imediată a reuşit în modul cel mai perfect. 

Primul autor care a probat acest adevăr pe calea experimentală, 

este Duhamel, în 1746. Dânsul a tăiat pintenii de la cocoş şi “i-a 

transplantat pe crâsta aceluiaşi animal provădut prealapil de o plagă. 

Resultatul a fost că mai la tote aceste animale pintenul ast-fel trans: 

plantat, a prins rădăcină, s'a desvoltat şi a dobândit chiar o dimensiune 

mult mai mare de cât aceia pe care o avea în locul natural. 

Hunter a repetat aceleaşi esperienţe dar modificate. Dânsul a 

găsit mai întâiii că pintenul cocoşului creştea mult mai repede când 

se implanta în crâstă de cât în picior. Apoi, că pintenul unui cocoş 

transplantat pe o găină se prindea şi se desvolta mult mai încet de 

cât pintenul unei găini pus pe un cocoş; de unde dânsul a conchis la 

o putere vitală mai superidră a cocoşului ca aceia a găinei. 

Impresionat de acestă putere plastică a crestei galinaceelor, Hunter 

făcu o experienţă mult mai curi6să şi a nume: Sc6se un dinte de la 

un om şi repede îl împlanteză pe cresta unui cocoş unde se şi prinde. 
După câte-va luni tae animalul, îi injectâză vasele, ramoleşte dintele 
cu acid nitric şi constată. în interiornl săi vase injectate ce comunicaiă 
cu acelea ale crestei animalului. Acelaş resultat a obţinut grefând o 
aripă de sticlete precum și vârful unei câde de pisică. 

Dieffenbach a arătat că şi însuşi părul pâte fi transplantat şi să 
prindă rădăcini într'o regiune Gre-care a corpului. 

Şi în compendium de chirurgie găsim citat că un autor Wisemann, 
transplantându'şi în pielea braţului o pană smulsă din capul unei găini,
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s'a grefat în mod perfect şi a simţit o durere şi o mică scurgere de 

sânge smulgând acestă pană după o lună de dile. 

Şi mai mult: Hunter introduse testiculul unui cocos în abdo- 

menu! unei găini şi se obţine o reunire intimă între peritonet şi acest 

organ. Şi pentru a nu se dice că acesta e resultatui unei simple ade- 

renţe inflamatorie, s'a făcut injeciiuni şi s'a constatat existenţa co- 

municaţiunei vaselor de la un organ la altul; de alt-fel testiculul şi-a 

păstrat volumul săi natural. . 

Cat pentru grefarea, dinţilor căduţi saii scoşi şi reaplicați: în al- 

veole, acâsta iarăşi este un efect vital bazat pe comunicarea vaselor 

iar nică de cum resultatul retractărei alveolei unde s'ar aplica şi fixa 

dintele, precum ab căutat unii să stabilescă. 

In compenâium mai găsim următorul fapt: Un Rus, primind pe 

cap o lovitură de sabie, i se ridică o mare porţiune din cranii; un 

chirurg ia repede o porţiune asemenea din bolta cranienă a unui caine 

viă şi o aplică pe rănitul săi în locul perderei de substanţă, şi resul- 

tatul a fost o reuşită complectă. Ba încă se dice că acest nenorocit 

oficer, denunţat ca, sacrilegiă, fu excomunicat şi - nu a putut să între 

în biserică până ce nu i s'a ridicat acea parte animală ce fusese prinsă 

pe craniul s&i!?... 

Pâte aceste experienţe de grefe aii fost reluate şi verificate de 

P. Bert cu acelaş resultat satisfăcător, aşa că, astă-di lucrul e cu de: 

săvârşire probat, până la evidenţă. 

Hoffacker, medicul duelurilor în Germania, a cusut nasuri după 

o oră şi mai bine cu deplin succes. 

Din parte-mi am aplicat un vârf de nas smuls cu dinţii întrun 

accident de beţie (vedi tabloul No. 45) la o femee, dar după 12 ore. Acest 

lamboi a rămas lipit chiar după ce am ridicat punctele de sutură, însă 

după 8 dile lamboul a cădut retractat şi sfacelat. 

Un alt cas tot de nereușită este al individului Mirea Bucur, care 

a, venit după o oră de la accident în serviciul mei. Dânsul fiind că- 

ruţaş a lovit calul (6pă) iar acâsta "l-a apucat cu dinţii şi i-a rupt o 

mare parte din buza inferidră (21k c.m.), Individul, după cum disei, 

a venit cu bucata de carne în mână, 

Cu tâte că acest lamboi era murdar şi cu marginele forte nere- 

gulate, totuşi desinfectându'l Pam cusut la loc, puind vre-o: 10 puncte 

de sutură. Imediat însă s'a vădut că n-are să reuşâscă căci devenise 

palid v6năt. Am pus mereii comprese calde cu acid boric dar în zadar, 

căci lamboul nu s'a prins, cădând în sfacel după 48 ore. Şi aci iarăşi 

lamboul de și sfacelat, totuşi încă a stat în loc 5 dile cu tote că nu 

era ţinut de nici o sutură căci după 3 dile le ridicasem. 

4
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Socotesc deci că asemenea reuniri nu pot reuşi de cat în plăgile. 

prin instrument tăetor. 

N'a fost tot ast-fel cu un domn grefier Mihăescu care strivin- 

du'şi degetul indicator stâng între două pietre mari, ultima falangă 

era aprope cu desăvârşire deslipită căci nu se ţinea de cât prin o 

făşie de piele de 2—3 m.m. Nu'i am făcut amputaţia ci am reaplicat: 

vârful degetului prin mai multe puncte de sutură.. Şi cu tote că osul 

era rupt în eschile, totuşi reunirea per primam:s'a obţinut cu cel mai 

deplin succes, căci adi sunt trei luni de la accident şi pacientul îşi 

conservă degetul său. 

Georges Martin a arătat că grefe tăiate pe piele, pot trăi chiar 

patru dile la o temperatură de zero. In .fine, metâda lui Reverdin de 

grefe epidermice, dermo-epidermice sai cutanate or dermice pure de 

Ollier; transplantaţiuni şi grefele dentare practicate în mod curent de 

Magitot şi David nu sunt basate de cât pe acest principii. 
Care este mecanismul unei asemenea reuniri ? In mod positiv nu 

se ştie ; este însă sigur că fenomenul :se produce în celule, de 6re-ce 

vase şi nervi nu mai există. 

Se presupune deci că celulele aii proprietatea de a, inmagasina, 

in ele materialuri nutritive şi că viaţa țesutului e asigurată pe cât 

timp celulele posed încă aceste materialuri nutritive. 

In momentul deslipirei deci a unui ţesut, aceste substanţe nu se 

scurg ca sângele din vase, ci rămân fixate în spaţiurile interfasci- 

culare. 

Şi ast-fel fiind, acestă mică reservă or-cât de minimă ar fi, totuşi e 

suficientă pentru a întreţine viaţa pentru cât-va timp. Şi acesta e cu 

atât mai adevărat cu cât fisiologia a demonstrat că un organ are tre- 

buinţă de mult mai mulţe principiuri nutritive când e vorba să se 

desvolte, pe când din contra se mulţumeşte cu fârte puţin când nu e 

vorba, de cât pentru a se hrăni, precum e casul în grefe. 

Terrier se exprimă ast-fel: E probabil, dice dânsul, că în mo- 

mentul când o parte din țesuturile vii este separată de restul corpului, 

mortea nu vine imediat ci vitalitatea mai persistă şi deci elementele 

au o reacțiune ca şi în țesuturile vii. 

Deci vom avea: o zonă stupefiată şi o zonă iritătă ca în or-ce focar 
traumatic; şi în acestă zonă iritată se produce o neoformaţiune em- 
brionară care întreţine viaţa lamboului ridicat. 

Daca dar facem reaplicarea, aceste elemente anatomice embrionare 
pot să se reunâscă, cu aceleaşi elemente din plaga unde s'a facut 
sutura. Daca la acest fenomen vin de se adaogă vase neoformate cari
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să stabileseă comunicaţiuni nuoi, circulaţia este asigurată iar reunirea 

câştigată. 

Opiniunea lui Reverdin cu proliferaţia, celulară, nu este mai de 

nimeni admisă. . 

Pentru unele părţi ca: degete, nas, etc., reparaţiunea. nu atinge 

punctul de perfecţie de cât când nervii saii reprodus în țesuturile 

secţionate, şi ca probă e dispariţiunea insensibilităței şi a predisposi- 

țiunei la, degerături şi a diferitelor turburări trofice o dată cu rege- 

nerarea, nervilor. 

Acum să vedem fenomenele microscopice ce se produc în reu- 

nirea prin prima intenţie. Aci voii face o recapitulare din cele ce deja 

am scris în lucrările laboratorului de clinică chirurgicală al a-lui dr. 

Asaky!). 

Prei sunt elementele ce contribue la efectuarea acestui produs 

numit de Kiiss—flogon; de Bilroth—ţesut celular primitiv ; iar de: 

Virchow — granulom şi anume: celule embrionare, vase şi O substanţă, 

fundamentală cu un aspect mole gelatiniform. 

Intre buzele plăgei, apare mai întâi substanţa fundamentală care 

nu e de cât limfa plastică eşită prin transudaţiune din vasele sanguine, 

şi al cărui scop este de a lega între densele celulele embrionare şi 

vasele. 

Celulele embrionare numite ast-fel de Huxley, din causă că em: 

brionul uman la început nu e format de cât din ele, sunt cele dintâi 

cari apar şi se formeză în limfa, plastică. Origina lor e și astădi des- 

bătută. Ast-fel, pe când unii le consideră ca provenind din celulele pre- 

existente organismului dar modificate, Virchow susține că numai ţe- 

sutul celular le pâte da naştere, iar Robin că sar desvolta în mod 

spontanat în mijlocul unui blastem amorf. 

Mai probabilă pare a fi ideia lui Conheim care le consideră ca 

nişte leucocite sai globule albe eşite din vase prin diapedeză. Or-cum 

ar fi, să vedem cum dânsele ajung să formeze acest ţesut noi prin 

care buzele plâgei se reunesc prin prima intenţie. 

Imediat ce aceste celule embrionare apar în mijlocul limfei plastice 

densele încep a se desvolta în mod destul de considerabil — acest lichid 

fiind fârte proprii pentru creşterea, lor. Ele deci crese şi se îmulţesc forte 

mult, când încep a se deforma, a deveni mai angulse, a se lungi puţin 

câte puţin devenind fusiforme şi finesc a se uni unele cu altele prin 

Gre-cari prelungiri formând ast-fel o adevărată răţia de celule plasmatice 

PI 
| 

1) Vedi Laboratorul de clinică chirurgicală al d-lui prof. Assaky, vol. IL 

pag. 15 anul 1889.
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şi ne mai lăsând între ele decât nişte spaţiuri microscopice unde găsim 

substanţa intercelulară, adică limfa plastică care le lipeşte între ele 

pentru a constitui țesutul de nouă formaţie. Dar pentru a ajunge la 

un resultat definitiv, mai este trebuinţă de vase. 

In privinţa acâsta, sunt mai multe teorii. 

I) Pormaţiunea, autochtonă a vaselor susţinută, de Hunter, Vogel, 

Schwann şi Rindfleich. In momentul când mai t6tă limfa, plastică este 

copleşită, de o masă de celule vii, de o dată apare un curent micros- 

copic de celule puţin deosebite de cele dintâi şi îşi crează o cale prin 

cea altă mulţime de celule preexistente cari se înghesuesc unele în 

altele formând un fel de zid acestui noii curent. De aci resultă un tub, 

un adevărat canal care, după o distanţă mică, se recurbâză luând 

forma unui cârlig. Aceşti tubi se lungesc şi devin aşa de numeroşi în 
cât constatăm miliarde de aceste filamente delicate ce străbat întrâga 
masă de celule. Dânşii nu întâ'zie a se umple de globule roşii născute 
chiar din însuşi plasma, şi se pun în urmă în comunicaţie cu vasele 
sanguine vecine şi ast-fel sângele începe a circula prin ei, deveniți acum 
vase de nouă formaţiune. 

II) Zeorie representată de Prevost din Geneva, Lebert, Kălliker 
şi Meyer susţine că aceste vase noi provin din vasele preexistente şi 
se face după două tipuri: sai că ansa capilară se măreşte şi presintă 
ast-fel o curbă mai mare, mai parabolică; sai prin producerea unui 
burgeon cărnos ce se termină printw”un vârf rotund. Acâstă ridicătură 
creşte iar vârful dă o prelungire flamentâsă. 

Tote aceste ridicături în formă de deget de mănuşe se îmulţese 
şi strebat din ce în ce mai mult în noul ţesut; se îmbucă cu capila- 
rele vecine anastomosându-se cu ele în diferite sensuri şi ast-fel cir- 
culaţia se stabileşte în mod definitiv. 

III) Teoria lui Rougei sad, teoria angioblastică, după care aceste 
vase nasc d'a dreptul din celule. Acestă teorie e sprijinită de cerce- 
tările lui Lubimof care examinând encefalul inâividilor morţi de para. 
lisie generală progresivă a găsit celule stelate conţin6nd globule roşii 
de sânge. 

Billroth şi His ai găsit în neoplasiile inflamatorii şi în keratite 
celule mari voluminâse aderente de vase, prov&dute de un canal şi 
conţinând globule roşii. | 

IV) Teoria îmi Ziegler, Halopeau şi Conheim. Vasele noi provin 
din globulele albe ale sângelui cari sunt celulele angioblastice ale lui 
Rouget. 

Dar cum ajung ele să constitue canale? Prin îmbucare reciprocă, 
„una pe alta, graţie proprietăţei ce au de a absorbi substanţele cari
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le înconjâră până şi pe microbi! (Metschnicof). Dânsele apoi mai având 

şi facultatea de a se lungi, dilata şi perfora, constitue canale capabile 

de a fi străbătute de curentul sanguin, anastomosându-se cu ele în 

diferite sensuri. 

Acesta e mecanismul intim al reunirei plăgilor prin prima în- 

tenţie din care resultă un produs noi numit cicatriță şi asupra căria 

vom reveni. 
Cână dintr'o causă 6re-care fenomenele acestea microscopice sunt 

turburate, atunci reunirea prin prima intenţie nu reuşeşte, iar cica- 

vrisarea se face prin intervenţiunea unui alt agent numit puroii şi 

când reunirea e zisă prin a I[a intenţie mediată sai secundară, şi al 

cărui mecanism constă într'o eşire exagerată, de leucocite din vase prin 

diapedeză. 

Resultatul final este acelaş, căci după ce plaga se curăţă de te- 

suturile sfacelate, se produce pe suprafaţa plăgei un strat de burgeoni 

cărnoşi numit membrană granulâsă sai piogenică a lui Delpech şi care 

cu timpul, cu cât vasele de nouă formaţie se desvoltă şi se pun în 

comunicaţie cu cele existente, cu atât puroiul se micşoreză iar plaga 

începe să se închidă până se acoperă de cicatriţă, fenomen ce ni se 

anunţă prin apariţiunea unui strat albăstrui la periferia plăgei, numit 

cuticula, epidermică. 

Când supuraţia e îndelungată iar cicatricea fârte întinsă se dice 

că avem o reunire prin a IIfa intenţie ! iar după unii chiar prin a 

IV-a intenţie când supuraţia e forte prelungită iar cicatricea ce resultă, 

âe o întindere colosală şi Giformă. 

Reunire secondară prin prima intenţie sau, reunire imediată secun- 

dară este atunci când lipim două suprafeţe deja burgeonate, (inmugu- 

rate) două suprafeţe granul6se. Deosebirea între reunirea, prin prima 

intenţie şi acesta, e că aci, după ce am preparat materialurile şi am 

trecut prin peri6da de supuraţie, atunci am efectuat afrontarea părţilor, 

iar nu în momentul accidentului. 

Reunirea sau 'cicatrisaţiunea sub crustacee, observată deja de 

Hunter, constă în aceia că vindecarea pligei se face dedesubtul unui 

strat gros numit crustă. Am arătat deja la studiul pansamentelor cum 

Bouisson din Montpellier a căutat să facă din acesta vu „met6dă de 

tratament instituind ventilaţiunea plăgilor pentru a determina o crustă 

prin uscarea puroiului, ce trebue să nu fie însă în prea mare canti- 

tate si sub care să se potă desvolta burgeoni cărnoşi. 

Fenomenul acesta. îl observăm mai ales în aplicarea pastelor ar- 

senicale cari, determin€end o eschară destul de grosă, odată cu elimi- 

narea sea tardivă, constatăm că cicatrisarea e deja formată. Deci în
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cicatrisarea sub-crustacee avem tot o reunire prin a doua intenţie dar 

cu un minimum de supurație. 

Pe lânză acestea mai avem încă un mod de cicatrisaţiune nu- 

mită de Gosselin cicatrisațiune intermediară iar de Richet cicatrisare 

prin desicaţiune. D6nsa, constă în aceia că plaga e mai mult uscată, 

nu posedă burgeoni cărnoşi, nu există o supuraţie francă şi nici pro- 

ducerea unei cruste de invălişi. Cu alte cuvinte, plaga se curăţă şi se 

cicatris6ză, fără intervenţiunea burgeonilor cărnoşi sai a puroiului, cu 

tot aspectul săi cel roşu. Cu tâte acestea plaga nu este cu. desăver- 

şire uscată, căci posedă o mică serositate şi în care microscopul arată 

presenţa de leucocite, ceia, ce probâză că şi aci iarăşi e vorba de o ci- 

catrisare prin a II-a intenţie dar cu un minimum şi mai accentuat de 

burgionare şi supuraţie. De aci resultă şi faptul că plaga fiind forte 

săracă în muguri cărnoşi şi incapabilă de a umple perderea de substanţă, 

dânsa va rămâne găun6să, escavată, având marginele mai ridicate iar 

pe fundul săi o mulţime de inegalităţi, şi ast-fel fiind, cicatricea, va fi 

subţire, diformă şi deprimată aplicându-se şi fixându-se pe părţile sub- 

jacente. Acssta se observă mai ales pe plăgile capului, pe tibia şi bon- 

turi de amputaţie, unde nişte asemenea cicatrice sunt forte pericol6se 

fiind vecinic supuse la ulceraţiuni, 

Diagnosticul în general e f6rie uşor şi vom avea în vedere or- 

ganul lezat; vom cerceta daca plaga e simplă sai complicată de 

deschiderea unei cavităţi sai atingere de organe importante. Dar a- 

câsta nu se pote face de cât când vom studia bâlele fie-cărui organ. 

Pronosticul e acelaş ca, în or-ce traumatism în general. 

Tratamentul local va fi: antisepsia şi căutarea de a reuni per 
primam ou-ce plagă şi a lupta contra supuraţiei. Cel general se va 

adresa la combaterea diatezelor şi susţinerea forţelor bolnavului. 

CHESTIONAR 

Plâgi prin instrument tăetor. Caractere. Divisiune. Reunire per primam. 

Condiţiuni. Reunirea lambourilor deslipite. Istoric. Esperienţele lui Duhamel, 

Hunter, Dieffenbach, Magitot, P. Bert. Teoria. G. Martin. Terrier. 

Fenomenele microscopice în reunirea per primam. Celule embrionare, evo- 
luția; vasele, diferite tearii: autochtonă; din vase preexistente; angioblastică ; din 
leucocite. Autorii fie-căria din ele. 

Reunire prin a Il-a intenţie. Cause. Caractere. Reunire sub-crustacee; cica- 
trisare prin desicaţiune, consecinţe,



PLĂGI PRIN INSTRUMENT INTEPATOR 

Lecţia XĂXĂV. 

Domnilor, 

Acestea sunt pâte cele mai inocente din tote plăgile. Tipul lor 

ni”! oferă instrumentele cu totul ascuţite şi subţiri, precum este un 

ac. In casul acesta, plaga nu oferă absolut nici o gravitațe şi nică o 

complicaţie, căci leziunea constând într”o simplă depărtare a țesutului 

unui organ, plaga imediat dispare de o dată cu retragerea instrumen- 

tului, din pricină că tâte țesuturile revin în starea normală. Deci nici 

durere, nici emoragie, nici depărtare a buzelor plăgei. Singura compli- 

caţie este ruperea vârtului instrumentului ce pote fi punctul de ple- 

care al unui proces inflamator simpiu sai septic. 

Şi probă de benignitatea. acestor leziuni este că mai în fie-care di 

vedem practicându se plăgi prin înţepătură, fie cu siringa lui Pravaz, 

sai aparatul lui Potain or chiar cu un trocar ordinar şi cu tâte ace- 

stea daca instrumentele ai fost bine aseptisate, plăgile determinate se 

vindecă cu cea mai mare înlesnire. 

Un singur lucru vă recomand: ca nici o dată înţepătura (cu 

Pravaz) să nu o faceţi pe faţa, dorsală a antebraţului, căcă am vădut 

trei casuri de dureri atroce însoţite chiar de paralisia extensorilor (în 

special a degetului indicator şi medii) probabil prin înţepătura unor 

ramuri (externă) a nervului radial. 

Sunt însă aiferiţă alţi corpi înţepători dar de un volum mai mare 

si cari vor produce şi plăgi mai profunde şi mai seri6se precum : baio: 

nete, sule, trocare, florete, săgeţă, țăndări de os, furcă ce fer, sticlă, 

mărăcini etc. dând naştere la plăgi cu aspect deosebit şi în raport cu 

forma, instrumentului, ceia-ce este de un mare interes în medicina 

legală. 
Aci focarul traumatic Va fi destul de însemnat şi va avea acâstu, 

de caracteristic că vârful să care e în mijlocul ţesuturilor va fi în- 

soțit şi de un alt focar secundar, mai ales când instrumentul pe lângă 

înepător e şi tăios pe 0 margine, sai cu asperităță. Restul studiului
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acestor plăgi nu are nimic de particular în afară de cele studiate la 

traumatisme în general. 

Pronosticul deci este forte favorabil, afară bine înţeles de com- 

plicaţii. De aceia vom avea în vedere: adâncimea plăgei, forma înstru- 

mentului precum şi marginele sale, căci de aci va depinde leziunea, 

vaselor precum şi determinarea focarelor secundare ce întârzie în mod 
colosal vindecarea. 

Am avut în serviciul mei un măcelar care a fost rănit deo 

țepuşe, în care se atârnă carnea, producându'i o plagă pe faţa poste- 

ri6ră a c6psei având o adâncime de 10 c.m.; şi din causa focarelor se- 

cundare ce o însoţia a trebuit mai mult ca două luni până să se vin- 
dece traectele fistulose ce resultase. Pronosticul iarăşi depinde după 
cum plaga e penetrantă sai nu; după cum e simplă sai complicată 
etc. etc. 

Tratamentul va fi mai mult expectativ mărginindu-ne în pansa- 
mente antiseptice. Nu vom intreprinde scâterea corpului strein precum 
şi or-ce exploaraţie de cât în anumite casurt ştiut fiind că aceste cor- 
puri sunt frte mult tolerate de organism. S'a observat lucruri cu- 
ri6se cum ace—însă fără gămălie— intrate în piele, ai călătorit regiuni 
întinse şi ab eşit după un timp îndelungat; în puncte fârte depărtate: 
de la mână la gât; de la spate la picior etc. Şi cee şi mai curios sa 
observat că ace intrate în păretele abdominal a străbătut în cavitatea 
peritoneală, a străpuns intestinele şi a eşit prin anus cu materiile fe- 
cale! Şi mai ales la, pasări lucrul acesta nu e rar de loc. 

Plăgi otrăvitore. Sunt caracterisate prin introducerea în ţesu- 
turile nostre a unei substanţe toxice producând o intoxicație» generală 
a organismului, plaga nejucâni prin ea însăşi de cât o importanţă cu 
totul secundară. 

După Collin, otrava introdusă în rană se divide în 3 părţi : una 
ce se amestecă cu ejementele anatomice mortificate precum şi cu li- 
chidele de cari sunt impregnate; alta ce se răspândeşte prin difusiune 
în țesutul celular vecin conservându'şi proprietatea toxică, iar alta care 
strebate direct, în sistemul vascular saii limfatic. De aci şi gravităţi 
de diferite ordine. 

Vom studia în acest capitol: 

I) Plăgi otrăvite propriii dise; 
II) Plăgi înveninate; 

III) Plăgi virulente. 
i) Plăgi otrăvite. Sunt rară la noi, întâlnindu-se mai mult la po: 

porele sălbatice cari îşi impregneză săgețile cu diferite otrăvuri și în 
special cu curara. Când otrava nu e caustică se absârbe imediat, iar
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în casul contrarii determină şi o escarificare a plăgei care, mortifi- 

cându-se, se elimin6ză prin fenomene inflamatorii. Aci avem: sublimatul 

corosiv, nitrat acid de mercur, preparaţiuni arsenicale, acidul osmic, 
acidul fenic, etc. Cea mai importantă din aceste plăgi este întepătura 
anatomică produsă prin strebaterea în organism a unui principii septic, 

de origină animală, provenit fie din putrefacţia cadavrelor, fie prin 

descompunerea ţesuturilor pe omul vii, sai: din resturi de animale pe 

cari lucrătorii sunt obligaţi ale mania: tăbăcari, cismani, pielari. 

Inţepătura anatomică resultă, din strebaterea .în ţesuturi a prin- 

cipiilor de materii putrede în timpul disecţiilor, autopsiilor sai unor 

pansamente. 

Dânsa ne oferă trei ordine de simptome: 

I) Ca manifestare pur locală cu mers cronic, constituind tuber- 
culul anatomic ce ni se presintă ca o mică nodositate ridicată, semă- 

n6nd cu un neg sai papilom al feţei dorsale a degetelor, pumnului 

etc. Cornil şi Ranvier a găsit microcoă, diplococi şi şenete (lanţuri), 

pe când Verneuil, Besnier şi Vidal susţin că e de natură tuberculosă 

cu bacilul lui Koch. - 

Acest tubercul începe prin o pustulă care după ce crapă se ex- 

ulcerâză, se acopere de o crustă epidermică, grămedi de celule cornate 

se adaogă, papilele se ipertrofiază, țesuturile se indureză şi tuberculul 

e constituit. Dânsul nu provâcă, nici o durere, rămâne staționar şi pote 

chiar să dispară, mai ales daca se evită o nouă inoculatie. | 

ID Accidente acute locale de natură, inflamatorie: limfangite măr- 

ginite în jurul unghiei, începând ca un turniol; onixis şi chiar pana- 

riţiv. Alte dăţă apar limfangite întinse, erisipel, flegmon difus cu 

mers acut, adenite supurate etc. 

ȚID Infecţie generală subită fără reacţie în nivelul înţepăturei : 

cefalalgie intensă, opresiune, diaree colicativă, delir, înmuerea cordului 

şi morte repede. 

Pronosticul e forte serios căci mai toţi autopsierii de la amfitâtru 

mor tuberculoşi. Se dice că însuşi La&nec a murit de tuberculosă după 

20 ani de la căpătarea unui tubercul anatomic. | | 

Singurul tratament constă în evitarea causelor, în mijloce anti- 

septice şi cauterisaţiuni cu ferul rOŞU. j Da , 

II) Plăgi înveninate provin din muşcături de şerpi, vipere, albine, 

purică, țânțari, păduchi de lemn etc. Simptomele depind de cantitatea 

otrăvei introdusă şi de animal care daca na mușcat de mult, veninul 

e mai pericolos; de asemenea şi când se găsesce în periâda de copulasie 
Copii resistă mai puţin ca adulţii şi bătrânii. Avem 0 intoxicație acu
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şi una cronică când individul treptat se slăbeşte, se deterioreză până 

more. Fenomenele generale sunt acelea ale or-cărei intoxicații. 
Tratament : Legături W'asupra plăgei, sucţiuni, spălături şi debridări. 

III) Piăgi virulente. Aci intră, după Pasteur, tote bâlele provocate 

din strebaterea în organism a unui ferment numit zirus care e o fiinţă . 

microscopică, parasit, microb etc. 

In acestă clasă intră: turbarea, morva, sifilisul, cărbunele, pus: 

tula malignă, tuberculosa, erisipelul, tetanos şi tâte septicemiile asupra 

cărora vom reveni. 

Despre plăgi contuse. 

Sunt leziuni traumatice prin corpuri contondante, producând o 

soluţie de continuitate a tegumentelor. In acâstă clasă intră: plăgi 

contuse propriii dise, prin mușcătură, smulgere şi armă de foc. 
Plăgile contuse pot fi superficiale saii profunde, limitate sai în- 

tinse, după volumul şi vitesa corpului contondant. Caracteristica lor 

este că focarul traumatic, pe lângă că e mult mai larg şi mai difus, 
conţine o fârte mare cantitate de ţesuturi mortificate— zona stupefiată 

şi iritată fiind înlocuite prin sfacel—amestecate cu cele mai variate 

corpuri streine ca: sânge, serositate, grăsime, părţi din veşminte etc. 
Păreţii focarului suferă, deslipiri înținse, de unde anfractuosităță şi di- 

verticule, iar marginele plăgei sunt neregulate, rupte etc. 
Din causa inegalei resistenţe a ţesuturilor, un muschii, 0 apo- 

nevrosă, un os sunt mai fragile în unele puncte de cât în altele, aşa 

că ruperea se va face nu în punctul de aplicare a corpului eonton- 

dant ci la o distanţa mult mai mare; de aci alte focare traumatice 

închise în jurul sai la distanţe depărtate de plaga contusă or focarul - 

deschis. Es. o plagă contusă a capului însoţită de o fractură a , Gselor 

bazei craniului, 

Toti aceşti factori fac plăgile contuse incapabile de a se reuni 
per primam şi sunt punctul de plecare a tutulor complicaţiunilor po- 
sibile. 

Se întâmplă ca, plăgile contuse să, fie produse de dinăuntru în afară. 
In aceste casuri speciale dânsele se apropie întru căt-va de cele prin 
instrument tăetor, precum în momentul unei căderi pe bărbie, arcada 
sptincen6să, crâsta, tibiei ete. unde aceste 6se prin partea lor tăi6să 
irnprimă caractere speciale. 

Simptomatologia variază după întinderea leziunei. In special plă- 
gile superficiale sunt mai durerâse din causa strivirei şi secţiunei in-
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complecte a firelor nervose ; pe când din contra, acea traumatismul e 

mare şi a lucrat repede, se pote provoca piăgi vaste fără cea mai 

mică durere aşa că răniții nică nu ai cunoştinţă de leziune, atrăgându: 

li-se atenţia prin o scurgere de sânge, sat cânq ce desbracă de vest- 

minte precum se întâmplă cu plăgile produse prin actiunea maşinelor. 

Acâstă lipsă de durere mai provine şi din causa unei stupori locale. 

Emoragia de asemenea e puţin considerabilă, fie că în urma unei 

traume tunica medie a arterelor se rupe iar cea externă se subtiază, 

se turteşte şi se sdrobeşte formând ast-fel un fel de dop, un obstacol 

la, scurgerea, sângelui şi asigură deci emostasa primitivă; fie că rănitul 

e coprins de șocul traumatic în urma căruia forţa mişcărilor cordului 

micşorându-se, tensiunea, arterială scade şi de aci o emostasă pasivă. 

ot în fenomenele primitive locale, plăgile contuse se pot însoți 

imediat după traumatism de o gangrenă cu mers forte copleşitor, în- 

tinQ6ndu-se repede în părţile vecine şi determinând o stare generală 

grăvă numită de Pirogoft edem puruleni acul, iar de Velpeau erisipel , 

bronzat şi asupra căruia vom reveni. 

Fenomenele secundare locale, afară de cele comune tutulor leziu- 

nelor traumatice, avem un proces infdamator al cărvi scop e dea eli- 

mina părţile gangrenate şi a contribui la reparaţiunea ţesuturilor. 

Intre părţile inflamate şi mortificate se formâză un sghiab de elimina. 

țiune mai mult sai mai puţin neregulat, anfractuos, superficial sati 

- profund, după felul şi întinderea, focarului traumatic. Cu ocasiunea eli- 

minărei părților sfacelate (eschara) putem observa alte fenomene in- 

flamatorii şi septice ca limfangite, erisipel, flegmon ete. dar mai ales 

emoragă secondare, nu numai din pricină că un vas era coprins de 

eschară ce cădând la lăsat deschis, dar şi din causa diferitelor com- 

plicaţiuni septice conrupând întregul organism şi care favoris6ză, în 

cel mai înalt grad, producţiunea emoragiilor de natură, seplică. 

Diagnosticul e lesne, afară de chestiuni de medicină legală. 

Pronosticul fârte serios din causa, trituraţiunei părților ce con- 

stitue focarul traumatice, al complicaţiilor septice şi al emoragiilor se- 

cundare. În plus se va adăoga şi starea diatesică a rănitului. 

Tratamentul. In regulă generală, pansamentul va, fi deschis căci 

nu putem încerca reunirea per primam; afară, numai de plăgile feței 

spre a evita cicatrice diforme ; şi aci însă cu condiţie ca osele subja- 

cente să nu fie atinse. Numai atunci deci putem încerca reunirea prin 

suturi, după ce am spălat bine şi am netedit mărginele plăgei ridicând 

cu fârfecele părțile sdrenţuite. In colo reunirea 0 vom obtine. prin a 

doua, intenţie şi vom căuta, ca prin băi prelungite antiseptice, irigatiuni 

continue, pansamente mari fenicate şi combaterea diateselor să ne
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opunem la or-ce fel de complicaţie. Vom pune tuburi de drenagii spre 

a evita or-ce colecţiune de puroi sau materii mortificate. Totuşi de 

multe ori am obţinut reunirea primitivă pe plăgi contuse ale capului 

având o întindere destul de mare, mai ales în casuit de călcări de râte 

determinând deslipiri mari a pielei. 

Plăgi prin muşcătură. 

Tipul acestor plăgi sunt. cele produse de om unde găsim reunite: 

plăgi prin instrument tăetor (incisivi) prin instrument înţepător (ca- 

ninii) şi prin instrument contondant (primii molari). Muşcătura de câine 

produce: o înțepătură, o tăetură şi o rupere, din causă că animalul 

după ce înfige incisivii şi caninii apoi trage către dânsul rupând ţesu- 

turile. Muşcătura de cal produce contusiuni şi striviri mai mult sai 

maj puţin profunde din causă că animalul apucând cu incisivii strânge 

şi preseză fără să smulgă. Muşcăturile de animale sălbatice ca lup, 

vulpe, tigru, lei etc. sunt câte o dată înspăimântătâre, căci sfâşie şi 

rupe aşa de profund țesuturile, în cât sunt în afară de or-ce terapeu- 

tică şi aduc repede mârţea, rănitului. Muşcăturile de pasări sunt în 

general puţin considerabile şi mai inofensive afară de ochi ce fârte uşor 
se pot pertora, 

Tâte aceste plăgi oferă o gravitate specială prin inoculaţiunea, 

materiilor septice şi a otrăvurilor. Ast-fel avem turbarea dată de câini, 

lupi etc. iar pe de altă parte sifilisul inoculat în urma muşcăturilor 
de om. 

Fie-care din aceste plăgi are simptome proprii, după cum muş- 

cătura a fost fâcută de om, câine, cal ete. lucru important ca medi- 

cină legală. Tote însă aii marginele neregulate, rupte, anfractudse şi 

însoţite de un focar traumatic compus din mortificarea, părţilor moi şi 

chiar sdrobire de 6se. Complicaţiile cu fuzee purulente, tlesmâne şi 

septicemii sunt fârte frecuente. Mai ales să ne temem de tetunos în 
muşcăturile de cal. Tot în aceste plăgi putem constata tremurături 
reflexe în membrele atinse, contracturi şi chiar paralisii, mai ales la. 
membrul superior, în urma, contusiunei sai strivirei nervului radial 

prin muşcătura de cal la braţ. 

Plăgile produse prin mașini se apropie forte mult de cele prin 
mușcătură, 

Plăgi prin smulgere. 

Sunt produse de o tracţiune violentă simplă sai combinată cu 
o torsiune şi animată de o putere atât de mare în cât să întrâcă şi
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să rupă tâte legăturile naturale ce posedă un ţesut sai organ. Mai 

ales extremităţile superidre şi inferidre sunt supuse la acest accident. 

Părţile moi împreună cu ligamentele rupându-se mai repede de 

cât 6sele, resultă: 1) Că smulgerea unui membru se face prin de- 

sarticulaţie; maă rar prin smulgerea epifiselor. 2) Că părţile moi oferă, 

diferite grade de resistenţă şi nu se rup în acelaş nivel; de aci ne 

regularitate fărte mare în suprafaţa plăgei. la plus, tendânele deslipin- 

du-se de muschiul lor fârte departe de focarul traumatic, organul atârnă 

de aceste tendâne ce pot aveao lungime chiar de 30 c. m. 3) câ vasele 

şi pielea având cea mai mare elasticitate sunt ultimele cari se rup, de 

unde resultă că an organ de și cu totul deslipit de corp, încă aderă cu 

acesta printr'um lamboi de piele mai mult sai mai puţin larg. 

Durerea câte o dată lipseşte cu desăvârşire, probabil din causa 

şocului. Ast-fel se citeză mai multe observaţii remarcabile. 

Unui individ, Samuel Wooă, i se smulse cu toțul membrul su- 

perior împreună cu omoplatul, fără, să fi simţit cea mai mică durere 

şi nică că a observat acestă nenorocire de cât când a vădut membrul 

săi în râta de moră. După aceia: desmeticindu-se, sa pogorât liniştit 

pe o scară, ducându-se să anunţe pe fratele săi de ceia ce i sa în- 

templat(!). 

Un copil atârnându-se înapoiul unei trăsuri trasă de 6 cai, gamba 

îi fu apucată de spiţele râtei şi smulsă din genuchi. Copilul n'a ex: 

primat nică o durere. A cerut medicilor săi aducă gamba, şi'i ruga să, 

o lipâscă la loc ca să nu sesupere mumăsa! etc. (Compendium de chr.) 

Iarăşi un fenomen important este lipsa de emoragie. Acesta se 

esplică ast-fel: tunica, medie care e compusă din fibre elastice şi mus- 

culare lise dispuse în mod circular, se rupe forte uşor; dar în virtu- 

tea elasticităței se retracteză imediat resfrângându-se înăuntru, la care 

adăogându-se şi contracţiunea musculară, formâză un fel de dop în lu: 

mina vasului; tunica internă fiind aderentă de cea medie, se rupe de 

de o dată cu dânsa urmăndo în acelaş timp. Tunica externă însă 

de şi extensibilă, este liberă de cea medie şi e formată de fibre elas- 

tice şi conjunctive în sens longitudinal, ast-fel că nu se rupe de cât 

cu greii şi numai după ce s'a întins în punctul cel mai extrem, aşa 

că ruperea se obţine când fibrele s'a subţiat cu desăverşire, întocmai 

ca, un tub de sticlă ce se încăldeşte la, o lampă şi se subțiază treptat 

până ce se rupe. Extremitatea sea ast-fel subțiată se rs rânee ŞI 

dansa înăuntru, graţie fibrelor elastice, şi formâză un al doilea, « op care, 

împreună, cu cel dintăi constitue un obstacol de o formă conică aven 

baza către lumina vasului (tunica medie şi internă) iar vârful în 

24 

33,809.— Pat. chirurg. Dr. 7. Kiriac,
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afară (tunica externă) ceia-ce asigură în mod complect eşirea, sângelui 

din vase, cu alte cuvinte o emostasă primitivă perfectă. 

Pronosticul e fârte serios, cu tâte că unii sustin că aceste plăgi 

de şi înspăimântătore s'ar vindeca însă mai uşor chiar de cât am- 

putaţiile practicate în acest nivel; totuşi leziunea rămâne gravă pu- 

tând fi imediat urmată de mârte saii de turburări trofice ulteridre şi 

rebele. Tratamentul după casuri şi analog ca în plăgile contuse. 

CHESTIONAR 

Plăgi prin instrument înţepător. Caractere. Focarul traumatic. Particulari: 

tăţi diferite. | 

Plăgi otrăvitâre. Caractere. Divisiunea: plăgi otrăvite, înveninate şi viru- 

lente. Inţepătura anatomică, forme clinice. 

Plăgi contuse. Caractere. Fenomenele primitive şi secundare locale. Tra- 

tamentul. 
Plăgi prin mușcătură. Diferite forme după animale, 

Plăgi prin smulgeie. Caractere. Lipsă de emoragie, mecanismul. Lipsă de 

durere; observaţii. i



PLĂGI PRIN ARMĂ DE FOC 

Lecţia XXXVI. 

Domnilor, 

Plăgile prin armă de foc sunt leziuni traumatice, produse de corpi 

contondanţi numiţi proectile sait gi6nţe, puse în mişcare prin deflagra- 

țiunea saii explosiunea prafului de puşcă. NE 

Caracteristica acestor plăgi este că, or-care ar fi modul lor de 

producţiune, adică fie produse prin proectile de calibru mare sai mic: 

de obuze sait ţăndări din acestea, fie de proectile directe sai indirecte; 

fie de spargerea unei ţevi de puşcă sait numai explosiuneaa, prafului, 

tot-da-una şi fără nici o escepţie dânsele ni se vor presenta, ca nişte 

plăgi rupte şi contuse. 
, 

Invenţiunea prafului de puşcă este de dată veche, fiind desco- 

perită de Chinezi în primele secole ale erei creştine, şi din care denşii 

faceai focuri de artificii; alţii însă atribue acâstă descoperire Arabilor. 

In Europa sa constatat că în Germania, a existat pudrerii la 

Augsburg în anul 1340 şi la Spandau lângă Berlin ia 1844. 

Unii însă susțin că în Franţa era cunoscută pulberea încă din 

anul 1338. 

Englezii iarăşi susțin că e 

pulberea. | 

Adevărul istoriei es 

berea, în armele lor de răsboiii, 

Prima scriere asupra plăgilo 

tarziă şi anume după un secol, 

în 1497. 
Dânsul ca și predecesorii să, credea, în intoxicaţiunea -proeetilelor 

şi avea grâză mai ales de praful de puşcă. Pentru aceia, prin diferite 

mijl6ce dar în special prin setone pe cari le mişca în drepta şi în 

i ai fost cei dintâiu cari ai cunoscut 

te că Englezii cei dintâi ai întrebuințat pul- 

în lupta de la Crecy în anul 1346. 

r prin armă de foc sa făcut forte 

de către Brunsvick din Strasbourg
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stânga, căuta cu or-ce preţ să determine o supuraţie în interiorul traec- 

tului, prin mijlocul 'căria îşi propunea să scotă din ţesuturi materiile 

vătămătâre introduse de glonte. 

Vine apoi peri6da Italiană representată prin Jean de Vigo, chi- 

rurgul Papei Iulii II, care în 1514 stabileşte următârele trei caractere 

ale plăgilor prin armă de foc şi anume: arsura, contusiunea şi întoxi- 

caţia. 

Acest autor ca şi cei alți, observând aspectul stranii şi neobici- 

nuit al simptomelor acestor traumatisme precum: starea de stupsre 

în care cădeaii răniții, vărsăturile ce apăriaii în momentul accidentului, 

col6rea, lividă a pielei etc. conchise şi dânsul că aceste leziuni sunt 

plăgi otrăvite, fie din causă că glontele se impregna de otrăvuri spe 

ciale, fie că praful de puşcă, prin el însuşi — graţie composiţiunei sale — 

comunica, plăgilor nişte asemenea proprietăţi venindse. ' 

Şi plecat de la acestă credinţă a, şi instituit o met6dă devenită 

clasică pe atunci, care consta în a trata aceste plăgi nu numai prin 

ferul roşu, dar turnând în traecte şi pe plagă unt de lemn fert în clo- 

cote, spre a se putea răspândi în tâte anfractuosităţile şi a putea 

ast-fel mai bine distruge otrava introdusă de proectile sau iarba de 

puşcă! Lesne putem vedea de aci supliciul la care erai supuşi bieţii 
nenorociţi luptători. 

De şi unii susţin că Bartolomeus Magius, chirurg erudit din acea 

epocă, se ridicase contra acestei credinţe şi combătea energic metâda 

barbară de tratament a acestor plăgi, totuşi credinţa generală este că 

Ambroise Par6 din întâmplare a reuşit să scape pe suferingi de a fi tra- 

taţă în ast-fel de mod. Şi iată circumstanţele: Ambroise Pare, de şi 

„fără o cultură specială — căci eşise din mâna unui simplu bărbier—era 

însă, dotat de o capacitate extraordinară, aşa, că la etatea de 17 ani, 

cu tâtă invidia şi disprețul cei arăta, confrații! ajunsese însă a fi chi- | 

rurgul lui Ren6 de Montejean, mareşalul Franţei în 1538. 
Cu ocasia, răsboiului contra Savoei şi Piemontului de către Fran- 

Gois Î, Ambroise Par6 era primul chirurg al armatei. 
Densul însă până aci nu avea altă credinţă de cât tot aceia a 

„predecesorilor săi. Ast fel că într'o qi, având prea mulţi răniţi de pansat, 

n'a avut în cantitate suficientă unt-de-lemn fert spre a opări plăgile, 

aşa că o bună parte din răniţi fură pansaţi numai cu 6re-cari alifii. 

| Densul se dice că tâtă nâptea n'a putut dormi de grije, aştep: 

tându-se a găsi a doua di o mulţime de morţi! Mare însă îi fu sur- 

priza câud vEdu că bolnavii neopăriţi erai mult mai bine şi mai calmi 

ca, cei alţi ce fuseseră arşi. De aci părăsirea acestui tratament neuman.
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Divisiunea armelor. 

Armele de foc sunt de două feluri: arme comune (ca pistâle, re- 

_volvere, puşcă de vânătâre etc.) şi arme de r&sboii, cu anumite tipuri 

şi o întrebuințare determinată, specială. 

Pe noi chirurgit ambele aceste foluri de arme ne interesâză, căci 

efectele lor sunt aprâpe anal6ge, după cum veţi vedea din esperiențele 

ce am avut ondrea a face cu d-vâstră. Vom reveni. 

Armele de r&sboiii se împart în două: în arme defensive în care 

intră casca şi cuirasa saii plastronul, ambele făcute din metal. 

Aceste arme daca nu sunt maă pericolâse, cel puţin nu servă la 

nimic, căci proectilul lovind în ele, se deformâză une-ori şi în acestă 

stare străbătând în corp produce leziuni mult mai grave ca cum ar fi 

străbătut direct, lucru confirmat mai de tâte esperienţele făcute în 

acest sens. De aceia niște asemenea paveze trebuesc adi cu totul pă- 

văsite precum şi sunt. 

lată esemple luate din esperienţele mele: 

Se aplică o tinichia pe partea anteridră a toracelui unui cadavri, şi se 

trage cu arma Mannlicher de la o distanţă de 3800 metri. ! 

Orificiul făcut de proectil în tinichia este de 5ik m. m. marginile sale 

sunt resfrânte înăuntru spre cadavru. 

Orificiul de intrare în piele este aşezat în regiunea epigastrică în jos de 

apendicele xifoid; dânsul are 0 formă lungărâţă, cu un diametru vertical de 7 m. 

mu. îar cel transversal de 1 centimetru. 

Orificiul de eşire sa făcut prin col6na vertebrală în dreptul celei de a IN 

si 12 vertebră dorsală unde a determinat fracturi cominutive, Acest orificii e 

îndoit de mare ca cel de intrare şi are o formă cu totul neregulată. 

De sigur, orificiurile—cel puţin acela de intrare—ar îi fost mai mic, dacă 

proectilul n'ar fi întâmpinat acea resistenţă vferită de placa de tinichia. 

Un alt. exemplu e următorul : 

Am tras cu arma noastră de resboi 1879 (E. Martini) 1a o distanță de 20 

metri cu încărcătură redusă, adică 3,30 grame ceia ce represintă o vitesă de 

300 metri. Pe partea anterioară a toracelui am pus 0 placă de tinichia. Proec- 

tilul a străbătut prin trinsa producând un orificii rotund de formă poligonală 

cu marginile împinse înăuntru având un diametru de 11] c. m. Orificiul de in 

rare în piele este de le.m.$şi6 milimetri şi este împărțit în două priptr”o 

punte de piele intactă, ast-fel că există în realitate două orificiuri, aşezate în al 

VIL spaţii intercostal la partea cea mai anteridră. Orificiul de eşire aşezat, la 6']a 

e. m. sub unghiul inferior al omoplatului, are un diametru de 1 c. m. rotund şi 

regulat. Nu există nici O fractură 0s65ă- 

Armele ofensive se împart la randul lor în două grupe: arme
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numite albe în cari intră: spada, lancea, baioneta, sabia, toporul etc. 

şi în arme de foc proprii aise. - 

De primele neapărat n'avem să ne ocupăm, căci ele produc plăgi 

prin. instrumente tăi6se şi înţepătore de cari deja am vorbit. Ne 

remâne deci armele de foc. ; 

Acestea iarăşi se împart în două: în arme de foc portative în 

cari intră puşeca şi revolverul; şi în arme de foc neporiative în cari 

intră tunurile, constituind armamentul de artilerie în luptele pe uscat 

şi pe mare. , 

Cel mai mare interes în chirurgie îl presintă armele de foc por- 

tative, fie ele comune saii de resboi. De dinsele deci avem să ne ocu- 

păm în special. 

Puşca şi revolverul formând tipul acestor arme, se compun în 

esenţa lor de un tub cilindric de oţel numit, ţâvă, şi de o cutie nu- 

mită culata (camera proectilului), unde intră cartuşul care la rindul 

sei este compus din glonte (proectil), pulberea şi o capsă prin ajutorul 

căria, pulberea luănd foc, glontele iese din ţâvă animat de o iuţslă 

mai mult saii mai puţin mare, în raporteu calitatea şi cantitatea pul- 

berei precum şi cu calibrul armei. 

Fie-care Gin aceste părţă sunt făcute cu un anumit scop şi cuo 

precisiune matematică dar care intereseză mai mult armata. Totuşi 

vom da unele detalii ce trebuesc cunoscute şi de noi chirurgii: ast-fel, | 

va puştei având în -general un calibru care variază între 6— 11 m.m. 

coprinde două părți: o cameră sai cutie unde intră după cum am 

dis cartuşul, şi o porţiune lungă, cilindrică şi găurită în interior (l'âme 

du canon). Acâsta din urmă e provădută de patru dungi elisoidale 

numite ghinturi, dirigeate de la drâpta la stânga şi perzându-se 

către cameră; scopul lor dupe cum vom vedea este de a imprima, 

proectilului o mişcare de rotaţiune regulată. , 

Cartuşul se compune din 5 părți şi anume: tubul de alamă, 

capsa, încărcătura de pulbere, rondele (una de carton şi alta de câră) 

şi glonţul înfăgurat în hârtie. 
a) Tubul de alamă (aliagiii de zinc şi cupru) e destinat să conţie 

într'însul sau pe dinsul tote cele alte părţi ale cartuşului. El este 

baza sistemului. b) Capsa servă să dea foc pulberei din tub, dinsa, 

conţine ca materie explosibilă fulminatul de mercur şi se fix6ză la 

partea, de jos a cartuşului întrun locaş special al ei. c) Incărcătura 

cartuşului e formată din pulbere: grăunte mie (qisă de infanterie) în 

cantitate de 5 gr. 1/2, putînd imprima glontelui o iuţelă iniţială de 
460 —500 metri pe secundă şi chiar 700. d) Rondelele sunt puse 
pentru a împedica murdărirea ţevei. e) în fine Glontele.
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Glontele- sai proiectilul (la balle). De şi la rig6re chestiunea, 

proectilelor moderne ar interesa mai mult armata, totuşi trebue să 

ştim şi noi cât de pe scurt motivele cari au dat naştere la înlocuirea, 

vechilor proectile prin cele actuale. 

Două sunt causele cart se opun la progresiunea proectilelor îm- 

pedecânâu-le de a ajunge la punctul dorit: Gravitaiea şi. Yesistența 

aeruluă. 

I) In virtutea gravitaţiunei ştim că or-ce corp tinde a cădea 

către centrul pământului. 

Este evident că cu cât un corp va percurge un drum mai lung 

în spaţii, cu atât va fi mai malt sub influența gravitaţiunei şi pe 

atât prin urmare va trebui să lupte spre a atinge punctul la care e 

trimis; şi vice-versa, 

De aci resultă şi faptul comun, banal, ce practica zilnică ni'l 

oferă şi anume că: ochirea la distanţe mici e mult mai sigură de cât 

aceia de la o distanţă mare, şi de ce? din causă că în primul cas, 

trajectoria, glontelui e în linie arâptă şi aprâpe paralelă cu suprafaţa 

pământului; pe când în II cas, trajectoria devine din ce in ce mai 

curbă, proectilul fiind din ce în ce atras către centrul pământului. 

De aci şi calcule speciale în raport cu diferitele distanţe la cari 

ochim. 
II) Resistenţa aerului este de sigur cel mai mare dintre obsta- 

cole, căcă dacă dinsul mar exista, glontele ar merge până la infinit. 

Esperienţele aii arătat; că: 

a) Resistenţa ce opune aerul este proporţională cu patratul dia- 

metrelor ; adică, dânduni-se două proectile din cară unul cu o suprafaţă 

de un ce. m. patrat, iar altul de 2 c. m. p. resistenţa ce acesta din 

urmă va avea să învingă, va fi Qe 4 ori mai mare ca cel dintâi. 

De aci înlocuirea proectilelor vechi cu formă rotundă, prin cele moderne 

provădute de un diametru sat calibru pe cât se pote de mic şi cu 0 

formă cilinăro-conică. 

Dar la acesta a mai contribuit şi faptul că în armele vechi 

ce se umpleaii pe la gură, proectilul rotund ca să pâtă intra în 

ț6vă, trebuia neapărat să fie de un calibru ceva mai mic de cat 

dinsa. Atunci se întîmpla că în momeniul explosiunei, gazele se in- 

terpuneaii între glonte şi 6vă, aşa că proectilul nu avea O anumită 

direcţie; ci în percursul săii suferia variajiuni forte mari, iar ţinta nu 

putea, să fie justă. Încărcarea prin "'napoi se datoreşte acestei ob- 

serve. derea vitesei—prin faptul resistenţei aerului —este inve 

proporțională cu densitatea sait greutatea proectilului. De aci: alege
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rea plumbului pentru confecţionarea glânţelor, fiind un metal cu o 

greutate specifică forte mare (11), iar pe lângă acâsta şi un metal 

lesne de turnat şi de un preţ destul de redus. 

c) Constatându-se că perderea, vitesei este de asemenea în Tă- 

port invers cu lungimea proectilului, s'a căutat a se da glânţelor o 

lungime aprope îndoită ca aceia a diametrului; iar adi, graţie perfec- 

ţiunilor aduse, lungimea e chiar împătrită ca diametrul. 

d) Dar glontele având acâstă formă lungărâţă, presiunea, ae- 

rului exercitându-se pe tâte punctele suprafeţei sale, iar gravitaţi- 

unea, tindând a! atrage către centrul pământului, glontele ar fi res- 

turnat în mersu! să, şi prin urmare dinsul ar ajunge la țintă 

nu prin vârf, ci prin bază sai părţile laterale. Pentru a se ga- 

ranta stabilitatea posiţiunei sale, sa introdus în ţ6va puştei nişte 

dungi numite ghinturi, cari imprimă glontelui o mişcare foarte repede 

în jurul axului său, făcându” ast-fel să înainteze nu în mod direct, brut, 

ci animat de o mişcare de rotaţie; gi prin acest mijloc, molecu- 

lele aerului sunt mai uşor depărtate iar resistența mai cu eficacitate 

învinsă, 

e) Dar proectilul de plumb suferind o presiune mare în urma 

explosiunei, forța sea, de cohesiune nu e destul ce puternică, ast-fel 

că forțarea în ghinturi produce plumbuirea, lor, ceia ce natural strică 

justeţia armei. Pentru a se înlătura, şi acest inconvenient, s'a învălit 

glontele într'o cămaşe de oţel, nickel saii aramă, substanţe foarte 

tari şi cari menţin ghinturile intacte. 

Condiţiunile deci ale unuf proectil modern sunt: diametru mic; 

densitatea metalului mare; forma cilindro-ogivală ; lungime mare; îm- 

brăcăminte de oţel şi mişcare rotatorie. 
Condiţiunile acestea le întrunesc şi proectilele armelor noastre de 

resboi model 1879 sistem Henry Martini, precum şi cel actual 1892 

sistem Mannlicher-Mauser. Ambele modificate. 

De Gre-ce experienţele mele le-am făcut cu arma nstră de 

resboi 1879 şi cu arma Mannlicher, voi descri neapărat numai aceste 

două feluri de proectile. Ast-fel: 

1) Proectilul armei de resboi 1879 este format dintr'un aliagiii 

de plumb şi stanii (cositor) în proporţie de 12h. Şi sa, ales acest metai 

din causa înaltei sale fusibilităţi (3400); din causa tăriei sale—care ne- 

fiind mare nu strică ţâva—şi în fine din causa marei sale densități, 

care fiind de 11,4 împlineşte tote condiţiunile pentru a învinge resis- 

tenţa ce oferă aerul contra mişcărei proectiiului. 

In general forma şi dimensiunile glonţului de resboi sunt urmă- 

t6rele: forma puţin ascuţită, ogivală sai une-ori trunchiată.
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Arma, noastră de resboiii model 1879 sistem Henry Martini 

Calibrul său este de 11 m.m. 43. 
Greutatea glonţului 31 gr. 10. 
Diametrul la bază 11| m. m. 43. 
Inălţimea, ogivei 10 m.m. 
Lungimea totală a glonţului 33 m. m. 

Greutatea încărcăturei cartuşului 5 gr. 50. 

Iuţiala iniţială a glonţului minimum 450 metri pe secundă. 

Arma, ct repetiţie Mannlieher 1892. 
Calibru 6 m. m. 5. 

Glontele e format dintrun miez saii sâmbure de plumb întărit, 

acoperit cu o cămaşe de nickel-aramă,. 

Lungimea totală 3l m.m. 

Diametru la bază 6 m.m. 65. 

Inăiţimua ogivei 7 m. m, 20. 

Greutatea glonţului 15 gr. 2. 

„Greutatea, încărcăturei cartuşului 2 gr. 35. 

Iuţeala, iniţială a glonţului 700 metri pe secundă. 

Represint aci în fig. 36 aceste proeztile în mărima naturală. 

   (Fig. 36) 

Cartus complect. Proectil singur. 
O încărcătură Mannlicher. singur. complseţ. 

artug " 

Proectilul Cartuşul 

  ia de resboi model 187%. Arma nâstră model 1892 (Mannlicher) 

Arma noastr: 
(Henry M artini).
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Intracâstă armă (Mannlicher) se introduce în cutia sea, de o-dată 
5 cartuşe representând o încărcătură ; Şi mecanismul e ast-fel dispus 
în cât la fie-care tragere cartuşele se aşeză singure unul dupe altul 
până se isprăvesc. 

Modul de acţiune al proeetilelor 

Experiențele pe cadavru cu armele de foc ai început a se face 
pe o scară destul de întinsă, mai ales în urma resboiului Franco- 
German. - 

Chauvel, Delorme, Kocher, Bruns iar acum Hobart din Pesta, şi alţii 
aii experimentat fie-care cu armele naţiunei respective şi de diferite 
modele. La, rândul mei am întreprins aceste experienţe cu ocasiunea, 
prelegerilor ce făceam la institutul de chirurgie în 1891. Şi prima 
serie -de experienţe am întreprins'o la soc. de tir ; iar acum în urmă 
la pirotecnie am făcut mai multe serii de experiențe, graţie autori- 
sărei On. Minister de resboi. Din partea tutulor autorităţilor militare 
la cari m'am adresat am găsit cea, mai complectă, bună-voinţă şi în- 
curajiare puindu-mi-se totul la disposiţie. 

In teză generală Domnilor trebue să ştiţi un lucru, că un pro- 
ectil când ese din armă e provăzut deo putere saii vitesă iniţială 
proprie fie-cărei arme, graţie căria proectilul armei noastre de resboi 
model 1879 percurge 450—500 metri pe secundă; iar acela al armei 
actuale model 1892 sistem Mannlicher percurge chiar !'700 metri pe 
secundă. Dar distanța nu se mărgineşte aci, căci proectilele pot merge 
Şi până la 2 kilometri. 

Datele balistice pentru arma Mannlicher sunţ: 
Până la 400 metri zona periculâsă este egală cu distanţa tra- 

gerei, adică că în ori-ce punct sar găsi un individ pe acâstă linie 
dînsul e expus la un pericol sigur de u fi rănit, de unde şi numirea 
de zonă pericul6să. luţela, inițială, a, glontelui este de 503 m. iar iu- 
țeala remasă este de 321 m. la 400 m., de 238 la 1000 m. şi de 
150 la 2000 metri.!) 

Prin putere sati vitesă remasă se înţelege forţa de care proecti: 
lul e provăzut la diferite distanţe, unde dânsul isbeşte diferiţi corpi ce întâlneşte. Această putere este din ce în ce mai mică în raport 

  

5 Arme portative pentru uzul sc6lelor militare etc. de Căpitan St. Con- stantinescu-Brad, profesor la, şc6la de aplicaţie. ”
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cu vitesa, iniţială şi cu cât distanţa creşte, încetând cu ajungerea sea 

la ultimul punet de sosire. 
Dar asupra acestor detalii nu putem intra mai mult, Vă reco- 

mand însă opera D-lui Căpitan Constantinescu-Brad, deja citată, 
Vom spune numai că: un proectil pentru a pune un om în 

afară de serviciii, trebue să posedă într'ânsul o vitesă iniţială cel 
puţin de 100 metri pe secundă, ceia ce revine că chiar şi dincolo de 

2 kilometri un om pâte fi grav rănit, 

Afară, de acâsta, prin calcule şi esperienţe lucrul este positiv 

ştiut că în armele moderne, puterea ce explosia pulberei imprimă 

proectilului este evaluată la 6000 kilogrametri pe centimetru pătrat. 
Şi dacă luăm de esemplu arma Mannlicher al cărui proectil este de 

6 m. m. dânsul va poseda o putere mai mare ca 8000 kilogrametri 

pentru o distanţă de 600 metri. Şi când proectilul este în ultima, sea 

fază, de declin ne remâind adică e cât cu o vitesă de 100 metri, dânsul 

încă represintă o putere de minimum 3 kilo cu care isbeşte corpul, 

ceia ce e suficient pentru a determina leziuni spre a numai permite 

individului de a continua lupta, mai ales dacă lovitura se aplică pe 

organe esenţiale vieţei. 

Dar mai "nainte de a intra in acest studii trebue să spunem 

că explosia simplă a prafului de puşcă, pote prin ea însăşi să pro- 

ducă leziuni variate şi cari vor fi în raport cu cantitatea, calitatea 

şi compresiunea la care e supus praful ce face explosie. 

Aceste leziuni sunt de două feluri: pe de o parte avem com: 

bustiuni întinse provenite din gradul de căldură în urma, aprinderei 

gazelor ; iar pe de alta contusiuni şi ruperi de țesuturi mor şi s0- 

lide, resultând din enorma expansiune de gazuri provocată din defia- 

graţiunea prafului de puşcă. “ 
i acest ultim efect îl constatăm mai ales la acei nenorociţă 

cari din diferite cauze își curmă viaţa cu un moment înainte, des- 

cărcându'şi pist6le sai revolvere la o distanţă, forte mică (ă bout 

portant) de esemplu în gură, 

In acest cas, expansiunea, gazelor e atât de mare, în cât distruc- 

ţiunile determinate remân în afară de oră-ce descriere, iar mortea e 

instantanee. 
| 

Tot acelaş lucru vom dice de explosia unei pudrării, mai ales 

când e vorba de dinamită, nitroglicerină, fulmicoton, fulminatul de 

mercur etc. unde leziunile sunt şi mai înspăimântătâre, de Gre-ce se 

mai adaogă şi diferiţi alţi corpi cu totul streini şi de o formă forte 

neregulată ca: fărămături de plumb, bucăţă de lemn, de zid, cueetc. 

constituind ceia ce se numeşte proectile indirecte.
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Este de remarcat că acţiunea substanţelor explosibile propriii 

dise ca, dinamita, fulmicotonul, fulminatul de mercur, picratul de po- 

tasă, nitroglicerina etc. produc cele mai înspăimântătâre leziuni, dar nu: 

maj prin faptul contusiunei, şi acâsta în urma enormei expansiunei a 

gazelor ce se desvoltă. Avem deci lipsă absolută de ori-ce combustie, 

lucru cu totul invers de cele ce se întimplă cu explosia prafului de 

puşcă saii a gazului de luminat. De aci urmeză că plăgile substan- 
țelor explosibile ori cât de profunde ar fi, nici o dată însă nu vor fi 
combustionate. Şi probă cum că cercul negru ce se constată în jurul 
acestor plăgi este efectul contusiunei iar nu al combustiunei, este că 
dinsul dupe 7—8 dile cade şi se eliminează ca, ori-ce porţiune sface- 
lată de acţiunea traumei. O altă probă este că părul şi sprîncenile 
individilor morţă de aceste accidente nu este ars ci remâne intact. 

In fine câte o-dată, cartuşe cu materii explosibile eclatâză în mâinile 

lucrătorilor fără să le lase nici o urmă de arsură. 

Pentru mai buna înțelegere a acestor fenomene trebue”să ne 

reamintim că în chimie, se face următ6rea distincţiune între substan- 
ţele detonante şi substanţele explosibile proprii dise. 

Primele, în cari întră praful de puşcă şi gazul de ecleragii, sunt 
caracterisate prin faptul că la o temperatură mai înaltă intră în 

combustie cu detonație, prin urmare dinsele vor produce tot-W'a-una 
arsură; secundele, numite explosibile propriii dise, pot determina o ex- 
plosie violentă însă fâră combustiune, din causă că ele conţin sub 
formă, de echilibru nestabil, corpi gazoşi cari se emancipâză cu vehe- 
mență la cea mai mică lovitură, fară a avea trebuinţă de a i se pune 
foc. Ast-fel avem, dinamita, nitroglicerina. ete. etc. 

Cât priveşte deflagraţiunea prafului de puşcă pe tegumentul 
extern adecă pielea, acâsta a dat loc la o muiţime de esperiențe 
cari tâte au probat că la anumite distanţe, grăunţe de praf remase 
nearse se pot infiltra în piele producând un fel de tatuagiii. 

Faptul e de mare importanţă mai ales din punctul de vedere 
medico-legal, de Gre-ce după acâstă infiltraţiune putem deduce dis- 
tanţa la, care o armă a fost trasă, lucru fiind constatat că dincolo de 
un metru, ori-ce infiltraţie în piele de praf de puşcă nu se mal 
obţine. 

| lată, esperienţele mele personale făcute în această privinţă la 
institutul de chirurgie:
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D Cadavru N. N. sa tras cu un pistol de duel ghintuit de calibru 

10 m. m. Distanţa descărcăturei a fost, la 30 c. m. îar praful. de puşcă în canti- 

tate de un gram. : Ă 

Sa lovit în al ÎL spaţii intercostal stâng pe marginea superidră a celei de 

a III-a costă. 
: 

Orificiul de intrare aprâpe oval şi mic cu marginele neregulate dar res- 

frânte înăuntru. _u 

Pe o circonferenţă de 11 c. m. în jurul orificiului de intrare se vede în 

mod manifest incrustaţiune de praf străbătute sub stratul epidermic. 

Orificiul de eşire nu există, glontele isbindu-se de stinghia scărei. Se simte 

însă sub piele în partea dorsală a toracelui, unde proeminâză în forma unui 

mamelon. 

  
(Fig. 87) 

Descărcătura unui pistol de duel ghintuit la distanţă de 30 centimetre.
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II) Esperienţă tot pe acelaş cadavru cu aceiaşi armă şi încărcătură şi în 
aceleaşi condițiuni dar la o distanță de 50 centimetri. 

Sa lovit în al V-lea spaţii intercostal din partea dreptă, 
Orificiul de intrare puţin mai mare ca cel precedent, cu buzele resfrânte 

în năuntru dar regulate. De marginile orificiului a remas lipită o bucată 
de furtuială lungă de 3 ce, m. iar în prejurul săi incrustaţiunile de praf sunt 
mult mai puţin pronunţate, mult maj puţin dese şi pe o întindere mult mai 
mică, 

Orificiul de eşire nu există. Pe partea dorsală însă în dreptul câstei 
X-a pielea e ridicatţă şi sub dinsa se simte glontele la vre-o 4 e. m. în afară de 
col6na vertebrală, - 

  
(Fig. 38) 

Descărcătura unui pistol de duel ghintuit la distanță de 50 centimetre.
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III) Esperienţă pe acelaş cadavru, cu aceiaşi armă, cu aceiaşi încărcătură 

şi în aceleaşi condițiuni, dar la o distanţă de un metru. 

Sa lovit sub ombilic, s'a produs o plagă sferică cu circonferinţă neregulată, 

şi cu o perdere de epiderm (ştirbire) de câţi-va milimetri. 

Prin acest orificii de intrare iese lichid ascitic. Ici colea abia câte-va in 

crustaţii de praf, în jurul plăgei însă mai de loc. Orificiul de eşire nu există, 

glontele nu se simte nicăeri. 

  

(Fig. 39) 
Descărcătura unui pistol de duel ghintuit la distanţă de un metru. 

CHESTIONAR 

Plăgi prin armă de foc. Definiţie. Caractere. Descoperirea prafului de 

puşcă. 
Prima scriere asupra plăgilor prin armă de foc; Brunsvick, Jean de Vigo, 

Ambroise Pars. 
Diviziunea armelor în comune şi de resboi iar acestea în ofensive şi defen- 

sive. Inutilitatea celor ofensive. Experiențele autorului. Arme albe. Arme de foc 

portative şi neportative. Puşca, revolverul; părţile din cari se compun: ţâva şi 

cartuşul. Glontele. | 

- Consideraţiunile ce ai provocat proectilele moderne. Condiţiunile unui 
proectil modern. 

Vitesa iniţială şi vitesa remasă. Vitesa minimă a unui proectil pentru a 

pune un om afară din servicii, Modul cum lucr6ză aprinderea, prafului de puşcă 
şi cele alte substanţe explosibile proprii zis. Impregnaţiunea prafului de pușcă 
în piele la diferite distanţe. Experiențele autorului.



PLĂGI PRIN ARMA DE FOC 
(CONTINUARE) 

  

Acţiunea proeetilelor proprii dise asupra organismului 

Lectia XĂĂ VII. 

Domnilor, 

Vom începe întâi cu proectilele armelor portative. 
Proectilele de calibru medii şi mic al armelor comune precum 

şi acelea ale armelor de resboii sunt cele mai importante şi asupra 
cărora sat făcut studii mai amănunțite. 

In ori-ce plagă prin armă de foc avem de considerat următorele 

trei lucruri principale: un orificii de intrare, un traect şi un orificii: 

de eşire constituind împreună aşa numita plagă în seton când se află 

situată in părţile moi. 
Chestiunea, orificiurilor a fost forte mult desbătută mai ales de 

Dupuytren care stabilise sub formă de lege că: orificiul de intrare 

este rotund, cu marginile netede, resfrânte în năuntru şi având 
„un diametru mult mai mic ca orificiul de eşire care e neregulat, cu 

marginile rupte şi resfrânte în afară iar de un diametru mult mai 

mare ca cel de intrare, 
Faptul acesta, afară de unele anumite escepțiuni şi asupra că- 

rora vom reveni, este confirmat de tâte esperienţele ce sai făcut. 

Alţi autori însă între cari Blandin, pretindea cu totul din contra 

şi anume că, orificiul de intrare este mat larg ca, cel de eşire. Lucrul 
acesta însă nimeni nu'l a susţinut; şi nici nu sa putut verifica. Vom 

reveni. 
Pe de altă parte Velpeau cu Joubert şi Legouest susţineaii că 

în acestă privinţă nu se pâte stabili absolut nici o regulă fixă. 

Adevărul este că producţiunea orificiilor depinde de o mulţime 
de condițiuni fârte variate. Cu tâte acestea not: susţinem că tot-d'a- 

una şi în regulă, generală, orificiul de întrave este relativ mai mic sati 

cel mult egal cu cel de eşire; şi numai în casuri escepționale şi în
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condiţiună anumite, orificiul de intrare pote fi mai mare ca cel de 

eşire, 

Este socotesc cu totul absurdă opinia unora cari susțineaii că 

orificul de intrare e mic în mod aparent, din causă că, contusiunea 

determinată de proectil fiind mare, dânsa provâcă repede o îngorjare 

a ţesuturilor care natural micşoreză orificiul. La acesta n'avem să 

opunem de cât faptul că şi prin experienţe pe cadavru orificiul de 

intrare încă este mai mic, fără cu tâte acestea să se potă invoca cea 

mai mică ingorjare în ţesuțuri 

Autorit compendiului admiteaii că pielea fiind bine susținută de 

țesuturile sub jacente şi chiar de planuri osâse,are un sprijin puter- 

nic şi oferă, deci o resistenţă proectilului, dar care însă învingând, sec- 

ţion6ză pielea, în mod regulat împingându'i şi marginele în năuniru; 

pe câtă vreme în partea opusă, pielea nemai avend nică un sprijin, se 

lasă, a, fi întinsă la discreţie până ce se rupe pe o întindere mare, de 

unde marginele neregulate şi resfrânte în afară, ceia ce caracteriză, 

orificiul de eşire. 

Este incontestabil că elasticitatea piele trebue să joce un rol 

destul de însemnat in mărimea orificiului de eşire; şi noi admitem 

acestă idee dar nu în mod absolut, ci ca un factor ajutător. In adevăr, 

proectilul dupe ce a străbătut în ţesuturi, dânsul în momentul când 

este să iasă afară adesea pâte fi deformat, cu posiţia schimbată (cu 

partea, laterală, ori cu baza în loc de vârf) şi în fine e dotat cu o pu- 

tere distrugătore mult mai mare ca în momentul îintrărei; şi atunci, 

voind să iasă, pielea nu cedâză imediat ci numai dupe ce a fost întinsă 

la, extrem iar elasticitatea sa, învinsă, ceia ce va face că ruperea să, 

fie mai neregulată şi mai mare ca la orificiul de intrare. 

Pentru a fi complecţi ar trebui să intrăm în nişte discuţiuni forte 

întinse pentru a resolva chestiunea orificiilor care încă până acum nu 

este terminată. Ar trebui să intrăm în detalii de balistică şi calcule 

matematice, dar acâsta fiind mai mult de resortul studie!or înalte a 

şcâlelor superidre militare, ne-ar conduce la discuţiuni cari ar eşi cu 

totul din cadrul unui tratat general de patologie chirurgicală precum 

e al nostru. De aceia nu ne vom opri de cât la unele date ce sunt 

mai în strânsă legătură cu faptele clinice, şi prin cari ne explicăm 

mai uşor fenomenele ce forte adesea le întelnim în practica n6stră 

chirurgicală, înlesnindu-ne în acelaşi timp şi resolvarea unor chestiuni 

de medicină legală. 

Prima, teorie pe care noi o numim mecanică este bazată pe urmă- 

torul lucru : 'ruperile, strivirile precum şi fragmentarea 6selor stau în 

raport invers cu mişcarea de rotaţie a proectilului. Şi daca admitem 

33,509. — Put. chirurg. Dr. Î. Kiriac. 25
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că în momentul când proectilul se aplică pe tegumente, dânsul se 

găseşte la maximum de vitesă şi mişcare de rotaţie, atunci acţiunea 

sea va, fi repede şi rotatorie lucrând întocmai — dacă mi se permite 

expresia — ca, un sfredel cu marginile tăi6se. De aci va resulta că 

acestă primă plagă — ce constitue orificiul de intrare — va, fi mică, 

regulată şi tăiată drept avend marginele resfrânte în nâuntru. 

Cu cât însă proiectilul străbate în corp, cu atât; mişcarea, sea de 

rotaţie se schimbă, iar vitesa iniţială începe a se micşora, graţie dife- 

ritelor obstacole ce oferă țesuturile şi pe cari dânsul (glontele) trebue 

să le învingă. In acâstă stare, proectilul începe să oscileze şi lucreză 

ca un cui, învingând resistența ţesuturilor mai mult prin presiune 

-şi în mod lateral. De aci, orificiul de eşire va fi mai mare, mai ne- 

regulat şi cu marginile natural resfrânte în afară, 
Pentru acesta mai toţi experimentatorii aii stabilit axioma că: cu cât 

proectilul va fi animat de o vitesă mai mare, cu atât leziunile vor fi 

mai mici şi vice-versa. Acâsta însă dupe noi nu se verifică de cât a- 

tuncăi când proectilul strebate părţi moi fără a trece prin 6se. 
Şi pentru a da o probă şi mai mare că lucrurile se petrec ast- 

fel, voi adăoga că în casul când proectilul străbate numai părţi moi, a- 

tuncă orificiurile sunt aprâpe de acelaşi diametru; ba ce e mai mult, 

orificiul de eşire adesea ”] am găsit chiar mai mic de cât cel de intrare. 

Şi în adevăr, experiențele ce am făcut sunt pot dice cu totul 

demonstrative confirmând acest mod de a vedea, căci trăgând mai 

multe focuri în abdomen, gionțele eşinăd prin pârţile moi posteridre, 

deosebirea între cele două orificiuri a fost aprope nulă, cu t6tă perfo- 

raţia unor viscere ca ficatul; şi acâsta din causă că proectilul şi-a păs- 

trat aprope mişcarea sea de rotaţie precum şi vitesa, întâmpinând în 

drumul seii țesuturi de puţină resistenţă. 
In aceste casuri, proectilul intră şi ese cu atâta, repeziciune, în 

cât țesuturile sunt mai mult secţionate ca printr'un instrument tăios, 

iar nu rupte ca în casul când dânsul e animat de o vitesă mică şi 

lucrând ca şi or ce corp contondent. 

Etă experienţele : 

1) Arma Mannlicher distanţă 300 metri just. Plagă în regiunea epigastrică 
în partea laterală drâptă. Orificiul de intrare cu o formă regulat rotundă, diame- 

trul 31f m. m. Traectul plăgei a străbătut prin ficat către marginea sea 

superi6ră, producând o plagă cu lambouri triunghiulare şi fârte mare în 'raport cu 

cea cutanată. De aci traectul străbate masa dorso lombară şi iese in partea pos- 

teri6ră prin părţile moi, producând un orificii âe eşire cu un diametru de ?/s m. m. 

II) Plagă cu Mannlicher la aceiaşi distanţă; în regiunea ipochondrului drept 
orificiul de intrare rotund, regulat de 3/3 m. m. orificiul de eşire în părţile mol
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din partea laterală drâptă a colânei vertebrale în dreptul rinichiului are aceaşi 

mărime de */; m. m. Traectul a străbătut iarăşi prin ficat producând aceiaşi plagă 

analogă cu cea precedentă 

III) Doubt plâgi cu Mannlicher aceiaşi distanţă, în regiunea ombilicală dintre 

cari una asedată d'asupra, iar cea altă de dedesubtul ombilicului. Orificiurile de 

intrare rotunde, regulate şi cu un diametru de 3/8 m. m. Orificiurile de eşire 

aşezate în regiunea lombară dintre cari unul imediat în apropiere de colâna 

vertebrală, iar altul la o distanţă de.vr'o 5 ce. m. Ambele ai o formă stelată, 

dar aprâpe de același diametru ca orificiurile de intrare. Traectul trece prin ca- 

vitatea abdominală, mesenter, Gar fără să lezeze nici o ansă intestinală şi iese 

prin intrâga masă a muschilor dorso lombari 

IV) Arma de r&sboi 1879 H. Martini încărcătură complectă, distanţă de 30 

metre. 

Orificiu de intrare în foseta supra claviculară fără să atingă osul, este de 

o formă rotundă cu marginele regulate şi cu un diametru de $/s m. m. Orificiul 

de eşire imediat în partea, opusă d'asupra omoplatului în părţile moi: dânsul de 

şi are marginele rupte, resfrânte şi în formă de stea, este însă mai mic ca 

orificul de intrare având 4/4 m, m. 
V) Arma de răsboi 1879 H. Martini cu aceiaşi încărcătură şi la aceiaşi distanţă 

de 30 metri. Orificiă de intrare la unirea terţului mijlociii cu cel superior al 

c6psei stângi pe fata sa anteridră şi puţin externă, este de o formă rotundă, 

regulat dar cu pielea ştirbită pe segmentul inferior. Diametrul de 6/6 m. m. 
Orificiul de eşire în mijlocul fesei are formă oblungă cu marginele resfrânte 

nu însă cu prea mult mai mare ca orificul de intrare, căci nu mâsoră de cât 

mai puţin ea un centimetru de diametru. Proectilul a perforat numai masa mus- 

culară a copsel fără să fi produs nici o fractură în os. 
VI) Arma Mannlicher distanţă 300 metri. Orificiii de intrare în regiunea an- 

teriră şi mijlocie a gătului, are o formă rotunâă, cu marginile regulate, diame- 

tru Sf; m. m. Orificii de eşire în reg. laterală arâptă a cefei fără nici o leziune 

os6să, Dânsul are formă regulată, rotundă, cu marginile puţin resfrânte în afară 

şi cu un diametru de $s m. m. deci aprâpe egal cu cel d'ântfiti, 

La autopsie s'a găsit că proetilul a perforat păretele anterior şi posterior al 

tracheii producând orificiuri mici rotunde şi cu marginile regulate atât la intrare 

cât şi la eşire. Apoi glontele a străbătut întrâga masă musculară din partea la 

țerală drâptă a gătului trecănd în nâuntru de artera carotidă, care a rămas intactă, 

VII) Arma Mannlicher 300 metri distanță. 

Două plăgi în regiunea fosetei subelaviculare către partea mijlocie. Ambele 

orificiuri de întrare de formă rotundă cu margini regulate şi cu un diametru de 

<; m. m. Orificiile de eşire în partea dorsală în dreptul unghiului superior şi in- 

tern al omoplatului dar în pârţile mot; forma lor e ceva neregulată formând 

două mici unghiuri unul superior şi altul inferior. Diametrul vertical însă nu e 

mai mare ca 4 m. m.iar cel transversal numai de 2 m. m. deci sunt chiar mai 

mici ca cele de intrare. Să notăm că pe toracele cadavrului a fost pus un ghioz- 

dan de carton plin cu vată şi pria care glontele a trecut formând un orificiu ro- 

tund regulat şi producând condensarea vetei şi resfrângerea sea în orificiul de eşire 

al cartonului fără însă să străbată în plagă. 

VIII. Arma Mannlicher, distanţă 300 m. Orificii de intrare pe faţa în- 

temă a câpsei stângi, mic rotund 6 m. n. diametru; orificiul de eşire pe 

pantea posteriâră şi într'o linie orizontală la distanţă de 5 c. m. de cel de
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intrare. Acest orificii de eşire este mai mic ca cel de intrare căci nu mâscră 

de cât 5 m. m. Plaga este în seton şi fără leziune os6să. 

IX. Arma Mannlicher distanţă 400 metri; orificii de intrare 5 m. m. pefaţa, 

esternă a gambei stângi şi în terţul inferior; orificiul de eşire are 5 m. m. ver- 

tical şi 8 m, m. transversal; se află situat la o distanţă de 2!/2 c. m. deorificiul 
de intrare. Nu există fractură. 

X. Arma Mannlicher distanţă 200 metri, orificii de intrare are 1 e. m. ver- 

tical, 5 m. m. transversal; se află pe marginea externă a antebraţului drept, la 

unirea terţului mijlocii cu cel inferior; orificii de eşire 1 ce. m. transversal este 
aşezat pe o linie orizontală pe marginea cubitală a antebraţului, pelea puţin 

ruptă în parte dar fără fractură de 6se. . 

XI. Arma Mannlicher distanţă 200 metri, s'a produsmai multe plăgi în 

seton atingând numai părţile moi şi situate pe copsa drâptă în modul următor 

a) Un orificiu de intrare aşezat la 5 c. m. sub arcada lui Fallope, este mic, 
rotund având un diametru de 5. m. m.: orificiul de eşire are aceiaşi formă şi 
diametru şi se găsesce pe fesa corespondentă. 

b) La 3 c. m. sub cel precedent un alt orificii de 5 m, m. diametru, îar 
orificii de eşire de 5 1: m. m. diametru este aşezat iarăşi pe fesă sub cel deja, descris. 

c) Tot pe faţa anteridră şi superidră a copsei avem un orificii de intrare 

rotund de 7 m. m. iar un orificiu de eşire enorm de mare de 6re-ce s'a produs 

fractura femurului. 

XII. Arma Mannlicher distanţă 400 metri, lovitură la ochi dată de D-l Co- 

lonel Paladi. Orificii de intrare în regiunea epigastrică drept sub apendicele 
xifoid ; acest orificiu mic rotund şi regulat are un diametru vertical de 5 m. m. 

iar cel transversal de 3 m. m. Orificiul de eşire în regiunea dorsală alături de 

col6na vertebrală unde nu se simte nici o fractură, Acest orificii este de ase- 

menea forte regulat şi mai mic chiar ca cel de intrăre căci nu măsoră just de 

căt 2 m.m. 

La, disecţie s'a găsit aponevrosa abdominală ca şi muchii perforați în mod 
regulat, faţa convexă a ficatului neatinsă; se constată însă un orificiă pe mica 
corbură a stomacului în forma unei piese de 1 lei, iar orificiul de eşire în partea 

opusă, având un diametru mai mare ca o piesă de 5 lei, Ambele aceste orificii 

sunt regulate şi fără nici o crepătură ; se mal constată o largă plagă stelată pe 

faţa inferidră a ficatului, fără presenţa vre-unui alt orificii. De aci apoi glontele 

a eşit prin locul indicat în regiunea, dorsală, 

XIII. Arma Mannlicher, distanţă 200 metri. W'asupra şi la stânga ombili- - 

cului cu 7 e. m., se găsesce un orificii de intrare rotund regulat cu 4 m. m. dia 

metru; orificiu de eşire în regiunea lombară în partea stângă şi alături de colâna 
vertebrală neatinsă” este mai mie ca, cel de intrare măsurând numai 3 m. m,pre: 

sintă îns căte-va mici raze. 

Aceste experienţe sunt socotesc destul de conchizătâre arătând 
că proectilul neavând să învingă resistenţe mari, dacă percurge ţesu- 
turi de aceiaşi densitate saii chiar ceva mat condensate, destul însă 
să fie tot părţi moi, orificiul de intrare nu se deosibeşte mult de cel 
de eşire având ambele aprâpe acelaşi diametru; şi acesta din causă că 
vitesa ca şi mişcarea, de rotaţie a, proectilului nu suferă o schimbare 
prea mare.
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Nu este însă tot ast-fel când proectilul întâlneşte în traectul. 

- s&ii planuri resistente, represintate mai ales prin sistemul osos, Aci, 

proectilul fiind împedicat din vitesa iniţială, dânsul produce nişte. 

distrugeri colosale în os; iar scăpat de aci iese în partea opusă cu a 

aceiaşi furie, producând un orificii de eşire mult mai mare şi neregulat 

ca cel de intrare. Aci intervine mai mulţi factori precum: transfor- 
marea mişcărsi în căldură, fusiunea şi deformarea proectilului, schim- 
barea, de posiţie, — glânţele adesea eşind cu partea laterală, sai cu baza— 

elasticitatea pielei, acţiunea, 6selor în eschile etc. ete. dar pentru noi 
lucrul rămâne demonstrat, că în aceste casuri de isbire a proecti- 

lului de un plan resistent, orificiul de eşire e mult mai mare ca cel 
de intrare. Şi pentru a da o probă evidentă, reproduc aci în fig, 40 

un model de aceste orificiuri luate după natură din esperienţele mele. 

Distanţa a fost de 300 metri; arma Mannlicher. Cadavrul slab, cântăreşte 
40 kilo şi e suspendat în aer de cap şi gât printi'o fiînghie. 

    
Fig. 40. — Leziuni produse de arma act | 

-Uriliciii de intrare Mannlicher la distanţă de 300 metre. Orifoiă de eşire 

Oâpsa drsptă.
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Plaga produsă se găseşte la partea de mijloc a câpsel drepte. 

Orificiul de intrare aflat pe faţa anteridră şi mijlocie a câpsei este forte 

mic, ca un punct, de o formă cu totul rotundă, marginele forte regulate şi res: 

“frânte în năuntru. Diametrul orificiului abia măscră 2 m. m, 

Orificiul de eşire este aşedat pe faţa posteridră a câpsei la 4 ce. m. în jos 

e plica fesieră. Dânsul este mult mai mare ca orificiul de intrare, căci măssră 

16 m. m. în sens vertical şi 17 m. m. în senstransversal, prin urmare de 14 ori mai 

mare ca cel de intrare. Forma sea e neregulată presentând mai multe unghiuri 

şi colțuri de stea. Marginile sale sunt rupte şi răsfrănte în afară; către partea 

înțernă se vede un mic lamboă de piele triunghiular rupi dar încă aderent. Sub 

dânsul se simte un corp tare şi destul de voluminos care scoţându-se s'a vădut 

că este o porţiune turtită din cămaşia glontelui. Proectilul nu sa putut găsi. 

Prin piele şi părţile moi ale câpsei se simte fractură cominutivă a femurului, — 

Restul leziunilor îl vom descri mai târdiu. 

Un alt esemplu şi mai demonstrativ este faptul următor: 

Arma Mannlicher, distanţă 200 metri. Sa produs pe câpsa stângă şi anume 

pe faţa sea anteridră şi mijlocie, un orificită punctiform neavând de cât 3. m. m. 

  

Criâcii de intrare FIE: 4i- — Copsa stângă. Arma Mannlicher, «vaca _ 

distanţă 200 metre. rificiă de eşire
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diametru. Proectilul însă isbind osul drept în mijloc, a produs un orificii de 

eşire înspăimântător de mare. In adevăr, dânsul e mai mare ca palma mâinei, 

căci măsâră 17 centimetri în sens vertical şi 61 c. in. în cel transversal. 

Tâte părţile moi: tendâne, aponevrose şi osul, sunt rupte cu desârşire, muşchii 

posteriori rupță în două şi asverliţi în formă de lambouri (fig. 41). 

La disecţie sa găsit un focar traumatice colosal, de mărimea unui pumn. 

Glontele a străbătut drept în mijlocul femurului; se constată o mulţime de eschile 

mănţinute de periost. Pe fragmentul inferior, fractura se opresce la o distanţă, 

de 61) e. m. nu se constată absolut nici cea mai mică fisură. 

Am dupe aceia mai multe alte experienţe ce am făcut pe cada- 

vru cu arme comune şi arme de răsboiă la institutul de chirurgie şi cari 

nu mi-ai lăsat absolut nici o îndoială de veracitatea acestui lucru ast-fei : 

I) Descărcătură de revolver calibru 10 la distanţă de 10 metri. Orificiul de 

intrare în regiunea ipogastrică între ombilie şi simfisa pubienă, este mic rotund, 

iax în partea, laterală stângă epidernul ştirbit, nick o arsură sati coloraţie deose- 

bită. Mărimea orificiului 5 m. m. Orificiul de eşire se află aşezat drept pe sacru 

imediat d'asupra coxisului. Este de mărime mult mai mare ca orificiul de intrare 

având 912 m. m.; presintă bucăţi de piele în lamboii şi resfrânte în afară şi in 

laturi. Prin ambele orificiuri se scurge lichid ascitic iar prin cel de eşire, sânge, 

în mod continui. 

II) Descăreătură de revolver de precisie, model Englezesc ; calibru 12, şi la 

distanţă de 15 metri. Sa lovit în articulaţia umărului stâng. Orificiul de intrare 

mic, regulat şi rotund, diametru 6 m. m. pe segmentul inferior pielea ştirbită 

şi pare puţin arsă. Orificiul de eşire drept în acromion, osul rupt în eschile. 

Acest orificii cu lambouri de piele resfrânte în afară este de două oră maă mare 

ca orificiul de intrare. Prosctilul a străbătut şi rupt stâlpul scărei gros de 5c.m, 

intrână în partea, sea de mijloc şi oprindu-se întio aşchie din afară, dar fară să 

fi suferit cea mai mică deformaţie. 

JIU) Descărcătura unei arme de v&n&târe de calibru 12 şi la distanţă de 

10 metri. Sa lovit în marginea superidră a celei de a V costă din drâpta şi 

forte aprâpe de stern. Orificiul de intrare regulat, rotund şi de 5 m. n. Pe seg- 

mentul inferior al orificiului, pielea e ştirbită iar câsta ruptă. Orificiul de eşire 

este enorm de mare astfel în cât policele intră cu cea mai mare înlesnire. Dân- 

sul se găseşte în dreptul apofisei spin6se a omoplatului în drâpta. Se observă 

un lamboi mare de piele resfrânt în afară. S'a remarcat că glontele la eşirea sea 

a produs o şuerătură colosală şi înfiorătâre. 

" IV) Descărcătură de armă de r&sboiti Henry Martini, la distanţă de 12 me- 

tri şi 80 e. m. şi cu o încărcătură redusă de uu gram şi jumătate pulbere 

Sa lovit în al III spaţiu intereostal din drâpta d'asupra mamelonului. O. 

zificiul de intrare rotund, regulat având pe segmentul inferior pielea ştirbită, dia- 

metrul 6 m. m. Orificiul de eşire pe omoplat în nivelul unghiului posterior şi infe- 

rior; marginele sale sunt resfrânte în afară dar fără lamboti de piele ; mări: 

mea 9 m. m. 

V. Arma H. Martini, la aceiaşi distanţă încârcătura, însă de 2 grame. 

Orificiul de intrare pe costa V aprope de stein în drpta 'şi la 10 c. m. 

mai jos de claviculă; este regulat dar de o formă ovală semănână cu o rachetă, 

mic şi cu marginele puţin arse şi colorate: în plagă se simte osul sdrobit. Ori-
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ficiul de eşire situat ia 10 c. m. dedesubtul ultimei vertebre cervicale spre drâpta 

şi în apofisele spin6se. Acest orificii e mult maă mare ca cel de intrare putând 

permite întroducerea degetului indicator. Glontele a trecut şi a rupt o stinghie din 

scară ce se afia la o distanţă de 40 c, m. de cadavru. 

VI) Arma H. Martini aceiaşi distanţă, încărcătură de 3 grame. 

Orificiul de intrare în fosa iliacă drâptă la 6 c.m. înăuntru de spina iliacă 

anteridră şi superisră, are o mărime de 8 m.m. Orificiul e regulat, rotund, dar 

inarginele brune. Orificiul de eşire prin osul iliac faţa posterioră la 8 c.m. de 

crâstă. Dânsul este sângerând, are o formă de stea cu o c6dă lungă şi mult mai 

mare ca orificiul de întrare. Se simte câte-va eschile. 

VII) Arma de r&sboiii H. Martini: Aceiaşi distanţă, încărcătura 4 grame, 

Orificiul de intrare pe terţul superior al câpsei drepte, faţa antero-internă, 

la 9 c.m. sub arcada lui Fallope; acest orificii e fârte mic, rotund şi regulat, Ori- 

ficiul de eşire'însă e enorm de mare având diametrul transversal de 2 centimetri 

iar cel vertical 4 centimetri! Se găseşte pe faţa posteridră a c6psei imediat sub 

_ marele trochanter. Marginele sale sunt dilacerate cu două mari lambouri de piele. 

In afară şi în fund se văd muschi, aponevrose şi tendone sfâşiate. Din plagă se 
scot o mulţime de eschile, iar sub piele se simte osul cu totul sfărâmat în mod 

cominutiv dând sensaţia unor nuci puse întrun sac. La eşirea glontelui, mâna 

dr&ptă a cadavrului a fost asvârlită în aer producând o plagă enormă a policelui 

şi a regiunei tenare, însoţindu-se de sdrobirea părţilor moi şi a 6selor carpului 

fracturându-le în mod cominutiv. 

VIII) In îne cu aceiaşi armă şi cu încărcătura normală de 5 grame şi ju 

mătate s'a tras un foc la 12 metri şi 30. S'a lovit drept în frânghie la gât pro 
ducând 2 plăgi: una inferi6ră cât o piesă de 5 lei iar alta superidră de mărimea 

unei piese de 2 lei ambele separate de frânghie. S'a determinat fractura comi: 

nutivă a maxilarului inferior şi a alveolelor; ruperea limbei precum şi fractura 

cominutivă a maxilarului superior. Orificiul de eşire se află în partea corespon* 

dentă a cefei cu totul neregulat însă mai mic ca o piesă de 5 lei, probabil din 
causă că la gât a lovit în frânghie, după cum am vădut. Totuşi însă sguduitura 

a fost atât de mare în cât cadavrul a căqui jos. 

1X) Experienţe fâcute cu arma Manulicher la distanţă de 300 metri. 

Orificiu de intrare la unirea terţului superior cu cel mijlociă a braţului 

stâng faţa anteridră. Acest orificii de un diametru de 5/s m.m. este rotund cu 
marginele forte regulate şi tăiate drept perpendicular. Orificiul de eşire aşedat, 

pe faţa posteridră a braţului de formă neregulată, marginele rupte şi resfrânte 

în afară are un diametru transversal de 2 centimetri iar cel vertical de 3 cenli- 

metri. Prin piele se simte o mulţime de fragmente din osul fracturat. 
X) Arma Mannlicher, distanţa 300 metri. Orificiă de intrare în unghiul în- 

tern al ochiului drept, imediat sub pleâpa inferidră. Acest orificii e destul de 
larg având un diametru de 7 c. m. de o formă însă rotundă şi cu marginele tăiate 

drept fără a fi rupte, în fund se simte eschile os6se. Orificiul âe esire se află pe 
partea laterală stângă a gâtului în dreptul celei de a 4 şi 5 vertebră cervicală. Bste 
mult mai mare şi neregulat ca cel de intrare având marginele resfrânte în afară. 

Diametrul vertical e de 2 c.m. iar cel transversal de un centimetru. Acest orificii 
de sigur ar fi fost şi mai mare daca glontele n'ar fi fost întrerupt la eşirea seâ 
de un ştreng 'ce era înfăşurat de mai multe ori în jurul gâtului şi pe care la 
rupt aprope în întregime. Afară de acesta, capul nu era în rectitudine, cadavrul
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fiind ră suspendat. Glontele a rupt marginea maxilarului superior şi partea la- 

terală drâptă a nasului. 

XI) Arma Mannlicher, distanța 300 metri. 

Plapă în regiunea frontală imediat G'asupra rădăcinei nasului. Orificii de 

intrare regulat rotund avâna diametrul 7 m.m. Marginele sunt regulate, tăiate 

drept şi resfrânte înăuntru. Sub piele se simte o mulţime de eschile, resultatul 

unei fracturi cominutive a frontalului. Orificiul de eşire pe partea laterală stângă 

a, cefei, este neregulat, cu marginele rupte în lambouri şi resfrânte în afară, pre- 

sintă un diametru vertical de 2 e.m. iar cel transversal de 11]2 cm. 

Acesta, este resultatul esperienţelor mele personale din cari, încă, 

odată repet, putem fără nici o esitare să conchidem că: proectilul 

trecând prin părţi moi fără să fie împedecat de planuri os6se, determină 

orificii de intrare şi eşire de dimensiuni aprope egale; din contra, 

orificiul de eşire va fi cu atât mai mare, cu cât planuri os6se vor fi 

interpuse în traectul proectilului, şi acâsta, or-care ar fi vitesa sea. 

Incă un lucru trebue să notăm: orificiul de intrare pe lângă 

regularitatea lui pâte presenta câte o mică ştirbire din piele, dar ace- 

sta, din esperienţele ce-am fâcut stă în legătură cu modul penetraţiunei 

proectilului şi anume : daca proectilul isbeşte în sens oblic, atunci 

tot-%a-una vom constata acâstă ştirbire de epiderm ; pe când din con- 

tra, isbind direct şi în sens cu totul vertical, pielea, va fi resfrântă re- 

gulat înăuntru absolut fâră nici o ştirbire. 

-Pâte că ar fi trebuit un număr mult mai mare de experienţe, 

dar pentru moment m'am oprit aci, cu toţii ştiind dificultăţile ce în- 

t6mpinăm precum şi sacrificiul de timp ce ni se impune. 

CHESTIONAR 

Plagă în seton. Raportul între orificiul de intrare şi eşire. Dupuytren, Blan- 

din, Velpeau, autorii compendiului. Opinia autorului. Diferite experienţe. Con- 

<lusiuni.



PLĂGI PRIN ARMĂ DE FOC 
(CONTINUARE) 

Lecţia XXXVIII. 

Domnilor, 

O altă teorie care iarăşi este admisă mai de toţi autorii este 

II) Teoria idrostatică. 

Deja din 1849 Huguier, observând acţiunea cu totul distrugătore 

a proectilelor asupra organelor splachnice ca ficat, splină ete. emisese 

ideia că nişte asemenea distrugeri proveniaii dintro acţiune specială 
a lichidelor din aceste organe. 

Reproduc din Delorme următârea frasă: 
Huguier descrie cu o mare precisiune atriţiunile, sdrobirile şi frag- 

mentarea în bucăţi a ficatului, rinichiului, splinei etc. precum şi proec- 

țiunea, la, distanţă a fragmentelor din aceste organe. După acâsta â 
daogă : s'ar părea că lichidul abondent, ce conţin aceste organe paren- 
chimatose, respins în depărtare de acţiunea laterală a proectilului să 
fi smuls cu dânsul porţiuni din aceste viscere. 

Busch în 1875 a reluat acestă idee. 
Dar mai ales Kocher din Berna prin experienţele sale a, reînviat 

teoria lui Huguier făcându-o cu totul modernă, cu totul de actualitate. 
In adevăr, esperienţele sunt fârte demonstrative arătând că (e 

suturile moi şi în special cavitățile organice precum e creerul, cordul, 
băşica udului şi chiar părţile moi ale organismului, sunt supuse la 
aceleași legi fisice ca, şi lichidele; şi că acţiunea, proectilelor se efectu6ză 
prin presiunea ce determină pe păreţii unei cavităţi plină, cu lichid sai 
substanţă mâle.
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Cun6şteţi, domnilor, din fisică principiul numit al lui Pascal, a 

cărei aplicaţiune a dat resultate aşa de frumâse, inventându-se presa 

idraulică. Imi cer voe a vi'l reaminti: 
O presinne exercitată pe suprafaţa unui lichid, se transmite în 

masa acestuia ca şi pe păreţii opuşi, în tâte direcţiunile şi cu o in- 

tensitate proporţională cu suprafeţele apăsate, 

Aplicând acest principiu la clinică şi luând ca esemplu băşiea, 
udului, stomacul etc. conchidem : daca un proectil cu o suprafaţă de 
1 c.m. pătrat vine şi isbeşte băşica, atunci partea opusă a acestui 
organ vaprimi o presiune de atâtea ori mai mare cu cât dânsa va fi mai 

întinsă. Ast-fel că, închipuindu-ne acestă suprafaţă de 100 ce. m. pă- 

trață, dânsa va, suferi din partea proectilului o presiune nu de un centi- 

metru ci de 100 c.m. pătraţi. 
Lesne deci putem vedea de aci marele distrugeri de cari se vor 

însoţi proectilele isbind nişte asemenea organe. 

Şi în adevăr, esperienţele sunt în acord cu acest principiă. Ast-fel, 

trăgând în cutii de tinichea gâle (cutii de conserve), proectile animate 

de o mare vitesă, am constatat că păreţii cutiei sunt perforață de ori- 

ficiuri relativ de mică dimensiune; din contra, daca cutia e plină cu - 

apă, orificiurile sunt mult mai mari şi rupte, mai cu deosebire cele 

de eşire. 

Acelaş resultat am obţinut pe craniuri g6le, pline cu călţi, bumbac 

sai pământ, unde tot-da-una am constatat o disproporție între cele două 

orificiuri, mai ales când materialul era ud sait uscat. 

Profesorul Paul Bruns a făcut şi dânsul esperienţe în sensul pre- 

siunei idraulice şi a ajuns la conclusiunea că daca lichidul e închis în- 

tr”'un vas, presiunea determinată de proectil e capabilă de a face să 

spargă recipientul, iar apa să fie asvârită la o distanţă de 2 metri. 

Dânsul a constatat că acestă presiune se ridică până la 15 atmosfere. 

Reger a demonstrat şi dânsul prin manometru că efectul explosiv 

produs prin proectile trase la o scurtă distanță, se pâte explica prin 

presiunea idraulică, 

Esperienţele făcute de mine pe craniuri, vorbesc îndestul fiind cu 

totul demonstrative. Şi or-ce mici escepţiuni ce se pot observa nu sunt 

în stare a distruge principiul idrostatic. 

Sa, obiectat în adevăr că aceste distrugeri se datoresc mai mult 

resistenţei țesutului compact; al 6selor de cât conţinutului lor. Şi probă 

e că pe femure uscate şi 6se late găsim aceleaşi crăpături şi fisuri. 

Noi însă răspundem că acâsta, nu probză nimic de cât gradul 

de coeziune a moleculelor unui os, care nefiind acelaş în tâtă lungimea 

sea, efectele proectilului vor fi diferite. In adevăr, trăgând cu arma H.
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Martini încărcătură normală la distantă de 20 metri întrun femur 

uscat, am obţinut pe mijlocul diafisei sale fracturi în ţăndări şi lungi 

fisuri; pe când in extremitatea sea inferidră glontele a intrat şi eşit 

determinând nişte orificiuri perfect regulate, fără nici o fractură sa 

fisură (Fig. 42), Şi pentru ce acâstă, deosebire ? pentru că în diafisă, 

țesutul osos fiind mai compact, forţa de coe- 

ziune e mai mare şi în consecinţă şi puterea de 

resistenţă, mai forte in faţa, proectilului, de unde 

şi distrugeri mai mari conform. principiilor deja 

stabilite. Din contra, în epifise avem un tesut 

cu totul spongios şi prin urmare cu 0 forţă, de 

coeziune slabă şi deci resistenţă mică în faţa 

proectilului, de unde şi orificiuri simple de în- 

trare şi eşire fără nici o eschilă sai rupere. 

Pe de altă parte coeziunea moleculară nu 

e aceiaşi nîci chiar pe diafisă în totă lungimea, 

sea, existând puncte unde densa e mai slabă sai 

mai puternică, De unde va resulta și efecte di- 

ferite a acţiunei proectilului: în unele locuri fiac- 

turi cu eschile întinse, iar în altele fără nici o 

eschilă mergând chiar până la simple perforaţiuni 

rotunde şi regulate fără cea mai mică ştirbire a 

| | osului. 

or iei Dar însăși clinica ne adevereşţe acâsta. In 

Fomur uscaț oxte, interisră AVE, ÎN fracturele ordinare şi în special în cele 

indirecte—după cum vom vedea—un os lung că 

femurul, tibia, umărul etc. nu se rup de cât în anumite locuri ce stai 

în legătură cu forţa de coeziune. 

Tot ast-fel este şi cu proectilele al căror efect neapărat că va 

fi în proporţie cu coeziunea moleculară, care însă departe de a dis- 

truge efectele idrostaticei, din. contra o afirmă şi mai mult. 

Şi probă avem că dacă la acâsta se adaogă mâduva conținută 

în 6se precum şi cele alte.materii animale, de sigur distrugerile vor 

fi mai mari şi în acest cas avem ruperi în țesutul spongios pe un 

cadavru saii pe viii; pe când acelaş os uscat ne oferă o simplă perfo- 

raţie rotundă fără nici o eschilă saii strivire. 

Dar iată esperienţele ce am întreprins în acestă âirecţiune: Am 

luat mai multe cutii de conserve ordinare şi am tras într6nsele cu proec- 

tilul armei nostre de răsboiit 1879 (Henry Martini) cu încărcătură nor 

mală de 5ik grame şi la distanţă de 20 metri. Fie-care din aceste   

Orzf. de nl. 
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cutii are o înălţimede 16 c.m. iar lărgime de 712 c.m.; esperiențele 

le-am făcut la pirotecnia armatei. 

| T) Cutie gâlă. Orificiii de intrare regulat rotund, dar de o formă quasi poli- 

gonală, cu marginele resfrânte înăuntru, are un diametru de 1 cm. şi 4 m.m, 

Orificiă de eşire de aceiaşi formă rotundă dar cu marginele răsfrânte în afară şi 

fără nică o ruptură; măs6ră 1 cm. şi 6 m.m, (Fig. 43). 

p» 
i 
[: 

  

  
Fig. 43. — Cutie g6lă. 

Orificiu de intrare Orificiii de eşire 

Acelaşi resultat aprâpe identic Pam obţinut cu aceleaşi cutii pline 

însă cu substanţă, de fârte mică densitate precum: 

II) Cutie plină cu păr de lână. Orificii de intrare rotund are Z cm. şi 2 m.m 

Orificiă de eşire 2 cum. iarăşi rotund, dar cu marginele resfrânte în afară. (Fig. 44). 

III) Cuţie plină cu fân uscat. Orificiii de intrare rotund, uşor poligonal, mă- 

rimea, 1 cum. şi 2 mam. Orificii de eşire iarăşi rotund cu marginele tăjate în mod 

regulat, şi resfrânte în afară are o mărime de 1 cm, şi 6 m.m. 

N Ni 
Î 
| 

  
  

Fig. 44.— Cutie plină cu păr. 

Orificiă de intrare Orificiti de eşire
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1V) Cutie plină cu pae uscate. Orificiu regulat, rotund uşor, poligonal şi de 

o mărime de Zij? e.m. Orificiă de eşire iarăşi frte regulat cu marginele tăiete şi 

v&sfrânte în afară; are întocmai aceiaşi mărime ca şi orificii de intrare, adică, 

112 cun, 

Deosebirea însă începe a se accenţua în experienţele ce urmeză: 

V) Cutie plină cu apă şi astupată cu capacul său. Orificit de intrare aprâpe 

rotund şi regulat este rupt şi are o mărime de 1 cm. şi 4 m.m. Orificiu de eşire 

de o formă ovală şi rupt, are un diametru de 2 c.m. şi 3 m.m.; afară de acesta 
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Fig. 45.—Cutie plină cu apă. 

Orificii de intrare Orificii. de eşire 

i 
  

se mai vede pe peretele tinichelei o mare spintecătură în sus de 9 c.m,. iar alta, 

în jos de 2 em. 3 m.m. (Fig. 45). 

VI) Cutie plină cu apă dar fără capac. Orificiui de intrare rotund măsurând 

1 cm. iar în altă parte măscră 2 cm. şi 6 mm; dânsul presintă două rupturi 

mari de câte 3 c.m. iar alta mai mică de 1 c.m. şi 2 m.m. Orificiă de eşire 

ANTI AP i 

  | ; | | 

il ! Mă: | 

Fig. 46.—Cutie plină cu apă. 
Orificiă de intrare Orificiă de eşire 
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nu este bine limitat înlocuit fiind prin patru mari rupturi: una în sus de 6 em. 

alta în jos de 5 cm. iar alte două laterale de câte 4 c.m. In ambele casuri cutiile 

aii fost aruncate în aer. (Fig. 46). 
VII) Cutie cu capac plină cu pământ useat. Orificiă de intrare f6rte regulat 

N 
Fig. 47.—Cutie plină cu pământ uscat. 

Orificiă e intrare Orificiii de eşire 

  

  

xotună, având o mărime de 1 6.m. Orificiul de eşire cu totul rupt şi neregulat, 

are o mărime de 9 c.m. şi presintă o mulţime de alte lambouri şi spintecături, 

(Fig. 47), 
VIII) Cutie cu capac plină cu pământ umed, având o consistenţă semi-licidă. 

Orificii de intrare enorm şi rupt în lături cu perderi de substanţă are o mărime 

  

  

Fig. 48.—Cutie plină cu pământ umed. 

Orificiii de intrare Orificiii de eşire 

de 4 e. iar în jos presintă o ruptură de 7 12 cum. Orificiă de eşire forte nere- 

gulat, cam triunghiular, având un diametru vertical de 512 e.m. iar cel transversal 

âe 3 em. presintă mai multe rupturi dintre cari una de 12 cn. (Fig. 48)
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IX) Cutie cu capac plină cu nisip. Orificii de intrare rotund regulat cu mar- 

ginile resfrânte înăuntru, are un diametru de 1 cm. şi 2 mn. Orificiu de eşire 

propriii zis nu există înlocuit fiind prin ruperi colosale şi desfacerea pereţilor cu- 

ției măsurând o deschidere de 18 cm. 

Am procedat după aceia la o serie de alte esperienţe şi anume 

cu băşici de boi, căutând a simula analogia acestor corpi cu organele 

n6stre splacnice; resultatul este următorul : 

X) Băşică g6lă, arma Mannlicher, distanţa 400 metri. Orificiu de intrare ro- 

tund regulat, mărime 5 m.m. Orificiti de eşire iarăşi rotund şi regulat mărime 

6 man, (Fig. 49). 

  
  

Fig. 49.—Băşică de boi g6lă. 

Orificiă de intrare. Orificiii de eşire Ș 

XI) Băşică plină cu apă. Arma 1879 (Henry Martini) încărcătura normală 

distanţa 20 metri. Orificiti de intrare rotund şi regulat, are 7 m.m. Orificii de 

eşire enorm de mare cu forma longitudinală şi ovală, având un diametru vertical 

de 5 centimetri. iar cel transversal de 2 cum. şi 6 mn. (Fig. 50). 

XII) Băşică plină cu pământ ud de o consistenţă semi-solidă, simulând ma- 

ţeriile fecale. Orificiă de intrare de o formă rotundă dar cu marginile neregulate 

şi în multe locuri rupte, are un diametru de 83 c.m. în sens vertical, iar 2 cm.
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transversal. Orificiă de eşire mult mai mare şi cu marginile resfrânte în afară 
având de alt-fel o formă destul de regulată cu un diametru transversal de 4! 
c.m. iar cel vertical de 8 12 c.m. (Fig. 51). 

  

  

Fig. 50.—Băşică de bou plină cu apă. 
Orificii de intrare Orificii de eşire 

     
  

Fig. 51.— Băşică de bou plină cu pământ umed. 

Orificiii: de intrare Orifciă de eşire 

35,809. — Pat. chirurg. Dr. Î. Kiriac, 26
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Am făcut în fine tot în acest sens esperienţe şi pe craniuri Us- 

cate în conâiţiuni diferite, al căror resultat este următorul : 

XID Craniă gol. Orificii de intrare pe osul frontal forte regulat rotund, 

având un diametru de 7 e.n. Orificiă ae eşire s'a făcut drept în sutura lamâoidă 

din care a resultat deslipirea totală a osului occipital nerămâind în loe de cât o 

porţiune din acest os de 2 cm. 

XIII) Altă esperienţă făcută tot pe craniu uscat dar al cârul orificii de e- 

şire făcându-se nu în unghiul suturei lamdoide ci pe osul occipital în partea sa 

dr6ptă, a produs o deschidere longitudinală de 4! c.m. iar transversală de 11: 

cenismelri (Fig. 52). 

  

  
Pig. 52.— Craniu gol, 

Orificiti de intrare Orificiii de eşire ” 

    Fig. 53.—Cranii uscat plin cu câlţi. 

Orificiă de intrare Orificii de eşire
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XIV) Cranii uscat plin cu câlţi. Orificii de intrare pe osul frontal d'asupra 
rădăcinei nasului regulat rotund, de mărimea unuă e.m. Orificiă de ezire în osul 
occipital determinând o deschidere quasi ovală de 3 cm şi 2 m.m. iar în jos fisuri 
pe restul osului occipital: una în drâpta de 21/, e.m. iar alta în stânga de 81 cm. 
mergând până la apofisa mastoidă,. (Fig. 53). 

XV) .Craniă uscat plin cu pământ uscat, Orificiti.de intrare pe osul frontal 

  

  

Fig. 54.—OCraniu uscat plin cu pământ uscat. 
Orificii de intrare Orificiă de eşire 

  
  

Fig. 55.—Craniu uscat plin:cu pământ umed. | 

Orificiă de intrare Orificiu de eşire
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însoţit: IT) de o mare perdere de substanţă atingând şi parietalul, iar Il) de oru- 

pere complectă de 13 centimetri, pergându-se înapoi pe parietal. Orificii. de eşire 

representat prin ablaţiunea apr6pe complectă a 6selor parietale. Acesta ne dă o 

deschidere transversală de 13 centimetri (Fig. 54). 

XVI) Craniu uscat plin cu pământ umed. Orificii de intrare pe partea la- 

terală stângă a frontalului de o formă longitudinală cu perdere os6să, oferindu-ne 

_o deschidere de 6 c.m. diametru longitudinal şi 112 cm. transversal. Orificiul de 

eşire putem dice că nu există, de 6re-ce ttă bolta cranienă ca şi t6tă basa cra- 

niului a fost asvâriită în aer, nerămâind din întregul craniti de cât o mică porţiune 

in frontal, şaua turcâscă, apofisa basilară şi temporalul din partea stângă. (Fig. 55). 

Din tâte acestea s'a conchis, şi noi admitem, că principala causă 

a distrugerilor observate, decurge din respingerea ce suferă lichidele 

aflate în ţesuturi sau cavităţi cari lucreză prin calea, de presiune, în- 

tocmai ca în mecanismul presei idraulice. Şi o dată, elasticitatea ţesu- 

ţurilor învinsă, stricăciunele sunt enorme întocmai ca şi cum ar fi 

vorba de un proectil explosibil, lucru de care în mod reciproc în răs- 

boiul Franco-German precum şi în cel Ruso-Româno-Turc, fie-care na- 

ţiune se inculpa. 

Dar pentru ca proectilele să dea nişte asemenea resultate, se cere 

ca vitesa sea să fie cât se pote de considerabilă şi anume dincolo de 

250 metri pe secundă, iar proectilul de un calibru mare şi de o formă 

cilinădro-conică, ceia ce am realisat experimentând:cu proectilul 1879 în- 

cărcătură normală şi la distanţă de 20 metri. 

Ce resultă din tote aceste experienţe ? 

Că un corp fie el anorganic solid (cutii, cranii etc.); fie un corp 

organic (băşicele de boii) ne oferă leziuni cu totul deosebite după cum 

dânsele vor fi gâle, sai pline cu subsţanţe mai mult saii mai puţin 

dense. 

Am vădut în adevăr cum orificiele de intrare în cele gole sau 

cu substanţe fără mare densitate ne presintă o formă mai mult sau 

mai puţin rotundă şi nu de dimensiuni mari, iar orificiele de eşire 

iarăşi în mod relativ nu sunt în mod disproporționat de primele. Din 

contra, cu cât aceste corpuri conţin în ele lichide sai materii semi-li- 

chide, distrugerile atât la orificiul de intrare al proectilului cât şi la eşirea. 

sea, devin din ce în ce mai întinse, mergând chiar până la o adevărată 

distrugere totală şi în afară de or-ce descripţiune. 

Şi dacă am raporta, aceste experienţe la faptele clinice, am putea 

pâte ajunge la, următârele conclusiuni ce nu sciă dacă sar putea pune 

în practică. Şi anume: Că cel puţin în ceia, ce priveşte organele conţi- 

nute în cavitatea abdominală, ar trebui pe cât posibil să fie lipsite de 

ori-ce conţinut solid saii lichid; ar trebui ca în momentul luptei, sol- 

daţii să nu aibă stomacul plin, precum nici intestinele saii băşica udului ;
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ar trebui prin urmare ca în ajunul luptei, mâncarea, să fie pe cât po- 
sibil de restrânsă, băşica urinară, golită, iar intestinele descărcate de 
materiile fecale prin vre-un purgativ?! 

De sigur că aceste indicaţiuni vor părea pote ridicule în faţa, 

unora, dar nu e mai puţin adevărat că experienţele mai sus citate 

comandă nişte asemenea precauţiuni. Şi pentru a nu mi se imputa că, 
propun lucruri pe cât de imposibile pe atât basate pe esperienţe 

ipotetice, aduc următârele fapte pe cari le cred forte demonstrative. 

Ast-fel : 

Trăgânăd cu arma Mannlicher la distanţă de 300 metri, s'a produs în regiunea 

ombilicală două plăgi, una d'asupra iar cea-l'altă dedesubtul ombilicului, cu orifi- 
ciurile de intrare regulate, de formă rotundă şi cu un diametru de 3/3 m.m, Ori- 

ficiurile de eşire în regiunea lombară, dintre cari unul imediat în apropiere de 

col6na vertebrală iar cel alt la o distanţă de vre-o 5 c.m. Ele 'aui o formă stelată 

cu marginele rupte dar aprâpe de acelaş diametru ca cel de eşire. 

La disecţie s'a constatat că traectul acestor plăgi a trecut prin cavitatea 

abdominală făra, a leza nici o ansă intestinală, producând însă un mic orificiu în 

mesenter iar de aci a eşit afară străbătând întrega masă a muschilor dorso- 
jombari. Este adevărat că intestinele acestui cadavru erai cu desăvârşire gâle. 

Wa fost însă tot ast-fel în casul următor: 

Cadavrul N. N. în care sa tras la 400 metri cuarma Mannlicher, lovitură 

ia ochi dată de D-nul colonel Paladi. Orificiii de intrare în regiunea epigastrică 

drept sub apendicele zifoid. Acest orificiu rotund şi regulat măs6ră 5 m.m. iar 

orificiul de eşire în partea dorsală, alături de col6na vertebrală măsoră 2 m.m. 

La disecţie s'a constatat că proestilul a produs în mica curbură a stomacului ce 

conţinea lichid şi materii alimentare, un orificii cât o piesă de unei, iar pe marea 

sa curbură a produs un orificii cât o piesă de cincă lei. 

Un alt exemplu ne este dat de cadavrul N. N. asupra căruia sa tras cu 

arma, 1879 (Henry Martini) având o încărcătură de 1,75 grame representând o vi 

tesă de 150 metri şi trăgându-se la distanță de 12 metri. Orificii de intrare se 

află în fosa iliacă drâptă şi este de 5 m.m. iar orificiul de eşire pe sacru, are un 

diametru de 2 e.m. neregulat şi cu fractura osului. 

La disecţie s'a constatat o perforaţie a unei anse intestinale subţiri la 

inserțiunea sa de mesenter, avend ambii păreţi perforaţi în mărimea unei piese 

de un leii cu marginile aprope regulate. S'a mai găsit încă o altă perforaţie a 

unei alte anse intestinale iarăşi pe marginea sa, inferidră având de asemenea ambii 

săi păreţi perforați în mărimea unei piese de un leă limitat de un lamboi în 

formă de punte, plecând de la o extremitate la aita a orificiului, în fine s'a 

mai găsit o a treia perloraţie a unui singur perete intestinal în mărimea, unei 

piese de doi îeă. 

Şi aci, ca şi în casul precedent, intestinele nu erai gâle ci încărcate de 

materii amestecate cu licid. Şi proba şi mai evidentă este că plaga de şi se afla 

în regiunea ipogastrică imediat d'asupra simfisei pubiene, băşica urinară însă 

fiind g6lă a rămas cu totul neatinsă.
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însoţit: TI) de o mare perdere de substanţă atingând şi parietalul, iar TI) de oru- 

pere complectă de 13 centimetri, perdându-se înapoi pe parietal. Orificiii de eşire 

representat prin ablaţiunea aprope complectă a 6selor parietale. Acâsta ne dă o 

deschidere transversală do 13 centimetri (Big. 54). 

XVI) Craniă uscat plin cu pământ umed. Orifciti de intrare pe partea la- 

terală stângă a trontalului de o formă, longitudinală cu perdere 0s6să, oferindune 

_o deschidere de 6 e.m. diametru longitudinal şi 1th cm transversal. Orificiul de 

eşire putem dice că nu există, de 6re-ce t6tă bolta cranienă ca şi tâtă basa că 

niului a fost asvârlită în aer, nerămâind din întregul craniă de cât o mică porţiune 

din frontal, şaua turcescă, apofisa basilară şi temporalul din partea stângă. (Fig. 55). 

Din tote acestea sa conchis, şi noi admitem, că principală causă 

a distrugerilor observate, decurge din respingerea ce suferă, lichidele 

aflate în ţesuturi sai cavităţă cari lucreză prin calea, de presiune, În 

tocmai ca în mecanismul presei idraulice. Şi o dată elasticitatea, țesu- 

turilor învinsă, stricăciunele sunt enorme întocmai ca şi cum al î 

vorba de un proectil explosibil, lucru de care în mod reciproc în 5 

boiul Franco-German precum şi în cel Ruso-Româno-Ture, fie-care Dă 

țiune se inculpa. 

„Dar pentru ca proectilele să dea nişte asemenea resultate, se cele 

ca vitesa sea să fie cât se pote de considerabilă şi anume dincolo de 

250 metri pe secundă, iar proectilul de un calibru mare şi de o formnă 

cilindro-conică, ceia ce am realisat experimentând'cu proectilul 1879 în 

cărcătură normală şi la distanţă de 20 metri. 

Ce resuită din tâte aceste experienţe ? 

Ca un Corp fie el anorganic solid (cutii, cranii etc.); fie un 607? 

org e (băşicele de boi) ne oferă leziuni cu totul deosebite după cn 

ânsele vor fi gâle, sai pline cu substanţe mai mult sai mâl puli 

dense. ” 

Am vădut în adevăr cum orificiele de intrare în cele g6le sal 

cu substanţe fără mare densitate ne presintă o formă maă mult să 

aa putin rotundă şi nu de dimensiuni mari, iar orificiele de eșire 

ia şi în mod relativ nu sunt în mod disproporționat de primele. Dn 

one cu cât aceste corpuri conţin în ele lichide sai materii Se0 

ca a istrugerile atât la orificiul de intrare al proectilului cât şi la eşire 

sea, evin din ce în ce mai întinse, mergend chiar până la, o adevăr 

Sia orală şi în afară, de or-ce descripțiune. 

pste ajunge Sa raporta aceste experienţe la faptele clinice am pui? 

în practică. a următ6rele conclusiuni ce nu sciti dacă sar pule? pub 

nute în caviatea pi Ca cel puţin în ceia ce priveşte organele > ui 

oră-ce conţinut i ominală, ar trebui pe cât posibil să île psi k 

daţi să nu aibă sto id sai lichid; ar trebui ca în momentul Lupte» 50 

macul plin, precum nici intestinele sati bășic vâului:
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ar trebui prin urmare ca în ajunul luptei, mâncarea să fie pe cât po- 

sibil de restrânsă, băşica urinară golită, iar intestinele descărcate de 

materiile fecale prin vre-un purgativ?! 

De sigur că aceste indicaţiuni vor părea pâte ridicule în faţa 

unora, dar nu e mai puţin adevărat că experienţele mai sus citate 

comandă, nişte asemenea precauţiuni. Şi pentru a nu mi se imputa că 
propun lucruri pe cât de imposibile pe atât basate pe esperienţe 

ipotetice, aduc următârele fapte pe cari le cred fârte demonstrative. 

Ast-fel : 

Trăgând cu arma Mannlicher la distanţă de 300 metri, s'a produs în regiunea 

ombilicală două plăgi, una asupra iar cea-laltă dedesubtul ombilicului, cu orifi- 
ciurile de intrare regulate, de formă rotundă şi cu un diametru de 3/3 m.m. Ori- 

ficiurile de eşire în regiunea lombară, dintre cari unul imediat în apropiere de 

col6na, vertebrală iar cel alt la o distanţă de vre-o 5 c.m. Ele ai o formă stelată 

cu marginele rupte dar aprâpe de acelaş diametru ca cel de eşire. 

La disecţie s'a constatat că traectul acestor plăgi a trecut prin cavitatea 

abdominală făra a leza nici o ansă intestinală, producând însă un mic orificii în 

mesenter iar de aci a eşit afară străbătând întrega masă a muschilor dorso- 

Jombari. Este adevărat că intestinele acestui cadavru erai cu desăvârşire gâle. 

N'a fost însă tot ast-fel în casul următor: 

Cadavrul N, N. în care s'a tras la 400 metri cuarma Mannlicher, lovitură 

a ochi dată de D-nul colonel Paladi. Orificiă de inirare în regiunea epigastrică 

drept sub apendicele zifoid. Acest orificii rotund şi regulat m&s6ră 5 m.m. iar 

orificiul de eşire în partea dorsală, alături de col6na vertebrală măs6ră 2 m.m. 

La disecţie s'a constatat că proectilul a produs în mica curbură a stomacului ce 

conţinea lichid şi materii alimentare, un orificiu cât o piesă de une, iar pe marea 

sa curbură a produs un orificiă cât o piesă de cincă lei. 

Un alt exemplu ne este dat; de cadavrul N. N. asupra căruia s'a tras cu 

arma 1879 (Henry Martini) având o încărcătură de 1,75 grame representând o vi- 

tesă de 150 metri şi trăgându-se la distanță de 12 metri. Orificiu de intrare se 

află în fosa iliacă drâptă şi este de 5 m.m. iar orificiul de eşire pe sacru, are un 

diametru de 2 c.m. neregulat şi cu fractura osului. 
La disecţie s'a constatat o perforaţie a unei anse intestinale subțiri la 

inserțiunea sa de mesenter, având ambii păreţi perforaţi în mărimea unei piese 

de un leă cu marginile aprâpe regulate. S'a mai găsit încă o altă perforaţie a 

unei alte anse intestinale iarăşi pe marginea sa inferidră având de asemenea ambii 

săi păreţi perforaţi în mărimea unei piese de un lei limitat de un lamboi în 

formă de punte, plecând de la o extremitate la alta a orificiului, în fine s'a 

mai găsit o a treia perforaţie a unui singur perete intestinal în mărimea unei 

piesă de doi le. 
Şi aci, ca şi în casul precedent, intestinele nu erai g6le ci încărcate de 

materii amestecate cu licid. Şi proba şi mai evidentă este că plaga de şi se afla 

în regiunea ipogastrică imediat d'asupra simfisei pubiene, băşica urinară însă 

fiind gâlă a rămas cu totul neatinsă.
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însoţit: T) de o mare perdere de substanţă atingând şi paristalui, iar II) de o ru- 

pere complectă de 13 centimetri, perdându-se înapoi pe parietal. Orificiu, de eşire 

representat prin abiaţiunea aprope complectă a 6selor parietale. Acâsta ne dă o 

deschidere transversală de 12 centimetri (Fig. 54). 

XVI) Craniti uscat plin cu pământ umed. Orificiti de intrare pe partea la- 

terală stângă a frontalului de o formă longitudinală cu perdere os6să, oferindu-ne 

_o deschidere de 6 e.m. diametru longitudinal şi Z1/2 c.m. transversal. Orificiul de 

eşire putem dice că nu există, de Gre-ce tâtă bolta cranienă ca şi tâtă basa cra- 

niului a fost asvârlită în aer, nerămâind din întregul cranită de cât o mică porţiune 

din frontal, şaua turcâscă, apofisa basilară şi temporalul din partea stângă. (Fig. 55). 

Din tâte acestea s'a conchis, şi noi admitem, că principala causă 

a distrugerilor observate, decurge din respingerea ce suferă lichidele 

aflate în ţesuturi sati cavităţă cari lucreză prin calea de presiune, în- 

tocmai ca în mecanismul presei idraulice. Şi o dată elasticitatea, ţesu- 

turilor învinsă, stricăciunele sunt enorme întocmai ca şi cum ar fi 

vorba de un proectil explosibil, lucru de care în mod reciproc în r&s- 

boiul Franco-German precum şi în cel Ruso-Româno-Turc, fie-care na- 

țiune se inculpa. 
Dar pentru ca proectilele să dea nişte asemenea resultate, se cere 

ca vitesa sea să fie cât se pâte de considerabilă şi anume dincolo de 

250 metri pe secundă, iar proectilul de un calibru mare şi de o formă 

cilindro-conică, ceia ce am realisat experimentând:cu proectilul 1879 în- 

cărcătură normală şi la distanţă de 20 metri. 

Ce resultă din tâte aceste experienţe ? 

Că un corp fie el anorganic solid (cutii, cranii etc.); fie un corp 

organic (băşicele de boi) ne oferă leziuni cu totul deosebite după cum 

dânsele vor fi g6le, saii pline cu substanţe mai mult sait mai puţin 

dense. 

Am vădut în adevăr cum orificiele de intrare în cele gâle sait 

cu substanţe fără mare densitate ne presintă o formă mai mult sai 

mai puţin rotundă şi nu de dimensiuni mari, iar orificiele de eşire 

iarăși în mod relativ nu sunt în mod disproporționat de primele. Din 

contra, cu cât aceste corpuri conţin în ele lichide saii materii semi-li- 

chide, distrugerile atât la orificiul de intrare al proectilului cât şi la eşirea, 

sea devin din ce în ce mai întinse, mergând chiar până la, o adevărată. 

distrugere totală şi în afară de or-ce descripţiune. 

Şi dacă am raporta aceste experienţe la faptele clinice, am putea 

pâte ajunge la următârele conclusiuni ce nu sciii dacă s'ar putea pune 

în practică. Şi anume: Că cel puţin în ceia ce priveşte organele conţi- 

nute în cavitatea abdominală, ar trebui pe cât posibil să fie lipsite de 

oră-ce conţinut solid sai lichid; ar trebui ca în momentul luptei, sol: 

daţii să nu aibă stomacul plin, precum nici intestinele saii băşica udului ;
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ar trebui prin urmare ca în ajunul luptei, mâncarea să fie pe cât po- 
sibil de restrânsă, băşica urinară golită, iar intestinele descărcate de 
materiile fecale prin vre-un purgativ?! 

De sigur că aceste indicaţiuni vor părea pote ridicule în faţa, 

unora, dar nu e mai puţin adevărat că experienţele mai sus citate 

comandă, nişte asemenea precauţiuni. Şi pentru a nu mi se imputa că, 
propun lucruri pe cât de imposibile pe atât basate pe esperienţe 

ipotetice, aduc următrele fapte pe cari le cred forte demonstrative. 

Ast-fel : 

Trăgând cu arma Mannlicher la distanţă de 300 metri, s'a produs în regiunea 

ombilicală două plăgi, una d'asupra iar cea-P'altă dedesubtul ombilicului, cu orifi- 

<iurile de intrare regulate, de formă rotundă şi cu un diametru de 3/3 m.m. Ori- 
ficiurile de eşire în regiunea lombară, dintre cari unul imediat în apropiere de 

col6na vertebrală iar cel alt la o distanţă de vre-o 5 c.m. Ele ati o formă stelată 

cu marginele rupte dar aprope de acelaş diametru ca cel de eşire. 

La disecţie s'a constatat că traectul acestor plăgi a trecut prin cavitatea 

abdominală făra a leza nici o ansă intestinală, producând însă un mic orificiu în 

mesenter iar de aci a eşit afară străbătând întrâga masă a muschilor dorso- 

Jombari. Este adevărat că intestinele acestui cadavru erai cu desăvârşire gsle. 

N'a fost însă tot ast-fel în casul următor: 

Cadavrul N. N. în care sa tras la 400 metri cuarma Mannlicher, lovitură 

1a ochi dată de D-nul colonel Palaâi. Orificii de intrare în regiunea epigastrică 

drept. sub apendicele xifoid. Acest orificii rotund şi regulat mâ&soră 5 m.m. iar 

orificiul de eşire în partea dorsală, alături de colâna vertebrală măsoră 2 m.m. 

La disecţie s'a constatat că proectilul a produs în mica curbură a stomacului ce 

conţinea lichid şi materii alimentare, un orificiti cât o piesă de un leă, iar pe marea 

sa curbură a produs un orificii cât o piesă de cincă lei. 

Un alt exemplu ne este dat de cadavrul N. N. asupra căruia sa tras cu 

arma 1879 (Henry Martini) având o încărcătură de 1,75 grame representând o vi- 

tesă de 150 metri şi trăgându-se la distanță de 12 metri. Orificii de intrare se 

află în fosa, iliacă ârâptă şi este de 5 m.m, iar orificiul de eşire pe sacru, are un 

diametru de 2 e.m. neregulat şi cu fractura osului. 

La disecţie s'a constatat o perforaţie a unei anse intestinale subţiri la 

inserţiunea sa de mesenter, av6nd ambii păreţi perforaţi în mărimea unei piese 

de un lei cu marginile aprâpe regulate. S'a mai găsit încă o altă perforaţie a 

une! alte anse: intestinale iarăşi pe marginea sa inferidră avend de asemenea ambii 

săi păreţi perforaţi în mărimea unei piese de un lei limitat de un lamboi în 

formă de punte, plecând de la o extremitate la alta a orificiului, în fine sa 

mai găsit o a treia perforaţie a unui singur perete intestinal în mărimea unei 

piese de doi leă. 
Şi aci, ca şi în casul precedent, intestinele nu erai g6le ci încărcate de 

materii amestecate cu licid. Şi proba şi mai evidentă este că plaga de şi se afla 

în regiunea, ipogastrică imediat dW'asupra simfisei pubiene, băşica urinară însă 

fiind gâlă a rămas cu totul neatinsă.
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Nu resultă 6re din tote acestea că organele splachnice ne pre- 

sintă leziuni fârte mici şi chiar scutite de dânsele, după cum vor fi 

g6le saii încărcate cu materii alimentare or escremenţiale? Socotese 

că răspunsul este fârte afinnativ. Şi dacă nu ne este posibil a pune 

în nisce asemenea, condițiuni cordul, creerul, plămânii şi alte organe, 

nu este câtuşi de puţin un motiv a neglija organele conţinute în ca: 

vitatea abdominală ştiut fiind, că o perforaţiune simplă a ser6sei pe- 

ritoneale, nu are nici un termen de comparaţiune, daca se adaogă o 

revărsare de lichide sai materii fecale în cavitatea sea, căci atunci 

or-ce intervenţie chirurgicală este inutilă, bolnavul fiind condamnat 

a muri de o peritonită supra-acută şi septică. 

Pe lângă acesta militarul nu presintă în luptă de cat pântecele 

şi toracele ca părţi cu o suprafaţă mai întinsă din corpul său. 

Dar în torace avem numai plămânii şi cordul, organe destul de bine 

apărate prin arcurile costale cari adesea reuşesc a schimba, direcţia. 

proectilului. Pe lângă acesta experienţa a demonstrat că plăgile plă- 

mânilor prin armă de foc relativ nu sunt din cele mai grave; ast-fel 

că singur cordul rămâne mai de temut de 6re-ce leziunile sale pot fi 

repede mortale. Insă dânsul, graţie spaţiului ce ocupă şi posiţiunei 

sale, este mai rar atins. Abdomenul deci trebue mai protejat; şi daca 

prin alt-ceva nu putem, cel puţin să căutăm ca unele organe aflate în 

el, să fie în condiţiunile cele mai bune pentru a scăpa de leziuni grave. 
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Teoria idrostatică. Istoric. Huguier, Busch, Kocher. Principiul lui Pascal. 

Aplicaţiuni. Esperienţe diferite ale autorului. Objecţiuni. Opinia autorului. Con- 

clusiuni. Aplicaţiuni practice bazate pe esperienţe.
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Teoria idrostatică. 

(Continuare.), 

Domnilor, 

Contra acestei teorii este Melsen care a arătat că efecţul proec- 

tilelor este acelaş şi când țesutul este cu totul uscat, iar nu mâle şi 

umectat precum sunt muschii şi diferite alte părti moi. Cu alte cu- 

vinte, obţinem. aceiaşi întindere de leziuni, fără să putem invoca câtuşi 

de puţin cea, mai mică intervenire de presiune idrostatică,. 

Şi între alte esperiente, Melsen a făcut una, care a rămas clasică 

şi anume: a, luat o carte grosă şi după ce a fixat'o bine, a tras în ea 

proectile animate de vitese de 300—400 metri şi a produs în hârtie 

largi escavaţiuni conice pline cu hârtie sfărâmată şi pulverisată. Inăl- 

timea şi baza conului se mărea cu vitesa. In afară de aria conului, 

hârtia, era presată şi adesea, în puncte forte depărtate presenta, ruperi 

şi crăpături. lată, conchide dânsul, cum pe un ţesut cu desăvârşire 

uscat, găsim reunite tâte desordinele ce produc proectilele animate de 

mare vitesă ca, şi cum ar isbi ţesuturi moi. 

Esperienţele mele personale mi-ai dat următârele resultate: 

Am luat patru pachete formate din hârtii diferite de o formă, 

âreptunghiulară în lungime de 36 c.m. iar în grosime de 4 c.m. 

Asupra acestora am tras cu arma 1879 (H. Martini) încărcătură, 

normală şi la distanţă de 20 metri, pachetele fiind forte bine fixate. 

Resultatul a fost următorul : 

Primul pachet format din hârtie de; mătase fârte subţire; s'a obţinut un 

orificii de intrare forte regulat rotund, având un diametru de 1 cm. Orificiul de
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eşire este iarăşi de 1 e.m. dar însoţit de nişte ruperi colosale împrejurul săi, 

mergând chiar până la o distanţă de 8iJ2 c.m,; foiţele de hârtie parte sunt res 
frânte în afară iar parte reduse în o adevărată pulbere. (Fig. 56). 

  
Fig. 56.—Pachet format âin hârtie de mătase cu orificii de intrare şi eşire. 

II) Pe al doilea pachet de aceiaşi grosime şi lungime, format însă din hârtie 

ordinară de scris, sa produs un orificii de intrare iarăşi forte regulat rotund de 

un diametru de 7 cum. pe când orificiu de eşire de şi are un diametru de 1/2 c.m. 
ne oferă însă ruperi în jurul său formând o arie de 7! c.m. cu deslipiri şi fisuri, 

unele de 4 c.m. (Fig. 57). 

UI) Pe un alt pachet format însă din hârtie grâsă de carton (ce servă pentru 

desemn) s'a produs un orificiă de intrare de 1!ja c.m. iar orificii de eşire de 4 e.m. 

presentând în jurul săi spintecături mergând chiar până la 71J2 e.m. (Fig. 58). 

1V). Un alt pachet format din combinaţie de hărtie din tâte cele alte trei, 
formând o grosime de 5 c.m. şiavând la spatele său şi o scândură de brad în gro- 

sime de 2 e.m. Orificii de intrare pârfect rotund şi regulat are un diametru de 
1 c.m. Glontele a rupt scândura producând un orificiii neregulat şi de 2 c.m. iar 
în carton un orificii longitudinal având însă împrejurul săă o arie de 10!/, em. 
ai se văd spintecături şi ruperi de carton formână lambouri resfrânte în afară. 

ig. 59).
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Esperiențele acestea arată în adevăr că şi pe corpuri anorganice 

și uscate proectilele produc sfărămarea şi ruperea lor în întinderi mai 

mult sai mai puţin mari, întocmai ca şi pe tesuturile organice im- 

pregnate de lichide, şi deci sar putea conchide că distrugerile observate 

pe cadavre saii fiinţe vii, nu se pot atribui unei acţiuni de idrostatică 

ci unui alt factor cel puţin încă necunoscut. 

  
Fig. 57.— Pachet format din hârtie ordinară de scris, cu orificiul de intrare şi eşire. 

. 

Noi însă credem că aceste experienţe nu contrazic întru nimic cele 

ce se petrec în organismul viii. Căci aci efectele ce le constatăm sunt 

în raport cu cele ce deja am studiat la distrugerile ce proectilul de- 

termină în trecerea sea prin diferitele ţesuturi ale corpului uman. Credem 

dar că aci se pâte invoca acţiunea aerului care, interpus între fie-care 

foe de hârtie şi comprimat de proectil, dânsul oferă acestuia în mersul 

săi resistente din ce în ce mai mari, aşa, că, proectilul trebuind să lupte 

contra acestor resistenţe, efectele sale la eşire vor fi aprope analoge 

cu acelea, ce produce când ar trebui să lupte contra aponevroselor, mus-
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chilor, sistemului osos saii alţi factori interpuşi sai aflaţi în aceste 

sisteme. 
Şi probă este că ruperile la, orificiul de eşire merg crescend cu 

cât. hârtia, e mai er6să—după cum se vede din experienţe—şi acesta 

din causă, că proectilul pe lângă resistenţa aerului ce trebue să învingă 

mai are şi pe aceia a cartonului. 

  4 
Fig. 53.—Pachst format din hârtie de desemn, cu orificii de intrare şi eşire. 

Conclusiunea este că, ori-cum ar fi resultatul esperienţelor în sensul 
lui Melsen, acâsta socotim nu pâte să distrugă întru nimic inter- 
venţiunea, idrostatică în producerea, leziunilor prin proectile, de 6re-ce 
lucrul este dovedit în mod positiv şi matematic şi în raport cu fap- 
tele clinice. 

Ar mai trebui să vorbim şi despre teoria acţiunei aerului susținută 
iarăşi de Melsen. După acest autor, proestilul în percursul săi împinge-
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merei înaintea sea o colnă dată de aer. Acestei cantităţi de aer, 

Melsen “i-a dat un nume fârte ingenios de proectil-aer. După densul, 
proectilul-aer fiind cel dintăi care vine în contact cu țesuturile, el este 
care produce leziunile. Căci dânsul, fiind împins de proectilul metal în 
tesuturi, caută să ia o desvoltare mult mai mare în virtutea proprie- 

  
Fig. 59.— Pachet format din hârtie de mătase, hârtie ordinară şi hârtie de carton, 

cu orificii de intrare şi eşire. 

tăţei de expansibilitate a gazelor; şi ast-fel dilatându-se mereii, pro- 

duce leziuni mai mult sai mai puţin întinse după cum resistenţa, ţesu- 

turilor i-a permis a se dilata într'un grad mai mult saii mai puţin mare. 

Acestea sunt ideile lui Melsen cari însă nu ai căpătat sancţiune 

stiintifică fiind basate mai mult pe ipoteze — ce e drept forte inge- 

ni6se —iar nu pe fapte concrete, mai palpabile. 

Concluziunea tutulor cunoştinţelor şi experienţelor făcute este că: 

mai tot-da-una orificiul de intrare e mai mic ca proectilul ; că este de
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o formă regulată şi cu mărginele resfrânte înăuntru, fapte cari mai 

tâte sunt inverse în orificiul de eşire— destul de bine studiat — mai cu 

s6mă când proectilul întâmpină planuri resistente sai obstacole os6se 

în drumul s&u. 
Există însă şi pentru orificiul de intrare câte-va escepţiuni cari 

îl depărtâză de la regula generală şi anume: când proectilul sa de- 

format print”un obstacol întâlnit în drumul să; când imediat sub 

piele se află un plan osos resistent ca maxilarul inferior, superior, c6- 
stele, faţa internă sai crâsta tibiei, ale căror eschile ies imediat din 

plagă (acţiune retrogradă) ; în fine, când proectilul isbeşte în mod oblic 

ridicând o parte din piele etc. în tâte aceste casurt, orificiul de intrare 

nu numai că va fi neregulat dar chiar şi mai mare de cât cel de eşire. 

Din experienţele ce am făcut şi din descrierea lor vă puteţi convinge 

de veracitatea tutulor acestor escepţiuni. 

Câte o dată, în loc de două orificiuri putem găsi mai multe, după 
cum acelaş proectil a perforat simultaneii unul sai mai multe organe 

precum: ambele gambe, ambele braţe, saii braţul şi toracele etc. 

Orificiuri multiple se mai observă când un corp străin este tărâl 

în acelaş timp cu un proectil mare, saii când fragmente mari de 6se 

ies prin orificiuri separate de proectil. 
lată un cas de orificiuri multiple produs de acelaş proectil luat 

din experienţele mele: 

Arma 1879 (H. Martini) distanţa 20 metri. Incărcătura 3,30 grame repre- 

sentână o viteză de 300 metri. S'a lovit pe faţa externă şi postericră a brațului 

stâng, producând un orificiu de intrare cu diametru vertical 1 em. iar cel tians- 

versal 8 m.m. Glontele e eşit pe fața internă a braţului cu un orificii de acelaşi 
mărime. A intrat apoi în putea laterală a toracelui producând un orificii de 

8 m.m.; a eşit pe partea corespondentă drâptă a toracelui, producând un orificii 

cu diametru vertical de 71| c.m. iar cel transversal de 7 m.m.; a intrat apoi în 
braţul drept producând un orificii de 2 c.m. diametru şi a eşit în fine pe faţa 

externă a braţului formând un orificiă cu diametru vertical de 61| c.m. iar cel 

transversal 21J2 e.m.; tâte părţile moi sunt resfrânte şi scâse in afară. Ambele 
braţe sunt fracturate în mod cominutiv lucru ce vom deseri la fracturi. Disecţia 

ne arată fractura, costei a 8-a. Pulmonul stâng perforat în lobul inferior, cu un 
orificii de intrare cât palma mâinei; iar orificii de eşire diametral opus de ace- 

iaşi mărime. Trece prin colâna vertebrală fracturând o vertebră cu un orificii de 

intrare ca o piesă de un leă, iar cel de eşire cât doi lei şi neregulat. Fragmen- 
tele se ţin unite între ele prin ligamentul vertebral anterior. Pulmonul drept 
presintă în substanţa şi pe faţa posteridră a lobului inferior o distrugere cât 
palma mâinei. In focar se găsesc mici eschile os6se provenite probabil din eol6na 

vertebrală; de aci proectilul ese prin al 7-lea spaţii intercostal drept producând 
ruperea câstei a 7-a în jumătatea sa inferi6ră, iar de aci ese prin brațul cores- 
pondent.
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Acâsta este de sigur unul din exemplele cele mai clasice de ori- 
ficiuri multiple produse de un acelaş proectil, precum şi de dispropor- 

țiunea, între orificiul de intrare şi eşire, proectilul străbătând organe 

unde acţiunea idrostatică este demonstrată până la evidenţă. 

Deformaţiunea proectilelor. Acâstă chestiune înainte era, consi- 

derată ca un simplu fenomen mecanic, astăgi “însă, în urma descope- 

rirei lui Tyndall, transformarea mişcărei în căldura este bine stabilită 

şi demonstrată în fisică. Deci acestui fenomen fisic, un proectil, oprit 
brusc în mersul săi de o suprafaţă resistentă, îşi transformă, mișcarea 
în căldură şi pâte deveni destul de mâle pentru a'şi schimba forma. 

Şi iată, esperienţe lui Kocher din Berna în acâstă privinţă: 

S'aii umplut saci cu praf de puşcă şi s'a tras cu glânţe în ele 
„fără ca praful să se aprindă; daca însă la spatele acestor saci s'a lipit 

o placă de fer şi repetându-se experienţa, praful de puşcă imediat a 

luat foc. 

Explicaţiunea este că, în casul I, proectilul a străbătut sacul 

fără să întempine nici o resistenţă, seri6să, sai cel mult o resistenţă 

gradată, şi ast-fel fiind, căldura produsă prin oprirea, proectilului a fost; 
risipită şi nu destul de mare pentru a lua foc praful de puşcă; în 

casul II însă, proectilul fiind brusc oprit de placa de fer, de o dată 

t6tă mişcarea, s'a transformat în căldură şi acum 'concentrată iar nu 

diseminată, şi deci în cantitate destul de mare pențru a produce ex- 

plosia şi chiar fusiunea totală, şi ruperea proectilului (Hagenbach şi 
Bobinski) mai ales când acesta e voluminos şi animat de o vitesă forte 
mare şi tras de la o distanţă mică (Langmore). In asemenea casuri, 

proectilul e brăsdat de nişte striaţiuni — formate din sulfură de plumb — 

şi se observă, chiar bucăţă rupte din el, ca şi cum ar fi fost fabricat 
din materii explosibile de unde şi acusaţiunile reciproce în r&sboe. 

Experiențele mele personale m'aii condus la acelaş resultat. In 

adevăr, am tras cu arma, n6stră 1879, încărcare normală şi la distanţă 

de 20 metri, într'o cutie de conserve plină cu un kilogram de praf de 

puşcă. Orificiul de intrare a fost relativ mic şi forte regulat rotund. 

Orificiul de eşire însă cu desăvârşire rupt şi neregulat, cutia fiind sfă- 

râmată şi aruncată în aer (Fig. 60). Totă pulberea a luat foc produ- 

când o explosie şi o detunătură înspăimântătâre. Flacăra a fost așa 

de puternică şi întinsă 'n cât biuta a luat foc— având tavanul şi păreţii 

căptuşiţi cu lemne—aşa că a trebuit să se cheme ajutorul de pompieri 

aflaţi la pirotecnie. Din contra, cu aceiaşi armă am tras iarăşi într'un 

kilogram de pulbere însă pusă întrun sac de pânză; proectilul a 

intrat si esit formând orificiuri mici iar pulberea rămăind intactă, 

Experiențele acestea sunt o probă evidentă de transformarea miş-
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cărei în căldură dar nu suficientă pentru a putea determina fusiuneu 

  

  

Fig. 60.— Cutie plină cu praf de puşcă. 
Orificii de intrare Orificiui de eşire 

proectilului, căcă temperatura necesară aprinderei prafului se pote ob- 

ţine chiar la 1000 pe când fusiunea plumbului cere o temperatură 

dincolo de 3000. 
De alt-fel, Schadel din Heidelberg nu admite că în timpul explo- 

siunei s'ar desvolta v căldură suficientă pentru a, determina, fusiunea 

proectilului, şi ca probă este că daca punem saci plini cu praf de puşcă 

în părţile laterale a unei plăci de fer în care tragem la ţintă, bucăţile 

rupte din proectii strebat în saci fără ca praful să se aprindă. 
Dar Kocher răspunde că fusiunea, n'are loc de cât la vârful proec- 

tilului şi pe o suprafaţă fârte restrânsă ; şi daca plumbul ast-fel încăldit 
nu arde țesuturile dar aprinde numai praful, acâsta ţine la rapiditatea 

cu care se produce fenomenul, întocmai precum trecând repede mâna 

printr'o flacără nu ne ardem. 

Noi însă, împreună cu alţi autori admitem că fusiune nu există, 
ci ar fi vorba numai de o simplă slăbire de coeziune în moleculele 

proectilului, de unde o desagregaţiune mai mult sat mai puţin în- 
tinsă. Şi suntem cu atât mai mult autorisaţi a susţine acest lucru cu 

cât experienţele altor autori ne vin în ajutor. Ast-fel: Bruns prin 
nişte aparate speciale a reuşit ca, proectilele, lovind în plăci de tucii, 

să cadă în mese de parafină şi de sulf cari neapărat în urma căldurei ce 

posedaii făceaii ca aceste substanţe să se topsscă în jurul lor. Cu 
acâstă, ocasiune. densul a constatat că gradul necesar pentru a topi 
parafina, varia după mărimea fragmentelor ; și că cea, mal înaltă tem-
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peratură a fragmentelor mari nu se ridica mai sus ca la 130—150 

grade centigrade, iar aceia a micelor fragmente la 150, 180, maximum 

la 200 grade centigrade. 
B. Beck prin ajutorul unor băi de mercur unde cădeai proec- 

tilele încăldite, a ajuns la resultatul că: 

Pentru un proectil de plumb se găseşte în termen mediii 69 grade 

„cu cămaşe de oţel , - „178 » 

n » » » aramă, n » 110 » 

Din tâte aceste experienţe resultă cele ce deja am susţinut că, 

nici o dată proectilul nu pâte atinge cifra de temperatură necesară 

pentru fusiunea sea care se ridică dincolo de 300 grade, şi prin ur- 

mare nu e vorba de cât de o simplă deformaţiune a proectilului datorită 

gradului s&ii de coeziune. 

Traectul. Câte o dată, şi mai ales când proectilul vine de la dis- 

tanțe mari de 600-— 1000 de metri, este forte regulat şi drept şi cu 

țotul predispus pentru o reunire per primam. Alte dăţi însă e cu totul 

neregulat şi de diferite forme. Ac6sta provine din deviaţiunea ce su- 

feră proectilul întempinând un obstacol ca 6se, tendâne, aponevrose 

etc. resistenţe ce'l face săşi schimbe direcția reeclitină luând o alta 

curbă, de arc de cere sait de o circomferinţă întrâgă, percurgând în 

trega grosime a unui membru, ceia ce s'a şi numit lovitură de contur 

determinată mai ales de proectilele rotunde. 

In privinţa traectului trebue să atragem atenţiunea că daca dânsul! 

este câte o dată unic, îngust; şi de o direcţie rectilină, acesta se ob: 

servă când se află numai în părţile moi, constituind plăgile clasice nu- 

mite în seton; cu totul alt-fel se întâmplă când proectilul isbește şi 

fracturâză un os; căci atunci, traectul ne oferă tâte neregularităţile 

posibile şi o capacitate atât de enormă în cât, după cum am v&dut, 

pâte permite chiar introducerea unui pumn. Acâsta va influenţa în 

mod simţitor pronosticul, schimbând şi conduita în.privinţa, tratamen- 

tului. Vom reveni. 

Acum să trecem la studiul armelor neportative. 

Proectilele armelor de foe neportative. 

Artileria de câmp întrebuinţeză 3 feluri de proectile, deosebite 

între ele prin felul lor de a lucra, (ce se rezumă în a sparge). Acestea, 

sunt: ID) Obuzul, II) Sehrapnelul şi III) Mitralia. 

Ele se mai deosibese şi prin distanţele la cari bat. 

Ast-fel, cu obuzul putem trage până la 5000 metri ; cu schrapnelul 

la 3000 metri, iar cu mitralia numai până la 500.
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I) Obuzul e un tuciti având o formă cilindro-ogivală; are o greu- 

tate de 4—6 kgr. o lungime del8—21 c.m, şi un diametru de 7—12 c.m. 

In interiorul lui se află un gol în care se pune încărcătura de 

pulbere de la 190—225 grame ce produce spargerea lui. Corpul obu- 

zului e format dintr'o serie de stele în tucii (fontă) d'asupra cărora 

se pune o cămaşă tot de tucii. Acâstă combinare are de scop dea în- 

lesni spargerea obuzului îni cât se pote mai multe bucăţi începând de 

la 80—140. E absolut trebuitor ca obuzui să isbâscă pământul sati un 

alt corp resistent ca să se spargă; şi tocmai în acest sens d6nsul este 
construit ca eşind din tun să cadă pe pământ cu vârful sait cu partea 
ascuţită unde se află focosul numit percutant, care serveşte să comu- 
nice focul încărcăturei de pulbere din interiorul obuzului. 

Spargerea obuzului se face ast-fel: el isbind pământul sati un corp 
resistent cu partea sea dinainte unde se află şi focosul, acesta (fo- 
cosul) printr”un mecanism special cel are, aprinde o capsă din inte- 
riorul lui ; flacăra din acâstă capsă pune foc pulberei din obus care 
aprindându-se, determină spargerea obuzului.. 

II) Schrapnelul se compune şi el dintr”un corp cilinăric făcut din 
oţel, dintro ogivă, de tuciii, dintr'un focos numit cu timp; iar în in- 
teriorul săi găsim glnţe de ţine şi plumb lipite cu sacăz sati sulf 

«II III TI     Fig. 61. 
Obus. Schrapnel. Mitralie.
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precum şi pulberea trebuinci6să pentru spargerea lui în cantitate de 
50—100 grame. Acest proectil în greutate de 4-7 kilo; de o lungime 
de 15—21 c.m. şi un diametru de 7—12 c.m. este destinat a se sparge 
în aer, şi acâsta e datorită focosului care e organisat ast-fel în cât să 

se spargă pe timpul mersului la or-ce distanţă voim, graţie unui 
anumit reguiator. 

Spargerea schrapnelului se face ast-fel : capsa din focos luând foc la, 

distanţe regulate de noi prin regulaţorul focosului, comunică focul în- 

cărcăturei de pulbere care aprinngându-se, asvârle glonţele din corpul 
cilindric de oţel înainte şi sparge în acelaş timp şi ogiva în fontă; 

ast-fel că schrapnelul lucreză atât prin glânţele ce are înăuntru cât 
şi prin sfărămăturile ogivei. 

Numărul gi6nţelor ce conţine un schrapnel este de la 90—180 
având fie-care o greutate de 0,16 grame. 

III) Miralia este o cutie de tinichia în lungime de 21—23 c.m. 

plină cu glânţe în număr de 60—70 şi greutatea sea este de 4—6 

kilo ; glOnțele sunt despărțite între ele prin sulf sai sacâz. Cutia cu 

un diametru de 7—8 c.m. e forte puţin resistentă ast-fel că spargerea 

ei se determină chiar prin acţiunea, pulberei de încărcătură. 
Asvârlirea din ţâva tunului a acestor trei feluri de proectile este 

făcută prin ajutorul pulberei din cartuşe. 
Cartuşul artileriei de câmp se compune: dintr'un sac de pânză 

şi din pulbere aşa disă de artilerie, în cantitate de 1 kilo sai 1l!/2 

kilo după calibru. (Fig. 61). 

Anatomia patologică. Plăgile produse prin proectile 1 mari ca obuse 
schrapnele şi mitralii sunt colosale atât din causa, numerâselor glonţe 

mai mici ce conţin, cât şi din spargerea învălişului săi. La acâsta se 

mai adaogă apoi şi diferite alte proectile indirecte formate din corpi 
neregulați ca bucăţi de lemn, de zid etc. ce contribue la mărimea le- - 

ziunilor ; de aceia asemenea leziuni în general mortale rămân în 

afară de or-ce descriere. 
Este însă de observat că pielea în virtutea marei sale elasticităţi, 

adesea e prea puţin atinsă, atunci când întregul membru e cu desă- 

vârşire turtit, sdrobit. Cei vechi numeaii acâsta vent du boulet atribuind 

leziunile la presiunea aerului împins de ghiulea. 

In Enciclopedia internaţională găsim o observaţie raportată de 

un medic în 'r&sboiul de la Alma în care o bombă rotundă isbi pe un 

oficer în omoplat abia atingând în drumul săi pielea capului. Mortea a 

fost instantanee. De şi pielea capului nu presenta absolut nici o le- 

ziune, craniul însă era așa de sdrobit în cât fragmentele os6se jucaii 

sub piele întocmai ca niște nuci în sac. 

33,809.—Pat. chirurg. Dr. Î. Kiriac. 27
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Conner (loc. cit.) spune şi dânsul că a observat o sdrobire com- 

plectă a gambei împreună cu 6sele. fără ca pielea să fi fost câtuşi de 

puţin atinsă, aşa că rănitul fusese trimes la ambulanţă cu diagnosa 

de simplă contusie a membrului. 

Aceste fenomene se explică lesne în virtutea legilor ce am sta: 

bilit în contusiuni. 
Dar daca leziunile produse de obuze sai de alte proectile mari 

cari lovind în plin un organ îl reduce la un fel de mocirlă şi mârtea, 

e instantanee, nu este tot ast-fel cu leziunile curabile produse de proec- 

tile mică şi în condițiuni ordinare; asupra lor deci ne vom opri puţin 

în lecţiunea, viitâre. 

CHESTIONAR 

Teoria lui Melsen. Esperienţele şi opinia autorului. Teoria proectilului-aer 

(Melsen). 

Casurile ce produc neregularități în orificiul de intrare. Orificiuri multiple. 

Deformajiunea, proectilelor. Transformarea mişcărei în căldură, Esperienţe. 

Objecţiunile diferiților autori. Esperienţele lui Bruns şi Beck. 

Traectul cu diferite forme. . 

Armele neportative şi descrierea lor. 

Anatomia patologică prin proectile mari. Fenomenul numit vent du boulet; 
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PLAGI PRIN ARMA DE FOC 
(CONTINUARE) 

Lecţia AL. 

Domnilor, 

Din experienţele ce am făcut aţi vădut că descărcătura. viind de 

la o distanţă mai mare ca un metru, ori ce impregnaţiune în piele nu 

se mai constată aşa că, dacă une-ori fenomenul se produce şi dincolo de 

aceste distanţe, atunci se consideră ca o infiltraţiune de sânge în trama 

dermului determinată prin contusiunea proectilului. 

Pielea pâte să fie forte uşor atinsă de proectil, şi atunci avem 

o simplă sgârietură, um mic şențule sai un sghiab dupe întinderea le- 

ziunei. Iar când pielea e perforată dintr'un loc înaltul, avem setonul 

complect sati încompleci or orb, în care cas perforaţiunea nu are două 

orificiuri. 

Am arătat cum pielea se bucură de o elasticitate forte mare şi 

deci cum 'dânsa resistă în cel mai înalt grad posibil, ast-fel că a- 

desea putem constata ruperea şi sfâşierea celor-alte părti însoţite de 

extravasate enorme de sânge şi chiar fracturi conuinutive, fără cu 

tâte acestea tegumentul să fie atins, 

Țesutul celular cedeză uşor şi constitue fundul setonului, 

Aponevrosele sunt destul de resistente mai ales în faţa, proecti- 

lelor rotunde cărora le pâte chiar devia traectul. Dar şi când cedeză, 

ruperea nu se mărgineşte numai în locul atins ci presintă une ori mai 

multe crăpături sai plesnituri în diferite directiuni întocmai ca o stea. 

Fiindu-ne dat că aponevrosele sunt formate din ţesut fibros şi 

deci fără aptitudine de a se reuni, orificiul nu se va astupa, şi atunci 

putem observa o ernie musculară ce iese prin acâstă gaură. 

Tend6nele iarăşi sunt forte resistente şi alunecă, în faţa proec- 

tilului. Ast-fel Gillette înti”o sdrobire complectă a tutulor părţilor moi 

şi os6se a gambei, a găsit tendânele extensorilor, tibialului anterior 

şi flexorilor cu desăvârşire intacţi. 

Vasele şi în special arterele, în virtutea elasticităței şi țesutului 

celulo conjunetif ce le înconj6ră, scapă de acţiunea proectilului prin depla- 

sare. Totuşi ele pot fi complect divisate, să li se ridice o parte din pă- 

vete, sat numai să fie simplu contusionate de unde şi origina anevris- 

melor traumatice şi a emoragiilor secundare.
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Aceiaşi resistenţă o oferă şi nervii, dar o dată atinşi prin divisi- 

une, compresiune sai contusie, daii naştere la diferite turburări trofice 

Muşchii în general sunt grav interesaţi, căci tot-d'auna îi găsim 

sfaşiaţi, contusionaţi, sdrobiți şi infiltraţi do o mare cantitate de sânge. 

Şi distrugerile sunt cu atât de mari cu cât muşchiul e surprins într'o 

stare de contracție, căci atunci graţie principiului de idrostatică pe 

pe care îl am v&dut, proectilul lucreză cu mai multă, energie; ba încă 

dupe Conner, chiar bucăţile rupte din muşchi lucreză şi ele însăși la 

vândul lor întocmai ca nişte adevărate proectile. 

Orificiul produs în muşchi se măreşte colosal, graţie contractili- 

tăţei fibrelor sale, şi acesta se observă mai cu s6mă când mușchiul 

e secţionat în t6tă grosimea sa. Contractilitatea dispare când în urma. 
unei lovituri mari, membrul e coprins de şoc. 

Oasele pot suferi câte o dată numai o simplă contusie uşâră 
limitată şi acâsta la periost. Alte dăţi violenţa fiind mai mare, 
osul pote fi compromis în vitalitatea sa în puntul lovit, când peri- 
ostul se va deslipi, iar sub.dânsul se va produce un extravasat san- 

guin. De aci va resulta o necrosă a osului caracterisându-se printr'un 
mers repede. 

Când însă proectilul sparge osul şi străbate grosimea, sea, atunci 
neapărat că şi măduva va, fi atinsă; şi în aceste casuri mai tot-d'auna 
vom avea, o inflamație intensă însoţită de supuraţie. 

In resumat dar, proectilele pot determina asupra 6selor: 0 pe- 
riostită, o osteită, sati o osteo mielită supurată şi cu un caracter difus. 

De sigur, dintre t6te aceste leziuni, cea, mai pericul6să, este osteo 
mielita supurată, care desvoltându-se în condițiuni igienice rele saii pe 
individi diatesici, tâtă măduva cade în putrigai, şi împreună cu puroiul 
şi sângele alterat umple întregul canal osos. 

Acâstă formă de osteo mielită putridă se observă, mat ales în 
6sele cu ţesut spongios, producând ceia ce Lidell numeşte gangrenă mefi- 
tică. Aci, osul devine mâle, de o cul6re cenuşie murdară, verde palidă 
sal negră verde, exalând o odâre infectă, şi insuportabilă caracteristică 
osului putrefiat,. « 

Terminaţiunea, acestor osteo mielite este mai tot-d'auna fatală 
căci se complică de resorpţie purulentă. 

Proectilul se pote opri une-ori în grosimea osului şi mai cu s6mă 
în cele spongi6se şi epifise. Atunci dacă nu se extrage, cu timpul se 
inchisteză ; iar alte dăți dupe ce provâcă o inflamație şi supuraţie, se 
găseşte dupe luni și chiar ani întregi perdut în cavitatea abcesului 
într'o stare cu totul mobilă întocmat ca un clopoțel. 

Inchistarea proectilului în canalul medular pote provoca dupe
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englezul Murray apariţiune de osteo mielită cu mers sub acut sai 
cronic, ce vine şi dispare la intervale fârte lungi. 

Dar în afară de aceste leziuni, atenţiunea chirurgilor a fost fixată 

mai ales asupra fracturelor ce provâcă proectilele. 

Aceste fracturi prin armă de foc pot fi simple ca în trecerea 

unui obuz unde pielea rămâne intactă; dar mai. tot-dauna ele sunt 

complicate de plăgi. “ 

Cele mai benigne dintre fracturi sunt cele fisurare, căci dânsele 

în acelaşi timp sunt şi sub periostice. Acest fel de fracturi se observă 

mai ales când proectilul isbeşte epifisele ; atunci fisura sai spintecă- 

tura ce resultă se întinde perpendicular în sus şi în jos oprindu-se în 

general la cartilagiul articular, pe care nul perforeză şi respectă ast- 

te! articulaţia ce rămâne nedeschisă (?). 

Daca însă, proectilul isbeşte diafiza osului, şi mai ales în mijloc, 

atunci fractura pote să fie încomplectă când numai unul din pereţi este 
atins; iar dacă proectilul trece prin ambii pereţi, atunci fractura este 

perforată sai penetrantă; în fine se întâmplă ca proectilul se smulgă 

cu dânsul o porţiune de os din partea sa laterală producând fractura 

rezecantă (Conner). 
Fracturele transversale se observă, forte rar, şi numai atunci când 

proectilul isbeşte de din năuntru în afară şi este la sfârşitul vitesei 

sale (proectil mort). 

Mai tote aceste genuri de fracturi sunt însoţite de fisuri sau cră- 

pături superficiale, protunde or complecte cari pi6că de ordinar în sus 

şi în jos pe faţa, anteridră a osului de la marginele orificiului de in- 

trare şi limit6ză fie-care tot atâtea, eschile. Când aceste fisuri trec şi 

pe partea posteriGră a osului, atunci se produce fractura numită, lon- 

gitudinală. spiroidală. | 
Ttrebue să ştim că în imensa majoritate a casurilor atât cli- 

nica cât şi experienţa, at arătat că fracturile prin arme de foc sunt 

cominutive. Şi eschilele vor fi cu atât mai numerse cu cât lovitura 

e mai directă, cu cât țesutul osului va fi mai compact şi provezut 

de un canal, şi cu cât proectilul animai deo vitesă iniţială şi mişcare 

de rotaţie mai mare va fi împedicat în mersul săi de un os tare şi 

voluminos ca femurul de esemplu.  Aci, pe lângă legile deja stabilite, 

se mai adaogă şi acţiunea idrostatică determinată prin măduva conţi- 

nută în canalul osos. 

Din tâte experienţele autorilor precum şi din cele făcute de noi 

resultă că distrugerile provocate de proectilele actuale sunt mult mai 

mari de cât cele resultate din proectilele vechi cu formă rotundă.
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Din experienţele mele personale am constatat că sunt forte rar 
casurile unde glânţele conice determină simple orificiuri regulate, ro- 
tunde şi fără eschile; aşa că acest caracter ce făcuse pe unii să, le dea, 
numele de proectile umanitare este departe de a'şi merita numele. 

D. prof. Dr. Bruns dă în cartea sea relativ la leziunele 6selor 
nişte modele cari—ce este drept—aii aerul de a fi forte benigne, mai 
ales că în multe casuri văd nişte simple orificiuri perfect rotunde şi 
fără nică o eschilă. 

Din nenorocire nişte asemenea, idealuri de fracturi n'am constatat 
"în esperienţele mele pe cadavru. Causa o cred că a provenit din aceia 
că atât Bruns cât şi Hobart din Pesta au experimentat; cu încărcări 
reduse, pe când ei cu încărcări normale şi la distanţe juste de 200, 
300, 400 şi 600 metri. E posibil că încărcătura, redusă să nu producă, 
aceleaşi efecte ca, cea normală. Ei bine, încă o dată repet, leziunele ce am 
obținut cu arma H. Martini, dar mai ales cu Mannlicher ati fost în- 
soţite de nişte distrucţiuni înspăimântătâre atât în părţile moi cât 
mai ales în 6se, asupra cărora determină fracturi tot-&'auna cominu- 
tive, cu eschile f6rte numerâse şi de lungimi colosale mergând chiar 
până la 16 c. m. De aci a resultat că în prepararea, Gselor, multe din 
aceste eschile au fost mai presus de or-ce aranjare şi coaptare. In or 
ce cas desemnurile ce voii da, vor representa apope în mod fidel rea- 
litatea lucrurilor ce numai încuragietâre nu pote fi. Afară de acâsta, 
focarul fracturei este însoţit de nişte sdrobiri fârte întinse a părților moi 
şi cu o cavitate enormă putând permite chiar întroducerea, unui pumn. 

M8 întreb dar, cum am putea tenta conservarea membrelor în 
niște asemenea condițiuni? In plus, bolnavii vor fi coprinşi de un 
şoc traumatic enorm, de Gre-ce sguduiturile produse în cadavre prin 
acestă armă (Mannlicher) mi-ai dat la dinamometru cifre de 80 —40 kilo- 
grame. Şi una din causele şocului fiind şi acesta, lesne ne putem în- 
chipui starea, în care ni se va presenta bolnavul. “ 

Putem dar conchide, că dacă prin armele moderne se ajunge 
scopul de a învinge resistenţa aerului; de a, fi provădute de o putere 
perforantă mare; de a străbate or ce obstacol la or ce distanţe din- 
colo chiar de 1000 metri, acesta va avea de resultat nu punerea in- 
dividului în stare de inferioritate de a lupta, ci mai mult nimicirea lui ; 
aşa căarmele acestea, departe de a fi umanilare, Gin contră le consider 
mai mult ca omorâtdre. Şi sunt sigur, că cet cart vor avea trista oca- 
siune de a face chirurgia întrun r&sbot apropiat, se vor convinge de 
acest udevăr, 

Singurile calități ce le-ar da puţin drept la numirea de umanitare
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ar fi 1) că dânsele fiind însoţite de o temperatură fârte ridicată, sunt 

aprâpe cu totul aseptice, 2) că fiind îmbrăcate înti'o cămaşe de oţel 

nu se deformâză de cât fârte rar, 3) că graţie vitesei şi mişcărei de 

rotaţie trecerea, lor prin ţesuturi e forte repede, ast-fel că traectul e 

aprope rectilin şi unic, adică fără alte traecte secundare, ceia ce ne ar 

face a încerca o reunire imediată, cu condiţiune ca traectul să fie în 

părţile moi. 4) Că fracturele 6selor de şi cominutive, eschilele însă 

câte o dată rămân îmbrăcate de periostul lor, şi în general nu sunt mult 

depărtate unele de altele sai vârâte în țesuturile moi ce le înconjsră, 

aşa că printr'o bună coaptaţie şi extensie raţională a membrului 

putem spera la readucerea, fragmentelor în posiţia lor normală şi să 

obţinem astfel consolidarea, osului fără apariţiunea nici unui proces de 

supuraţie, lucru care mai tot-d'auna însoţia leziunele produse de gl6n- 

tele vechi. 

Nu este însă mai puţin adevărat că azi dispunem și de alte 

“ mijl6ce antiseptice necomparate cu cele vechi şi cari de sigur con- 

tribuesc mult la atenuarea efectelor proectilelor moderne, şi în ele tre- 

bue să ne punem t6tă speranţa iar nici de cum în calitatea, umanitară 

a proectilului, căci încă o dată repet, iluziuni prea mari nu trebue să 

ne facem în acestă privinţă. | 

Dai aci mai multe modele de fracturi, produse prin arma Mann- 

licher model 1892 cu încărcătură normală şi la distanţe reale ; iar unele 

cu arma nâstră model 1879 sistem H. Martini făcute la institutul de 

chirurgie. 

Arma Mannlicher, încărcare normali, distanța 200 metri. Fractură cominutivă 

a capului femoral drept şi extremităţei sale superidre. 

I) Faţa anterioră cu orificii de intrare de 1 cm. diametru şi cu o mulţime 

de eschile în jurul să în număr de 6. Unele în lungime de 8! c.m. până la 9 

c.m., în jos se vede o fisură în jurul osului. 

II) Faţa, posteridră cu orificii de eşire, având o deschidere e 831 e.m, 

Eschile numerâse dintre cari una de 11 e.m. O fisură plâcă de ia colul femoral. 

având o lungime de 812 e.m. şi se întinde şi pe capul femurului. (Fig. 62), 

Arma Mannlicher. încărcătură normală, distanţa 200 metri. Osul femoral stâng” 

Fractură cominutivă. 
| Ă - 

I) Fata anteridră. Orificiu de intrare a produs enormă distrugere însqţită 

de fisură şi eschile dintre cari una de 121/» c.m. Pe fragmentul inferior se: vede b 

fisură de 2 c.m. iar pe cel superior o crepătură adâncă de 5'|. e.m- oprindu-se in- 

i inia aspră. 
E 

me n ata „i stororinternă a aceluiaşi 05 represintă orificii de ieşire cu distru- 

geri şi mai mari, cu perderi de substanţă, dar fără alte fisuri nică în fragmentul 

superior noi cel interior: (Hg: 5) ncărcătură normală. Osul femoral drept. 

Arma Mannlicher, distanța 300 melri, î i ală. 

I) Fata antericră cu marginea internă având un orificii rupt cu perdere de
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substanţă, Fisuri şi crăpături întinse limitând o mare eschilă de 10 c.m. pe faţa 
anteridră, 

II) Faţa, posteri6ră cu fragmente şi eschile fârte numerâse, tâte separate 

de os dar: menținute încă de periostul lor. (Fig. 64). 

    
Fig. 62 Pi „Fig. 62. ig. 63, Fractura osului femoral drept prin arma Fractura osului femoral stă ti 

l r stâng prin arma Mannlicher la 200 metri. Mannlicher la 200 m Fata anteridră, Faţa posteridră,. Faţa anteridră. Faţa posteridră.
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Arma Mamnlicher, distanţa 800 metri încărcătură normală. Osul umeral drept. 

II) Faţa şi marginea internă a osului cu o largă perdere de substanţă şi 

cu o mulţime de eschile şi fisuri atât pe fragmentul superior cât şi pe cel inferior. 

II) Faţa, posteridră iarăşi cu un mars număr de eschile şi fragmente mer- 

gând în sus şi în jos până la o distanţă mai mare ca 6 c.m. (Fig. 65). 

  
e a ani 

o 
A 

Fig. 64. Fig. 65, 

ului i Fractura osului umeral drept prin arma 

Praotura, osti „er la au arma Mannlicher la 300 metri. 

Faţa anteridră. Faţa posteridră. Faţa şi marginea înternă. Faţa posteri6ră.
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Arma, Mannlicher, distanță de 600 metri, lovitură trasă la ochi de d-nu 
Colonel Paladi. S'a lovit în antebraţul stâng formând un orificii de intrare mie 
rotund de 4 m.m. pe faţa posteridră şi mijlocie. Orificiii de eşire pe faţa anteridră, 
şi către marginea internă, Diametru 5 mu. 

La disecție s'a găsit fractura, radiului; glontele trecând prin spaţiul înter- 
osos fără să rupă cubitul ci numai radiul producând o fractură aprope în V, în- 
soțită de eschile de 4:/ c.m. menținute de periost. Nu se constată absolut nică o 
fisură atât pe fragmentul superior cât şi pe cel inferior. (Fig. 66). 

  
  

  

Aa big. 66. Fig. 67. 
Fractura radiului stâng. Arma Mannlicher Fractura osului femoral stârg. Arma nâstră la 600 metri. de răsboiu A. Martini distanţa 800 metri. Faţa anteridră şi mar- Faţa posteridrâ. ginea internă. Faţa anteridră, Faţa posteridră.
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Arma H. Martini, încărcătură redusă 8,80 grame representând o viteză la, 

distanţă de 300 metri. Fractura osului femoral stâng, extremitatea superidră. 

1) Faţa anteridră cu punctul de penetralie al proectilului însoţit de perdere 

de substanţă şi cu o fisură în jos de 3 c.m. 
II) Faţa posteridră şi internă, largi ruperi cu perderi mari. O eschilă bine 

limitată în jos dar absolut fără nici o altă fisură saă crăpătură. Pe marele tro- 

chanter (faţa externă) se vede o fisură ca de 8 c.m. dar nu profundă; de ase- 

menea pe faţa sea internă există fisură iarăşi superficială. (Fig. 67). 

Arma (1879) Henry Martini, încărcătură redusă de 3,30 grame, representând 

o vitesă de 300 metri. S'a tras la distanţă de 20 metri. S'a lovit în braţul stâng, 

glontele a străbătnt peretele toracic şi umărul drept. 

1) Faţa posteriâră a umărului stâng. Orificiu de intrare de 1 e.m.; în lături 

se vede o crăpătură complectă. Pe cea altă margine & orificiului există o fisură 

adâncă ce merge în jos spre faţa externă în lungime de 3 e.m. iar în sus o altă 

fisură de 21Ja c.m. ambele aceste fisuri limit6ză pe fața externă/o eschilă de 6c.m 

ID Fata internă şi externă a umărului presintă iai multe eschile dintre 

cari nna de 7 cun. pe fața internă. Pe fragmentul superior se vede o fisură de 

4 em. (Fig. 68). 

  
  

  

Fig. 68. Fig. 69. 

i Hi âng. Arma n6stră Fractura, osului umeral drept de acelas proetil 

Fraceae 99 Martini Saune 20) metri. ce a trecut prin braţul stâng şi torace. 

1879 H ar în : i externă Marginea interna şi Marginea anteri6ra şi 

Faţa postericră. Faţa internă şi externă faţa post srioră. faţa, externă,
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Umtrul drept. I) Marginea internă, şi faţa posteridră cu ultimul orificii de 
eşire al proectilului. Fractură complicată cu mici eschile dar fără fisuri. 

II) Marginea anteridră şi faţa externă eschile de 6 c.m. dar fără nici o fi- 
sură atât în fragmentul superior cât şi cel inferior. (Fig. 69). 

Arma 1879 (HI. Martini), încărcătură redusă de 3,30 grame representână o 
vitesă, de 300 metri. S'a tras la 72 metri. 

I) Faţa internă a tibie! stângi. Orificiă de intrare rupt. Diametru 1/2 c.m. 

  
  

Fig. 70. 
Fractura osului tibia şi al peroneului cu arma H, Martini, distanța evaluată la 300 metri, Faţa internă a tibiei, Faţa externă a tibiei. Peroneul.
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Pe fragmentul inferior există o crăpătură adâncă în lungime de 11 c.m. termi- 

n6ndu-se cu fisură. Pe fragmentul superior o eschilă mare de 6 c.m. şi o altă cră- 

pătură adâncă lungă de 10!J, e.m. oprindu-se la tuberositatea tibiei. 

II) Faţa externă a tibiei cu un orificii! de eşire enorm cu mai multe es- 

chile şi fisuri atât pe fragmentul superior cât şi inferior, Aceleaşi ruperi şi es- 

chile se văd şi pe peronei însă fără mari fisuri. (Fig. '70). 

Fracturele craniului sunt cele mai pericul6se de 6re-ce în virtutea 

principiului idrostatic mărimea  orificiilor e colosală, iar sfărâmarea 

Gselor forte întinsă. Adesea se întâmplă că întregui craniu e trans- 

format în ţăndări aşa de mici şi numerâse în cât ori-ce aranjare şi 

descriere e imposibilă, 

Intr'una din experienţele mele am tras un glonte cu arma 

Mannlicher încărcătură normală de la o distanţă de 30 metri produ- 

când o plagă în regiunea frontală şi eşind prin oceiptal. La autopsie 

am constatat o fractură aşa de cominutivă a bazei craniului, în cât 

sfenoidul şi stînca, erai numai ţăndări, iar lobul occipital şi sfenoidal 

al creerului transformat; întrun adevărat; terciii saii mocirlă. 

Gsele boltei craniene mai tot-Wauua ne oferă fracturi complecte 

adică atât a tablei externe cât şi interne. Se observă câte o dată nu- 

mai fractura, tablei interne când lovitura e puţin considerabilă provo- 

cănd o simplă intindere saii extensie a acestei table; dar fractura iso- 

lată a tablei externe cu integritatea celei interne este escesiv de rară, 

afară numai când isbeşte un fragmennt de obus cu margini tăi6se în 

sens oblic şi fără o putere de percusiune mare. E 

Daii aci o figură care ne represintă un modei de fractură a cra- 

niului produsă de arma Mannlicher la distanţă de 400 metri. Lovitura, 

a fost trasă la ochi de D-nul Colonel Paladi la prima descărcare. 

Orificiii de intrare 5 m.m. aşezat aprope de vertex; orificii de eşire mult 

mai mare având un diametru 31] c.m, vertical, iar cel transversal 2 c.m. aşezat 

în partea posteridră şi laterală stângă a capului în dreptul occipitalului la o dis. 

tanţă de îi c.m. înapoi de pavilionul urechei ; prin acest orificii se scurge sub- 

stanţă cerebrală. 

Leziunile 6selor. T6tă bolta cranienă este transformată în eschile mari 

Dânsa are un orificii de intrare de 1 cm. iar orificii de eşire 2c.m longitudinal 

si 1 cm. transversal, se află pe una pin marginile inferisre ale parietalului, la 

unirea sa cu occipitalul. La partea anteriră a craniului se găsesc vre-o 8 eschile 

mari, dintre cari una de 4ij c.m. lăţime şi 10 c.m lungime; pe lângă acestea e: 

sistă o mulţime de fisuri şi crăpături aşezate în diferite sensuri pe frontal şi 

mergând până la apofisa orbitară din drâpta. De la orificiă de eşire asemenea 

plâcă mai multe fisuri, unele adânci iar altele superficiale aşezate pe îrontal, oc- 

cipital şi apofisa mastoidă. (Fig. 71).
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Plăgile priu armă de foc ale articulaţiilor sunt penetrante sai 

nepetrante, simple sai complicate de fractura, 6selor ce le constitue. 
Nu trebue să ne conducem dupe sediul orificiilor şi al traectului 

pentru a conchide că o articulaţie este deschisă; căci adesea ligamen- 

tele şi cele-Palte ţesuturi periarticulare deviază proectilul şi ast-fel 

articulaţia rămâne neatinsă. Semnul cel mai sigur este eşirea prin ori- 

ficiuri a sinoviei; dar şi aci trebue să ştim că din causa unei lungimi 

prea, mare a traectului şi a formei sale neregulate, sinovia nu pote 

să iasă, şi ast-fel am putea fi inşelaţi a crede că avem a face cu o 

plagă nepenetrantă pe când în realitate lucrul ecu totul din contra. 

In casuri de îndoială, putem recurge la o exploraţie— manopera fiind 

însă înconjurată de cele mai mari precauţiuni antiseptice— şi să pre- 

ferăm dacă e posibil degetul iar nu stiletul cu care am putea pro- 

voca ruperea membranei sinoviale şi să determinăm ast-fel noi înşine 

o plagă penetrantă. 

De şi în unele casuri proectilul pote să perforeze o articulaţie 

fără să atace 6sele, mai tot-da-una însă aceste plăgi se însoțesc de 

fracturi ale scheletului şi încă de fracturi cu spărsături, fisuri şi sdro- 

birt chiar fârte întinse. Dar şi aci ca şi la cele alte 6se, aceste frag- 

mente sunt adesea menținute de periost şi capsula articulară, aşa că 

une-ori consolidarea sa putut obţine cu atâta succes în cât or-ce crepi- 

taţie a fost imposibil a se constata, (Conner). De aceia suntem în drept 

a nu ne grăbi la o intervenţiune imediată, ci armaţi cu termometru 

în mână şi îngrijiri antiseptice, să stăm în espectaţie până, ce feno- 

menele generale saii locale ne vor provoca. 

Dai aci o leziune produsă de arma Mannlicher în articulația, ge- 

nuchiului stâng. (Fig. 72), 

Arma Mannlicher, distanţa 600 metri. Lovitură trasă de d-nu Colonel Paladi. 

Sa lovit în genunchiul stâng în partea externă. Orificiii de intrare 7 m.m. vertical 

4 mm. transversal. Orificiă de eşire fârte mare de 3 c.m vextical şi 2 e.m. trans- 

versal. Dânsul se află pe faţa postero-internă a gambei 'a unirea terţului superior 

cu cel mijlocii. Buzele plăgei sunt resfrânte in afară mai cu deosebire cea infe- 

ricră, unde se vede grăsime şi parte din muschi rupţi. Injectându-se prin orificiu 

de intrare apă cu pompa ce servă pentru injecţia cadavrelor, s'a constatat că, 

lichidul nu ese prin orificiul de eşire. 

Disecţie. Se găseşte la orificii de eşire un focar emoragic cu muşchii ge- 

menul intern şi solearul rupţi. Acest focar în fundul căruia se simte cu degetul 

eschile osâse este capabil de a primi un oi de găină. Rotula ruptă pe marginea 

sa externă având o fisură snperficială transversală. Conâilul extern al femurului 

este rupt în totalitatea şi grosimea sea presentând o perdere de substanţă de 

4 cm. de diametru formend punctul pe unde glontele a străbătut. De aci proec- 

tilul a intrat drept în mijlocul platoului tibial formănd un orificiu de 4 e.n. ver- 

tical şi 21 em. transversal şi rupând suprafaţa articulară a osului în 5 părți,
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iar de acolo a eşit în grosimea osului la extremitatea  superigră a feţei poste- 

vi6re a tibiei producând o deschidere şi rupere de 5 e.m. vertical şi 2!j2 em. trans- 

versal. In afară de aceste fracturi nu există nici o fisură în restul 6selor. 

  
  

Fig. 12. 
Fractura 6selor articulației genuchiului stâ M 

600 ge Lovitura trasă de pi "Golanel Made et 1a distanţa de 
Faţa anteri6ră a articulației. Pata posteridră. 

Plăgile plămânului, daca nu sunt complicate de fracturi os6se saii 
ruperi mari de vase, nu presintă o gravitate mare căci în general traectul 
proectilului e regulat. Daca însă în momentul accidentului individul 
face un efort întrerupându'şi respiraţia, şi deci cu acâsta ţine glota
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închisă, atunci densitatea plămânului mărindu- -se, proectilul întâmpinând 
resistenţă va provoca o plagă mare şi cu crăpături, ceia-ce de sigur 
agraveză lucrul putând determina mârtea imediat. 

Plăgile penetrante ale abdomenului nu sunt fârte frecuente ceia 
ce ţine pâte la aceia că în momentul luptei soldatul are corpul plecat 
înainte aşa că toracele este pe un plan mult mai anterior ca abdo- 
menul; să mai adăogăm încă luptele din şanţuri şi parapete cari îa- 
Tăși pun la adăpost până la un punct 6re-care pântecele. Când însă 
accidentul survine se întâmplă adesea că intestinele fiind g6le, dânsele, 
graţie mobilităţei lor alunecă şi ast-fel pot scăpa de a fi perforate. 

Am constatat, în adevăr din esperienţele mele făcute cu arma 
Mannlicher la o distanță de 300 metri că din 6 focuri trase în ab- 
domen glOnţele aii trecut prin partea, posteridră a abdomenului, trecând 
în trei rânduri prin ficat dar fără cu tote acestea să fi constatat; per- 
foraţiunea, vre-unei anse intestinale, lucru ce deja am arătat. 

Alte dăţi, proectilul nu ese ci rămâne în'cavitatea, peritoneală, în- 

chistându-se, sait cu timpul— după ce a determinat aderenţe —să străbată 

în intestine sai în colon, şi apoi să fie dat afară cu materiile fecale 
prin anus. Alte dăţi în fine, imediat după perforaţie, aderenţe se pro- 
v6că şi resultatul este un anus contra naturei, complicaţie de alt-fel 

destul de favorabilă în raport cu altele mult mai grave. 
Simptomatologia. Local putem avea contusiuni de diferite grade 

după volumul şi vitesa proectilului. Dar în general aceste plăgi ne 

oferă un aspect murdar, urât şi triturat pentru care cei vechi le con: 

sideraii ca otrăvite. Câte o dată simţim un miros de sulf, probabil din 
combustiunea incomplectă a prafului. Caracterul plăgilor de intrare şi 
eşire le-am vădut. 

Durerea e variabilă : ca o înţepătură, o linie de foc, o lovitură 

de pumn, de baston sai de bicii. Unii sustin că durerea e mai mare 

la, orificiul de intrare; mai probabil însă credem la cel de eşire, mai 
nică o dată însă în traectul intermediar (?). 

Adesea, bolnavul nu simte durerea în locul rănit, din causa stu- 
porei locale, şi acesta e un beneficii daca dânsa (stupdrea) nu e prea 

întinsă, căci în casul contrarii bolnavul e coprins de șoc traumatice. 
Se întâmplă iarăşi ca un trunchi mare nervos fiind lezat, du- 

rerea să nu se simtă în locul atins ci întrun punct opus al mem- 

brului (Causalgie, Wier Mitchell). 
Emoragia în general e mică sai chiar lipseşte, afară de deschi- 

derea vaselor mari când e abondentă, imediată şi mortală. 

De cele alte complicaţii vom vorbi în capitolul următor. 

Ca simptome generale primitive vom menţiona numai o excita- 

35,809.— Pat. chirurg. Dr. Î. Biriac. 28
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- iune în care cad râniţii: dânşii sunt vorbitori, ţipă, stingă, blestemă, 

deseriii lupta, plâng, râd fără motiv etc. Qar de ordinar sunt forte 

ascultători, mai ales la ordinele chirurgului (sigur de frica, morţei ! 

simţ de conservare). Se crede că acâstă stare e efectul emoţiunei lup- 

tet; e probabil însă să fie în legătură cu delirul alcoolic. 

Langmore a observat încă o sete forte vie, fie din causa unei 

perderi de sânge, a emoțiunei, etc. saii a unei semi-pirezie de cari 

sunt coprinşi soldaţii în ajunul unei mari lupte. 

Plăgile prin armă de foc mai tot-d'a-una sunt complicate de pre- 

senţa; proectilului sai diferiță altă corpi streini. 

Larrey spune că generalul Auger, în bătălia de la Solferino, a 

primit o bombă în greutate de 8 kilograme care nu a fost, descoperită 

de cât a doua di când i s'a făcut desarticulaţia umărului (!). 

Pe lângă acesta mai avem diferite eschile osose primitive ale lui 

Dupuytren, cari jocă rolul iarăşi de corpi străini. 

Sa atribuit multă importanţă orificiilor plăgei sustinându-se că 

având numai orificiul de intrare, proectilul este în ţesuturi; pe când exi- 

stând şi cel de eşire, proectilul ar fi eşit şi densul. 

Dar acâsta nu are nimic de precis, ştiut; fiind că glontele pâte fi 

scos de o dată cu hainele, saii să r&mâe în țesuturi cu tot orificiul de 

eşire determinat de alte corpuri străine. 

Alte dăţi proectilul îl găsim în regiuni cu totul depărtate sail 

diametral opuse precum : înti'o plagă a regiunei frontale—pe csfă; în- 

to plagă a sternului—pe colna vertebrală etc. lucrul se explică 

graţie mişcărei de rotaţiune de care e animat proectilul pentru care 

scop şi sunt făcute acele dungi saii ghinturi din interiorul ţevei de 

puşcă. ” 

T6te aceste corpuri streine pot fi punctul de plecare al fenome- 

nelor inflamatorii şi diferite complicaţii secundare. 

Diagnosticul. In general nu e grei; trei chestiuni însă trebuesc 

stabilite : 

I) Daca există unul sat două orificiuri; şi în casul acesta daca 

proectilul sai or-ce alt corp strein se află în plagă. 

| II) Ce fel este traectul percurs de proectil şi care este direcţiunea, 

ceia-ce ne conduce la, descoperirea organelor atinse. 

III) Daca rănile multiple sunt datorite la un singur sait mai multe 
proectile. 

Pentru acssta trebuesc luate o mulţime de precauţiuni: examinarea 
vestmintelor, a posiţiunei bolnavului în momentul accidentului (A. Par) 
explorațiunea, directă a plăgei când e posibil cu degetul, sai cu stiletul



435 

dui Nelaton or aparatul lui Trouve etc. dar în general trebue să ne 

abţinem de la asemenea, exploraţiuni ce pot deveni pericol6se. 
Pronostieul stă în legătură cu organele lezate, cu întinderea plăgei 

şi cu starea generală a individului. i 
Tratamentul constă, în combaterea simptomelor, în îngrijirea an- 

tiseptică a plagei şi în intervenţiunea în casuri numai forţate. Proec- 

ilul nu se va extrage qe cât fiind cu totul superficial sai când 
viaţa e ameninţată, fără ca prin extragerea glontelui să aducem noui 
complicaţii, ştiut fiindu-ne că organismul se acomodeză forte uşor cu 

presența proectilelor fie chiar în cerebru, necum în alte organe mai 

puţin importante. Proectilul fiind un corp aseptic, forte adesea se în- 
chist6ză şi rămâne inofensiv în plămâni şi chiar în cavitatea perito- 

neală. Şi câţi Gmeni nu sunt cari păstreză de ani întregi nişte ase- 

menea corpi streini în organismul lor. 

Credinţa, şi conduita mea practică relativ la modul cum trebue 

să ne comportăm în tratamentul plăgilor prin armă de foc, sunt ex- 

puse pe scurt într'o mică lucrare a internului mei d. Al. Popescu, pu- 

blicată în jurnalul studenţilor în medicină şi pe care o reproduc îm- 

preună cu observaţiile ce conţine putându-vă servi în practica, ulteridră 

a d-vâstră 1). Iat'o: 

Neintervenţia saii intervenţia —îmediată sai tardivă—în plăgile 

prin armă de foc, sunt chestiuni, cari de multe ori ai foşt aduse în- 

oaintea congreselor de chirurgie. Aprâpe mai toţi chirurgii vechi sus- 

tineaii intervenţia imediată şi extracția, corpilor streini, căci credeai 

că organismul luptă pentru a elimina din interiorul săi orce corp 

privit ca strein; şi inflamaţia cu tote fenomenele ei succesive, nu era 

de cât resultatul acestei lupte. Dar dintre toță corpii streini, proectilele: 

de multe ori ne când naştere la nici un fenomen inflamator, unii di- 

ceati că acestea sunt primite de organism, că plumbul este amicul o- 

mului. Astădi însă, graţie cercetărilor bacteriologice, s'a dovedit că in- 

famaţia este resultatul unor germeni infecţioşi, aduşi de corpul strein, 

cari at străbătut în organism; pe când din contră, or-ce alt corp strein 

aseptic, se inchisteză în organism fără să dea loc la inflamație. 

Ast-fel fiind, proectilul este el aseptic saii nu? Temperatura, ridi- 

cată, flacăra care "1 înconjâră ete.?] steriliseză, şi "1 fac aseptic. In cas 

când o plagă prin armă de foc se complică de inflamație, acâsta pro- 

vine din pricina strebaterei în interiorul organismului a unei bucăţă 

din haină, saii alt corp, care a fost împins de proectil în cursul său, 

iar nici de cum din cauza presenţei proectilului. 

D Revista de Medicină şi chirurgie practică“, publicaţiune lunară sub di- 

recțiunaat unui comitet de studenţi. Anul I, No. 1. Septembre 1892.
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Convinşi de acest adevtr, cea mai mare parte din chirurgii mo- 
derni şi d. dr. Kiriac, ai căutat să se ţină tot-d'a-una în reservă, faţă 
cu o plagă prin armă de foc, mulţumindu-se numai cu asepsia sa, fără 
a avea în vedere intervenţia imediată pentru estragerea proectilului. 
Stromeyer şi Beck în. Germania, Legouest în Franţa, Otis şi Gross în 
America, susţin intervenţia imediată, pentru jenă şi durerile causate 
de proectil şi cari fac insuportabilă viaţa individului 5. 

Hutin pe 400 casuri de plăgi prin armă de foc la cari n'a inter- 
venit, 200 casuri aii trebuit supuse unei intervenţii tardive, de 6re-ce 
vindecarea era numai aparentă la acestea. Dacă Hutin interveni, 
imediat, atunci trebuia s'o fi făcut la toţi cei 400 de răniţi, ast-fel că, 
200 eraii supuşi la o operaţie de care n'aveat trebuinţă şi care putea, 
să le pericliteze viaţa. 

Plăgile superficiale, plăgile în seton cari intereseză numai părţile 
moi și produse de proectile de resbel sati revolver, sunt lipsite de or 
ce intervenţie; ele ai fost chiar cusute şi reunite prin prima intenţie 
fără supuraţie, mai ales cele produse de revolvere, la cari buzele erat 
puţin mortificate. 

In plăgile cu un singur orificii (orificiti de întrare), proectilul gă- 
sindu-se în interiorul țesuturilor, intervenţia asemenea e proscrisă. 
Sondagiul, diferitele manopere ce trebuese a, se face pentru a, se estrage proectilul, infecteză plaga, şi lezâză, pe o mai mare întindere țesuturile. 

Intervenţia imediată, este recomandată, pote, în casul când proec- tilul a produs o perforaţie complectă, a vre-unei artere volumin6se sai 
a unei vene, pentru a opri emoragia; asemenea, în cazul când proec- tilul se află sub tegumente, intervenţia irnediată nu pote da, loc la, 
nici o complicaţie. 

Intervenţia imediată a fost recomandata de cei mai mulţi chi- rurgi şi în plăgile cavităţei abdominale. Perforaţia, vre-unei anse in- testinale de către proectil şi peritonita, consecutivă ce sar putea ivi aii îndemnat pe chirurgi să intervie. Dar d-nu doctor Kiriac crede că în plăgile prin armă, de foc, peritonita este mai rară, ca în cele- lalte plăgi făcute asupra cavităţei abdominale, şi acâsta pe motivul că, proectilul intrând în cavitatea peritoneală, pâte să rămâe în inte- riorul săi, ori să iasă prin peretele posterior fără ca intestinele să fie perforate, fiind-că ele, graţie marei lor mobilități, pot să fugă dinaintea sea. D-sa a obţinut în esperienţele făcute pe cadavru cu arma Mannli- cher, două plăgi ale abdomenului: una d'asupra ombilicului şi alta de 

  

1) Traită de thârapeutigue chirurgicale (Forgue şi Reclus), Paris, 1892,
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desubtul s&ii; la autopsie s'a constatat că proectilele aii traversat ca- 
vitatea, abdominală, eşind prin peretele posterior fără ca intestinele să 
fie atinse. Sai vădut cazuri unde intestinele deşi perforate, totuşi 
bolnavii s'aii vindecat, fără a presenta cea mat mică urmă de perito- 
nită, după cum a fost şi la bolnavul nostru Nadler (observaţia V). 

Acâstă vindecare se pâte explica prin aceia că orificiul produs de 
proectil asupra intestinelor fiind mic, sersa peritoneală viscerală se 
pote uni cu aceia a altei anse intestinale, sau cu cea parietală, mai 
înainte ca materiele fecale să trâcă în abdomen. 

In plăgile toracelui, cu perforaţia pulmonului, iarăşi cele mai 
multe cazuri aii fost vindecate fără intervenţie; aici nu pote avea loc 
de cât o intervenţie tardivă: când s'a ivit o pleurită sai un emato- 
torax, unde cantitatea lichidului fiind prea mare nu se pote resorbi, 
atunci intervenim pentru a, estrage lichidul. 

Noi avem două cazuri la cari n'am observaţ nici una din com- 
plicaţiile pulmonare (observaţia II şi IV). La unul proectilul a perforat 
pulmonul şi cavitatea toracică, apărând pe partea dorsală sub tegu- 
mente. D. dr. Kiriac face o incisie şi "1 estrage, de Gre-ce acâstă in- 
tervenţie unu putea avea nici un rezultat grav. La celalt, proectilul 

lezând de asemenea pulmonul, proectilul rămâne în cavitatea, toracică 
şi bolnavul se vindecă fâră cea. mai mică intervenţie. 

In resumat, intervenţiunea imediată, nare de cât fârte rar oca- 

siunea, de a se aplica. In adevăr, în majoritatea casurilor simpla, es- 

pectaţie este mult mai folosit6re pentru bolnav de cât or-ce esploraţie, 
Şi cu atât mai mult tentaţivele de extracţie. Căci proectilele cum sunt 
adi fabricate, nu numai că rămân intacte şi nu se framentâză, dar 

grație desvoltărei de căldură, rămân cu totul aseptice, aşa că forte 
uşor se pot închista, remânând tolerate în mijlocul ţesuturilor. 

Este bine înţeles că proectilul fiind cu totul superficial, nu e nici 

un pericol de a se scâte fie imediat saii ceva mai târzii —când feno- 

anenele inflamatorii ai dispărut sai aii atins gradul de supuraţiune. 

Aceste diferite indicaţiuni se găsesc în observaţiunile următâre : 

Obs. 1. Elena Dumitrescu, de 18 ani, măritată, cusătorâsă, intră în spital 
ia 6 Octombre 1891, suferind de plagă prin armă de foc la partea de mijloc a feteă 

dorsale a piciorului stâng. 

Bolnava ne spune că bărbatul săi întorcându-se de la un chefavruţ să'şi 
descarce revolverul care era încărcat de mult timp. El ese afară, trage 4 focuri 
si la al cincilea loveşte în picior pe amanta sa care se afla alături de dânsul. 

Bolnava de constituţie bună, nu constatăm nimic din partea organelor in- 

tra-toracice sati abdominale. Pe faţa dorsală şi mediană a piciorului stâng se află 
o plagă mal mică ca o piesă de 50 bani cu mărginele arse şi aşezată în direcţia
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celui de al doilea spaţii inter-digital, şi la o depărtare de 5 c.m. de el. Impre= 

jurul plăgei găsim o tumefacţie durerâsă şi roşie, care pare a fi datorită unui 

epanşament sanguin. Prin presiune se simte împrejurul plăgei o crepitaţie, care 

nu pare a fi datorită unei fracturi a 6selor meta-tarsiene, ci unui mic emfisem 

sau unor cuaguli sanpuini. Pe faţa plantară a piciorului, aprâpe de mijlocul săi 

şi către jumătatea sa internă, se află o pată inflamatorie mai mare ca o piesă. 

de 2 lei, fârte durerâsă la presiune. Aceste dureri se simt şi pe faţa externă a. 
piciorului şi nici de cum pe faţa internă, lucru care ne face să credem că glon- 
tele a înconjurat piciorul, trecând de la faţa dorsală în cea externă apol în cea. 

plantară, Restul membrului e forte sănătos, fără să existe vre-o urmă de lim- 

fangită. ” 

Plaga orificiului de intrare este forte frumâsă,; nu se observă nici cea mai 
mică supuraţie; în regiunea plantară pelea este puţin roşie şi în interior se simte 

prin presiune un corp dur care pare a fi glontele; restul piciorului este complect. 

normal nefiind nici o urmă de tumefacţie, nici durere. 
23 Octombre. Plaga orificiului de intrare complect vindecată, roşiaţa din. 

regiunea plantară dispărută, cu tâte acestea în interior tot se simte un corp dur» 
pe care apăsând dă naştere la durere. 

2 Noembre. In urma anestesiei făcută prin pulverisaţii cu eter, d. dr. Ki- 
riac face o incisie de 2 e.m. cu bisturiul pe partea de mijloc a feţei plantare în 
dreptul proectilului. Se descopere proestilul care se extrage cu ajutorul pensei 
făcând mişcări de lateralitate. El era aşezat, cu baza înainte şi vârfu înapoi, ceia 
ce a arătat că acest proectil a suferit o mişcare de torsiune. . 

7 Noembre. Se desface pansamentul caro se găsesce curat, prin presiune 
apare puţin puroii între buzele plagei; în tot acest interval de timp bolnava a 
acuzat durere în tot; piciorul, de şi nu s'a observat nici o urmă de inflamație. 
Se fac spălături largi cu sublimat, apoi pansamentul obicinuit, 

25 Noembre. Bolnava, se liber6ză din servicii complect vindecată, presen- 
tând 2 cicatrice: una în regiunea plantară şi alta în cea dorsală, cicatrice nea- 
derente şi nedurerâse. 

Obs. II. Tudorache Dumitru, de 65 ani, văduv, plugar, intră în spital la 
15 Mai 1892, suferind de: plagă prin armă de foc în regiunea subelaviculară stângă 
în apropiere de stern cu leziuni din partea Dulmonuluă. 

In giua de 12 Maii ducându-se la curtea arendaşului casă reclame pentru 
un băiat al s&ă care a fost bătut acolo de un epistat, în urma unei discuţii, un 
alt epistat trage cu revolverul într'ânsul; el cade jos fără cunoştinţă, în care 
stare a, fost transportat acasă. Pe la mezul nopţei se deşteptă într'o slăbiciune 
mare, cu amețelă, şi dureri de cap. La 15 Maii este iransportat la spitalul Fi- 
lantropia. 

Bolnavul presintă în regiunea sub-claviculară stângă, aprope de stern, o 
plagă prin armă de foc de mărimea, unei piese de 50 bani. Suprafaţa plăgel este 
arsă până la carbonisare, marginele resfrânte înăuntru, către partea superi6ră. 
şi internă epidermul lipseşte pe o întindere de 1 c.m. lucru care nu se observă. 
în restul plăgei. Acest orificii în totalitatea, sa este înconjurat de un cerc roşii 
violacei în întindere de 1 c.m. de unde pelea, 'şi reia culdrea sa normală. Nu se 
constată nici o fractură a elaviculei sai a sternului. Cu trei laturi de deget în 
jos de plagă se simte o uşdră crepitaţie gazâsă forte mică. Orificiii de eşire nu 
există, dar glontele se simte sub pele la partea posteridră a toracelui imediat; în 
josul unghiului inferior al omoplatului stâng.
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16 Mais. D. Gr. Kiriac face o incisie a tegumentelor în dreptul proeciilului 

şi”] estrage, după aceia aplică 4 puncte de sutură. De la plagă în sus aprâpe 

tă regiunea fosei subspinâse este cuprinsă de un emfisem sub-cutanat. Vârful 

glontelui nu este turtit, dar presintă o mulţime de crestături şi inegalităţi pe 

suprafaţa lui. Bolnavul în sâra intrărei a avut emoptisii; cu tâte acestea nu se 

constată, nici un fenomen din partea pulmonului. El se află în o stare de ebe- 

tudine, 
17 Maiti. Se prescrie infusie de poligală cu chinină- 

20 Mai. Se desface pansamentul. Plaga reunită prin prima intenţie, em- 

fisemul subcutanat dispărut. 

29 Masi. Bolnavul ese din spital complect vindecat, nepresentând nimic 

anormal din partea pulmonului. 

Obs. 111. Iancu Popescu, 31 ani, însurat, plugar, intră în spital la 20 Maiti 

1892 suferind de: plagă prin armă de foc în regiunea bărbiei complicată de fractura 

mazilarului imferior. 

In n6ptea de 16 Maii, fiind culcat în grădina sa, aude că nişte 6meni vin 

către dânsul, el se scâlă atunci în sus, şi la detunătura unei arme se simte plin 

de sânge pe bărbie. Distanţa de la care a fost lovit, era cam de vr'o 10 metri. 

In urma acestui accident el intră în spitalul Filantropia. 

Bolnavul de bună constituţie ; din partea organelor intratoracice şi abdo- 

minale nu găsim nimic de remarcat. In regiunea bărbiei găsim o plagă de o formă, 

forte neregulată, cu marginele rupte în formă de lambouri şi întindându-se de 

la comisura gurei până la osul hioid, Acâstă plagă este complicată de fractura 

cominutivă a maxilarului inferior, fragmentele sunt încălecate, ast-fel că ramura, 

stângă este aşezată înapoi, cea din drâpta înainte. Mazxilarul este fracturat chiar 

în dreptul simfisei!, corpul sâi de o parte şi alta are o mulţime de eschile şi 

fragmente. Către partea înferidră a plăgei se află o eschilă fârte mare formată 

din mentonul maxilarului. Planşeul gurei este perforat, ast-fel că, lehidul introdus 

în plagă ese prin gură. 

Pără a se încerca vre-o intervenţie se spală bine plaga, se atinge cu acid- 

fenic 10% apoi se face pansamentul. Bolnavul & fost liniştit şi temperatura nor- 

mală. Din causă că pansamentul se presintă îmbibat de saliva care ese prin 

plagă, se schimbă de 2 ori pe di. 

6 Zumnie. D. dr. Kiriac a scos un sequestru de os şi a deschis o pungă cu 

retenţie de puroiii situată la partea inferi6ră a plăgei şi în comunicaţie cu îractura. 

5 Iulie. Plaga perfect reunită presentând o cicatrice neregulată, înfundată 

şi aderentă de os. La jumătatea maxilarului se află linia de fractură, unde cele 

două ramuri ale maxilarului, nu sunt încă bine consolidate; cu tote acestea bol- 

navul mănâncă bine. Se concediază din spital. 

Obs. IV. Mihalache Ion Bologa, de 31 ani, grădinar, intră în spital la 29 

Iunie 1892, suferind de: plagă prin armă de foc, pe partea laterală dreptă a toracelui, 

în al şeaselea spaţii intercostal cu leziunea pulmonului. 

In nâptea de 29 Iunie fiind culcat afară, un gardian, care era la distanță 

de vre-o 10 metri de dânsul, voind a încerca un revolver al sbi pentru a vedea, 

daca ia foc, '] loveşte pe dânsul. El se sc6iă atunci în sus, strigend ajutor şi vine 

imediat la spital pe pici6re, aflându-se ast-fel in tote cunoştinţele sale. 

“Starea bolnavului este bună, constituţia forte. Din partea organelor intra- 

abdominale nu găsim nimic anormal. Cordul de asemenea e normal. Pe linia axi- 

lară, în al şaselea spaţii intercostal din drepia, se găseşte o plagă puţin mai
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mică ca, o piesă de 50 bani, de formă rotundă cu marginele contusionate şi răs- 
frânte înăuntru; suprafaţa sa este acoperită de o crustă formată de sânge coa- 
gulat. Imyprejurul săi se observă o zonă inflamatorie, pe întindere de 1 c.m. Plaga 
este puţin durer6să şi prin presiune se constată, împrejurul săi un mic emfisem 
sub-cutanat, asemenea găsim o submatitate, care se întinde de la plagă până la 
basa pulmonului şi există numai în partea laterală a toracelui, pe când către 
partea anteridră şi posteridră dispare complect. In dreptul acestei sub-matităţi 
constatăm murmurul vesicular puţin diminuat; frecâri pleurale nu există, După 
ce se spală uşor plaga cu sublimat, căutând a nu rupe crusta sanguină, se atinge 
cu accid fenie 10% şi se face pansamentul. 

"1 Tie. A avut în mai multe rânâuri emoptisii. Temp. D. 38.2. S. 392, 
2 Iulie. Temp. D. 38. S. 386, 
3 Iuhe. Temp, D. 38.2. S. 39.5. In tot acest timp se prescrie chinină. 
4. Iulie. Temperatura normală, bolnavul liniştit, asudâză însă în timpul 

nopţei; zona de submatitate pare mai diminuată. 
8 Iulie. Plaga complect, vindecată, bolnavul respiră liniştit, neacuzână nici 

0 durere. T6te fenomenele din partea pulmonului complect dispărute. Este con- 
gediat din spital. 

Obs. V. Rubin Nadler, de 22 ani, însurat, croitor, intră în spital la5 Iulie 
1892, suferind de: plagă prin armă de foc în regiunea epigastrică cu lesiună din partea 
intestinelor. 

Fiind dus cu un prieten al săi la o cârciumă şi după ce a băut mai mult 
timp, venind acasă, trage cu revolverul în nevasta sa, pe care o bănuia deo 
conduită rea şi apoi trage şi într'ânsul, El cade jos fără cunoştinţă şi în acâstă 
stare este adus la spitalul Filantropia. 

Bolnavul se află încă în stare de ebetudine, constituţia sa însă e bună. 
Din partea organelor intra-toracice nu găsim nimie anormal, In regiunea epigas- 
trică la stănga de linia mediană, în apropiere de marginea falşelor edste şi la 
vre-o 8 c.m. de apendicele xifoid se găseşte o plagă de mărimea unei piese de 
50 bani de formă rotundă, cu mărginele contusionate şi r&sfrânte înăuntru; su- 
prafața, sa, este acoperită cu o crustă formată din cuagul sanguin. Prin uş6ră palpaţie împrejurul plăgei n'am putut da peste proectil. 

Orificiul de eşire al proectilului nu există. Bolnavul a avut în două rânduri 
melenă, avenă scaunele de culdrea cafelei, nu presintă cu tâte acestea emoptisii, 
nici vărsături, apetitul este conservat şi nu acuză de loc durere nici înainte nici 
dup& mâncare, 

Se spală bine plaga fără a se încerca sondagiul ; apoi se pansâză, 
7 Iulie. Are iarăşi melenă, nu se observă nici cea mai mică urmă de pe: ritonism. Plaga cu totul curată. . 
12 Iulie. Bolnavul fiind. complect vindecat, se !iber6ză din spital. 

  

CHESTIONAR 
Pielea, țesutul celular, aponevrosele, tendânele, vasele, nervii şi muschii în fața projectilelor. Leziunele 6selor : periostite, osteite, osteomielite. Gangrena mefitică a lui, Lidell. Modul cum se compârtă proectilul în canalul osos. Fractu- rele 6selor: simple, complicate, fisurare, perforante, rezecante si longitudinale spiroidale. Esperienţele autorului şi conclusiuni. Fracturele craniului. Leziunile ar- ticulaţiilor. Plăgile plămânilor. Simptome. Durerea. Caractere. Cuusalgie. Emoragie Delir, semi-pirexie. Diagnosticul. Chestiuni. Pronostic, Tratament, opinia autorului, 
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Fig. 73. 

Acâstă figură represintă aparatul improvisat pentru facerea experienţelor 
cu craniuri gi 6se uscate. 

Dânsul e fârte simplu, fiind format dintr'o bară lungă de lemn fixată pe 
o scândură grâsă cu trel stâlpi. La partea superi6ră se termină printr”o tije unde 

se aşză craniul, intrând prin gaura occipitală ; faţa, anterioară a scândurei pre- 

sintă o escavaţiune pentru a lăsa un spaţii liber între os şi dânsa, aşa că proec- 

tilul isbind în os, acesta să nu fie comprimat de un plan resistent, Disposiţia e 

arătată în profil prin figura anexată.



DESPRE ARSURI 

Lecha ALI. 

Domnilor, 

Autorii compendiului considerau arsurile ca, provenite numai 

din acţiunea directă a coloricului asupra ţesuturilor. Nelaton însă, 

Velpeau şi Devergie ai dat o altă definiţie ce se păstrează şi adi ca 
fiind mai complectă, 

Arsuri sunt leziuni produse asupra ţesuturilor nostre prin ac- 

țiunea căldurei concentrate precum şi prin aceia a substanţelor numite 

caustice. 

Etiologia. In general arsurile studiate în chirurgie sunt cele pro- 

venite din aplicaţiunea directă a corpului arzător cu țesuturile, to- 

tuşi căldura, prin radiare încă poate da arsuri mortale, precum ar fi 

casul fixărei corpului în faţa unui foc mare; dar acest lucru barbar 
"şi criminal din norocire nu s'a observat; accidental insă s'a văzut în epi- 

lepsie. 

Expunerea la razele soarelui nu determină arsuri, — afară dacă 

am concentra, căldura cu o lentilie, — ci numai simple eriteme fără 
"mare importanţă. Acţiunea sea prelungită produce insolaţiunea ce nu 

intră în domeniul chirurgiei. 

Corpii arzători pot fi solizi, lichizi şi gazoși sati în stare de 
vapori, 

Fie-care dă leziuni deosebite; dar în teză generală ultimele două 

feluri de arsuri sunt, cele mai pericul6se din causa enormei suprafeţe 

de întindere ce ocupă. Deci vom arăta pe rând: 
I) Arsuri prin gaze, sunt determinate prin flacăra ce seproduce în 

momentul esplosiuriei. Accidentele acestea, se observă la droghiştă, în 

laborat6rele de chimie, în prepararea gazului de luminat, a prafului 
de puşcă, etc. etc. Aceste arsuri produse în mod instantaneii din
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causa explosiunei şi a forţei de expansiune care e enormă—de şi în 

general fârte superficiale sunt însă cele mai mortale prin colosala lor 

întindere. Aci, leziunile nu sunt efectul numai al flacărei gazelor ci şi 

al aprinderei vestmintelor, cari după expresiunea lui Dupuytren se 

asociază, devin complice, luând parte la prima mişcare de combustiune. 

Aceste haine neputându-se repede separa, de corp, pielea se arde, de- 

venind neagră şi tare ca o scârţă. Sub dinsa, grăsimea intră, întrun 

fel de ferbere şi se consumă producând o nouă flacără ce se adaogă 

la cele dintâi. Dar în acest timp toate cele alte ţesuturi se aprind şi 

ele, şi ast-fel fie-care element în parte devenit corp ars şi arzător, con- 

tribue prin propria, lor combustiune la, activitatea caloricului exterior, 

a] cărui efect devine mai energic asupra părţilor vecine. De aci re- 

sultă că întregul corp arde în tocmai ca o masala,; este o adevărată 

cremaţiune în urma căria totul se reduce în cenuşe. 

Combustiunea spontanată a celor vechi nu e de cât tot o arsură, 

ordinară generală dar produsă prin acest mecanism al aprinderei 

grăsimei. , 

ID Arsuri prin vapori de apă. Acestea, ai aceiaşi acţiune ca şi 

gazele, sunt însă mult mai pericul6se din causa moleculelor de apă, la, 

o temperatură escesivă, ce conţin. a 

Această apă ferbinte nu numai că se condensâză, pe piele şi o de- 

sorganisează, dar imbibă hainele, se scurge în locuri mai depărtate şi 

produce combustiuni la distanţă. Ceia ce însă e mai grav este că a- 

ceşti vapori ferbinţi strebat în. adâncimea, ţesuturilor şi ard mucâsele 

gurei, a tubului digestif şi mai ales a căilor respiratorii, provocând o 

mârte forte repede în mijlocul celor mai sfăşietâre dureri. 

III) Arsuri prin lichide stai în raport.cu cantitatea de caloric 

cerută pentru ebuliţiune. Ast-fel flacăra, fugitivă a, etherului şi alcoo- 

lului dă o arsură cu totul superficială; apa la 1000 nu determină de 

cât un eritem fără nici o gravitate; pe câtă vreme apa sărată, unt 

de lemnul, grăsimele, seul, etc. ce ferb la temperaturi mult mai ri- 

dicate, produc leziuni destul de profunde şi întinse prin împregnareă 

hainelor şi lăţirea lor pe tegumente. 

Prebue să, ştim că mucâsele se ard mult mai uşor ca tegumen- 

tele, căci o temperatură de 40—500 produc, arsuri serise în vagin, 

rect, faringe etc. 

Un fapt demn de notat este că apa ferbinte, chiar dacă produce 

o arsură gravă respectă perii dupe piele, afară de lichide cu totul 

dense ce pot distruge foliculi! piloşi; dar în or-ce cas acesta servă, 

pentru a deosebi o arsură prin flacără de aceia prin lichide. 

IV) Arsuri prin solide. Acestea se caracterisă că în general sunt,
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puţin întinse însă profunde, mai ales când aderă de corp precum metalele 
în fusiune. Nu tâte solidele produc acelaş: fel de arsuri. Ast-fel lem- 
nul de stejar arde mai profund ca lemnul de brad; apoi fie-care metal 
în parte va lucra dupe gradul de căldură la care se topeşte. Şi nimic 
nu se pote compara cu puterea desorganisatrice a metalelor în fu- 
siune, al căror efect este aşa de energic şi repede. 

Regin a publicat un cas în care un om âin nebăgare de s6mă, 
puind piciorul întrun sghiab, fu coprins de un val de tucii topit; 
şi când scâse membrul din acest rii aprins, piciorul şi partea in- 
feridră, a gambei lipseaii cu totul (compendiul). 

Fosforul, sulful şi reginele suni şi mai pericol6se căci când 
se topesc şi ard în acelaș timp; pe lângă acesta ele se lipesc de ţe- 
suturi şi se infiltreză prin haine, aşa că distrugerile sunt colosale. 

Relativ de fosfor s'a constatat că arsurile sunt forte grave 
producând în ţesuturi o inflamație repede Şi profundă, mergând chiar 
până a determina, mârtea cu o repediciune extraordinară, chiar în ca- 
suri cu aparenţă uşră. În Enciclopedie găsim următârea ob: 
servaţie a lui George Morton. Un tânăr aprinse în vagon un chibrit 
frecându'l cu unghia policelui. Un fragment de fosfor incandescent 
strebate sub unghie şi“! produse o uşoră arsură, căria pentru moment 
nu i se dete nici o atenţiune. După o oră, durerea deveni fârte in: 
tensă. Indată policele, mâna, antebraţul presentară într'o repede 
succesiune o inflamație şi o umflătură considerabilă. Câte-va, ore mai 
târdii se constată simptomele unet gangrene şi în 27 de ore dela 
accident individul mâre- 

V) Arsuri prin substanțe caustice lichide se produc prin nebă- gare de semă sai cu scop de sinucidere or criminal. De ordinar lucrul 
se întâmplă cu sublimat corosiv, acid fenic concentrat, acid sulfuric 
etc. etc. 

Arsurile cu substanţele caustice solide în general se fac cu scop te- 
rapeutic şi se iai tâte precauţiunlle ca leziunea să fie limitată Şi de dimensinea dorită. Arsurile sunt profunde şi nu presintă nimic de 
speriat. 

Divisiune şi simptome.—Primul autor a fost Fabrice de Hilden în 1605 care a împărţit arsurile în 3 grade. Heister şi Callisen (1771) admiteaii 4 grade ; alţii şi în fine Boyer revine iar la 3 grade, divi- siune adoptată, şi de Billroth precum Şi de autorii din America anume : rubefacţie, vesicaţie şi escarificaţie. Ultimul grad a fost sub divisat, de Dupuytren care stabili aivisiunea, remasă clasică şi adoptată mai de toți, de şase grade de arsuri, 
I) Fritem (rubefacţie — Billroth —inflamaţie erisipelatâsă a lui Boyer)
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însoţită de o flogosă superficială a pelei dar fără formaţiune de flictene. 

II) Vesicule pline cu serositate. (nflamaţie flictenoidă — Boyer—ar- 
sură cu vesicule— Bil)roth—) inflamație cutanată cu deslipirea epider- 
mului. 

III) Distrugerea unei Părți din grosimea corpului papilar. (In- 
flamaţie cu escarificare — Boyer—saii arsură cu escarificare Billroth). 

IV) Desorganisarea totală a dermului până la țesutul celular sub 
cutanat, 

V) Reducerea în escare a tutulor părților superficiale şi a mus- 
Chilor până la o distanţă mai mult sat mai puţin considerabilă, 
de 6se. 

VI) Carbonisarea totalităţei grosimei membrului. In figura 74 
(planşă) am reprodus dupe natură primele trei grade de arsură pIo- 
vocate pe o spălătorâsă în urma unei opăreli cu apă fiartă,. 

Simptomele. — se împart în 3 peridde. 
1) Perioda de congestiune şi durere. Durerea este inerentă la 

or-ce grad de arsură; dinsa este cu atât mai vie cu cat pielea este 
arsă la superficie de cât când e distrusă în tâtă profunzimea. 

Şi acesta lesne se înţelege, căci e vorba de denudarea, papilelor 
nervâse în casul I şi de distrugerea lor în casul al II când şi durerea, 
pâte să dispară, 

De aci resultă că combustiunile de gr. 1 sunt însoţite de nişte 
dureri vii, intolerabile, aşa, că excesul chiar al acestor dureri stinge 
or-ce suferinţă! 

Bolnavul e coprins de comă, are aerul dea fi liniştit, numai 
vorbeşte, nu se mai mişcă şi more fâră să se deştepte din somno- 
lenţa în care a cădut. | | | 

Dupuytren atribuia acesta la o intoxicație generală prin supri- 

marea funcţiunilor cutanate; iar alţii la o sdruncinare profundă a sis- 

temului nervos; adi se pune pe socoteala şocului iraumatic. 

Alte dăţi în loc de comă avem o supra excitaţiune nervâsă, un 

delir furios şi convulsiuni. | 
In timpul internatului mei, am v&dut un om (servitor de spital) 

cu o combustie de gradul 1 generalisată în urma, spargerei maşinei de 
vapor ; dînsul umbla ţipând şi alergând prin sal6ne, scoțând nişte strigăte 
înfiorătore până în momentul morței care a urmat dupe 4 ore, j 

Acum de curând (Noembre 13891) am avut în serviciul mei o 

" tînără fată arsă cu petrol (spargerea unei lămpi) care, cu faţa, terosă, 
abătută, cu fenomene de peritonită, vărsături poracee ete. a murit dupe
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6 ore în momentul când părea forte liniştită şi cu tâtă integritatea 
facultăţilor intelectuale. (Coma). 

II) Perioda, de reacțiune inflamatorie. Este caracterisată printr”o 
febră intensă datorită, inflamaţiei arsurei, congestiunelor viscerale şi 
flegmasiilor profunde. 

III) Peridda de supuraţie. Incepe cu căderea escarelor şi este 
câte o dată abondentă şi prelungită, ast-fel că bolnavul slăbeşte, vi- 
scerele degenereză şi mârtea vine în urma, unei cachexii sai diferite 
complicaţiuni, ca piemie, septicemie etc. 

Anatomia patologică. In afară de leziunile proprii focarului 
traumatice, găsim alteraţiuni mai mult sati mai puţin profunde în viscere, 

Dupuytren e cel dintâi care a arătat congestiunile interne a 
căilor respiratorii, digestive şi a centrilor nervoşi putând să degene- 
reze în inflamaţiunile cele mai grave. 

Pe lângă cele-alte degenerescenţe ale viscerelor ca ficatul etc. 
D. Mortan şi Henry Wetherill din America în 1880 a atras aten- 
iunea mai ales asupra nefritelor şi albuminei în urină ajungând la 
conclusia : 

I) că albuminuria există în tote gradele de arsură afară bine în- 
țeles de leziuni cu totul neînsemnate. 

II) că albumina stă în strinsă legătură cu ridicarea de tempera 
tură. Ast-fel: ori de câte ori temperatura nu trecea peste normală, 
albumina nu apărea; şi din contra, presenţa sea tot-d'a-una, a fost con- 
stantă când temperatura se ridica la 38 sat 390. Şi în casuri grave 
saii mortale, albumina creşte în proporţie cu ridicarea temperature: 
când acâsta, atinge cifra de 40 sat 40%5, albumina ocupă trei părţi 
din volumul urinei examinate, iar densitatea urinei scade în mod con- 
siderabil, 

III) Albumina pote să apară chiar de la, început fără ca tempe- 
vatura să fie ridicată, ba încă, sub-normală ; acesta, anunţă o morte 
repede şi se observă de ordinar în combustiunt intense fie şi de gr. 
I, când individul e sub Şoc. | 

Presenţa recentă a albuminei în urină arată o iperemie re- 
nală, o congestiune forte determinată fie prin micşorarea, cireulaţiunei 
pielei sei a tubului intestinal, fe printr'o creştere generală în ten- 
siunea, arterială. Mai târzii avem degenerescenţă amiloidă a rinichilor 
şi nefrite parenchimat6se şi intersticiale,. 

| In ceia ce mă priveşte, cu tot examenul foarte minu- 
ţos Şi zilnic al urinei la aoi bolnavi cu arsuri foarte în- 
tinse de gradul III şi cari prezentat ascensiuni mari de tem- 
peratură, n'am pututut constata presenţa albuminei ci numai o mic-
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şorare în densitatea, urinei. Ambii bolnavi însă aveai fenomene de 

congestie pulmonară. 

Dupe Falk, un alt autor American, atât nefrita cât şi cele alte 

inflamaţiuni viscerale consecuţive arsurelor intense ale tegumentelor, 

sunt cu totul identice cu cele produse a frigore, de 6re-ce în urma 

distrucţiunei pielei prin arsură, se sustrage organismului o cantitate 

enormă de caloric şi deci se produce o scădere generală a tempera- 

vurei corpului. 
Ponfick atât pe animale cât şi pe Gmeni arşi a constatat o al- 

teraţiune profundă şi o distrucţiune totală a globulelor roşii ale sân- 

gelui. De aci o stasă sanguină şi producţiunea embolilor capilare for- 

mate de aceste mese de emoglibină alterată, care stabilindu-se în plă- 

mâni, cerebru saii rinichi produce infarcte şi morte repede ce în a- 

devăr nu se pâte explica de cât prin acâstă ipoglobulie împinsă la, 

extrem. 

Edemul glotei în momentul unei aspiraţiuni de vapori calzi este 

dupe Philip Bevan o causă de morte subită, mai ales la copii, când 

putem constata, şi semnele unei pneumonii acute. 

Cu tâte că Dupuytren a arătat cel dintâi că în combustiuni, 

cerebrul, pulmonii şi intestinele sunt iperemiate şi chiar inflamate ; 

că ganglonii mesenterică precum şi mucâsa, intestinală sunt ulcerate 

şi provâcă mortea, în perioda de supuraţie, totuşi Curling din Londra 

atribue causa morţei unui ulcer al duodenului. 

Acest ulcer de mărimea unei piese de 50 bani sai un lei, se 

găseşte în porţiunea duodenului situată, în faţa capului pancreasului. 

Şi dupe Curling artera panereatico-duodenală aflându-se între aceste 

două organe şi forte aprâpe de intestin, când ulcerul se perforeză se 

deschide şi vasul, care produce o emoragie mortală. 

Patogenia, acestui ulcer a fost forte mult discutată. Curling 

crede că în urma supresiunei funcţiunelor pielei, glandele intestinale 

capătă o activitate mare, în urma căria se produce o iritaţie conse- 

cuțivă locală degenerând într'o inflamație ulcerativă, 

Falk susţine că ulcerul provine din oprirea, circulaţiunei gastrice 

sai intestinale, ce resultă din slăbiciunea acţiunei cordului ce iot- 

d'a-una se observă în combustiunile întinse; deci e efectul unei trom- 

bose saii embolii arteriale, cu atât mai mult cu cât şi Virchow a 

găsit la autopsie o embolie într'o arteră aflată la fundul unui ulcer 

al guodemului. 

Ziemssen atribue ulcerul duodenului care e identice cu al stoma.- 

cului acţiunei acide a sucului gastric. Pentru acesta însă se cere su- 

primarea circulaţiei în acel teritorii. In starea normală dice dânsul,
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sângele trecând prin ţesuturi, menţine starea alcalină, a sucului gas- tic ; deci din momentul când sângele numai circulă, aciditatea, creşte şi determină,  ast-fel iritaţia şi ulceraţia stomacului sat duodenului Rindfleisch 1887 admite genesa, sanguină a ulcerului, declarând că, infarctul este causa principală, caput mortuum. 
Dînsul mai adaogă că de o-dată cu infarctul se produce şi o emoragie; sucul gastric însă disolvă cu forte mare uşurinţă aceşti coaguli ca, şi părţile lipsite de viaţă, de unde resultă, că imediat dupe emoragie găsim în locul infareţului o perdere de substanţă cu marginile tăiate neted, un ulcer pe care deja Cruveilhier îl numia erosiune emoragică. Dar cu t6tă dispariţiunea repede a infarctului, totuşi forma rotundă a, ulcerului şi disposiţia sa în formă de con cu baza, către mucâsă iar vârful către stratele mai externe îi trădeză origina infarctică, 
Pronosticul mai tot-d'a-una este grav, mai ales în combustiunile ge neralisate ; este iarăşi grav din causa cicatricelor diforme ce se pIo- duc, dupe Dupuytren, din aceia că, nicăeri ca în combustiuni nu există aceste tendinţe iresistibile de tracţiune a cicatricei către centrul plăgei, de unde compromitere de membre. In plus, din leziunile anatomice gravitatea pronosticului reese în mod evident, 
Tratamentul e complex Şi variabil. 
In prima linie vom căuta să Sustragem partea arsă de contac- tul aerului spre a evita durerea; deci nu vom ridica flictenele ci vom face un pansament cu vasilină, boricată și antipirină prin oclu- “siune Guerin. In peri6da, de supuraţie antisepsia va fi de rig6re. Plăgile fina întinse, dacă e posibil vom face balneaţiune pre- lungită de Hebra şi Biliroth. Ne*vom opune cicatritelor viţi6se; vom supune pe bolnav la regim în special lactat; ne vom gândi a preveni şi combate albuminuria, şi ulcerul duodemului; în fine în casuri de asfixie iminentă vom face tracheotomia, când vom constata edemul glotei mai ales la copii. Ponfick propune şi transfusiune de sânge în locul celui distrus, 
O indicaţiune specială este tratamentul arsurelor prin diferiţi acizi saii baze alcaline. 
In arsurile prin acid sulfuric, azotic şi cloridrie sat sărurile lor ca, clorur de Zinc, cositor etc. nu vom întrebuința spălături cu apă, căci acidele cu apa produc o ridicare de temperatură, considera. bilă şi subită ceia ce ar agrava răul. Vom pune deci imediat cretă pisată sai apă de var dacă e vorba de ochi, care va neutralisa acidu la moment producând o vie efervescenţă, dupe care putem spăla puţin.
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Dacă intervenim repede împedicăm ori-ce arsură înlocuindu-se prin o 
uşoră roşiaţă, o înţepătură sai furnicătură. 

Tot cam în modul acesta vom lucra, când aceste acide corosive 

sai sărurile lor sunt introduse în gură şi înghiţite; antidotele cele 
mai apropriate vor fi carbonatul de sodă, potasă, calce, magnesie ete. 

având însă grija să nu introducem cantităţă prea mari, ca nu cum-va 
distensiunea stomacului în urma efervescenţei să rupă țesuturile arse. 

Contra, causticelor alcaline ca soda, potasa, amoniacul, calcea, 

vie (var nestins) cari aii proprietatea de a sustrage repede apa din 

țesuturi, vom întrebuința în mare cantitate uleiii, grăsime, oţe- 

tul sait ori-ce alt acid slab ce neutralisâză alcalul şi formâză o sare 

inofensivă (săpunul). Pentru ochi soluţia va fi cât se pâte de slabă; 

iar când arsura e prin var nestins să preferim oţetul căci apa îm- 

preună cu varul produce căldură. Pentru nitrat de argint se dă sare 
comună; iar pentru acid fenic, sublimat etc. se dă apă albumi- 

nată sai albuş de oii pentru a se opune la coagularea albuminei Gin 

tesuturi. 
Contra fosforului când se înghite se dă sulfatul de cupru care 

formeâză un fosfur insolubil. 

Despre congelaţiuni saii degerături 

Acestea, sunt leziuni produse prin acţiunea prelungită, a frigului 

asupra ţesuturilor. 
Acţiunea frigului pote fi generală şi locolă. Resistenţa organis- 

mului contra frigului este variabilă. Ast-fel sai vEdut, 6meni în 

Siberia resistând la o temperatură de —509, pe când în Rusia 

aii perit 400000 de 6meni din armatele aliate la o temperatură de — 390. 
Vântul, umiditatea şi aerul senin sustrag o mare cantitate de 

caloric şi fac ca frigul să fie mult, mai puternic, aşa că, o temperatură 

de —290 şi chiar 100 devine cu totul intolerabilă de cât cel de —500, 

fapt demonstrat de Larrey. 

Mişcarea, desvoltând căldură după esperienţele lui Becquerel şi 

Rodier, luptă contra frigului aşa, că în r&sboiul din Crimea, Dr. So- 

Jander speria pe soldaţii obosiţi prin cuvintele : cine se culcă adorme, 

şi cine adorme nu se maă scolă. Dar el însuşi „cădu victima acestei 

maximi, rugând pe camaradii săi să! lase să dormă! 

Iarăşi alimentarea grasă şi suficientă, etatea adultă, bărbaţii, 

resistă mai mult de cât cei în privaţiuni, de cât copiii şi bătrânii şi 

de cât femeile. 

35,809. — Pat. chirurg. Dr. Î. Kiriac, 29
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TPremmeret din St. Petersburg a publicat în enciclopedie unele indi- 

caţiuni statistice interesante asupra degerăturilor: din 494 casuri, ex- 

tremităţile inferidre singure aii fost atinse de 333 ori; extremităţile 

superidre de 105 ori iar de 38 ori ambele extremităţi de o dată. De- 

getul cel mare şi cel mic degeră mai des ca cele alte organe. De ase- 

menea partea drâptă a corpului e mai expusă ca cea stângă. Bărbații 

sunt de 12 ori mai expuşi ca femeile. Etatea, cea mai favorabilă pentru 

aceste accidente este între 30—35 ani! 

Acâstă ultimă afirmare ni se pare curi6să şi în contradicere cu 

norma lucrului. Noi credem din contra că etatea înaintată e mai ra- 

ţional a predispune, cu atât mai mult că nici o dată n'am văgut de- 

gerături de cât; pe individi cu totul bătrâni iar nu pe Gmeni în fl6rea 

etăţei. Mai credem iarăşi că starea ateromatâsă şi de arterio sclerosă 

a individului jâcă un rol forte important în chestiunea degerăturilor 

şi numai ast-fel ne putem esplica opinia, lui Tremmert, de 6re-ce lu- 

crul este ştiut că Ruşii sunt dădaţi la tabagism şi băuturi alcoolice— 

de alt-fel ca toţi 6menii din nord—şi prin urmare nu e de mirat că 

la, etatea chiar de 30 ani dânşii să fie deja arterio-scleroşi şi deci fa- 
vorabili pentru degerături. 

Mai adăogăm iarăşi că organele proeminente şi ascuţite ca nas, 

urechi, penis şi vâriul degetelor sunt mai predispuse, de Gre-ce în a- 

ceste organe nu se află artere de calibru mare ci mai mult o răţia ca- 

pilară unde sângele lesne se „pote coagula. 

Când puterea de resistenţă contra frigului general se sleeşte, 

individul m6re în următorele 3 condițiuni. 

ID) Morte lentă. Etă cum o descrie Larrey: mârtea se anunţă 

prin paldrea feţei, un fel de idiotism, dificultatea de a vorbi, slăbirea 

vederei şi chiar perderea totală a simţurilor. Unii individi ast-fel stinşi 

continuaii să mârgă conduşi de camaradii lor, dar acţiunea musculară 

slăbindu-se, dînşii se clătinait pe picidre întocmai ca nişte Gmeni beţi 

şi cădeaii pentru a nu se mai scula. Noi mergeam — adăogă dânsul— 

înt”o stare de emoţiune şi confusie în cât abia ne mai recunoşteam 

unii pe alţii. Organul vederei şi forţa musculară eraii aşa de mult 
slăbite că ne era greii să urmăm o direcţie determinată şi să ne 

păstrăm echilibrul. Adesea, se observa incontinenţe de urină şi epiştaxe. 

Dar lucru curios, s'aii vădut casuri de 6meni astfel morţi în 

aparenţă şi readuşi la viaţă chiar după 6dile, ceia ce arată că Qânşii nu 

sunt înghețaţi ci asfixiaţi. 
| II) Mortea în urma fenomenelor de reacțiune. Survine când indi- 

vidul îngheţat e repede pus înţi'o cameră prea caldă. Tot Larrey de-
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scrie casuri de soldați îngheţaţi de frig, cari apropiindu-se de foc au 

cădut morţi ca şi cum ar fi fost trăsniţi. 
Un chirurg şef după ce suportase tâtă diua un frig riguros, i se 

oferi să se odihnâscă sera într'o cameră caldă. Imediat după câte- . 

va momente, membrele îngheţate se tumefiară, figura se congesti- 

on6ză şi mâre în braţele fiului săii fără a putea scote un cuvint. 
Larey mal spune că în expediţia din Rusia, soldaţii în urma, 

unei lupte, tocmai după două ile |[simţiră primele simptome ale fri- 
gului începând a se plânge de dureri vii în picidre însoțite de amor- 

țială, greutate şi furnicături în extremităţi. In acea di însă termo- 

metrul se ridicase de la —200 la +60. 
Nenorocire omului îngheţat — qice Larrey — care ar intra într'o 

cameră prea caldă sai s'ar apropia de focul unei sobe ori de bivuac. 

III) Morte repede. Am v&qut qice Larrey 6meni mergând cu t6tă 

aparenţa energiei musculare, dar de o dată se plângeau că un văl le 

acoperea ochii ce şi deveniaii imobili. Muşchii gâtului dar mai ales 

sterno mastoidienii se contractaii în mod energic; trunchiul era apucat 

de o înţepenâlă, şi aceşti G6meni cădeaii la pământ în crise de catalepsie 

saii epilepsie. 
IV) Morte prin atazie catarală descrisă de Larrey este analogă cu 

simptomele tifosului sait febrei tifoide şi care pâte să presinte două 

forme: cefalică cu fenomene de compresie cerebrală, anxietate exce- 

sivă şi slăbiciune considerabilă a facultăţilor intelectuale; şi forma 

toracică de care a fost atins şi însuşi Larrey oferă: tuse, expecto- 

rație abondentă şi diaree; în casuri fatale apar pe corp pete echi- 

motice cu aspect gangrenos, urina n6gră şi evacuaţiunile de o fetidi- 

tate excesivă, 

Causele acestor diferite forme de mârte sunt următârele dupe. 

Lacassagne şi alţi autori | 

Mortea lentă şi progresivă începe prin o slăbire a respirației în 

urma, căria oxigenul e în minus în circulaţie, iar acidul carbonic în 

plus. De aci stase sanguine şi congestiuni cerebrale; suspensiunea miş- 

cărilor, pornirea iresistibilă a individului către somn, stare letargică, 

morte. 
In mârtea repede avem anemie cerebrală resultând din micşo- 

rarea activităţei cordului. Aci j6că rol alteraţiunile giobulelor sanguine 

cari plecănd încărcate de acid carbonic din capilare, intră în torentul cir- 

culator şi produc embolii cu fenomene cataleptice şi de epilepsie. 

Mârtea în momentul reacţiunei provine că acidul carbonic aflat în di- 

soluţiune în sange devine liber sub influența căldurei şi determină
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coagulaţiuni sanguine spontanate cari oprite în capilarele pulmonulut 
împedică circulaţia, opreşte mişcările cordului şi determină o asfixie. 
pulmonară, | 

M6rtea prin ataxie catarală este efectul unor congestiuni ence- 
falice ori pulmonare resultate din alteraţiunea globulelor sanguine 
sai a emboliilor. 

Tot prin mecanismul tromboselor şi emboliilor se explică Şi 
m6rtea venită în urma congelaţiilor limitate ale unui organ precum 
şi emiplegiile şi paralisiile diverse. 

Congelaţiile proprii dise ai fost împărţite încă de Calisen în 
3 grade: 

I) Eritemul sai rubefacţia de o culdre vin6să, violacee, dispărând 
sub presiunea degetelor, este efectul stagnăret sângelui în vasele capi: 
lare periferice. Fenomenul e trecător; persistent, însă şi rebel la unele 
pers6ne, în special la cele limfatice al căror dermn se îngrâşe iar 
țesutul celular se infiltreză şi constitue degerăturile cronice ale lui 
Legouest,. 

Il) Vesicaţia este analogă cu arsura; după căderea epidermului rămân 
spintecături puţin profunde dar secretând un lichid galben sai brun, 
producând usturimi şi transformându-se une-ori în ulcere forte rebele. 

III) Sfacel nu numai al dermului ar şi al ţesuturilor sub ja- 
cente. Aci leziunile sunt forte grave căci țesuturile o dată coprinse 
de gangrenă sunt incapabile de a mai reveni la viaţă. 

Anatomia, patologică pe lângă cele-l-alte leziuni notate vom mai 
adăoga. 

In muşchi: plăci, focare emoragice, miosită intersticială, putând 
degenera în sclerosă, atrofie, supuraţie şi gangrenă. 

In nervi Tilaux şi Grancher aii arătat coagularea, mielinei; tâca 
lui Schvann devine moniliformă iar cilinder axis deformat. Vasa ner- 
vorum fiind astupate, nervii dezenerâză, se inflamză, țesutul conjunc- 
tif proliferâză, trunchiul nervos se îngr6şe, se comprimă şi se distruge ; 
de aci nevrite une-ori ascendente. 

Oasele sunt; ramolite, cavitățile areolare pline cu un lichid galben 
murdar şi chiar purulent. Tillaux a găsit puroiu şi în articulaţii, ceia 
ce probeză infecția purulentă care aduce mortea. Pe lângă cele-l-alte 
ieziuni, Vallette şi Legouest aii arătat enterite şi ulceraţii rectale. 

Pronosticul e fârte serios şi în strânsă legătură cu starea dia- 
tesică a individului. In adevăr, serofuloşii, diabeticii şi albuminuricii ă 
nu numai că sunt fârţe predispuşi dar oferă o tenacitate desesperată, 
la vindecare. 

Mortalitatea, după Tremmeret, este de 85, la 100.
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Piemia şi septicemia sunt causele principale a morţei. 
Diagnosticul în general facil se pote însă confunda cu asfixa, 

locală şi gangrena, simetrică a extremităților când e vorba de degete, 
precum şi cu lupus când congelaţia e la faţă.  Degerăturele de 
gradul II se apropie de arsuri. Cele de gr. ll de cele-lalte gan- 
grene de cari însă se deosibesc prin comemorative. 

Tratamentul va fi local şi general. Vom evita transiţiunile bruşte 
de temperatură, vom combate şocul, şi vom interveni la momentul 
oportun. 

Vom căuta, ca în mod gradat, şi cu forte mari precauţiuni să 
readucem în părţile îngheţate circulaţia, sensibilitatea, şi căldura, 

Practica populară care constă în a freca pe omul îngheţat cu 
zăpadă sai ai pune un membru degerat în apă rece este tot ce pâte 
fi mai raţional şi ştiinţific, de Gre-ce individul expus la căldură, păreţii 
vaselor rigizi se rup şi de aci suspensiunea circulaţiei şi prin urmare 
gangrenă fulgerătâre. 

Reproduc din Enciclopedie o observaţie fârte instructivă dată de 
dr. Hayes unde se vede frumâsele resultate ce putem obţine prin stă- 
ruinţă şi îngrijiri apropriate chiar în cașuri unde or-ce speranţă ar părea 
stinsă, 

Un Esquimol avea t6tă gamba până d'asupra genuchiului îngheţată; dânsa 

era tare, albă şi fără viaţă. Sa transportat acest bolnav într'o cameră forte rece» 

îngheţată având temperatura de —299. Gamba fu băgată în apă îngheţată în 

timp de 2 ore. In acest moment s'a început fricţiuni făcute mai întâit cu fulgii 
unei piele de pasăre, după aceia cu zăpadă şi s'a alternat fricţiunele şi învălişele 

în blană timp de 24 ore. In fine sa lăsat gamba învâlită cu îngrijire iar tempe- 

ratura camerei s'a ridicat gradat prin ajutorul unor lampe aprinse. A treia, qi 

bolnavul a fost transportat în casa sea având o temperatură de 27%. După 70 de 

ore a putut să mârgă nerămăindui de cât o uşdră congelaţiune a unui deget 

de la picior. 

Pe lângă acesta avem şi alte lucruri de îndeplinit: Puţem re- 

curge chiar la respiraţiuni artificiale până când individul începând a, 

xeveni câte puţin, vom pune în joc băuturile stimulante (alcool cât se 

pote de puţin) precum şi o bună alimentaţie apropriată (în special 

grasă) prin mijlocul cărora forţele se vor ridica din ce în ce mai mult 

iar cu dânsele asigurarea vieţei. 

Despre Fulguraţiune saii accidente prin trăsnet. 

Mai frecuente în Iulie şi August şi în timpul zilei, isbeşte mai 

mult pe bărbaţi, probabil din causa profesiunilor.
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Humbolt susţine că o stare catarală febrilă face pe individ să. 

resiste; din contra, transpiraţiunea prin formarea unei colone umede 

în jurul corpului înlesneşte accidentul. 
Sestier susţine că fulguraţia nu omâră pe om de cât atunci când 

este atins direct sai cel puţin la o distanţă de 30 c.m. 

Trăsnetul pe lângă contusiuni, plăgi, arsuri, împregnări de ma- 

terii fuligin6se, mai produce nisce figuri particulare: 

[) Arborisaţiuni vasculare datorite injecţiunei vaselor de diferite 
calibruri, probabil în urma paralisiei vasomotorie. 

II) Figurele sai florile lui Lichtemberg formate din linii sinudse, 

uşor recurbate la extremitatea lor, din a căror reunire ese un buchet, 
o stea saii o pensulă de păr. 

IID Imagini electro-fotografice cari reproduc desemnurile objec- 
telor de prin prejur. 

Alte dăţi observăm alteraţiuni profunde în sistemul pilos. Părul 

pâte deveni roşu, să fie ars, smuls sai ca tăiat cu fârfecele. 
Sestier citeză casul unui om trăsnit al cărui păr era ras ca cu briciul. 
Une ori părui şi barba sai înălbit instantanei. Aceste leziuni se 

observă mai ales în regiunile umede prin transpiraţie ca axila, regiunea 
inguino scrotală ete. Câte o dată, se observă smulgerea, ţesuturilor, gan- 
grene întinse, fracturi, resecţii ca, cu armele de foc. S'a, vedut casuri de 
smulgerea totală a limbet care îu ridicată împreună cu maxilarul inferior. 

Ca, leziuni interne avem: epanşamente sângerâse în diferite or- 
gane şi parenchimele splacnice. Vasele nutritive ale cristalinului se 
pot astupa şi produce cataracta prin fulguraţiune descrisă de Sestier. 

Simptome. Durere sub diferite forme până la, delir furios; con- 
vulsiuni tonice, individul putând să r&mâe ca petrificat în starea în 
care se găsia; ast-fel Boudin spune că un om fiind călare a fost trăs- 

nit şi adus acasă mort dar tot călare pe şea (?). 

M6rtea, subită, resultă după unii din rarefacţiunea aerului ambi- 

ant ce produce trăsnetul, aşa ca, individul sar găsi ca într'o maşină. 
pneumatică. Alţii din contra susțin o condensare a aerului care ar 
executa o presiune violentă asupra col6nei gazâse aflate în căile res- 
piratorii, de unde întinderea şi ruperea celulelor pulmonare. 

Sa susţinut iarăşi descompunerea instantanată a sângelui prin 
dispariţiunea subită a oxigenului din aer de unde o asfixie mortală. 

Mai probabil este după unii paralisia cordului şi a muschilor respi- 
ratorii, fulgerul avenă proprietatea de a distruge iritabilitatea musculară. 

Pronosticul e grav, mai ales la copii şi când descărcarea, elec- 
trică s'a făcut pe cap. Experiențele at probat pe epuri ca descărcă- 
rile pe faţă şi abdomen nu omsră.
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Sa vă&dut casuri curi6se de vindecarea unor paralizii forte vechi 
datând de la etatea, de 6 ani până la 44, şi vindecate spontanat în 

urma unui trăsnet. 
Şi iarăși Sestier spune: O femeie trebuia să fie operată de o tu- 

moră a sânului, când cu câte-va dile înaintea operaţiei femeia e a- 

tinsă de o lovitură de trăsnet în partea laterală stângă a toracelui 

însoţindu-se de accidente grave: drept; recompensă însă, tumora în- 

cepu să se micşoreze până a dispărut cu totul. În resumat pronos- 

ticul variază așa că Boudin dice: Trăsnetul omoră, răneşte saii vindecă, 

Tratamentul propriu asfixiilor, sincopelor şi paraliziilor. 

Leziuni prin agenţii chimică 

Le-am studiat deja în arsuri. Caracteristica lor este ca să fac în 

modlimitat şi cu scop terapeutic însă produc eschare de diferite culori 

şi analoge cu arsurele de gr. III. Studiul lor ţine mai mult de mica 

chirurgie. 

CHESTIONAR 

Arsuri. Definiţie. Arsuri prin corpi solidi, lichidi şi gazoşi. Caractere. Ar- 

surile prin fosfor. Diviziunea arsurilor după diferiţi autori şi după Dupuytren în 

VI grade. Simptomele fie-cărui grad. Anatomia patologică. Nefritele şi raportul 

albuminei cu temperatura. Observațiile autorului. Alteraţiunile sângelui. Ulcerul 

duodenului. Teorii. Indicaţiuni speciale în tratament, 

Congelaţii. Definiţie. Acţiunea frigului în raport cu diferitele condițiuni at- 

mosferice şi îndividuale. Opinia autorului in faţa aserţiunilor lui Tremmeret din 

St. Petersburg. Mortea lentă, mârtea în urma fenomenelor de reacţie şi mortea 

repede. Simptome şi mecanism. Morte prin “ataxie catarală cu forma cefalică şi 

toracică. Diviziunea congelaţiilor în trei grade. Anatomia patologică a muschilor: 

nervilor şi 6selor. Precauţiunile cerute în privinţa tratamentului. ! 

Leziunile prin fulguraţie_sai trăsnet. Diferite opiniuni. Arborisaţiuni, îigu- 

zile lui Lichtenberg şi imagini electro-fotografice, Alteraţiunile sistemului pilos- 

Moăul în care pot muri răniții.



CAP. IV 

COMPLICAŢIUNELE LEZIUNELOR TRAUMATICE 

şi în special ale plăgilor 

Lectia XLII. 

Domnilor, 

Dacă, aţi urmărit bine scopul acestor lecţiuni făcute până acum, 
aţă dedus că după ce am studiat unele b6le generale ca abcese, ulcere, 
fistule şi gangrene, am trecut la leziunele traumatice. Aci am insistat 
în a vă arăta că aflându-ne în faţa unei plăgi fie ea accidentală, sait 
provocată, de noi înşine în scop terapeutic, trebue întâiti să ştim cum 
să o îngrijim ca să asigurăm vindecarea. După aceia am aratat âiferite 
aspecte şi evoluţiuni a acestor plăgi resultate din iufluenţa diateselor 
individului. 

Din acest studii lung vaţi convins că dacă plaga este una şi 
aceiaşi, bolnavii însă sunt fârte diferi; aţă vădut că tratamentul 
plăgilor nu este numai chirurgical dar şi medical, şi de aci necesitatea, 
ce ni se impune ca pe lângă îngrijirile pur chirurgicale să asociem şi 
pe acelea, ale întregei medicini. Sarcina, chirurgului deci sa, îngreunat 
în mod colosal. 

Aţi văqut domnilor că tâte aceste cunoscinţe de cari trebue să 
ne armăm, aă un singur şi unic scop: ca plaga ce ni se încredinţ6ză, 
a 0 îngriji, să o conducem ast-fel în cât să se vindece fără să trecă 
prin nici o complicaţie. Singurul nostru rol de chirurg seste să ajutăm 
natura care prin pornirile ei are tendinţe de a repara, ori ce strică» 
ciune. Acâsta e totă filosofia, şi acesta form6ză superioritatea, şi au: reola unui chirurg, când tâte plăgele ce i se încredinţâză se vindecă fără nică o complicaţie. 

Şi în adevăr, astăzi cu cunoscinţele ce avem şi mijlâcele an- tiseptice ce formsză arma nâstră cea, mai puternică, scopul este a- pr6pe cu totul obţinut. -
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Din nenorocire însă, fie din causa nâstră — daca nu avem destulă 
credinţă în antisepsie—fie dintr'o causă necunoscută, plăgile şi astădi 
încă se pot complica în mersul lor, împedicându-se ast-fel de a merge 
spre vindecare. 

Ne rămâne dar un ultim studii şi anume: în ce constă aceste 
complicaţiuni, cum să le cunâştem şi cum să luptăm contra lor spre 
a readuce plăgile pe calea lor cea bună. 

Complicaţiunile acestea, însă fiind din ce în ce mai rari şi cu ten- 
dinţe de a dispare-— graţie mijlâcelor moderne— vă previi că le vom studia, 
în mod cât se pâte de scurt dându-ve numai elementele strict necesare 
pentru a le cunâşte. 

Afecţiunile ce se studiază în acest capitol sunt de altfel grupate în 

mod destul de artificial şi arbitrar. In adevăr, pe de o parte se pune pe a- 
ceiaşi linie sincopa, şocul traumatice şi septicemia, ce mai nici o afi- 
nitate între ele, iar pe de alta se scâte din clasa bâlelor parasitare 

erisipelul, tetanosul etc. pentru a se pune în capitolul complicațiilor 
traumatice unde nu e locul lor etiologic. 

Afară, de acâsta, graţie antisepsiei, o mulţime de complicaţiuni 
putem dice că, aii dispărut cu totul, căci abia dacă ici colea se mai 

vede câte un erisipel, o febră traumatică, sau un cas de septicemie; 

iar cât pentru gangrena gaz6să, emoragiele secundare, gangrena nos0- 

comială etc. acestea sunt ani de când nu s'aii mai vădut aşa, că gene- 
raţia actuală nu le cunâşte de cât din descrierile aflate în cărţile clasice. 

De aceia, nunumai că ar trebui o reformă — după cum dice Reclus-- 
dar suntem siguri că în curând acest capitol va fi chiar şters cu de- 

săvârşire din chirurgie, rămâind ca o simplă curiositate istorică pre- 

cum a rămas supuraţia amputajiilor, conicitatea bonturilor şi retracţia, 

lambourilor cu eşirea, 6selor în lungime de 5—6 c.m. 

Dar până atunci noi ne vom conforma uzului. Şi lăsând la o 

parte complicațiile pur locale ce suferă plăgile în urma diateselor 
deja studiate, ne vom opri asupra complicâţiilor generale ce se împart 

în primitive şi consecutive. 

In cele primitive vom studia: 1) Sincopa, II) Șocul şi stuporea, 

III) delirul nervos, 1V) nevralgiile traumatice. | 

In cele secundare: 1) emoragiile secundare, II) anemia trau- 

matică, III) trombosele şi emboliile, VI) febra traumatică, V) septi- 

cemia acută şi cronică, VI) piemia, VII) erisipelul. VIII) tetanosul 

şi XI) gangrena de spital.



458 

$ I. Complicaţii primitive 

TI) Sincopa traumatică. Este unul din cele mai înspăimântătâre 
accidente. Causa, sea intimă, este oprirea bruscă a mişcărilor corduluă. 
Dar în urma acestui fenomen, sângele nemai sosind la cerebru, acest or- 
gan găsindu-se lipsit de excitantul săi natural se slăbeşte, se stinge, şi 
atunci simţirea, mişcarea, şi respiraţia, cari aii legături strânse cu dinsul 
vor fi şi ele întrerupte. De aceia sincopa traumatică, este caracterisată. 
prin următorele trei simptome : încetarea bătăilor cordului, oprirea, res- 
piraţiei şi perderea absolută a cunoștinței, sensibilităţeă şi motilităţei, ceia, ce 
face că individul coprins de sincopă, este palid ca, câra, fără resufiare 
Şi inert ca un cadavru, 

Ştiut este că mortea nu vine de cât prin suspendarea acestor 
trei organe ce se influenţeză, reciproc şi cari sunt numite trepiedul 
vieței: cord, plămdni Şi cerebru  d6nd mortea, prin sincopă, asfixie şi 
apoplezie. 

Sinopa traumatică a fost de mult timp observată, de chirurgi, fie 
în urma unor operaţiuniuni grave, sai diferite accidente ca în săro- 
biri întinse de membre ete. 

Etiologia. Afară de o stare nervâsă, particulară a individilor, de 
etatea înaintată, de o anemie traumatică şi de o excitaţiune aplicată 
pe tesuturi inflamate şi iperestesiate, sincopa pote fi provocată, printr'o 
emoragie abondentă, sai prin turburări profunde ale sistemului Nervos, 
De aci: 

Sincopa prin emoragie numită încă sincopă circulatorie ori "mecanică, şi sincopă nervosă sasi reflexză. 
I) Sincopa mecanică depinde de cantitatea, rapiditatea, şi sediul emoragiei. Este evident că deschiderea, complectă a unei artere de calibru mare ca, femorala, carotida şi aorta va produce o sincopă ful- gerătore; pe când într'o emoragie vensa sai capilară, sincopa vine după un timp mai îndelungat urmând scurgerea de sânge care va fi şi densa lentă şi treptată. 
Iarăşi se susţine că deschiderea unui vas aprâpe de cerebru pro: duce o sincopă repede, ca şi cum ar fi vorba de o venesecţie directă. a bulbului. 
In tâte aceste casuri sincopa recunâşte o anemie cerebrală: en- cefalul lipsit cu desăvergire de elementul săi nutritif şi excitant, în- cetză de a mai funcţiona, iar cordul care e direct sub dependinţa, sea» încet6ză şi el în mod forţat. 
Dar în alte circumstanţe, sincopa încă se pote produce fără
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nică o emoragie, precum de exemplu în momentul unei paracen- 

tese, toracentese, puncţia unui kist ovaric etc., când voind a scote 

tot lichidul, individul e coprins de sincopă. Mecanismul e acelaşi dar 

_pe o cale diferită, căci aci anemia cerebrală e produsă prin afluzul 

repede de sânge în venele rămâse dilatate prin scâterea lichidului ce 

le comprima, de unde resultă o emoragie fără rupere de vase, o 

emoragie în năuntru după cum o numeşte Terrier. 

Un exemplu de o asemenea sincopă pot reiata următorul cas: 

In 1887 luna Septembre, am operat o femee destul de robustă —de şi 

avea 62 ani—de un kist ovarie multilocular, de o dimensiune enormă 

şi anume: măsurătârea luată pe sub lombe şi d'asupra ombilicului era 

de 1 m. 45 c.m. iar de la apendicele xifoid până la simfisa pubienă 

de 73 c. m. Acâstă femeie am operat'o la 6 Septembre fâcându'i ova- 

riatomia, când am scos 20 kilograme de lichid afară de cel peritoneal 

evaluat la 4 kilograme, iar greutatea netă a kistului gol a, fost de 2400 

grame. Şi cu tote acestea reuşita a fost perfectă, căci a VIII zi des- 

făcând pansamentul totul era reunit prin prima intenţie. Dar la 20 

Septembrie, adică 14 dile de la operaţie când numai era nimie de 

temut, bolnava a avut nenorocita idee ca la orele 7 diminţa să se 

scâle pe şegut în pat, rugând servitârele să o peptene, dar fu 

apucată, de o sincopă bruscă şi a murit imediat ca şi cum ar fi fost 

trăsnită. De sigur că şi aci mortea a fost produsă prin sincopa e- 

moragică în năuntru. Autopsia n'a descoperit nimic de apreciabil 

afară de leziuni de alt-fel uşore şi proprii b&trâneţei cu cari însă de 

sigur ar mai fi putut încă trăi. 

Tot prin mecanismul de emoragie înnăuntru ne putem explica 

sincopa mortală de care sunt coprinse unele femei imediat dupe fa- 

cere, căci şi aci abdomenul mult timp întins, permite prin eşirea fe- 

tului şi reducerea uterului, o dilatare mare a venelor până acum com- 

presate unde sângele precipitându-se, mortea pote fi instantanee în 

urma unei sincope bruște. 

Dar în alte casuri, pe lângă acâstă causă se mai adaogă şi de- 

plasările cordului şi Giafragmului maj ales în epanşaimentele pleurale 

şi pericardice. 

Tot în causele mecanice ale sincopei intră plăgile şi traumatis- 

mele directe ale cordului precum şi epanşamentele sanguine pericar- 

dice cari opresc cu totul acest organ de a mai bate, şi prin urmare 

&tă sincopa. Modul de acţiune al emboliilor îl vom vedea mai târdiu. 

II) Sincopa reflexă. Se produc în condițiuni particulare şi în afară, 

de cea mai mică emoragie. Dupuyiren o atribuia unui exces de
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durere în urma, căria, tot fluxul nervos sar scurge întocmai ca şi sân- gele, de unde şi numirea acestei sincope de emoragie nervosă. Dar în afară de traumatisme mari şi arsuri întinse, sincopa reflexă pote să survie în urma, celor mai neînsemnate plăgi sah înțepături. Ast- fel este casul extraordinar al lui Verneuil în care făcând numai planul unei incisiuni operatorie pentru tracheotomie cu dosul bisturiului, bol- navul fu coprins de o sincopă mortală. 
In enciclopedia, internaţională Mansell Maulin relatâză un cas de m6rte subită în urma, unei simple puncţiuni a, unui kist bhidatie al ficatului. Este vorba de un om de 40 ani forte sănătos în aparență, dar avend un kist destul de mare al ficatului. După, câte-va dile de la intrarea în spital i se face puncţie exploratrice fără anestesie, scoţân- du-se câte-va picături ae un lichid clar; şi de Gre-ce nu se produse nici un efect supărător, dupe ce se sc6se micul trocar capilar, se în- troduse o canulă de grosimea unet pene de gâscă. Dar abia se scâse câte-va grame de un lichid sanguinolent, când de o-dată fața, bolna. Vului devine palidă, şi lividă, braţele cădură inerte, Şi după câte-va bătăi slabe şi neregulate ale cordului puisul încetă, iar bolnavul r& ase mort, 

Rănirea şi contusiunea, altor organe încă ne oferă, casuri de sin- copă mortală. Ast-fel lovitura pe testicul, abdomen Şi regiunea, epigas- trică Sai laringienă pote fi urmată de un collaps intens, de o pros- traţie absolută şi morte repede. Fischer ds, observaţiunea unui cas de mârte repede prin sincopă, câte-va ore după sărobirea unui testicul. 

pulsului în momentul legărei cordonului spermatic în castraţie chiar şi daca, individul este anestesiat, 
| Astley-Cooper a descris un cas remas clasic de un țăran care conducând un pore într” r6bă, primi o lovitură pe epigastru şi rămase pe loc mort înţepenit. 

In casuri de strangnlaţiuni a une porţiuni de intestin subțire, fie întrun sac erniar sati qe o bridă fibrâsă, precum Şi în momentul taxisului, mai ales fără cloroform, iarăşi putem observa sincopa cu 0 prostraţie extremă Şi urmată de morte fără să existe cea mai mică urmă de peritonită, 

In adevăr, o bucurie sai frică neaşteptată precum şi or-ce emoţiune morală puternică, p6te aduce o sincopă mortală făra să existe nici o leziune fisică apreciabilă a organelor.
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lată o observaţie demnă de citat, luată din enciclopedia interna- 
țională : - 

Un pedagog devenise aşa de urât studenţilor, în cât acestia se 
hotărâră să'i dea o bună lecţie! Pentru acâsta dânşii preparară o bu- 
turugă şi un topor bine ascuţit. Apoi câţi-va din ei, îmbrăcându-se în 
haine negre de judecător, aduseră pe culpabil cu forţa, înaintea lor ca 
în faţa unui tribunal şi începură s%l judece! Acesta luă lucrul mai 
întâiu în glumă, dar judecătorii fură forte serioşi, şi în mod sever îl 
condamnară, la morte. Nenorocitul începu să tremure şi în zadar își 
arunca, privirea în jurul lui spre a căpăta ajutor; i se puse o legătură 
negră peste ochi, îl îngenuchiară, îi făcu toaleţa cuvenită, şi îl aşeză 
cu gâtul pe lemn, Atunci se comandă, ridicarea toporului şi sentinţa 
morţei; dar în loc de instrumentul tăios se aplică pe câfa culpabilului 
un şervet ud. In acâsta a constat t6tă gluma studenţilor, şi când se 
aşteptaii să facă haz, constatară în marea lor înspăimântare că indi- 
vidul era mort! 

De sigur că aci va fi fost vorba de vre-o leziune cardiacă şi în 
special de degenerescenţă gres6să a cordului. 

Durerea pâte şi dânsa provoca o sincopă mortală mai ales când 
operăm pe membre şi în special pe 6se. 

Pirogoff spune că doui indivizi ai murit în mâinele sale, făcân- 
du-le amputaţia câpsei, şi acâsta tocmai în momentul când Îi se sec- 
ționa 6sele. O contracţiune spasmodică, zice dânsul, trecu în muschii 

întregului corp ; faţa deveni palidă, ochii îşi perdură luciul, pupilele 
remase dilatate, iar mârtea, fu instantanee; este de notat că operaţiile 

aii fost făcute fără anestesic. 
Furneaux Gordau, puind termometru în axila bolnavilor, în tim- 

pul amputaţiei, mai tot-deauna, a constatat o scădere de temperatură 

- de 1f» grad în momentul secţiunei osului. 
Din partemi am urmărit acestă chestiune şi am constatat ur- 

mătorele : 
ID) Amputaţia gambei în locul de elecţie,luna Aprilie 1892, pe in- 

dividul Ion Năstase. Temperatura în timpul anestesiei 888; în mo- 

mentul secţiunei 6selor temperatura a scădut la 36% deci cu, trei âi- 

viziuni. j 

II) Osteotomie a femurului drept pentru un genuchi vale la 15 

Oct. 1892 pe individul Nicolae Ion. Temperatura de lu 36% a scidut 

în momentul secţiunei osului la 36$. | 

IID La individul Nae Antonescu însă, afeotat de gangrenă senilă 

a gambei drepte şi căruia am făcut amputaţia, cpsei la 30 Martie 1892,
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temperatura, n'a scădut cu nici o diviziune menţinându-se la 383 după 

cum era, şi înainte. - 
1V) Din contra, pe individul Mahomet Ali, operat pentru o di- 

formitate prin cicatriţă (vedi la, cicatriţă) în momentul când am sec- 
ționat, nervul sciatic am obţinut o scădere a temperaturei de 4 divi- 

ziuni de Gre-ce de la 376 termometru a arătat 372. 

Tote aceste fapte probâză, o perturbaţiune produsă în organism 
prin mijlocul nervilor fie în mod direct saii prin măduva, conținută în 
0se; şi scăderea de temperatură nu pâte fi streină sincopei. 

Astăzi sincopa reflexă, se explică ast-fel: că dânsa resultă din 
escitaţiunea nervilor periferici sensitivi saii viscerali, adică a nervilor 
sistemului cerebro-spinal sai a sistemului marelui simpatic ; că acâstă 
excitaţiune e condusă prin măduvă până la bulb unde excită pneu- 
mogastricul şi produce ast-fel precum se ştie din fisiologie oprirea, 
bruscă a mişcărilor cordului, dând cunoscutul fenomen numit inhibiţiune. 

Experiențele lui Goltz şi repetate de Vulpian, sunt forte demon- 
strative, căcă descoperind cordul unei brâşte şi determinând o percu- 
siune forte pe păretele abdominal al animalului, obţine oprirea cor- . 
dului ; încetând percusiunea, bătăile cordului revin dar cu 0 intensitate 
mult mai mică ca înainte. 

Brown-Sequard, smulgând ganglionii semi-lunari ai marelui sim- 
patic, a obţinut acelaş efect iarăşi prin transmisiunea escitaţiunei la 
măduvă, de aci la bulb şi de acolo la cord prin pneumogastric. 

Şi pentru a se arăta acţiunea preponderentă a pneumogastricu- 
lui, de Bernstein şi Frangois Frank în 1876, aii secţionat acest nerv 
sau la paralisat prin curară, şi atropină şi aii demonstrat că percu- 
siunea abdomenului şi chiar escitaţiunea electrică directă a marelui 
simpatic nu produce sincopă, dir pricină că arcul;reflex este întrerupt: 
excitaţiunea, vine până la bulb dar se opreşte aci din causă că con- 
ductorul — pneumogastricul — lipsind, nu are cum să o conducă la cord 
şi ast-fel accidentele sincopale sunt înlăturate. 

Sincopa, reflexă este deci causa morte în multe operaţiuni pe 
intestine, în isterectomia abdominală, în desarticulaţia. e6psei ete. Tot 
prin sincopă reflexă ne explicăm mortea, la începutul cloroformisărei 
prin iritaţia mucâsei bronchelor şi laringelui lipsite de anestesie, lucru 
ce nu se întâmplă când resoluţia e complectă, căci atunci pneumoga- 
stricul fiind quasi paralisat, nu aduce escitaţia lu cora. 

Simptomele sunt acelea ale unei morţi iminente: anxietate până 
la oprirea respirației, ameţelă, oripilaţiuni, grsță, vărsături, sudori reci, 
o paliditate extremă a feţei, dificultate în a sta în posiţia verticală 
saii şezândă, privirea fixă a ochilor cu pupilele dilatate şi o scădere



463 

sensibilă a temperaturei. Dacă există o plagă sângerândă, or-ce scur- 

gere sanguină încetâză, şi acâstă emostasă pasivă este chiar un bene- 

ficiă pentru bolnav, daca soseşte la timp, căci pâte preveni sincopa 
mortală. 

Dară unul din caracterele cele mai importante ale sincopei trau- .. 

matice este perderea absolută a cunoscinței şi o resoluţie complectă mus- 
culară, așa că, chiar după revenirea la viaţă, bolnavul n'are cea:mai 

mică conștiință de cele petrecule. 
Diagnosticul este uşor prin faptul că fenomenele apar brusc, şi 

prin acesta se deosebeşte de şocul traumatic care vine mai încet, per- 

sistă un timp mai îndelungat şi nu este însoţit de acea perdere abso- 
lută a cunoştinţei; afară de acesta bolnavul pâte răspunde la chestiuni 

când este excitat, având pulsul şi respiratia încă, perceptibile. Acelaşi 
lucru putem zice şi despre comoţiunea cerebrală, la cari se mai adaogă 

şi comemorativele. 

Pronosticul e fârte serios, sincopa putându-se adesea termina 

prin morte. 
Tratamentul constă ca profilaxie a înlătura. tâte causele cunos- 

cute; iar când accidentul apare, să dăm o posiţie diclivă bolnavului, 

să uzăm de tote excitantele periferice spre a provoca prin calea re- 

flexă reîntârcerea mişcărilor cardiace. Vom utiliza, deci flagelaţiile, cau- 
terele, injecţiile cu eter, electricitatea, acupunctura, electro-punctura, 

dar mai ales aplicaţiuni de apă fiartă în clocote în dreptul diafrag- 
mului, care este singurul mijloc dea scăpa viaţa individului, anunţân- 

du-se printr”o inspiraţiune forte profundă. Adesea am văzut în serv. 

d-lui dr. Assaky, care a introdus acest sistem, succese sigure de rea- 

ducere la viaţă numai prin acest mijloc însoţit une-ori cu injecții de eter. 

Sehock (şoc) traumatie. 

Şocul numit încă letfargia răniților, stupore traumatică (Pirogoft) 

sleirea sat înspăimântarea răniților (Bardeleben) a fost bine studiat 

în Anglia de Travers în 1827. 

Forte adesea, s'a confandat cu sincopa traumatică şi autorii Ame- 

ricani chiar adi reunesc ambele aceste accidente întrunul singur—şoc. 

Prin şoc traumatice înţelegem o stare de prostraţie generală în care 

cad îndividii în urma unor traumatisme mari. Acâstă, stare se însoţeşte 

de o slăbiciune în bătăile cordului, scădere de temperatură, paliditatea, 

tesuturilor şi de o resoluţie musculară însoţită de anestesie ; inteli- 

genţa însă, de şi slăbită, totuşi se conservă.
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După cum vedem, şocul se as6mănă fârte mult cu sincopa, pen- 

tru care s'a şi confundat una cu alta; cu tâte acestea există deose- 
bire. Ast-fel: 

I) Sincopa apare saii dispare repede aducând la dincontra mârtea, 

bruscă a bolnavului; şocul apare mai încet, putând dura mai mult 

timp, ba, chiar câte-va, dile. 

II) In sincopă avem dispariţiunea pulsului şi a bătăilor cordului 

precum şi o lipsă totală a cunoştinței. In şok, pulsul şi bătăile cor- 

dului de şi frte slabe, pot însă fi simţite, iar conştiinţa nu e perdută, 

ast-fel că bolnavii excitaţi pot r&spunde la întrebările adresate, 

III) Sincopa începe da dreptul prin suspensiunea bătăilor cor- 

dului, pe când şokul, după cum vom vedea, incepe întâiii printr'o stu- 
pefiare generală a sistemului nervos şi numai în urmă cordul încetâză 
mişcările sale. 

Cat pentru etiologie este aprâpe aceiași în ambele afecţiuni: ast- 

fel traumatismele mari, căderi din locuri înalte, contusiunea şi sdro- 

birea unor anumite organe ca: abdomenul, testiculul, intestinele, ope- 

rațiile intra-peritoneale, arsurile întinse şi fulguraţiile produce de o po- 
trivă atât sincopa cât şi şocul. Afară de acâsta mai avem stările 

constituţionale şi diatesice ca slăbirea individilor prin bâle anteridre, 

afecțiunile cronice, alcoolismul, anemiile profunde precum şi stările 
nerv6se cari nu puţin contribuesc la isbuenirea şocului traumatic. 

Dar care e patogenia acestei teribile complicaţiuni? Nu se ştie 
încă nimic de positiv. Se admite însă că opiniunea lui Travers în mare 
parte ar fi cea, mai adevărată. După acest autor, şocul ar proveni din 
suspensiunea totală a influenţei nervâse, lucrând mai ales asupra sis- 

temului circulator din cavitatea abdominală pe care îl dilată în mod 

demăsurat, , 
Acestă teorie pare a fi confirmată prin autopsii în cari Von Be- 

zold şi Bewer ai găsit o dilataţie considerabilă a vaselor abdominale, 
transformându-se ast-fel în nişte cauale enorm de largi unde sângele 
cu înlesnire se pâte ascunde. 

Cu tâte acestea, diferitele experienţe aii arătat că numai simpla, 
paralisie sait dilataţie a vaselor abdominale nu e suficientă pentru 
scăderea tensiunei sanguine în aşa grad, în cât să producă şocul prin 
oprirea reflexă a mişcărilor cardiace. 

Ast-fel un autor german Tappeiner, din Leipzig 1870, legând vena 
portă la epuri şi măsurând sai mai bine Qis calculând cantitatea sân- 
gelui conţinut îu ramurile sale, a ajuns la conclusia, că tâte vasele 
abdomenului, adică venele, arterele şi capilarele, nu pot să conţie de 
cât cel mult, 16% din cantitatea totală, a sângelui animalului; aşa, că
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daca restul vaselor sanguine îşi conservă integritatea inervaţiunei lor, 

acâstă cantitate (de 16%) este insuficientă pentru a produce o scădere 
în presiunea sanguină capabilă de a provoca şocul. 

Mai mult: Miller, 1874, a făcut secţiunea bilaterală a nervilor 

splahnici prin care tâte vasele abdominale fiind complect separate de 

nervii vaso-motori, se găsiaii întinse la maximum prin stagnaţiunea 

sângelui în cavitatea lor; şi cu tâte acestea măsurându-se tensiunea 

cu ajutorul unui manometru sa găsit că dânsa nu era mieşorată nici 

pe jumătate în raport cu -tensiunea generală. De unde sa conchis că 

daca, nervii vaso-motori ai restului sistemului circulator îşi conservă 

puterea, lor, cantitatea, totală a săngelui din abdomen pâte să fie mic- 

şorată pe jumătate sai chiar îndoită fără să se producă vre-o diferenţă, 

apreciabilă, fără, să cadă dedesubtul gradului indispensabil la menţinerea, 
vieţei. Şi acesta e aşa de adevărat în cât animalele, la cari s'a prac- 

ticat acestă secţiune bilaterală, ai putut reveni în îmod complect la 
viaţă, vasele reluându'şi gradat calibrul şi tonicitatea normală. 

Din aceste esperienţe şi fără a căuta să mergem mai departe cu 

studiul acestei chestiuni, încă neresolvată, vom conchide cu ultima 

teorie a lui Fischer că: şocul traumatice este resultatul unei paralesii 

a întregului sistem vaso-motor, în urma căria tot sistemul vascular 

fiind coprins de o dilataţie generală, tensiunea sanguină se slăbeşte 

cu totul, aducând paralisia reflexă a cordului, ce se contractă în gol, 

ne mai având nici o picătură de sânge în el. 
După Duret, şocul resultă din trecerea, lichidului cefalo-rachidian 

din ventriculii laterali în cel mediii iar de aci în al IV-lea ventricul 
prin acheductul lui Silvius; şi că ajuns aci isbeşte nucleii bulbari sai 
sensitivi ai pneumogastricului care grație unei supra excitaţiuni şi a 

proprietăţei sale de nerv opritor, inhibitor, suspendă or-ce mişcare car- 
diacă. Acestă teorie ingeni6să basată pe o mulţime de experimenta- 

țiuni, credem că gar raporta mai mult la sincopă; în or-ce cas însă, 

nu. se pote aplica de cât în casurile exclusive de traumatisme mari: 

ale craniului. 
Delorme susţine că în traumatismele mari însoţite de sdrobiri 

ale 6selor, comoţiunea ce acestea determină sunt suficiente pentru pro- 

ducerea șocului. Faptele clinice par a fi în favorea acestei teorii de 

Gre-ce socul mai tot-d'a-una se constată în ruperile şi sdrobirile 6selor. 
Cu ocasia experienţelor ce am făcut pentru plăgile prin armă de 

foc, am constatat în adevăr prin dinamometru că proectilele lovind în 

6se produc o creştere în greutatea cadavrului mergând chiar până la 

40—50 kilograme. Acâsta probeză că traumatismele aplicate pe 6se 

33,529.— Put. chirurg. Dr. Î. Kiriac, 20
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sunt capabile a, sgudui sai mai bine dis a camoţiona în mod puternic 

întregul organism, în urma cărui lucru şocul pâte să apară. Iată o0b- 

servaţiile : 

I) Distanţa 300 metri. Arma Mannlicher. Cadavrul suspendat de un dina- 

mometru cântăreşte 40 kilograme. S'a lovit, în mijlocul câpsei drepte producând 

o fractură cominutivă a femurului, Dinamometru arată 50 kilograme. 

II) Aceiaşi distanță, aceiaşi armă şi acelaşi cadavru, dinamometru fiind 

pus din noi la 40 kilo greutate normală. S'a lovit în braţul stâng producându-se 

fractura osului umeral. Dinamometrul s'a urcat la 45 kilograme. 

III) După ce sa pus dinamometrul iarăşi la 40 kilograme s'a tras 6 focuri 

succesive: în unghiul intern al ochiului, în regiunea anteridră şi mijlocie a gâ- 

tului, în regiunea subclaviculară, în regiunea epigastrică, în a ipochondrului drept 

şi în fine în regiunea ombilicală. Examinarea dinamometrului după aceste lovi- 

turi a arătat, 90 kilograme, adecă o creştere de 50 kilograme. 

In fine, ultima ipotesă şi pâte cea mai probabilă este următârea;: 
prin traumatism se produce pe cale reflexă o ;modificare a sistemului 

vaso-motor, prin care nutriţiunea intersticială a celulelor se deviază. 

Atunci se nasc producte toxice, şi acestea pătrundând în torentul cir- 

culator determină o adevărată auto-intoxicaţiune avend acţiunea stu- 

pefiantă asupra centrilor nervoși şi asupra cordului, care termină prin 
paralisie şi morte. 

Simptome. Există în şoc trei forme: 
1) Forma, însidiosă. E cea mai rară și mai puţin cunoscută; se 

observă, în accidente de drum de fer. La prima vedere bolnavul pare 
că nu suferă absolut de nimic conservânduşi tote funcțiunile indis- 
pensabile vieţei în mod complect, aşa, că nu se constată nimic nici din 
partea, respirației nici a circulaţiei. Dar îndată, pielea capătă o culdre 
subicterică, îşi perde elasticitatea, devine ter6să, cadaverică; extremi- 

tăţile se răcesc, urina devine rară, pulsul slab, bătăile cordului nere- 
gulate şi încet saii chiar repede bolnavul se stinge prin una din ul- 
timele forme adică: 

ID Forma torpidă. Acesta e cea mat comună și mai clasică din 
formele şocului. 

Caracterile sale sunt: I) O resoluţie musculară complectă, aşa 
că ridicând membrele, eie cad prin propria lor greutate fără a opune 
nici o resistenţă. II) Respirația e rară, slabă, neregulată şi rece, ceia 
ce se constată puind faţa, dorsală a mâinei în dreptul gurei bolnavului. 
Alte dăţi pare a fi normală dar forte des constatăm opresiune, sus- 
pinuri scurte şi frecuente, vocea e întreruptă şi câte o dată stinsă. 
III) Bătăile cordului abia sunt apreciabile iar pulsul mâle, mic şi câte
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o dată dierot. Temperatura, merge scădând chiar până la 555. IV) Sen- 

sibilitatea, fără, să fie stinsă e însă micşorată sai pervertită,  Ast-fel 

bolnavul nu suferă de nimic, nu manifestă nici o durere, cu tâte că e 
coprins de un traumatism fârte mare. Câte o dată are sensaţiunea de 

frig şi caută să se acopere, iar alte dățise plânge de o căldură mare 

şi caută să arunce obiectele cel acoperă, spunând că se înn6că de 

căldură. V) Inteligența e mai mult ca adormită, totuşi bolnavul de şi 

<oprins de apatie, întrebat însă, brusc şi imperativ respunde corect 

la întrebări, putând chiar să dea desluşiri suficiente asupra, accidentului. 

Imediat ce se lasă, are tendenţa la somnolenţă, devine indife- 

xent de ce'l înconjoră, nu mai ştie unde se găseşte iar memoria în- 

cepe al părăsi. 

Nu face nici o mişcare spontanată; nu există însă paralisie, 
căci întrebuinţând excitaţiuni durerâse, bolnavul scâte gemete şi exer- 
cită chiar mişcări. 

Relaxarea, sfincterelor sa observat şi anunţă sfîrşitul vieti. 

Dacă la acestea mai adăogăm: paliditatea feței cu trăsăturele 

sale caracteristice, buzele albastre, nasul subţiat, ochii înfundaţi în 

orbite, strălucitori şi cu pupilele dilatate şi leneşe, răceala membrelor 

superidre şi inferidre, acoperirea întregului corp dar mai ales a frunţei 

de o sudâre rece şi viscosă; fuliginosităţile ce apar pe nările nasului 
şi buzele ce încep a se retracta lăsând dinţii şi gingiile în evidenţă, 

avem în faţa n6stră tabloul aprâpe complect al gocului cu forma, 

torpidă şi cu care bolnavul se stinge în 2, 4, 8, 24 cel mult 48 

de ore. 

III) Forma eretică nu e admisă de cât de Travers. Dinsa are 

fenomene inverse ca cea torpidă: căci în loc de o prostraţie, indife- 

renţă, calm şi apatie, bolnavul e coprius de vii suferinţe, se agită, 

strigă, sbiară, aruncă, face mişcări desordonate etc., ochii schîntee- 

tori şi pupilele contractate, puls mic, repede, fără a putea fi nu- 

rnerat. In fine simptomele se apropie de acelea ale unui delir furios, 

Socotese că acâsta nu aparţine propriu şocului ci e vorba de o 

stare diatesică specială a rănitului; probabil pâte fi vorba de un 

delir alcoolic provocat de traumatism. 

Acestea sunt simptomele generale ale şocului; iar cât priveşte 

pe cele locale dînsele formeză o stare particulară a 'plăgei numită 

stupore locală traumatică, sai dupe Pirogoft comoţiune locală, asfixie 

locală. ! 
Unii auţori fac din stupbrea locală o afecţiune cu totul işolată 

şi independentă de şoc; alţii o consecință a şocului, iar alţii în
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fine un fenomen precursor. Noi suntem pentru ultimele două opi- 

niuni. Dar ori cum ar fi, stupârea locală este caracterisată prin aceia 

că plaga e coprinsă de o anestesie forte mare, de o răceala totală şi 

de absenţa ori-cărei emoragii. De aci resultă că plaga fiind cu totul 

insensibilă, putem face ori-ce exploraţiuni fâră ca bolnavul să mani- 

festeze cea, mai mică durere, cu atât mai mult cu cât anestesia se 

pâte prelungi chiar forte departe de focarul traumatice. Fiind vorba 

de o plagă prin armă de foc, anestesia, e mai pronunţată, la orificiul 

de intrare (Fischer). Prin lipsa ori-cărei scurgeri de. sânge, muschii 

devin palizi, inerţi, flasci şi decoloraţi ca şi tegumentele, însoţite de o 

răceală glacială, cadaverică, fiind câte o dată colorate în brun de sân- 

gele epanşat. 

Diagnosticul se face: cu sincopa despre care am vorbit. Cu co- 

moţiunea cerebrală unde pe lângă comemorative avem o perdere ab- 

solută, a cunoscinței, dar respiraţia şi circulaţia, de şi lente sunt însă 

regulate, ceia ce nu avem în şoc. In comoţiunea medulară avem 

paralisia, complectă a mişcărilor şi sensibilităţei precum şi relaxarea 

sfincterelor ceia ce nu există în şoc. Cu septicemia acută diagnosticul 
e mai dificil, totuşi aci în general nu avem o scădere de tempera- 

tură de 855 ca în şoc. Cât priveşte epilepsia, emoragiile cerebrale 

şi beţia, acestea 'şi ab caracterele proprii prin cari se deosibese 

de şoc şi asupra cărora e de prisos se insistăm. 

Pronosticul cu totul grav mai ales când la cele descrise, se mai 

adaogă dificultatea in deglutiţie şi insensibilitatea, carnei, căci acestea 
ne arată leziuni grave în bulb. Ori-ce emoragie cât de mică mă- 

reşte gravitatea pronosticului. Etatea înaintată şi starea morală a in- 
dividului de desperare saii convingere că se face bine iarăsi jcă un 

rol important. In fine cu cât simptomele durează mai mult, cu atât; 

terminaţiunea fatală e mai de temut. 

Tratamentul. E aprope nul căci din o mulţime de casuri ce am 
observat n'am văqut nici unul fără terminaţiune fatală. 

Totuşi putem recurge la, posiţiunea declivă a corpului, la fric- 

ţiuni, masagiii, injecții cu ether, încălzirea corpului cu ploşti calde şi 

chiar cu băi generale, diferite stimulante saii narcotice dupe formele 
şocului. S'a propus injecții intravenâse de amoniac de Pinfold şi 
Tibbits cu scop de a se menţine fluiditatea sângelui. De asemenea s'a 
propus ergotina, stricnina, eserina, belladona in dose slabe şi repe- 
tate, cu scop de a se contracta, vasele şi a mări tensiunea sanguină, 
Singură digițala ca tinctură, dupe Wicks, în dosă de 2 grame la fie- 
cae oră, ar fi dat un resultat sigur în timp de 4 ore, scăpând viaţa 
unei parturiente.
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Cu tâtă aserţiunea lui Fischer, Hutchinson şi Vidal că în plin 

ok au făcut cu succes amputaţii de câpsă, majoritatea autorilor este 

pentru abstenţiune maj ales când temperatura e scădută la 855 sai in- 

dividul nu revine în timp de 4 sait 8 ore. Totuşi, gice Pirogoff, când 

e vorba de o deschidere a unui vas important sau sdrobire de membre, 
prin forţa lucrului am putea interveni dar fără să avem o speranţă 

de reuşit. 
III) Delirul nervos traumatic cu tâtă silinţa lui Dupuytren de 

al distinge de delirum tremens al alcoolicilor nu a reuşit, căci azi este 
bine stabilit că delirul ce se desvoltă în urma unui traumatism tot- 

dWa-una este de natură alcoolică, delir pe care l-am studiat deja. 

IV) Nevralgiile traumatice. 

Se numesc când durerea obicinuită ce însoţeşte o plagă trece 

peste limitele ordinare atât în intensitate, durată, cât şi întindere. 
Nevralgia traumatică se numeşte primitivă când apare o dată cu 

rănirea, iar secundară când se manifestă câte-va ore sai dile de la 

traumatism. Nevralgia secundară, este la rândul săi precoce când durerea, 

vine în timpul reparaţiunei plăgei, iar tardivă dacă vine după com- 

plecta, cicatrisare. Pe lângă acâsta nevralgia traumatică este locală, 

circumvecină sai la distanţă după raportul cel are cu plaga. 

In afară de cause mecanice ca legătura, secţiune necomplectă sai 

stricţiunea unui firişor nervos, presenţa unui corp strein etc. aceste 

nevralgii mat tot-Wa-una sunt sub dependinţa unei stări constituţio- 

nale a individului, ca artritism, paludism, nervosism etc, lucru ce deja 

am studiat. Iar când diatesele nu se pot invoca, atunci nevralgiele 

traumatice— mai ales cele tardive—sunt resultatul unui nevrism saii 

mai sigur a unei neviite cu mers ascendent, opiniune susţinută de 

Charcot în 1885 şi care va fi studiată a parte. 
Simptomele. Nevralgiele primitive sunt mai rari, căci în general 

nu persistă ci fac loc unei algostase. Dar când nu dispare, atunci bol- 

navul simte un fel de arsură, apăsare, înţepături, iradiaţiuni durerâse 

în plagă sait dincolo de limitele ordinare, formând zone iperestesice şi 

urmând traectul cunoscut al unui nerv. Cea mai mică atingere, miş- 

care sai contactul pieseior de pansament, provâcă adevărate crise ner- 

v6se or pot lua tipul intermitent arătându-se la ore fixe. 
Nevralgiele secondare precoce pot exista I) în focarul trau- 

matic care e singurul dureros, amorțit sai iperestesiat fără să se ob- 

serve vre-o turburare în mersul natural al plăgei, 11) în plagă, în jurul
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focarului şi chiar în locuri unde lipseşte or-ce urmă de nerv ca de 
esemplu în aputaţii de câpsă, antebraţ, etc. şi unde bolnavii se plâng 

de dureri în degeţe. Reclus cit6ză casul unui ataxic al cărui braţ, de 

şi tăiat din causa unet artrite supurate a cotului, totuşi dânsul de- 
semna pe pântecele săi, unde mai "nainte sta aplicată mâna extir- 

pată, locul ce ocupa fie-care deget, şi care acum îi provoca nişte du- 

Teri insuportabile, dureri cari ai persistat chiar după 6 luni. III-lea 
tip este când plaga singură nu e durerâsă şi n'are zonă iperestesiată. 

împrejur, dar la distanţe mai mari găsim dureri fără nică o legătură 

cu plaga. Ast-fel sunt casurile de nevralgii în lungul braţului, axilei sait 

în articulaţie în urma unei extirpări de mamele, fenomen ce se explică 

sai prin anastomosele nervâse sai prin contusiuni în casuri de căderi. 

IV-lea tip este când nevralgiile sunt generale ocupând indiferent 
or-ce membru, or-ce ţesut saii regiune. In acest cas se crede că e 
vorba de un şoc central, de o iritaţie generală a sistemului cerebro- 
spinal, iritaţie ce se transmite în tâte Girecţiile. In fine al V-lea tip 
este când durerea, există întrun punct depărtat fără ca plaga sai păr- 
țile din jurul s&ii să fie atinse; aşa, Verneui! citeză faptul unei ne- 
vralgii dentare în urma exterpărei unui cancer al buzei. 

Nevralgiele traumatice se pot însoţi de diferite contracturi mu- 
sculare conice, de convulsiuni sait invers, de inerție musculară; plaga 
ia un aspect; urât iar bolnavul e cuprins de accidente generale ca in- 

somnie, grâţă, vărsături, retenţie de urină, sudori, căldură intensă, 

etc. etc. Tot în cursul nevralgiilor Verneuil a descris erpesul traumatice 
desvoltat în jurul plăgei sai la distanţă, atribuindu-se după unit la o 
nevrită, la o acţiune reflexă or la o alteraţie a sângelui. 

Tratamentul se va, adresa, la diatesele ce se presupun a fi în 
joc; la narcotice, fer roşu şi chiar operaţiuni sângerâse pentru 'a des- 

coperi un nevrom, a deslipi un filet nervos coprins în cicatrice, a face 
elongaţiunea saii nevrotripsia etc. iar când e vorba de leziuni centrale 

or-ce tratament curativ e aprope imposibil rămăind numai cel paliativ. 

CHESTIONAR 

Consideraţii generale asupra complicaţiilor plăgilor. Complieaţii primitive. şi secundare, Sincopa. Definiţie. Caractere clinice. Sincopa mecanică şi reflexă, Sincopa prin emoragie înăuntru. Mecanism, esemple. Patogenia sincopei reflexe. 
Diferite opiniuni. Oprirea cordului prin escitaţiunea pneumogastricului. Esperien- 
tele lui Goltz, Vulpian, Brown-Seguard, Frangois Franek.—$ocul : Definiţie. Deo- 
sebirea între şoc şi sincopă. Patogenia. Opinia lui Travers cu paralisia vaso-mo- torie a vaselor intra-abdominale. Esperiențele lui Tappeiner şi Muller. Teoria lui Pischer. Teoria lui Duret. Opinia lui Delorme. Observațiile autorului. Opinia mo- dernă. Simptome. Forma insidi6să, torpidă şi eretică.—Nevralgiile traumatice, pri- mitive şi secundare, precoce şi tardive. Diferite tipuri şi forme. 

 



Ș II. COMPLICAȚII SECUNDARE 

Lectia XLIII. 

Emoragiile traumatice. 

“Domnulor, 

Or.ce plagă este însoţită de o scurgere de sânge; când însă, acestă, 

scurgere întrece limitele ordinare atât prin cantitate cât şi prin durata, 
sea, atunci pârtă numele de emoragie. Forte frecuentă în vechime, 

emoragia devenise o adevărată, panică, unul din accidentele cele mai 

înspăimântătâre pentru chirurgi cari nici nu mai cutezai a face oam- 

putaţie de frica apariţiunei sale; astădi însă, graţie mijlocelor perfec- 

ţionate de emostasă precum şi a întinderei antisepsiei, emoragia, trau- 

matică, este pe punctul de a dispare. 

In general se gice că emoragia este primitivă când apare imediat 

în urma unei plăgi, iar secundară când vine mai târzii. 

Mac Lead numeşte emoragăi primitive acelea, cari apar în primele 

24. ore; intermediare acelea, ce vin înainte de a decea, di, iar secundare 

acelea, ce vin după dece dile. Astădi lucrurile se explică pe nişte baze 

mult mai ştiinţifice datorite cercetărilor prof. Verneuil. 

Să ne închipuim un vas arterial deschis. Aci scurgerea de sânge 

e imediată iar emoragia primitivă, ce nu se va opri de cât sai prin 

intervenţiunea n6stră directă — aplicând o pensă or un fir delegătură — 

sau întrun mod spontanat, natural. Să presupunem că emoragia pri- 

mitivă s'a oprit prin unul din aceste mijl6ce. In casul acesta, a în- 

tervenit formațiunea unui coagul sanguin de forma unui con în inte- 

riorul luminei vasului, coagul a cărui bază e îndreptată către periferie 

iar verful înaint6ză spre centru până la o înălţime variabilă putând 

atinge chiar origina unei colaterale importante. Acest coagul care umple 

complect cavitatea vasului, se opunea or-ce scurgere sanguină; dânsul 

însă fiind la început mle şi friabil, emostasa nu e de cât provisorie 

iar nu definitivă.
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Daca dar în acâstă peri6dă intervine o causă 6re-care precum de 
esemplu o explorare a plăgei, deranjarea unui pansament, o mişcare 
bruscă, din partea bolnavului, un acces de tuse, un strănut saii o emo- 
ţiune morală vie capabilă de a provoca o impulsiune mai puternică, 
undei sanguine, acesta va distruge saii va, deslipi acel coagul mâle şi 
friabil, vasul va, rămâne deschis iar sângele va începe să curgă, ceia-ce 
va forma, o emoragie secundară precoce. 

Să presupunem însă că coagolul din mâle şi friabil a devenit mai 
tare, mai fribrinos, cu alte :cuvinte s'a organisat, şi cu dânsul buzele 
vasului secţionat sai apropiat şi s'aii reunit în mod perfect, atunci 
oblițeraţiunea vasului e bine asigurată iar emostasa este definitvă. Dar 
daca în acâstă peri6dă dintr'o causă Gre-care se produce o ulceraţiune 
a păreţilor vasului sai a coagulului obliterator, atunci iarăşi vom avea 
0 scurgere sanguină, purtând însă numele de emoragie secundară tardivă. 

Deci vom dice că emoragia primitivă este câna scurgerea sanguină 
urmâză imediat o plagă; secundară precoce când vine după ce emos- 

„tasa, provisorie fușese asigurată ; iar secundară tardivă când vine în 
urma, emostasei definitive, şi acâsta, fără să fi intervenit o nouă sec- 
țiune saii diereză a vasului. 

Etiologia. I) Fmoragiile primitive provin Gin cause multiple. Cu 
cât instrumentul va fi mai tăios iar secţiunea, vasului mai transver- 
sală şi complectă, cu atât emoragia va fi mai mare. Iarăşi regiunea 
anatomică şi raporturile vaselor cu aponevrosele j6că, un rol fârte im- 
portant, căci după secţiune vasul r&măind deschis sângele va curge în 
totă libertatea: ast-fel avem în operaţiile pe gât, regiunea claviculară, 
gambă etc. Dar în special operaţiunile pe scrot predispun în mod sin- 
guiar la emorogii, prin intervențiunea muschiului dartos care retrac- 
tându-se ascunde momentan or-ce scurgere sanguină. Imediat însă fi- 
brele musculare lise ale acestui muschiti relaxându-se, scurgerea rea- 
pare putându-se termina printr'o emoragie primitivă chiar mortală, 
fapt asupra căruia, atenţiunea, a fost atrasă de Tillaux. 

Unele anumite organe şi ţesuturi ca, limba, colul uterului, re- 
giunea anală, corpii cavernoşi, bulbul uretrei, extremităţile spongi6se 
ale Gselor, țesuturile congestionate şi cronic inflamate ete. predispun 
la emoragii primitive. 

Starea ateromatosă a arterelor ca, şi inflamaţia, şi ilataţia vari- 
c6să a venelor, dai loc la emoragii din causă că fibrele musculare fiind 
degenerate şi. atrofiate vasele nu se mai pot nici retracta, nici contracta, 
ci rămân deschise, de unde scurgere de sânge. 

Nu mai puţin rol jâcă diferitele alteraţiuni ale lichidului sanguin cari fac ca emostasa să devie imposibilă cu tote mijlâcele cunoscute ;
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acesta, constitue ceia ce vechii autori numiai: predisposiţie emoragică, 
saii emofilie dar care adi se explică prin existenţa b6lelor diatesice de 
care bolnavul e stăpânit. Ast-fel avem leucemia, scorbutul, purpura, 
b6lele ficatului, alcoolismul, paludismul ete. cari după cum am vădut 
nu se caracteriză de cât prin predisposiţia lor la emoragie. 

În ceia ce priveşte emoragiele în urma iraumatismelor, acestea, 
variază după felul şi natura corpurilor vulneranţi : arsurile, congelaţiile, 
plăgile contuse, prin smulgere, cele prin armă de foc în general sunt 
uscate; pe când înţepăturile, tăeturile etc. se însoțesc de scurgeri 
mai mult sai mai puţin abondente de sânge. 

In fine trebue să menţionăm unele emoragii primitive cari apar 
în afară de or-ce esplicaţiune posibilă, şi tocmai pentru acest cuvânt 
sai pus sub rubrica r&i definită şi neînţel6să, numită, emoragie eredi- 
tară. In acâstă privinţă sunt observaţii fârte curi6se ce se găsesc de- 
scrise într'o tesă de concurs a lui Sanson despre emoragiile traumatice 
şi reproduse în compendium de chirurgie. 

Femeia Smith transmise la, toţi descendenţii masculi o ast-fel de 
disposiţie la emoragii în cât nu numat simple sgârieturi ai putut de- 
termina perderi de sânge considerabile sai mortale, dar încă vindecarea, 

acestor plăgi nici o dată nu s'a putut obţine în mod durabil la mem- 
brii acestei familii. S'a v&dut cicatricea rupându-se după câte-va dile 
iar emoragia reproducându-se şi devenind mortală. 

Un individ Apleton după ce a suferit în mai multe rânduri de 
emoragii grave, a murit în cele din urmă deo dublă emoragie ; una pe 
canalul uretral iar alta provenind dintr'o escoriaţiune a şolduiui. 
Acest, om a avut 17 nepoți şi strănepoți şi toţi aii suferit de emoragii 
sponanate; iar cinci din ei at murit de emoragie în urma celor mai 

neînsemnate răni. 

Krimer spune că a, cunoscut o familie în care toţi descendenţii 

masculi în timp de 4 generaţiuni ai murit de emoragie. 

O altă familie Glambe oferă aceiaşi prerogativă nenorocită din 
partea copiilor masculi. Cel mai mare copil în etate de 9 ani, a murit 

de o emoragie din causa unei ventuse scarificate; cel mai tânăr— de 

6 ani—a murit tot de emoragie din causa unei lovituri pe tâmplă de 

un corp tare şi tăios; un al treilea copil în urma aplicărei a două li- 

pitori a avut o emoragie ce nu sa putut opri două dile. 
In fine se. cit6ză observaţiunea unui om de 41 de ani din ser- 

viciul lui Lisfrane care în urma unei forte uşâre contusiuni a căpătat 

o tumoră sanguină considerabilă cu fenomene de lipotimie. Acest om 

în copilăria sea a fost coprins de forte dese epistaxe până la sincopă ; 

mai târziii scurgeri de sânge prin gingii, apoi ematurie. Un bunic al
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săi a murit; de emoragie, iar un unchii tot de emoragie în urma sc6- 

terei unui dinte. Din 17 fraţi împreună cu surori, 14 ai murit de 

mică înecaţi în sânge, după declaraţia mamei. O soră a murit de o 

emoragie vulvară ; un frate de 9 ani în urma unei lovituri pe cap, iar 

un altul în etate de 17 ani, căpătând o mică rană pe gambă a avut 

o emoragie așa de opiniatră în cât s'a recurs la legătura, arterei cru- 

rale şi totuşi a murit tot de o emoragie consecutivă. 
Tote aceste casuri sunt grei de esplicat or-care ar fi teoria şi 

ipotesa ce sar invoca. Probabil însă că e vorba de unele stări diate- 

sice speciale şi intervenţiurie microbienă. 

II) Emoragiile secundare. Cele precoce având să învingă un ob- 

stacol puţin serios—de Gre-ce coagolul ce asigură emostasa provizorie 

am vădut că e mâle, friabil şi fără aderenţe—se pot produce destul 
de uşor. Şi în adevtr, este de ajuns după cum am arătat, că un acces 
de tuse, de vărsătură, o deranjare de pansament sati o emoţiune mo- 

rală vie să determine o creştere a tensiunei arteriale prin care sân- 
gele împins mai cu putere să rupă saii să deslipâscă coagulul mâle şi 
friabil, să distrugă emostasa, provisorie iar sângele să iasă din vase 
formând emoragia secundară precoce. Aci fenomenul este produs prin 
contracţiunile violente ale cordului împrimănd sângelui o forţă de pro- 
pulsiune mai mare, şi deci emoragia vine prin capătul central al ar- 
terei devisate. Dar tot acelaş fenomen pote să ia naştere şi prin cel 
alt cap periferic al arteriei, mai ales când e vorba de vase mari ca fe- 
morala, subelaviera, axilara etc. căci în acest cas coagolul capătului 
periferic este adesea insuficient pentru a putea, resista unei presiuni 
sanguine determinată prin restabilirea circulației colaterale. De aceia. 
pentru a fi cu totul siguri contra emoragiei secundare precoce trebue, 
dice Roux, Gutrie şi Le Fort, să facem legătura ambelor capete a ar- 
terei divisate. 

Emoragiile ven6se sunt mult mai rart aşa că nici nu se aplică le- 
gături asupra lor, din causă pe de o parte că sângele are un mers de 
jos în sus, iar pe de alta că aceste vase aii valvule în interiorul lor 
ce se opun la eşirea. sângelui. Cu tâte acestea sunt unele vene și în 
special cele de un calibru mai mare, cari fiind lipsite de valvule, sân- 
geie se înfluenţeză de eforturile de tuse sai alte accese şi deci pote 
eşi afară din vase; Și pentru a înlătura, nişte asemenea emoragii se 
recomandă a, se aplica legături pe venele gâtului, axilei şi chiar pe 
vena, femorală în casuri de amputaţia câpsei. 

In afară de aceste condițiuni anatomice speciale, emoragiile se- 
cundare precoce recunosc aceleaşi cause ca și emoragiile primitive de- 
spre cari am vorbit.
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Emoragiile secundare tardive sunt, de sigur cele mai importante; 

şi de Gre-ce dânsele resultă din insuficiența saii distrugerea emostasei 

definitive, să ne oprim puţin asupra acestui din urmă fenomen. 
După unii autori ca Ollier, Ch. Robin şi Pouchet emostasa defi- 

nitivă se produce graţie reunirei prin prima intenţie a marginelor plăgei 
vasculare, lucru la care contribue mai ales tunica medie care retrac- 

tându-se determină un contact perfect a, celor ouă buze a soluţiunei 
de continuitate, în urma, căria lipirea sati mai bine dis reunirea per 

primam se obţine în modul cel mai uşor. 

După alţi autori, emostasa definitivă se face prin reunirea secun- 

dară. Mai întâi se formeză un coagul care astupă deschiderea vasului, 
şi în urmă, prin transformaţiunile sale ulteridre acest coagul contrac- 

t6ză aderenţe cu fundul de sac ce formeză capătul arterei devisate, se 

ridică, din ce în ce mai sus şi ast-fel se produce şi se asigură emos- 

tasa definitivă. 
Autorii Germani admit că coagolul se organizâză prin anastomosa 

globulelor albe ce ar intra în comunicaţiune unele cu altele precum 

şi cu elementele anatomice vecine. 
Ranvier susţine că se produce mai întâiii o endarterită care de- 

terminând formațiunea de muguri cărnoşi vegetanți străbat coagolul, 

se fuzioneză, se organizeză şi constitue ast-fel o obliteraţiune com- 

plectă. In resumat, după Ranvier, la a căruia teorie trebue să aderăm 

şi noi, există mai întâiii formațiunea unui coagul, apoi endarterita, re- 
sorpţia, coagolului de mugurii cărnoşi, lipirea păreţilor arterei şi obli- 

teraţiunea, definitivă. 
Mecanismul emoragiilor tardive constă în acâsta: sai că emostasa, 

definitivă e împedicată în mersul săi natural, saii că dEnsa de şi efec- 

tuată în mod regulat totuşi la un moment dat coagolul şi cicatricea 
se distrug, iar cu d6nsele or-ce obstacol la efusiunea sângelui. Primul 

cas resultă din ramolirea gangren6să a vasului lezat; iar al doilea din 

intervenirea fenomenelor inflamatorii şi de supuraţie a plăgei. 

Când de esempliu voind a aplica o legătură pe o arteră, mergem 

cu denudaţiunea vasului prea departe, atunci un mare teritorii e lipsit 

de vasa vasorum, şi acestă porţiune de arteră ne mai fiind hrănită se 

va ramoli, se va gangrena şi deci emostasa definitivă se va face cu 

fârte multă greutate saii chiar de loc. Tot prin acelaş mecanism vor 

lucra: arsurile profunde, plăgile contuse prin armă de foc, causticele 

chimice ete. cari pe rând vor determina porţiuni de arteră ce va, tre- 

bui să se sfaceleze după un timp mai mult sai mai puţin lung. 

Dar causa cea mai frecuentă a emoragiilor secundare este infla- 

maţia şi supuraţia plăgei maj ales când e de natură septică, căci în
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asemenea, casuri vasele plutind în puroii, provâcă o ramolire a coa- 

golului şi o ulceraţiune a păretelui vascular situată fie pe extremi- 

tatea, sa, devisată când ulceraţia se numeşte terminală, fie pe un punct 

al traectului vascular — uicerație laterală. 
Operaţiile pe limbă, rect, vagin, etc. erai des supuse la emoragii 

secundare tot din causă de sebticemie, şi probă e că adi cu mijl6- 

cele antiseptice locale şi generale aceste emoragii aprâpe ai dispărut, 

Simptome, Emoragiile se împart în 3 caţegorii cu totul naturale: 

arteriale, ven6se şi capilare, având fie-care caracterele lor particulare, 
astfel: 

FEmoragiile arteriale daă un sânge roşu deschis a, căruia scurgere 

este sacadată, intermitentă, corespunzând cu sistola cardiacă. Dacă 

comprimăm artera între cord şi plagă, emoragia se opreşte saii se 

micşoreză; pe când ori-ce compresiune între plagă şi extremitate o lasă 

intactă saii o exager6ză. Cu tote acestea, dacă circulaţia e slăbită sait 

chiar suspendată ca în sincopă or anestesia cloroformică, sângele în 

loc de a fi roşu e negru din causa ematosei care e incomplectă. Iarăşi 

când focarul traumatic e profund şi cu traectul sinuos necomunicând cu 

exteriorul de cât printrun orificii forte strîmpt al pielei, sângele ar- 

terial înceteză, de a mai fi provăgut de acele mişcări sucadate, ci se 
respândeşte cu încetul în țesutul celular unde formeză o tumoră san- 
guină, constituind un anevrism difus primitiv. In fine când există largi 

anastomose către capul periferic, emoragia încă continuă cu tâtă com- 
presiunea între plagă şi cord. Ast-fel se întâmplă cu deschiderea ar- 
terei radiale care din causa, anastomoselor cu artera cubitală, emoragia 

va continua, prin capătul periferic al radialei, desfidând ori-ce compre- 

siune a capătului superior. | 
Fmoragia venosă are un sânge de o culdre închisă, de un roşu 

negru ; dânsul se scurge nu prin sacade ci în masă, prelingându-se; 

or-ce compresiune între plagă şi extremităţi, adică capilare, opreşte 

emoragia, pe când din contra compresiuni între plagă şi cord o mă- 
reşte, opuindu-se la cursul normal al sângelui. Cu tote acestea, când 
vasele capilare sunt mult dilatate iar circulaţia uş6ră şi repede, sân 
gele venos pste fi roşu ca, şi cel arterial; apoi câna o venă se află 
aşezată direct d'asupra sai în vecinătatea unei arterii precum e de 
exemplu vena, basilică cu artera umerală la plica, cotului, atunci sân- 
gele venos nu mai curge prelingându-se şi în masă, dar cu sacade 
întocmai ca, cel arterial, graţie impulsiunelor ce'i sunt comunicate de 
artera subjacentă. Acelaş fenomen constatăm în regiunile cronic infla- 
mate şi unde există, aponevrose întinse şi resistente, ca de exemplu 
Va gambă.. Şi în mai multe renduri când am avut a trata ulcerele cro-
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nice prin peritomie saii circonvalaţie, am fost surprins după ce am 
secţionat aponevrosa, văzând sângele venos curgând în mod aşa de 

sacadat, în cât sar fi credut că era vorba de deschiderea unet arterii. 

In ceia ce priveşte oprirea sângelui prin compresiunea între 

plagă şi extremitate, acâsta nu suferă, putem zice, absolut nici o 

excepţie, căci chiar daca am admite existenţa de anastonose ven6se 

cu capătul superior, sângele nu pâte eşi pe aci din causa presenței 

valvulelor ce se află în interiorul vasului şi cari nu permite sângelui 
a eşi afară, 

Fimoragiile capilare ce dai un sânge mai puţin roşu ca cel arte- 

rial şi ceva mai deschis ca cel venos, şi cari se scurg tot-dauna pre- 

lingându-se, in masă, sunt mult mai puţin importante ca fiind de o 
scurgere mediocră. Totuşi când plăgile se fac în țesuturi cronic infla- 

mate or congestionate, în flegmâne acute, în organe forte vasculare 

ca limba, colul uterului, anusul, saii când nervii vasomotori sunt pa- 

ralisaţi ca în urma unei aplicări prelungite a bandei lui Esmarch, atunci 

emoragiile capilare pot deveni abondente şi fârte îngrijitâre mai ales 

când vom avea a face şi cu un individ stăpânit de o b6lă diatesică, 
ce predispune la scurgeri de sânge. 

Dar pe lângă aceste trei clase de emoragii, mai avem încă o 

emoragie numită neo-capilară. Densa provine din vasele de neo-for- 

maţiune ce se desvoltă în mugurii cărnoşi şi cari având pereţi forte 
subţiri se rup la cel mai mic obstacol saii creştere în tensiunea san- 

guină. Şi de Gre-ce dânsa este provocată de diferitele stări constitu- 
tionale ale indivizilor, Verneuil o numeşte emoragie medicală a plă- 

gilor. Billroth îi dă numele de emoragie parenchimatosă, din causă că 

dânsa nu provine dintr'un anumit vas ci apare la suprafaţa unui organ 

în momentul unei complicaţiuni septice precum de ex. în casul de o 

amputaţie Gre-care. Pe de altă parte mugurii cărnoşi ce conţin aceste 

vase fiind străbătuţi de leucocite ce ies din vase, formeză un fel de 
masă ciuruită, de pori timporari cari transformă vasul întrun fel de 

canal poros pe unde sângele pâte eşi cu înlesnire. Intr'adevăr, după 

ce leucocitele ai eşit, găurele sati stomatele ce ai determinat, nu se 

închid imediat, ast-fel că cele-V'alte elemente al6 sângelui precum 

“ematiile şi plasma pot eşi tot prin acele orificiuri minuscule şi tim- 

porare, fapt care a făcut pe Renaut să, dea, numirea, acestei scurgeri 

de emoragie diapedetică, iar pe Reclus de emoragie electivă din causă 

că sângele nu ese de o dată în masă ca în urma unei ruperi vascu- 

lare ci suferă Gre-cari modificaţiuni, eşind mai întâii globulele albe, pe 

urmă plasma şi în urmă de tot ematiile sai globulele roşii. 

Simptomele generale câte o dată lipsesc, emoragia apărând în
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mod brusc ; altă dată însă constatăm o durere violentă în nivelul ranei 

iradiindu-se pe traectul cunoscut al unor nervi mai ales la paludici. 

Ridicarea temperaturei şi o stare de slăbiciune cu frison, puls slab, 

frecuent şi cefalalgie, sunt semnele cele mai constante ce ne anunţă, 

o emoragie. lar când scurgerea de sânge e prea mare, atunci avem 

tendinţa, la sincopă, gr6ţă, vărsături, răcela extremităților, mişcările 

respiratorii scurte şi precipitate, puls slâb, temperatura scădută, sudori 

reci pe frunte, pept şi palmele mâinilor, decoloraţiunea pielei, ameţelă, 

vijiituri de urechi, convulsiuni, etc., când individul p6te să moră în 

sincopă, comă sai delir. Resultatul acestor emoragii este producţiunea, 

unei anemii acute sati cronice a căror descriere intră mai mult în stu- 

diul medicinei interne sau anatomiei patologice speciale. 

Tratamentul va consta în legătura vasului în plagă daca e po- 

sibil sai în compresiuni, cauterisări, irigaţiuni reci or calde la, 50— 609 

fiind vorba de emoragii capilare, la care vom adăoga şi tratamentul 

medical al diateselor precum şi combaterea, diferitelor complicaţii ca 

sincopa, delirul saii fenomenele septicemice. 

Trombosele şi emboiiile ven6se şi gres6se vor fi mai lesne stu- 

diate când vom trata despre afecţiunele venelor cu cari ai forte mare 

legătură. De alt-fel cestiunea acesta, deja o mai cunâştem in lecţiile 

.anteri6re. 

CHESTIONAR 

Emoragiile traumatice. Definiţie. Deviziunea în primitive, secundare precoce 

şi tardive. Diateza emoragică. 

Mecanismul emostasei provisorie şi definitive. 
, Opinia lui Robin, autorii germani şi Ranvier. Mecanismul emoragiilor tar- 

dive. Simptome. Emoragii arteriale, vendse şi capilare. Emoragie medicală a plă- 

gilor, neocapilară, diapedetică sau electivă, Simptome. Tratamentul.



  

DESPRE SEPTICEMIA CHIRURGICALĂ 

Lecţia ALIV. 

Domnilor, 

Se înţelege prin septicemie t6te complicaţiunile febrile ale plăgilor 

complicajii ce resuită din alteraţiunea sângelui în urma absorpţiunei 

materiilor septice sai putride ce se află la suprafaţa plăgilor. 

"Deja Hippocrate, Calmer, A. Par6, Boerrhaave, Haller 1766 Boyer 

Şi Velpeau, susţinură că principala causă a, accidentelor traumatice 

este sirăbaterea în sânge a puroiului alterat; saii or cărei materii 
în putrefacție „nihil potentius humores nostros corrumpit quam ipsa 

putrilago“. 

„Dar ondrea fu a lui Gaspard din St. Etienne, care în 1822, prin 
calea experimentală a demonstrat că febrele putride şi în special sep 

ticemia, resultă din resorpţiunea otrăvurilor septice conţinute fie în 
puroiii, fie în materiile animale ajunse în stare de putrefacție. Acest 

autor făcând injecţiuni de puroiii putred şi apă stricată în vena jugu- 
lară, precum şi injecţiuni în cavitățile serâse şi țesutul celular la câini, 

a probat că tâte animalele aii murit în mai puţin ca 24 ore; că mârtea 

era mai repede iar accidentele mai violente după doza de materie pu- 
tridă introdusă în organism. 

Billroth şi O. Weber confirmară prin experienţele lor că ridicarea 

de temperatură ce se observă în septicemii şi care pâte să atingă 40 
şi 410 cu o durată de mai multe gile, nu se datoreşte de cât străba- 

terei în sânge, fie direct fie prin mijlocul limfaticelor, a substanţelor 

putrede şi în special al puroiului alterat. 

Guerin, în 1865, susţinu aceiaşi idee, că septicemia nu este de 

cât absorpţiunea prin plăgi a principiilor delotere fabricate în puroiti 

şi a lichidelor secretate şi conrupte de influenţa aerului. De aci şi 
met6da, sa de incisiuni subcutanate şi oclusia pneumatică a plăgilor.
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Pentru Maisonneuve, febrele chirurgicale erai resultatul unei otră- 

viri datorite introducerei în torentul circulator a unei substanţe toxice 

produsă de organismul însuşi. După acest autor, sângele, limfa, şi tâte 

cele-l'alte lichide vii expuse la aer liber şi în contact cu corpi deleteri, 

îşi perd imediat, vitalitatea, se descompun, devin septice şi intrând în 

organism străbat în torentul circulator, altereză sângele, îi turbură 

funcțiunile şi infiltrându-se în elementele cele mai intime ale economiei 
distruge organismul. De aci principiul de a recurge la mijlâce antisep- 
tice şi la o bună emostasă, pentru a ne opune or cărei absorbțiuni 

putride, principii ce formâză baza chirurgiei moderne. 
Hueter, în 1869, deosibeşte două feluri de septicemie: una în 

care focarul putred e separat, de bolnav, iar alta când acest focar ţine 
de bolnav. 

Prima se numeşte septicemie eterochtonă, iar a oua autochtonă, 
In prima formă căile de absorpţie sunt aparatul respirator şi 

digestiv prin cari praful din atmosferă ca, şi gazele împregnate de 
microbi străbat în organism. In casul al doilea focarul face corp cu 
organismul şi resultă în prima linie din mortea ţesuturilor vii prin 
întreruperea, circulaţiei când capătă calităţi septice. Acestă otravă când 
e în stare moleculară, de fermenţă organisaţi ete. microbii străbat prin 
porii vaselor întocmai ca globulele albe în virtutea diapedesei lui 
Conheim. Altă dată, dânsa, străbate în organism îmbibând trombusurile 
vasculare şi atunci, saii trec prin el ca printr'un burete, sait că 
trombusul deslipindu-se şi intrând în torentul circulator, duce cu el 
molecula otrăvită in intimitatea, economiei: Cânâ otrava în loc dea fî 
solidă, e lichidă şi disolvată, atunci absorpţiunea, se face în mod forte 
simplu prin vasele limfatice. | 

Presiunea încă favoris6ză, în mod considerabil absorpţiunea, otrăvei 
septice; de aceia osteomielitele sunt fârte pericolâse prin faptul închi- 
derei şi compresiunei produsului otrăvitor în canalul mădular al 6selor, 
pe când focarele purulente şi putride dar larg deschise sunt mult mai 
inocente. 

Până aci conclusiunea ce putem trage este că atât septicemia, 
experimentală cât şi cea spontanată ivită pe om se datoreşte unei 
intoxicaţiuni. 

Remânea însă a se şti care e natura acestui agent saii otravă 
septică ? Unii aii susţinut că e un corp chimic mineral saii organic, 
solubil şi cu o composiţie aprope definită ; iar alţii că e un corp or- 
ganisat, viii, cu putere de a se reproduce şi multiplica în lichidele 
afiate în putrefacție, de aci 2 teorii: cea chimică şi cea a germilor.
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1) Teoria chimică. Mai mulţi autori ca Gaspard, Bonnet şi De- 
lore, prin diferite experienţe stabiliseră că agentul septicemie este 
resultatul diferitelor gaze sai compuşi chimici ce nasc în urma, descom- 
posiţiunei şi putrefacţiei substanţelor animale şi vegetale. Dar mai cu 
deosebire se incrimina amoniacul, sulfidratul de amoniac, acidul idro- 
cianic, etc. etc. Gueterbock, susţinu că acel principiti e un corp or- 
ganie, un fel de alcoloid, un principii activ al puroiului pe care îl 
numi piină. Dar tâte aceste credințe pe rând susţinute şi combătute, 
astădi au dispărut, 

Panum, în 1855, susţinu că otrava, septică este tot un alcoloid 
complex şi compus din o mulţime de alte elemente toxice (ca şi opiul 
ce e un compus de mai mulţi alcoloizi) dar acest alcoloid nu e resul- 
tatul descompunerei complecte a materielor albuminoide, ci din contra, 
se găseşte în apogeul săi de desvoltare tocmai la începutul putrefac- 
ției adică atunci când produsele amoniacale încă nu aă luat naştere. 
Şi în adevăr Panum, prin filtraţie, ebuliţie şi o serie de alte trata- 
mente prin alcool, a reuşit să, isoleze această otravă septică şi putridă 
dându-o ca un corp stabil, fix şi nevolatil. Şi ca probă că acâstă, 
substanță, e singură capabilă de a produce septicemia, e că injecţiuni 
cu carbonat de amoniac, sulfidratul de amoniac, leucina, tirosina, etc. 
singure n'aii produs nici un efect. De asemenea soluţiunile putrefiate 
de sânge, de carne macerată, țesutul celular şi chiar excrementele 
ali fost iarăşi fără efect; pe când injecţiunea simplă de extract sati 

otravă putridă isolată de dânsul, tot-d'auna a produs infecția septică, 

a căria, energie nu o egaleză de cât veninul şerpilor, curara şi alţi 
alcaloizi vegetali. 

Cu t6te acestea 0. Weber reia experienţele predecesorilor şi ajunge 
la, conclusia că dintre t6te produsele de putrefacție singurul sufidratul 
de amoniac este cel mai otrăvitor, căci cu 8 grame din acestă sub- 

stanţă la sigur se pâte omoră un câine. Şi dânsul conchide că tâte 
cele-l'alte substanţe şi chiar extractul lui Panum nu datoresce pro- 
prietăţile lor toxice de cât acestui compus chimic ; şi resultatele nega- 
tive resultă tocmai din aceia că nu tâte lichidele conţin acid sulfidric, 
şi iarăşi acest corp nu tot-d'auna are o eficacitate constantă, fiind 

supus la o variaţiune ce depinde de condiţii încă, necunoscute. 

Frese în 1866, susţine că otrava septică nu pâte fi de natură 
albumin6să de Gre-ce scoțând albumina din puroiii prin ferbere saii 

defibrinare prin batagiii nu se ridică nici de cum proprietatea, septică. 
In fine Muller, în 1867, susţine că sărurile de potasă imprimă lichi- 
delor putride proprietăţile septice; iar Klebs, în 1868, bazându-se că 

puroiul tratat cu tinctură de gaiac dă o vie culdre albastră identică cu 

35,809. — Pat. chirurg. Dr. Î, Hiriac, 31
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aceia, ce produce ozonul, emise ideia că acesta. (ozonul) formeză prin- 

cipiul pirogen al puroiului. 
In 1868, Bergman, din Berlin şi Schmiedeberg, introduce în ști- 

inţă cuvântul de sepsină, susținut cu multă căldură în Franţa de 
Verneuil. Acest principii nu este un corp albuminos şi nu residă în 

părţile moleculare și insolubile a substanţelor organice putrefiate, 

ci în părţile sale lichide şi solubile. Şi iată procedeul lui Bergman 

pentru a obţine acest produs: materiele organice putrefiate, tură 

tratate prin soluţiuni de alcool absolut şi eter, determinând un pre- 

cipitat voluminos, conţinând tâte organismele vii. Dupe acâsta a re- 

petat îiltraţiunea mai mult ca 20 de ori pânâ ce a obţinut un lichid 

clar, numit sepsină; încăldeşte apoi la 1000 în timp de 8 ore, 

şi în urmă injectând la câini saii epuri a produs tâte fenomenele 
septicemice. 

Zuelzer, în 1869, pretinse a fi descoperit un noii alcaloid ne- 

numit dar deosebit de sepsină şi aprope identic cu atropina şi hio- 
sciamina. 

In fine în 1887, Armand Gautier în Franţa şi Selmi în Italia, 
reuşiră să obţie duoi alcaloidi numiţi ptomaine şi leucomaine. Primele 
provin din materiele organice în putrefacţiune, iar secundele din orga- 
nismul vii sănătos saii bolnav. Ambele aceste corpuri compuse din 
CSH*3AZ502, când străbat în economie produc turburări - giave şi de 
natură variată ca : dilataţia şi neregularitatea, pupilelor urmată imediat 
de contracție; slăbirea repede şi neregularitate în pulsaţiile cardiace, 
perderea, contractilităţei musculare, convulsiuni şi morte cu cordul 
în sistolă, 

Brieger a găsit şi alte extracte în putrefacție ca: colina, neuri- 
dina, cadaverina, putrescina, sepsina, midaleina, ce apar mai târzii şi 
sunt cele mai toxice. 

Aplicaţiunea ptomainelor în patologia umană nu'şi găseşte locul 
de cât în casul de ingestiune de cărnuri putrefiate ca de exemplu 
v6naturi şi alte conserve fezandate şi brânzeturi fermentate. Iar în 
ceia ce priveşte leucomainele, Bouchard le datoreşte ca produse de 
desasimilaţiune a, organismelor vegetale şi în special de ciuperci mi- 
croscopice. Gautier însă, vorbind despre desvoltarea leucomainelor 
şusţine că animalele superidre sunt anaerobe într'o mare propor- 
iune, adică că 1/5 din desasimilaţiunile nâstre se produc în ţesuturi 
fără concursul oxigenului exterior, aceste țesuturi trăind ca şi fermenţii 
anaerobi sai putrizi. Prin urmare, adaugă Gautier, celulele animale 
pot fi comparabile prin acţiunea, lor asupra materii] , or organice cu bac- 
teriile, şi proba este că în produsele de desasimilaţiune a celulelor,
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găsim acelşi substanţe ca şi în produsele fermentaţiunei putride ana- 
erobice a albuminoidelor : leucina, tirosina, xantina, etc. identici cu 
alcoloidii toxici, se găsesc în urină, salivă, muşchi, sânge, etc. 

Tote aceste otrăvuri sunt fârte oxidabile, aşa că dacă starea 

fisiologică e bună, dânsele se ard şi nu mai găsim în starea normală 

de cât o fârte mică proporţiune în excreţiuni şi în special în urină. 
Când însă funcțiunile de ematosă nu se mai îndeplinesc în mod regulat, 

tâte aceste substanţe arse în mod incomplect; şi fiind de aceiaşi natură 
cu leucomainele saii asemănânâu-li-se în cel mai înalt grad, se acumu- 

i6ză în organism şi produc turburări morbide. 

Acâsta este teoria cea mai puternică căci cestiunea se pune ast-fel: 

Mierobii sunt cari luer6ză asupra organismului, sai produsele lor de 
desasimilaţiune ? 

Este incontestabil că elementele ţesuturilor n6stre pot lucra ca 

şi microbii, dând naştere la produse toxice; deci putem admite că 

unele infecţiuni nu sunt eteroctone, adică causate de microbi veniţi 
din afară. Singura, deosebire ar fi că acţiunea acestor oirăvuri se deo- 
sibeşte de aceia a microbilor prin aceia că dânsa oferă o intensitate 
proporţională cu cantitatea de otravă, că accidentele isbucnesc imediat 
şi fără cea mai mică urmă de incubaţiune, lucruri ce sunt cu desă- 
verşire inverse când e vorba de b6le cu natură microbienă, 

2) Teoria germilor Dupe acestă teorie tâte fermentaţiile ca şi 

consecinţele funeste ale bâlelor infecţi6se, se datoresc acţiunei unor 
fiinţe infinit de mici, unor fiinţe organisate, numite microbi. 

Părintele acestei teorii este Pasteur, care în 1861 a arătat că 

atât fermentația cât şi origina tutulor bâlelor infecţi6se nu se dato- 
rege de cât străbaterei în organism a acestor fiinţe microscopice — 
microbi. 

O dată semnalul dat, noile descoperiri şi cercetări se făcură pe 

o scară forte întinsă, ast-fei că sa ajuns la conclusia că nu există, 

bâlă fără existenţa prealabilă de microbi. 

Cestiunea acâsta (de microbi) fiind deja destul de larg studiată 

în tratate speciale printre cari în prima linie v8 recomand opera D-lui 

profesor Babeş, trecem peste dânsa, reamintind numai că forma cea 

mai simplă sub care ni se presintă un microb este aceia a unui 

punct celular numit micrococ; când se unesc duoi la un loc constitue 

un diplococ ; când formâză lanţuri se numesc streptococi, iar când iaii 

forma unei grape sai ciorchine se chiamă, stafilococi. Până aci microbul 

*si-a păstrat caracterul săi celular. 

Intr'un grad însă mai înaintat de evoluțiune, acest caracțer se 

perde. Ast-fel când dânsul se lungeşte luând o formă cilindrică cu ambele
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extremităţi rotunjite formsză bastonage şi de o lungime forte varia- 
bilă. Cele mai subţiri din aceste bastonaşe se numesc bacteră iar cele 
mai grâse daci. 

Altă dată' microbi iai un aspect încolăcit ca o spirală, îna- 
intând întocmai ca un şurup, pentru care S'aii şi numit spirilum. 
Aceste trei tipuri principale a făcut pe de Bary să emită o idee forte 
ingeni6să, că în afacere de microbi este vorba deo bilă de biliard, de 
un creion şi un tirbuşon (burghiă). 

Cu tâte că în teză generală formele microbilor nu constitue partea, 
cea mai esenţială a lor, totuşi experiențele şi clinica ai demonstrat 
că malignitatea, accidentelor inflamatorii ar fi în legătură cu acestă, 
desvoltare a microbilor. Aşa că cei mat puţin periculoși ar fi micro- 
cocii; pe când bacteriile, bacilii şi spirilii sar bucura, de o putere dele- 
teră mult mai mare. In adevăr, abcesele, flegmânele circonscrite şi în 
genere or ce supuraţie benignă se datorese micrococilor; pe când tu: 
berculosa,. pustula malignă, flegmonul difus, difteria, şi acele redutabile 
accidente septicemice, se datorese presenţei bacteriilor şi bacililor. Dar 
tote aceste lucruri le vom vedea în studiul fie-cărei bâle. | 

Mai înainte de a închide acest capitol, vă presint opiniunea D-lui 
prof. Babeş, care de sigur este tot așa de elocintă ca şi ştiinţifică D: 

„Bacteriile se întâlnesc adesea, este adevărat, în sângele indivi- 
zilor cari mor de septicemie. Dar în alte casuri nu întâlnim micro-or- 
ganisme în sânge. Intoxicația în urma căreia sucombă, bolnavii, este 
atunci faptul presenţei în: sânge a unei otrăvi septice, a, sepsinei, a 
alcaloizilor, a ptomainilor ce resultă Gin descomposiţiunea, materiilor 
organice ce afecteză un focar putrid. Bacteriile determină în adevăr 
putrefacţia, şi fermentația, în focarul putrid primitiv, şi j6că un rol 
important ; dar unele din ele fiind anaerobe nu pot trăi în sânge Şi 
nici că străbat în el, Singure substanţele chimice întră în circulaţie şi 
determină o adevărată otrăvire cu febră, simptome nervâse, delir, sub 
delir, descurajare şi prostraţie. De aceia, termină acest autor, noi de- 
finim septicemia ca un complex de fenomene febrile şi nervâse ce 
succedă unei intoxicaţiuni prin substanţe septice, fie că există sai nu bacterii în sânge. 

Septicemia, sai infecția putridă se presintă în clinică sub urmă- t6rele forme stabilite ae profesorul Jeannel : 
I) Febra, traumatică, sai septicemia simplă ; 
II) Septicemia supra acută sau fulgerătore 3 

PI 

') Les bacteries. Cornil şi Babeş.



III) Septicemia acută ; 
IV) Septicemia cronică, 
Septicemia acută şi cronică se pâte complica de o infecţiune 

specială numită piemie. 

Domnilor, 

Mai “nainte de a trece la un alt capitol socotesc de absolută ne- 
cesitate să descriii diferitele tipuri de febră de 6re-ce acesta ne va fi de 

mare folos în studiele ulteridre. 
Or-eare ar fi causa care a dat naştere unei febre şi sub a cărei 

dependinţă prin urmare acest proces se găseşte, mersul temperaturei 

este ca să dicem ast-fel aprâpe invariabil, căci mai tot-d'a-una tem- 
peratura ne va presenta ceia ce în patologie se numeşte ciclu febril 
sai ciclu termic, Acest ciclu admis de toţi autorii şi bine studiat de 

Picot este compus din trei peri6de: peridda de creştere, de culminare 

şi de declin. 

Peridda de creştere, iniţială sau aşa numită stadii pirogenetic 
de Wunderlich, plâcă din momentul când temperatura încetâză de a 
fi normală, şi începe a se ridica. D6nsu durâză până atunci când căldura, 

atingând maximul de desvoltare nu înainteză mai mult, ci se opreşte la 

acest grad pentru un timp 6re-care. 

Peri6da, de culminare, ţine atât pe cât persistă ridicarea termică. 

Dânsa prin comparaţiune s'a mal numit şi peri6da de fastigii—de la 
un cuvânt vechi întrebuințat în botanică pentru a arăta starea rămu- 

rilor şi a florilor cari tâte plecate dintr'un acelaş pedicul comun, cresc 
terminându-se la, aceiaşi înălţime, aşa că vârfurile lor ar da un plan 

orizontal. In timpul acestef peri6de atât starea febrilă cât şi însăşi 

bâla ating maximul lor de desvoltare. 

In fine a treia peri6dă numită de declin plâcă din momentul când 

febra ajunsă la apogeul săii, începe a descreşte -apropiindu-se de tem- 

peratura normală. Acâstă reîntârcere la starea fisiologică se pote face 

în dou& moduri: sau brusc când de la cel matînalt grad temperatura, 
cade de o dată la normală în câte-va ore saii cel mult într'o di; sau 
încetul cu încetul când căldura pune 4,.5, 6 şi chiar 8 dile pentru a 

reveni la starea fisiologică. In casul I când fenomenul se: produce re- 

pede dicem că avem a face cu o defervescenţă critică, iar în casul al 
Il-lea când lucrurile merg mai încet se dice lise din grecescul 4vorg 
ce va să dică soluţiune, deslegare.
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In fie-care din aceste peri6de avem mai multe forme sai tipuri 

ce ne represintă diferite moduri de evoluţiune ale febrei şi cari sunt 

de cea mai înaltă importanţă pentru medic de a le cunâşte. Ast-fel 
în peri6da de creştere sai pirogenetică avem două forme sai tipuri 
principali. 1) Ascensiunea bruscă şi II) lentă. 

Prima e caracterisată prin acâsta că temperatura se ridică forte 

repede atingând de o dată punctul 
cel mai culminant de căldură la. 

care o b6lă pote să ajungă. şi 
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îi Eau aci se pâte întâmpla 2 lucruri: 

sESSE 158 saii că acestă ridicare brusca se 

NE 3ae isa face de o dată fară cea mai mică 
Ia SENEI aaa întrerupere, când se numeşte as- 
N -H censiune repede fără remisiune; 
Lă ERE săi că în drumul săi presintă o 
As ŞI, mică întrerupere după care apoi 
ma Ri îşi continuă calea, ascensiune 
Fig. 74. Fig. 75, repede cu remisiune. (Fig. 74, 

PeriGda pirogenetica, şi 75). 

“avaSrormdehamei* Ascensiune bruscă Formele acestea, se observă. 
mai cu deosebire în febrele inter: 

mitente, în erisipel, piemie, febra, traumatică, o redeşteptare de diateză. 
în urma unei operaţii ete. precum şi în pneumonie, variolă, searlatină, 
tote bole caracterisate tocmai prin acest fapt ca invasiunea, lor se 
manifestă prin ridicări brusce de temperatură. Aci, de unde individul 
părea destul de bine, de o dată la un moment daţ temperatura sea 
până aci normală, se ridică aprâpe întrun mod spontanat la cel mai 
înalt grad posibil. 

A doua formă pe care am numit'o lentă se caracteriseză prin 
acesta că febra pentru a, ajunge la punctul săi culminant îi trebue 
mai mult timp, în genere 3, 4 şi chiar 7? dile; pentru acest cuvânt 
sa numit de Wunderlich poliimeră. De ordinar acestă formă este 
precedată. de diferite prodrome din partea pacienţilor precum: pro- 
strație, o obosslă generală, Şi r&u definită, dureri în membre, cur- 
batură, inapetență, cefalalgie etc. In mijlocul acestor fenomene de 
invasie, constatăm s6ra o mică ridicare de temperatură care însă di- 
min6ţa cade la normal. A doua di observăm o nouă ridicare mai mare 
ca cei precedentă, dar şi dânsa diminţa scade, însă mai puţin ca cea. 
din ajun aşa că r&mâne d'asupra normalei. Şi tot aşa treptat, tempe- ratura ridicându-se în fie-care sâră mai mult iar diminâţa scăd6nd mai 
puțin, căldura ajunge la maximul săi de desvoltare. Şi când mersul
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este regulat atunci liniile ascendente şi descendente rămân aprâpe 

paralele între ele. (Fig. 76). 

La acestă formă conrespunde alte două tipuri cari constaii în 

următorele: 1) Că une-ori, temperatura de şi urmeză mersul săi as- 

cendent în fie-care s6ră, dimin6ţa însă tot-d'a-una cade la normală așa, 

că în realitate în acest timp al dilei avem o apirexie complectă. (Fig. 71). 

Este de observat că daca în forma acesta temperatura nu se ridică 

s6ra la un grad prea înalt saii cel puţin nu întrece pe aceia de 380,5 

sai 39% vom avea a face în general cu bâle uşâre, de scurtă durată, 

ca de esemplu cu afecţiuni catarale ale mucâselor. Când însă tempera: 
tura de şi: în fie-care diminâţă cade la normală, s6ra, însă se ridică 

treptat până trece 40%, atunci trebue să ne temem deo bâlă se- 

ri6să, de durata lungă şi care va fi cu atât mai gravăcu cât tem- 
peratura va conţinua mereii a se ridica către seră. Forma acesta ne-o 

presintă mai în particular febra tifoidă, meningita basilară şi diferite - 

alte b6le infecţi6se cu un pronostic fârte nesigur. Un al doilea mers 

în acâstă formă îl avem în tipul numit ascensiune lentă neregulată, 

care după Wunderlich s'ar observa mai cu s6mă în pleuresii, reuma.- 
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Perl6da pirogenetică. — Ascensiune lentă. Septicemie. 

Tip ascendent progresiv, Tip ascendent cu remisiuni. Tip ascendent neregulat. 

tisme şi alte bole a căror durată, e nedeterminată. Aci în adevăr nică 

dimineţa nu avem o apirexie complectă dar nici sâra o flogosă re- 

gulată şi din-ce în ce crescândă, aşa că mersul temperaturei presintă, 

forte mari neregularități. (Fig. 78). Tote aceste forme pentru noi chi- 

rurgii sunt de trist augur mai ales daca dureză mai multe dile, căci 

ne arată sigur o septicemie începândă, cu mers lent. 

II) Peridda de culminare saă de fastigiui. In acestă periddă ob- 
servăm cele mai mari neregularități atât din punctul de vedere al gra- 

dului de căldură ia care pâte să se ridice procesul febril, cât și din
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acela al duratei precum şi al mersului săi. Acâsta decurge de acolo 
că dânsa depinde nu numai de natura bâlei şi de intensitatea sea, 
dar şi de o mulţime de alte condițiuni individuale precum şi de compli- 
caţiunile ce pot să supravie în timpul evoluţiunei acestei peri6de a 
bolelor febrile. Deci aci trebue să ţinem socotâlă şi să avem în vedere 
o mulţime de lucruri cari ne vor fi de cel mat mare folos în a, des- 
coperi causa, a stabili diagnosticul şi a dirige un tratament raţional. 

Mai toţi autorii prin nenumărate observaţiuni ai ajuns să sta- 
bil6scă că mai fie-ce b6lă își are maximul sai minimul stii de căl- 
dură peste care nu pote să trâcă atunci când îşi urmeză cursul si 
natural. Ast-fel, ca esemplu, să ne gândim la febra tifoidă pentru 
care s'a stabilit o adevărată, lege și anume că daca în peridda de fas. 
tigiă temperatura nu se ridică cel puţin la 89%5 suntem în drept a 
dice că bâla nu pâte fi febră, tifoidă. Tot acelaş lucru putem stabili că 

"daca, de la o temperatură înaltă observăm o scădere bruscă puindu-se 
de desubtul cifrelor obicănuite, acesta ne arată, mai de ordinar catastrofe 
mari petrecute în organism precum : emoragii considerabile, perfora- țiuni intestinale şi alte diferite accidente al căror sfârşit în general 
este fatal. 

Dar cu tote neregularităţile de cari vorbirăm, tot s'a putut deo- sebi trei forme sai tipuri principale ce pot intra în peri6da de fastigiu. 
A) Forma acuminată. Aci, punctul cel mai culminant de căldură la care pâte să ajungă o febră nu se atinge de cât o singură dată saii cel mult de 2 sai de 3 ori şi mai cu deosebire sâra. De unde resultă că traseul termic în general nu ne va presenta decât un singur 

punct mai ridicat ca cele alte, separat de 
coborâri conrespundând jremisiunilor de di- 
ininâţă. Forma acâsta ne-o dă, mai cu deo- 
sebire febra intermitentă, efemeră, piemia, 
erisipelul şi diferite alte erupţiuni de na- 
tură, erpetică. - 

Este de observat; că în acest tip, m6r- 
tea pâte să vie sai când temperatura, este 
la maximum ei, sati când scăderea, de căl- 
dură este bruscă. Iar când febra nu durâză 

Fie. 29 de cât câte-va ore, atunci trebue să ne aș- Perisăa, d fustietă, teptăm la un noii acces, ceia ce se Şi în- Forma acuminata. Erisipel, tâmplă în febrele intermitente şi în pie- 
„mie. (Fig, 79). 

| B) Forma continuă. numită încă de Jacoud fastigium cu oscilațiuni staționare. Se caracteriză Prin acâsta că maximum de ridicare ter- 

! 
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mică se menţine la acelaş grad în timp de mai multe dile. Aşa că 
aci fluctuaţiunile dilnice obicinuite ni se presintă întrun mod forte 
regulat. Adică: tot-d'a-una sâra vom avea un maxim iar diminâţa un 
minimum de temperatură, Dar diferenţa, între aceste două extreme nu 
e de cât de 2—3 gecimi din grad, aşa că traseul grafic ne va represinta, 
o linie frântă ale cărei vârfuri superidre şi inferi6re vor fi aşezate aprope 
pe. aceiași linie orizontală. Forma, acesta ne-o presintă mai cu deosebire 
b6lele febrile grave precum: variola, scarlatina, pneumonia, febra tifoidă, 
tifosul exantimaţic etc. iar în chirurgie septicemia cronică şi supuraţiile 
profunde. (Fig. 80). 

La acâsta formă corespunde alte două 
tipuri secundare : a) tipul cu oscilaţiuni as- 
cendente :şi d) cu oscilaţiuni descendente. 
Ambele suni caracterisate prin acesta că 
cu totă conservarea tipului primitiv de a 
nu exista între punctele maxime şi minime 
de cât deosebiri mici, adică numai de câte-va 
decimi din grad, totuşi oscilațiunile ai o 
tendinţă manifestă de a se ridica saii de a, 
se lăsa în jos. Acâsta provine de acolo că 
în cazul I temperatura se ridică sera mai 
mult de cât scade diminâţa, şi ast-fel treptat; Fig. 80. 
vedem că seria de maxime ocupă din ce în Perioda de fastigii. Tip sas «ontinuii, Septicemie cronică ce puncte mai ridicate. Fenomenul este cu 
totul invers în tipul descendent. In primul 
cas, adică când oscilaţiunile sunt ascendente, ne arată în general o 
agravare a b6lei cu tendinţa, către o terminaţiune fatală. In al doilea 
caz însă, adică când 
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ameliorare a bâlei şi 
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sfârşit bun. (Fig. 81 
şi 82). 

0) Forma discon- 

tinud. Este caracteri: 

sată printr'acâsta că, 

diferenţa ce separă Fig. 81. Fig. 82, 
axime si mi- Perioda de fastigiu, forma continuă, 

punctele m pay Tip cu oscilațiuni ascendente. ip cu oscilaţiuni descendente. 
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în loc dea, fi forte mică ca în forma continuă, din contra este escesiv de 
mare, aşă că dânsa pâte să se urce chiar până la 3 şi 4 grade. (Fig. 83). 
Forma acesta o găsim câte o dată în febra tifoidă, mai cu deosebire 
însă se observă în afecțiunile catarale, în rugeolă, reumatism articular, 
meningita, bazei, în supuraţiuni profunde şi cronice etc. etc. b6le grave, 
cu durată lungă şi terminaţiune mai mult nefavorabilă. Aci ca şi în 
forma continuă deosebim alte două tipuri secundare: a) Tip exacer- 
bant când remisiunile de diminsţa nu se lasă mai jos de cât media 
termică observată în timpul dilei, de unde va resulta că, apirexie nu 
vom avea mai nici o dată. Ac6sta ne arată mai de ordinar 0 ter- 
minaţiune fatală. b) Tip emitent când remisiunile de diminâţă sunt 
mai inferidre de cât acelea din diua precedentă. In general ne arată 
un prognostic bun cu condiţiune însă ca remisiunile să fie constante 
căci daca temperatura, are tendinţa a se ridica atunci pronosticul e 
grav. (Fig. 84, 85). 
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Peri6da de iastigiti. Forma disconţinuă. Tip discontinuii, infecție Tip exacerbant, septicemie acută. Tip remitent, pronostie purulentă. 

nesigur. 

III) Perioda de declin sasi descreşiere a febrei. Acestă peri6âă apare în general când bâla tinde a dispare. Mai fie-care bâlă îşi are periodu sa de declin care vine la anume date. Ast-fel în pneu- monie dânsa are loc cam la a opta di; în febra tifoidă cam după a trea saii a patra sept&mână; în febrele eruptive, după ce erupţiunile ail atins complecta lor desvoltare etc. 
Am dis că acâstă scădere de temperatură, se pâte face sai bruse sau cu incetul. Câte o dată însă descreşterea nu ne oferă nimic de regulat în mersul săi, uşa că exacerbaţiuniie ca, şi remisiunile nu iat nic 0 formă stubilă, variind pe fie-care di suii menţinându-se la un
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plus or minus în timp de mai multe dile, după care apoi din noii 
variază şi aşa, mai încolo. Acestei faze de nehotărâre a descreşterei 
febrei i s'a dat numirea la figurat de către Wunderlich de stadiu amn- 

fibol (animal ce respiră şi în apă şi pe uscat). (Fig. 86). 
Prima formă numită deferescenţă cri- 

tică, în general e favorabilă afară numai 

daca acestă scădere repede de temperatură 
nu va îi resultatul vre-unei complicaţiuni 

precum emoragii considerabile sai perfora- 

ţiuni a diferitelor viscere. (Fig. 87). A doua 
formă, adică lisis (soluţie definitivă) co- 

prinde 2 tipuri: continuii şi remitent,. Este 

continui atunci când temperatura începe să 

scadă din ce în ce mai mult s6ra iar remi- 

siunile matinale din ce în ce mai pronun- 

țate. Dar tâte acestea se efectusză într'un 

mod gradat, aşa că diferenţa între punctele 

maxime şi minime este forte mică. Traseul 

ne-ar representa o adevărată, scară cu trepte 
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Fig. 8. 
Pericda de descreştere. 

Tip amfibol. Infecție ds natură 
os6să, 

mai mult saii mai puţin regulate. (Fig. 88). Tipul este remitent când 

remisiunile sunt forte mari. (Fig. 89). Or-cum ar fi însă, tâte aceste 
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Peri6da de descreştere ; tip continui şi remitent. Pronostic forte favorabil. Convalescentă. 

tipuri sunt favorabile căci ele în general ne anunţă intrarea bolnavului 
în convalescenţă. 

In fine tând bâla trebue să se termine prin morte, atunci ob- 
servăm saii o ridicare neîncetată a temperaturei cu sai absolut fără
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cea mai mică remisiune aşa că linia termică este aprâpe o verti- 
cală ; saii că din contra observăm o scădere neîncetată a temperaturei 
care se continuă până în momentul morţei. Une-ori în urma unei scăderi 
mai accentuate ca în gilele precedente, de o dată, se observă o ridi- 
care bruscă a temperaturei cu 2, 3 şi chiar 4 grade, ascensiune pe 
care numai mortea o oprește din drumul sti. Tâte aceste tipuri ai primit numele generic de agonice, cu calificativul ascendent, descendent saii de colaps şi neregulat. (Fig. 90, 91, 92). 
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Peri6da de descreştere. Tipurt agonice. 

CHESTIONAR 

Septicemie. Definiţie. Istorie. Cei vechi. Gaspard, Billroth, Guerin. Septi» cemie eterochtonă şi autochtonă. 
Teoria chimică. Opinia lui Gaspard, Bonnet, Delore şi Gueterbock. Opinia lui Panaum-—otrava septică. Otto-Weber, sulfidratul de amoniac. Bergmann-Sep- sina. Gautier-ptomaine şi leucomaine. Bouchard. pr Teoria germilor: Pasteur, Babeş. : 
Diferitele tipuri de febră în perioda, de creştere, culminare şi declin.



FEBRA TRAUMATICA 

Lectia ALV. 

Domnilor, 

Febra, traumatică este o complicaţie febrilă a plăgilor manifes- 
tându-se printr'o- ascensiune termică ce apare în primele 3 saii 4 dile 
de la accident, epocă ce corespunde cu începutul fenomenelor de. repa- 
rațiune a plăgei. Causa, esenţială a febrei traumatice este absorpţiunea, 
prin focar a, unei substanţe septice, a unui microb. 

După cum deja am ar&tat, t6te complicaţiunile chirurgicale fe- 
brile aii o origină comună şi fac parte din aceiași familie— septicemia. 
(Opinia lui Jannel). Febra traumatică, represintă cel mai uşor grad de 
intoxicație căci ridicarea, sea de temperatură nu e nici considerabilă 
nici de lungă durată. 

Caracteristica, febrei traumatice este că apare în primele 3—4 
dile, adică atunci când plaga e prâspătă, cu tâte vasele deschise şi pro- 
pri la, or-ce absorpiune. După acest timp însă, plaga intră în pe- 
ri6da de reparaţiune, se acopere de un strat granulos provădut cu mu- 
guri cărnoşi şi cari constitue cea mai puternică barieră, vestmântul 
cel mai impermeabil contra, or-cărei acţiuni vetămătâre a substanţelor 
septice. De aceia, febra traumatică nu pote să apară când plaga este 
mugurată, afară numai daca acâstă, barieră se distruge prin vr'un 
accident. | 

Billroth a dat o probă evidentă de rolul protector al acestei mem- 
brane granulose prin următrea experienţă: Pe spatele unui câine face 
o plagă pe care o lasă să burgioneze. Puind apoi d'asupra, ei mai multe 

materii putride nu observă absolut nici un fenomen. Dar tot pe acâstă 
plagă, distrugându'i mugurii cârnoşi prin o nouă rănire, aplicarea de 

substanţe putride se însoţeşte de o febră intensă. Acâstă esperienţă 
ce probâză puterea pirogenă a materiilor septice, ne esplică în acelaş 

>
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timp febrele traumatice tardive în momentul exploraţiunei plăgilor bur- 
geonate cu instrumente murdare, prin cari deschidând vasele deter- 
minăm 0 inoculaţie directă. De aci abstenţiunea, sai precauţiuni marit 
antiseptice în momentul exploraţiunei. 

In ceia ce priveşte patogenia febrei traumatice astădi se atribue 
presenţei în sânge a diferiților microbi şi în special a stafilococului au- 
reus sai a celor alte specii capabile de a, provoca supuraţia. 

Simptome. De şi febra, traumatică în general vine după 2—3 aile, 
totuși sunt casuri când dânsa, pote să, apară imediat după operaţiune, 
în prima di sai chiar în primele ore. Acâsta se întemplă când operăm 
pe ţesuturi deja bolnave şi impregnate de microbi precum: în fistule 
vechi, tumori ramolite, colecţiuni purulente anfractudse etc. Or cum 
ar fi, febra traumatică îşi păstrâză caracterele sale prin aceia că as- 
censiunea, termică nu e nici o dată bruscă ci se ridică treptat atin- 
gend maximum de 39, 395 Şi fârte rar 40%. Când temperatura nu se 
ridică, mai sus ca, 388 se numeşte febră traumatică aseptică. Apoi că: 
derea, temperature iarăşi nu e bruscă ei se face treptat până ajunge la nivelul normal. Acest ciclu durâză de la 2, 3, 4 sau maximum 7 dile când trebue să dispară. 

Dai aci un model de febră traumatică benignă luat din serviciul 
meii de la individul Nicolae Ion, afectat 
de genuchi valg dublu şi căruia la 15 
Oct. 1892 i-am făcut osteotomia, li- 
neară a femurului drept. După cum 
traseul arată, temperătura a doua zi 
s6ra s'a ridicat lu 386 şi apoi treptat 
în dilele următâre a scădut până a 
ajuns la, normală, fără ca, în timp deo 
lună să se mat fi ridicat (fig. 93). Reu- 
şita operaţiei complectă. 

Și în adevăr, când ascensiunea 
a) de temperatură se menţine sus câte-va 

Fig. 9%. dile, saii când defervescența e bruscă 
Tip e fobră traumatică benignă. sau presintă mari oscilaţiuni, atunci 

trebue să ne temem căci numai e vorba 
în asemenea, casuri de o febră trau- 

matică, benignă, ci de o complicaţie infecţi6să ca, erisipel, limfangită, or 
diferite alte forme septicemice. 

| Simptomele generale sunt proprii or-cărei febre precum: o uş6ră 
mişcare febrilă dar fără frison, puls repede, larg şi plin, obos6lă, ce- falalgie, limba saburală, sete vie, urinele rari Şi încărcate cu multă uree. 
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Plaga începe să, se tumefieze, se inflameză, devine sensibilă, burgeonii 
căroşi daca, există se vestejesc, iar supuraţia dispare saii ia, un aspect 
murdar. 

De sigur, tâte aceste fenomene sunt în raport şi cu starea ge- 
nerală anteridră a individului ca slăbirea şi cachexia, organismului şi 
b6lele diatesice, cari tâte ai influenţă asupra febrei traumatice. 

Diagnosticul. Verneui: este cel dintâii care a arătat că un rănit 
pâte să ne ofere o ascensiune de temperatură în afară de ori-ce ino- 
culaţie septică, fenomen căruia i-a dat numele de febră epitraumatică. 
Densa ne oferă trei tipuri: febra epitraumatică sub dependinţa unei 
inflamaţiuni intercurente şi de învecinare ca în operaţiile pe gură, fa- 
ringe, gingii etc. ce pot fi însoţite de o augină s6ii amigdalită; cas- 
trația se pâte însoţi de o faniculită; incisia idrocelului de o vagi- 
nalită; trepanaţia de o meningită etc. etc. In tâte aceste casuri ridi- 
carea temperaturei va, fi deosebită de a febrei traumatice luând carac- 
terul special al fie-cărui organ inflamat. Al doilea tip de febră epi- 
traumatică este când traumatismul redeşteptă o diatesă veche a in- 
dividului. Ast-fel un paludic de o dată ne va, oferi o ascensiune bruscă 
de temperatură până la 400 luând caracterul intermitent şi determi- 
nând un acces febril complect, şi aşa mai departe cu fie-care diatesă, 
studiu deja făcut. Al treilea tip este febra inflamatorie proprii zisă 
determinată prin inflamaţia simplă a, organului rănit sai! a focarului 
traumatice. Dar acâstă febră inflamatorie nu este admisă, de 6re-ce 
tâte inflamaţiile şi supuraţiile traumatice astăzi sunt considerate ca 
fiind de natură parasitară, şi deci febra în: acest cas este pur trau- 
matică, 

Tot acelaşi lucru vom zice despre febra ce apare în focare în- 
chise şi cu totul sustrase de la acţiunea aerului precum în casuri de 
fracturi simple unde dupe 2-3 zile febra apare. Aci fenomenul se es- 
plică printr'o auto-înfecţiune adică prin străbaterea în torentul circu- 
lator a microbilor deja aflaţi în organismul nostru, precipitându-se în 
focarul fracturei ca în locus minoris resistentiae unde vasele sunt 
deschise, sai prin strebaterea microbului din aer prin mucâsa di- 
gestivă, saii respiratorie prealabil escoriată pe unde intrând în sânge 
ajunge în focarul tracturei dându-ne febra traumatică,. 

Deci având în vedere caracterile acestor âiferite febre, diagnos- 
ticul în general nu e grei putându-se adesea stabili cu precisiune, iar 
bla. combătută cu mijloce antiseptice cât de energice şi pe o largă 
scară.
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Septicemia supra acută 

A primit diferite numiri dupe predominenţa unor anumite feno- 
mene locale ast-fel: septicemie gangren6să; emfisem gangrenos (Chas- 

saignac); erisipel bronzat (Velpeau); pneumohemie putridă, (Maissonneuve); 

gangrenă galopantă, (Gosselin); edem purulent acut (Pirogoff) etc. etc. 

In afară de stările generale diatesice ca alcoolismul, diabetul etc. 
precum şi aglomeraţiunile mari din spitale, casărmi, ambulanţe, sep- 
ticemia supra. aculă se observă de ordinar în primele zile în urma 
traumatismelor violente însoţite de sdrobiri întinse şi profunde a păr- 
ților moi cu strivirea, complectă a dselor, fie că plaga, cutanată este largă 
sati strimptă. 

Simptome. Câte odată există Gre-care prodrome proprii şocului 
traumatice ca: anxietate respiratorie, aritmie cardiacă, insomnie, inco- 
herenţă, în idet, spaimă, descuragiare şi o frică forte mare de o morte 
apropiată pe care bolnavul o prevede. Dar mat adesea aceste pIo- 
drome lipsesc, şi accidentele isbucnesc de o dată, nu printrun frison 
ci printrun fel de tremurătură pote chiar nebăgată în s6enă. Tempe- 
ratura de odată se ridică la 39, 40, 41 şi chiar 420 dar nu se men- 
ține mult ci scade; şi acâsta cu atât mai repede cu cât mersul bâlei 
e mai acut, aşa că mârtea se anunţă printr'o ipotermie complectă de 
35 şi chiar 80%. Unii autori susţin că în septicemia supra acută nu 
există de loc ascensiune termică ci tot-d'auna scăderea e de regulă, 
Şi în adevăr Triffaud prin esperienţele sale inoculând la animale sero- 
sitate pură culsă din flictenele septicemice a constatat tot-d'auna 
o depresiune termică, terminându-se în momentul morței printr'o ipo- 
termie complectă. Dar cu cât temperatura scade cu atât pulsul 
devine f6rte repede mergând la, 130, 150 pulsaţii pe minut; în urmă 
îşi perde ori ce consistenţă dispărând ca şi bătăile cordului. Dispneea 
iarăşi progres6ză urcându-se până la 40 sati 50 inspiraţiuni pe minut 
ceia, ce probâză insuficienţă de ematosă, Deci ipotermia, dipnea pro- 
gresivă şi contracţiile cardiace din ce în ce mai accelerate formeză 
cele trei puncte principale a gangrenei gazose. Aceste fenomene con- 
stitue, zice Forgues citat de Reclus, trei curbe cari la început ai un 
mers paralel ascendent dar cari repede se desfac câna gangrena apare: 
temperatura cade curba respiratorie se ridică prin oscilațiuni neregu- 
late iar traseul pulsului se ridică prin linii fOrteregulate. Pelângă acesta, 
se mai adaogă alteraţiunea feţei, escavaţiunea, ochilor, limba uscată şi fuligi- 
n6să, vărsături bili6se, diaree fetiâă dar fără balonarea, pânţecelui care 
rămâne m6le şi indolor. Urinele sunt Tari, sudori abondente şi către
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sfârşit reci şi lipici6se. In fine inteligenţa de şi conservată la, început, 
devine obscură, bolnavul e coprins de o indiferenţă şi insensibilitate 
complectă şi exală un miros de cadavru, 

Simptome locale sunt : 
I) Un sentiment de constricţiune şi durere expansivă ceia ce face 

pe rănit să'şi smulgă şi să asvârle oril-ce pansament. Supuraţia nu se 
stabileşte sai se stabileşte r&ă, puroiul devenind murdar şi câte o dată 
de o cul6re galbenă de şofran, mai alesla diabetici. 

II) O umflare profunâă, dură şi edemat6să dar fără fluctuaţie şi 
totuși însoţită de puroi, de unde numele de edem purulent acut dat de 
Pirogoft. Membrul umflându-se în mod progresiv pielea devine întinsă, 
lucit6re şi alburie pentru ca în urmă să ia nuanțele de cele mai va- 
riate culori: supra-faţa sea se brăsdsză de linii albastre datorite arbo- 
risațiunilor vendse, apoi de plăci violete, roşii saii brune semănând cu 
cul6rea bronzului, de unde şi numele de erisipel bronzat  Velpeau. 
Dupe aceia apar pete de un alb mat sati albastru negru puţin depri- 
mate, lungi şi paralele cu axa membrului sub care presiunea dege- 
tului determină o crepitaţie gazosă din ce în ce mai manifestă şi mai 
profundă. Aceste pete se întind, devin confluente şi copleşesc întregul 
membru până la rădăcină, când apar mici sfacele şi flictene din cari 
se scurge un lichid ichoros, infect, un sânge negru şi spumos ce nuse 
coagulză, Acesta formâză gangrena gazăsă sasi galopantă a lui Gosselin. 
Muschii, tendâne, aponevrose, 6sele, t6te sunt disecate şi denudate, şi 
dacă, sfacelul membrului nu e complect causa e lipsa de timp căci 
m6rtea soseşte în mod repede. Mai observăm încă buzunare mari za- 
Z6se d'asupra ganglionilor tumefiaţi de la rădăcina membrului precum 
şi un cordon tare pe traectul venelor mari ce nu e de cât o trombosă 
întinsă. Ih resumat, edemul, emfisemul şi sfacelul sunt cele trei 
simptome principale locale a septicemiei supra acute. Trebue însă să 
scim că nisce asemenea focare secundare difuse pot să apară departe 
de focarul gangrenos primitif. Ast-fel Perrin a arătat o gangrenă a 
vălului palatin şi a pilierilor, iar Verneuil o gangrenă a gambei 
stângi în urma unei fracturi complicate a gambei drepţe. 

Dupe mite, descomposiţia cadaverică e aşa de repede în cât 
totul e coprins de putrefacție în mod fulgerător. Emfisemul din tim-: 
pul vieţei se desvoltă şi mal mult, astfel că cadavrul tumefiat, um- 
flat, balonat şi sonor represintă un ce fârte diform. Gazele compuse 
din idrogen, aer atmosferic şi idrogen carbonat, împreună cu lichidul 
roşu şi spumos respândese o odore cu totul: infectă. Tote organele 
de la piele până la 6se se găsesc infiltrate de un lichid brun şi murdar. 
Visserile sunt congestionate, plămânii în ipostasă, serâsele lipsite de 

35,809.— Pat. chirurg. Dr. Î. Ririae. 32
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luciu normal aii aderenţe moi; cordul mâle, plan, turtit, gol sai plin 
cu un sânge negru şi fluid, ba une-ori şi gaze. De aci şi credinţa lui 
Maisonneuve ca mârtea repede în septicemia supra, acută provine din 
causa, circulaţiunei în sânge de gaze putride, resultate din descompo- 
siţie, de unde numele bâlei de pneumohemie putridă. Ficatul, splina, rinichii 
iarăşi moi, cu echimose, focare apoplectice şi înfarcte ce dai ici colea, 
o col6re mărmurie suprafeţei parenchimului. 

Patogenia. Lucru este evident că septicemia supra acută, pro- 
vine, din putrefacţia, ţesuturilor n6stre; factorul însă esenţial a, acestei 
putrefacţii este un agent, infecțios prevăzut încă de mult dar adeverit 
prin descoperirea, lui Pasteur. Tâte cercetările ulteridre şi toţi. autorii 
ca Nepveu, Davaine, Bottini şi 'Terrillon constatară în lichidele plăgei 
Şi chiar în şăuge nişte filamente drepte, tari şi mobile aparţinănd ge- 
nului bacterium termo. Dar mai ales Chauveau şi Arlving ai demon- 
strat că, acest vibrion septic al lui Pasteur este principala, şi singura 
causă a, septicimiei supra acute. DEnşii Vaii isolat, cultivat, însămânţat, şi 
prin inoculaţie pe animale aii reprodus în tâtă splend6rea ei septicemia gan- 
gren6să. Acest germen anaerob ce se stabileşte în lamele țesutului conjunc- 

„tiv, în ser6se şi fâşiile musculare, nuare tot-launa o formăidentică, căci 
une ori ia aspectul de micrococi mobili, altă dată, de bacterie cilindrică 
scurtă, largă şi cu spor la, extremitate, iar alte dăţi se lungeşte, se 
subiiază în filamente subţiri putându-se segmenta în articole nesporu- 
lute, mai ales în ser6se. Din tâte aceste varietăţi morfologice însă, cea 
mai fertilă conrespunde la filamentele scurte şi sporulate având cea 
mai puternică, energie septică. Acest vibrion anaerob se pote găsi şi 
în sânge adică în contact cu oxigenul, dar acâsta, se întâmplă în ulti- 
mele momente ale vieţei şi atunci este puntiform, în stare atenuată, 
în stare de sporulă de 1—2 y. Şi pentru a se respunde objecţiunei 
că septicemia supra acută pote fi efectul produselor de desasimila- 
țiune a acestor microbi adică a leucomainelor descoperite de Gautier, 
esperiențele lui Cauveau şi Arloing ai probat contrariul, de 6re-ce sait 
putut injecta fără pericol în venele unui animal serositatea septice- 
miilor gangrenâse dar filtrate deck lipsite de eiementele figurate, de 
vibrionul septic; dar aceste seriosităţi de sigur că conţinea leucoma- 
ine şi totuși resultatul a, fost negativ. Deci singurii aceşti microbi r&- 
mân agenţii septicemici supra acuţi determinând mârtea ţesuturilor sau 
gangrena, prin întreruperea circulaţiei, fie în urma unor obstrucţiuni 
capilare sai a trombosurilor microscopice. 

Pe de altă parte vibrionul septic anaerob al lui Pastuer legiti- 
m6ză, observaţiile clinice de isbucnirea septicemiei supra acute în plă- gile profunde, anfractuse, deslipite şi în afară de contactul aerului;
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şi iarăşi observaţiile unde acestă complicaţie se producea mai lesne 
în sdrobirile prin rote de camine, tamponare de vagone şi dărâmări 
de pământ etc. din cauză că azi se scie că vibrionul septice este forte co- 
mun în gropile de pământ, şi se desvoltă cu -mare înlesnire în ţesu- 
turile sdrobite. 

La, deschiderea serviciului mei în August 1891 am avut un cas 
de gangrenă gazosă tip, la un t6năr bulgar de 20 ani cu sdrobirea com- 
plectă a gambei stângi în urma unei dărămări de pământ la forturi. 
Nenorocitul a murit; după 4 ore cu un edem gazos ce se întinse pănă 
la, rădăcina câpsei. 

Tratamentul. Cu tâte precauţiunile şi îngrijirile, adesea, se ade- 
vereşte că bola este incurabilă, după cum susţinea Salleron. Singurul 
lucru la, care putem recurge este aplicaţiunea largă a ferului roşu căci 
numai el e capabil de a lupta cu distrugerea microbilor. Cât pen- 
tru amputaţie saii desarticulaţia membrului, dacă nu suntem siliţi de 
imprejurări, ar fi mat bine să ne abținem căci în casurile cele mai 
favorabile abia dacă se obţine 5%, reuşită. La, rig6re putem întreprinde 
operaţia dar fâră mari iluziuni. 

Septicemia acută. Se observă mai rar grație antiseptiei mo- 
derne. Dânsa recunâşte aceiaşi origină ca cea, supra acută căci resultă 
din inoculaţia aceluiaşi vibrion septic. Deci condiţiunile fiind aceleaşi 
şi simptomele vor fi identice ; deosebirea constă numai că mersul nu 
este aşa, de repede, ci mult mai încet, 

Cliniceşte septicemia, acută, vine direct sait e consecința, unei febre 
traumatice. In adevăr când temperatura fiind deja la 38 sai 390 se 
ridică treptat la 40 şi 410 durând mai multe zile şi fărăo remisiune 
complectă, atunci ne aflăm în faţa unei septicemit acute, care dacă, per- 
sistă dincolo de 10-15 zile, nu ne rămâne de cât a recurge la ampu- 
taţia membrului dacă e vorba de un organ, căci 6nsa este singurul 
mijloc de a scăpa viaţa, bolnavului. Caracteristica deci a septicemie: 
acute este că temperatura începe să crâscă în mod repede şi fără re- 
misiuni, stare care dacă durâză mai mult timp, ne anunţă pie- 
mia. Dai aci un esemplu de septicemie acută terminată prin piemie 
în fig. 94 luatde la Carol Cisner căruia am făcut osteotomia, cuneiformă, 
la 7 Aprilie 1891 pentru un cal diform a extremităţei inferidre a 
gambei .stângi (veche fractură a tibiei). Dupe 20 zile de la operatie, 
dintr'o causă necunoscută temperatura incepe să se ridice anunţân- 
du-ne o septicemie acută pe care nu a fost posibil să o combatem, 
aşa că a degenerat în piemie. Şi cu t6te mijlâcele întrebuințate, mer- 
gând chiar până la amputaţia cOpsei, bolnavul nu a putut scăpa mu- 
rind la 17 Iunie în prada celei mai teribile piemii.
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, 
Septicemia cronică. Nu este 

decăt vechea febră hectică a auto- 

rilor. Dânsa nu este atât sub de- 

pendinţa vibrionului septic, căci 

mai adesea presenţa acestor mi- 
crobi nu se constată. Ea resultă mai 

mult din absorpţia materielor pu- 

tride, a, lichidelor deletere, a otrăvei 

septice, a sepsinei, a diferitelor al- 

caloide, în fine a ptomainelor şi leu- 

comainelor; de aceease şi numeşte 
ichoremie sat sapremie. Resultatul 

final e cachexia individului şi morte 

  

Fig 94. 
Model de septicemie acută urmat de piemie. Ope- prin consumpție generală, precum 

raţie pe 08, observăm în supuraţiile profunde, 
în tumorile şi osteitele profunde supurate, în colecţiuni mari pu- 

rulente etc. ce ne oferă un traseii termometric, cu totul clasic. 

Dai şiaciun model în fig. 95 luat de la femeia Maria Nicolau afec- 
tată de un kist ovarie 

Petece peeueo Per opeeeEee te E) E multilocular, şi ade- 
Să rent în totalitatea sea E TEEEEEE-EIEEEEEE Re Eee 

Bl Baii E N EEEEEa act peritoneul. Am ope- 
            
        

“Tunie 1892, şi nepu- 

tând extrage kistul 7] 

am golit şi fixat de pă- 

veţii abdominali. Fap- 

tul curios aci este că 

fața internă a kistului 

Fig. 95. conţinea un număr con- 

Model de septicemie cronică în urma unei supurațiuni vechi siderabil de kişti se- 

Și intânsă, cundari şi toţă în stare 
de supuraţie. Mi-a fost imposibil să determin distrucţiunea lor cu tâte 
încercările făcute în mai multe rânduri atât cu mâna cât şi cu lin- 

gura Volkmann. Dupe fie-care întreprindere apărea o nouă recidivă. 
Femeia astăzi lupţă cu supuraţia kistului, presentându-ne fenomene de 
septicemie cronică. Astăzi 10  Noembrie temperatura e aprope nor- 
mală dar bolnava înc destul de slăbită iar kistul neînchis. Septi- 
cemia a început să apară de la 22 Septembrie până la 18 Oc- 
tombrie.
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Infecția purulentă. 

Numită ast-fel de Velpeau, iar de Gerdy diatesă purulentă, este 
mai des cunoscută sub numele de piemie cuvânt introdus de Piorry. 

Acâstă bâlă nu este încă absolut determinată ; de aceia, defini- 
țţiunea este bazată mai mult pe caracterile sale clinice si anatomo-pa- 
tologice. 

Prin piemie înţelegem una din cele mai teribile complicaţiuni 
ale plăgilor, caracterisându-se prin ascensiuni mari de temperatură, prin 

fris6ne des repetate, prin abcese multiple în viscere numite abcese 

metastatice şi prin supuraţiunea, diferitelor cavităţi serâse. Tote aceste 
alterajţiuni resultă dintr'o conrupere a sângelui în urma strebaterei în 

organism a unei materii septice de natură microbienă. 
Momentul apariţiunei piemiei adesea este fârte grei de precisat, 

lucru care a făcut pe mulţi să considere piemia şi 'septicemia ca una 

şi aceiaşi b6lă, identică. In adevăr, clinicianii bazându-se pe faptele ex- 

perimentale că fie-ce injecție de puroiă putred în vene este însoţită, 

de un frison, conchiseră că piemia are tocmai acâsta de constant, 

adică de a se anunţa şi evolua prin dese accese de fris6ne întocmai 

ca şi febra intermitentă. 
Richelot, însă în 1878 a arătat că de multe ori putem constata 

leziuni piemice fără să fi existat fris6ne în timpul vieţei; şi iarăşi 

lipsa de abcese metastatice cu tâtă existenţa fris6nelor. De şi unii ai 

contestat ultima aserţiune de Gre-ce microscopul descopere micele abcese 
ce nu se pot vedea cu ochii, totuşi primul punct rămâne ca adevărat, 

Dar lipsa de frisâne nu ridică nimic din natura piemiei precum se- 

miologia pneumoniei nu e distrusă când principalul sâii fenomen — fri- 
sonul — lipseşte câte o dată, 

Simptome. Desfăşurarea, fenomenelor în piemie este tot ce pâte 
fi mai clasic, 

1) Bola pote fi precedată de Gre-cari prodrome. Ast-fel plaga 

din burgeonantă şi frumâsă ce era, devine flască, palidă, murdară, cu 

mugurii cărnoşi moi, anemici şi turtiţi; supuraţia nu numai că se 
micşoreză şi se alterâză, dar dispare chiar cu desăvârşire lăsând plaga, 

uscată ca şi cum ar fi friptă. “De aci şi numele de resorpție saii ab- 

sorpţie purulentă dată de Boerrhaave, sai de supresiunea supuraţiei, de 

Boyer. 
II) Accidentul nici o dată nu apare la începutul traumatismului, 

ci după 7, 8 şi chiar 12 dile; ba une-ori chiar când cicatrisarea e forte 
înaintată, prin urmare după 20 şi chiar 30 dile. Scena e deschisă prin-
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tr'un frison forte violent apărând, după Billroth, mai ales în timpu 
dilei. Intensitatea sea este une-ori în adevăr înspăimântătâre întrecând 
chiar accesul de febră intermitentă pernici6să. Frisonul e aşa, de pu- 
ternic în cât dinţii bolnavului clănţănesc, pielea se sbârceşte, mem- 
brele se retractă, sensaţiunea de frig e colosală, iar tremurătura, aşa 
de intensă că se cutremură şi patul însuşi. Stadiul de frig dureză 
15—30 minute. După dânsul vine stadiul de căldură, când tempera- 
tura, se ridică brusc la, 40 și chiar 410 iar pulsul de la 120, 130 şi 140, 
de ordinar cade la 100 şi devine forte mic şi slab. Atunci apare sudorile 
cari sunt așa de profuse şi abondente în cât bolnavul pare că e 
scăldat, iar năduşala străbate până la saltea. Sud6rea acâsta ce se 
însoţeşte de o erupție geneială de sudamină, are o odore caracteristică 
de ş6reci, după Berard și Terrier. După 1—2 ore totul dispare şi intră, 
în ordine. Bolnavul însă care'şi reamintește de crisă, rămâne abătut, 
forte obosit şi coprins de opresiune şi cefalalgie. 

După 2—3 dile, aceiaşi desfăşurare de fenomene, aceiaşi criză. 
De aci încolo accesele devin din ce în ce mai dese repetându-se la ore 
variate şi în mod cu totul neregulat. Sa vădut casuri de 7—8 şi 
până la 20 de accese repetându-se la intervale fârte scurte în aceiaşi 
di. După fie-care acces, starea generală a bolnavului se agravăză : din 
om gras şi voinic devine palid şi slab ca o scândură; pielea ia o co- 
lSre de fâe mârtă, apoi. subiicterică mat ales pe conjunctive; nasul 
se subţiază, regiunile temporale se emaciază, limba se usucă, diaree 
profusă, şi fetidă apare, gura se acopere cu fuliginosităţi iar res. 
piraţia are un miros de fân umed după unii, iar de puroiii după Berarâ. 

Unii bolnavi sunt coprinşi de o mare descurajare credându-se 
perduţi, pe când alţii păstireză o confienţă absolută speră întrun viitor 
strălucit. Unii cad în depresiune cu conservarea facultăţilor intelectuale, 
pe când alţii sunt coprinşi de un delir câte o dată forte furios, pro- 
babil în urma infaretelor cerebrale saii epanşamente în meninge. 

Am observat din partemi un cas al cărui trasei termometric 
este în fig. 94, unde bolnavul de câte ori ne vedea scotea nişte ge 
mete şi ţipete îngrozitâre, scoţându'şi piciorul din bae, rupându'şi pan- 
samentul și refuzând or-ce îngrijire. In delirul săi care era furios, ne 
adresa nemulțumiri şi striga în gura mare să plece acasă (în Austria). 
| In fine, bolnavii încep a se plânge de diferite dureri în închieturi, în 
ipochondre, în lombe, manifestă junghiuri ce anunţă pneumonii, pleuresii 
purulente, supurații articulare, infarcte şi deci abcese metastatice în ficat, splină și rinichi. Dar nu există organ unde să nu apară infarcte, căci de la țesutul celular şi până în globul ocular abcesele metastatice
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ati putut fi găsite. Ajuns în acâstă stare, bolnavul cade în adinamie, 
respiraţia, devine din ce în ce mai frecuentă, din causa lipset de oxi- 
genaţie a globulelor; eschare largi apar pe sacru, iar mârtea vine după 
10—15 dile saii câte o dată şi mai târziă, precum e casul nostru 
unde bolnavul a resistat în timp de 2 luni. 

E vorba de un om forte .viguros de 28 ani care la 7 Aprilie a 
„fost operat de un cal diform al gambei stângi (extra inf.). La 20 A- 

prilie a început fenomenele de septicemie anunţându-se printr'o emoragie 

arterială aşa că am fost silit să leg tibiala anteridră ce era deschisă. 

La 8 Maiii, în plină septicemie şi delir, am făcut amputaţia câpsei (bol- 

navul continui s'a opus) şi în cele din urmă a sucombat la 18 Iunie 

cu totă forţa sea de resistenţă, şi mijlâcele multiple ce am pus în joc. 
Leziunile anatomice sunt identice cu acelea ale septicemiei, afară, 

numai de supuraţiile membranelor serdse, de presenţa infarctelor şi a 
abceselor metastatice ce formsză caracteristica piemiei şi cu descrierea 
cărora, nu ne vom ocupa. Vom spune numai că plămânul este organul 

„de predilecție al infarctelor ; apoi vine ficatul şi în urmă de tot splina; 

în rinichi şi cerebru sunt mai rari, iar în cord escepţionali. 
Etiologia. Aceleaşi cause clinice ca în tote septicemiile. Nu vom 

descri numerâsele teorii ce s'aii emis ci ne vom opri asupra celor mai 

principale. | | 

Î) Teoria care a produs un mare resunet şi care datză de la A. 
Par6 este teoria metastasei. După acestă teorie, apărată cu mult talent 
de Boyer, Velpeau, Denonvillers, Sedillot etc. puroiul aflat la supra- 
faţa, plăgilor era absorbit de vasele deschise, şi intrând ast-fel în to- 

rentul circulator producea în diferitele organe cunoscutele abcese me- 

tastatice. Dar aci dou mari objecţiuni se arătară: mai întâi injecţiu- 
nile de puroiii — bine înţeles de bună natură —nici o dată n'aii produs 

fenomene piemice ; şi al doilea, prin ce mecanism ar putea străbate 

puroiul în vene unde există 6re-care tensiune? O simplă circumstanţă 

sar putea invoca şi anume aceia arătată de Virchow că puroiul 
înconjurat de păreţi închiși de tâte părţile ar fi forţat să se deschidă 

direct într'o venă, fapt numit de dănsul intravasațiune. Dar acest 
lueru e aşa de rar în cât pe escepţiuni nu se pâte baza o întrâgă 

teorie. De aceia străbaterea directă a puroiului în vase fu părăsită. 

II) A doua teorie este flebita supurată a lui Broca etc. care fu mai 

satisfăcătore pentru spiritele dificile. Vasele focarului traumatic deschise 
sunt obliterate prin coaguli sanguini cari vor fi punctul de plecare al 
unei flebite, iar acesta a tutulor accidentelor. In adevăr, aceşti coaguli 

nu întârdie să se ramolescă la centrul lor, să ia o culâre albă şi tot
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conţinutul venei să se umple cu un lichid purulent sai cel puţin pu- 
riform după . Virchow. 

Cruveilhier însă și Broca susțineaii că e vorba de puroiii adevărat care 

aflat deja în vene se amesteca cu sângele ce ast-fel conrupt producea 
abcesele metastatice în grosimea, țesutului organelor. Dar acestei teorii 
lipsea, ca, să gic ast-fel, punctul pe î căci nu se esplica în mod clar 
cum puroiul aflat în vene era capabil să producă abcese în organe aşa 
depărtate ca plămânii? Atunci apare Virchow care prin admirabilele 
sale lucrări stabileşte B 

III) Zeoria trombosei şi emboliilor. Este adevărat, dice acest autor, 
că există coagoli venoşi în piemie; dar acesţ coagol sati trombosă 
vecinic isbit de unda sanguină se pâte deslipi daca nu în totalitate 
cel puţin în parte, şi ajuns în acâstă staree târât sub riumele de e- 
bolus în torentul circulator, ajunge în vena cavă inferidră de aci intră 
in oreileta, drâptă, în ventriculul drept, apoi prin arterele pulmonare, 
în plămâni unde, din causa, volumului săi nu mai pâte trece prin ca- 
pilare ci se opreşte aci, producând prin iritaţie ca or-ce corp strein un 
abces numit metastatic. (Vedi gangrena prin trombosă.) 

IV) Pe cât însă ideile lut Virchow erai: suverane pentru leziunile 
pulmonare, nu respundea, de loc la esplicaţia abceselor metastatice din 
cele alte organe ca ficat, splină, rinichi etc. Atunci apare teoria lui 
Wagner şi Gosselin numită teoria embolilor gresose. 

In frecturele 6selor, cavitatea medulară fiină deschisă, corpuscu- 
lele de grăsime devin libere, şi absorbite de vene, ajung până în plă- 
mâni unde formâză emboliile. Dar unele din aceste picături gres6se 
fiind destul de mică și subţiri pot să trecă prin Tăţâua capilară, de 
aci în venele pulmonare, în oreileta stângă, în cordul stâng, şi apoi 
prin aortă să intre direct în circulaţia cea mare şi să străbată, în tâte 
organele splacnice: ficat, rinichi, splină, cerebru, plevră, peritonei, arti- 
culaţii etc, etc. unde oprindu-se în anume condițiuni de natură de sigur 
diatesică şi de locus minoris resistentiae, produc tâte abcesele metasta- 
tice până aci rămase neexplicabile. 

Nimic mai seducător, mai rațional şi mai ingenios de cât acâstă 
teorie, care însă din nenorocire nu se pâte aplica de cât în casuri cu 
totul speciale şi anume de fracturi complecte şi cominutive ale 6selor, 
căci când e vorba de o simplă plagă a tegumentelor, atunci embolia 
gres6să nu pâte fi sub nici un cuvânt invocată. 

v) Conheim prin descoperirea diapedesei a dat ulțima esplicaţiune 
a piemiei. După acestă teorie, nici vasele nu ai trebuinţă să fie des- chise, nică puroiul să străbată în sânge. Leucocitele aflate în vasele capilare ce şerpuesc burgeonii cărnoși strebat membrana embrionară a,
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acestor vase—în virtutea mişcărilor amiboide de cari sunt înzestrate — 
şi ast-fel intră în sistemul venos iar de aci în cordul drept şi apoi în 
plămâni. Ajunse aci, aceste leucocite fiind, după Hayem, nişte globule 
mai puţin active şi mai puţin simple ca cele adevărate şi deci circu- 
lând mai cu greutate se vor opri în capilarele cele fine, le vor astupa, 
vor forma obstacole în arteriolele terminale şi deci consecutiv mică in- 
farcte şi abcese metastatice. Deci, plămânul care servă ca, un filtru în 
acestă afacere, va opri aceste leucocite denaturate, dar nu va putea să 
le reţie pe tâte, ast-fel că unele din ele pot scăpa şi trece prin capi- 
lare şi de aci în circulaţia cea mare în urma, căruia se va opri în di- 
feritele organe splacnice determinând acelaş lucru ca şi în plămâni. ŞI 
tocmai prin acest mecanism ne esplicăm de ce în plămâni abcesele 
metastatice de ordinar sunt enorme, pe când în ficat, splină, rinichi 
sunt forte mici, microscopici ; acesta, din causă că în plămâni se opreşte 
grosul, ca să, dic ast-fel, al leucocitelor, pe când în cele alte organe nu 
strebat de cât un număr f6rte mic, şi deci abcesele vor fi iarăşi cu 
totul mici. 

VI) Daca la acestă teorie a lui Conheim adăogăm ultima desco- 
perire a miasmelor şi anume că leucocitele diapedetice circulă în sânge 
ducând cu dânsele materiile septice saii mai bine dis microbii, avem 
tot; ceia ce ne trebue pentru esplicaţiunea abceselor metastatice în 
piemie. 

După Cornil, aceste micro-organisme unite între dânsele printr”o 
substanţă fbrin6să coagulată care cumulză şi reunesc aceste ființe 
formând ceia-ce se chiamă zooglees, astupă vasele terminale formând 
adevărate trombusuri și de aci abcesele metastatice. Deci, leucocitele 
impregnate de microbi fie prin plagă, mucâsa digestivă sai respiratorie, 
or în urma unei osteo-mielite, se transformă în celule de puroiu, şi în 
acâstă calitate străbătâna în organism prin vene şi limtatice produc 
tote leziunile clasice ale piemiei. 

O singură chestiune r&mâne de lămurit: Care este anume mi- 

crobul piemiei? Cu tâte că Klebs în 1879 a descoperit un mierob 

special numit microsforum  septicum; Backert un microb piemic fârte 

asemenea cu bacterium termo; Hirschfeld alţi microbi în formă de 

sfero-bacterii, iar Pasteur diplococi speciali puroiului şi Rosenbach strep- 

tococi, astă-di însă după multe cercetări s'a, conchis că nu există un mi- 
crob special şi unic al piemiei ci mai mulţi microbi sub diferite forme 
precum: stafilococus aureus, albus, tenuis, streptococi şi diplococi de 

alt-fel forte comuni în or-ce supuraţie, dar cari aci, în raport cu stă- 
rile diatesice ale individului şi natura traumatismului, iai un caracter
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mai virulent împrimând piemiei o fisionomie cu totul clasică şi par- 

ticulară. 
Diagnosticul se bazâză pe traseul termic care în afarii de simp- 

tomele generale constitue prin numărul şi întinderea oscilaţiunilor sale 
dilnice un tip cu totul clasic şi patognomonic ce se as6mănă în totul 

cu traseul septicemiei cronice. 

“Acest traseii să apropie de acela al febrei intermitente, dar aci osci- 

laţiunile şi accesele vin regulat în dile şi ore fixe, pe când în piemie 
curba termică nu are nici o asemănare cu aceia din dilele precedente. 

Se deosibeşte de septicemia acută prin aceia că aci tipulnu e intermi- 

tent ca, în piemie ci remitent, adică că în septicemie nici o dată nu ob- 
servăm o apirexie complectă, temperatura rămăină tot-&'a-una asupra 
lui 8% pe când în piemie lucrul e contrar. In erisipel și limfangită 
avem tipul intermitent ca şi în piemie, dar dacă ascensiunile sunt 

bruşte, acâstă temperatură de 40 şi 410 nu cade brusc ca în piemie, ci 

se menţine 24 saii 48 ore, iar după aceia survine o apirexie. 

In ceia-ce priveşte tratamentul, tâte miji6cele antiseptice intus 
et extra, adesea sunt ineficace.- Singurul lucru e ca din vreme, fără să 

aşteptăm, să facem amputaţia membrului, singura capabilă de a scăpa 
viaţa bolnavului. 

CHESTIONAR 

Septicemia supra acută. Diferite numiri, Definiţie. Relaţiunea între puls, 
temperatură şi respiraţie. 

Simptomele: generale şi locale; simptome la distanţă. Leziunele anatomo- 
patologice. Patogenia ; vibrionul septic al lui Pasteur. Experiențele lui Chauveau 
şi Arloiny. Caracterile microbului septicemie. 

Septicemia acută şi cronică, caractere clinice. 

Infecția purulentă. Definiţie. Simptome, forme clinice. Caracterul frisonului. 
Etiologia. 'Teoria metastasei, flebita supurată (Broca); trombosa şi embolia (Vir- 
chow); embolia gres6să (Gosselin) ; diapedesa (Conheim); teoria modernă (Cornil). 
Natura microbului. Diagnosticul diferenţial.



DESPRE ERISIPEL 

(din egjew=a ocupa şi melăs = distanţă; iar după alţii din 2ov%eds = roşu 

şi sceâds = liid). : 

Lecţia XLVI. 

Domnilor, 

Erisipelul este o bâlă generală febrilă, acută, specifică şi conta- 

gi6să, caracterisată printr'o inflamație a pelei, însoţită de plăci roşii, 

limitate de un reliev fârte sensibil. 
După Cornil şi Babeş erisipelul este o dermită superficială ede- 

mat6să, causată de bacterii speciale. 

Simptome. De şi astădi- nu se mai admite o peri6dă de incuba- 
țiune a erisipelului, totuşi se descrie în acâstă b6lă 3 peridde: 

Perioda I sati de invasie se anunţă câte o dată prin ore-cari 
prodrome generale dar nu alarmante precum: o stare de slăbiciune, 

obosslă, cefalalgie, o sensaţiune amară în gură, desgust de alimente, 

ignituri, epistaxe şi o uşâră tensiune, greutate, şi durere la presiune 

în jurul plăgei. Dar scena se deschide cu un frison din cele mai vio- 

lente analog cu un acces paludie sai febră urinară. 

După acest stadii de frig intens care minimum trebue să fie 

de 15 minute, putând să dureze însă o oră şi mai mult, m- 

m6ză -o căldură insuportabilă şi nişte sudori f6rte protuse. In ge: 

neral accesul este unic, une-ori însă se pâte repeta anunţându-ne o 

nouă isbucnire erisipelat6să. Căldura este aşa ne intensă în cât repede 

se urcă la 40—410 astfel că bolnavul se găseşte în prada unei agita- 

tiuni din cele mai mari. Simptomele generale cresc, şi adesea —mai ales 

la alcoolică şi anemici—p6te să apară un delir furios. Din partea plăgei 

să întâmplă a nu constata aprâpe nimic de remarcat, afară numai de 

o uş6ră, roşâţă caracteristică; dar mai tot-d'auna vom găsi o impăs- 

tare a ganglionilor conrespondenţi, ganglioni ce nu sunt dureroşi spon-
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tanat dar cari prin presiune deşteptă o durere forte vie şi constitue 

semnul cel mai important şi patognomonic de invasia erisipelului. 

Peri6da II saii de creştere or de progres, începe după 48 ore 

de la primul frison. Roşiaţa din jurul plăgei care abia era aprecia- 

bilă se întinde în mod manifest luând forma de bandă, arc de cerc, 

constituind nişte pete de un roşu deschis unde pielea e mai fină ca 

faţa, pledpele, etc. saii sombru, unde pielea e deja pigmentată precum 

la scrot, penis, etc. dar a căror coloraţie dispare sub presiunea dege- 

tului pentru ca din noii să apară. Pe pielea capului roşiaţa nu există, 

dar presiunea provâcă o durere forte vie. Acestă exploraţie e forte 
durer6să, bolnavul plângându-se de o căldură desagreabilă şi înțepă- 

t6re. O dată cu stabilirea plăcei erisipelatâse forte bine limitată de 

un contur net, simptomele generale cresc în intensitate: temperatura 

remâne ridicată la 40 sai 410 şi nu scade diminâţa de cât cu 2, 8 

diviziuni, menţinându-se astfel 4, 5 zile până când treptat ajunge 

la normală. 

Se întimplă ca defervescenţa să se producă mai repede şi brusc ca 

în casuri de erisipel abortiv, sati să avem ascensiuni mai des repetate 

cari conrespund şi ne anunţă apariţiune de noi plăci erisipelatâse. 
Scăderea regulată a temperaturei ne arată forma obicinuită saii 

benignă a erisipelului; pe când menţinerea şi durata sea ne arată o 
formă, gravă de intoxicație şi cu un pronostic fatal, în care cas tem- 
peratura, se ridică chiar şi pe cadavru şi-nu revine la normală de cât 
după 4, 5 şi une-ori 6 ore după mârte. 

După modul de întindere saii de progresie a plăcei erisipelatâse 
precum şi după unele particularităţi anatomo-patologice sa dedus mai 
multe varietăţi de erisipel. Astfel se numeşte: 

I) erisipel fiz când roşiaţa, constitue o pată regulată, fără nici 
o întrerupere şi cu marginele bine determinate. 

II) Erisipel serpiginos al lui Velpeau, este când înaintză ca prin: 
tr'un fel de săritură: o pată nouă apare lângă cea, veche independent 
sai abia unită cu dinsa printr'o fâşie subţire dentelată. Alte 3-4-5 de 
asemenea pete apar în mod succesiv acoperind o largă suprafaţă. 

III) Prisipel migrator sai ambulant cână înaintâză, fără nici o 
continuitate între plăci. Pata copleşeşte treptat țesuturile fără să 
lase în urma sea nică un segment intact şi fineşte astfel să acopere 
spaţiuri largi intinzându-se pe față, gât, spate, torace, abdomen, 
membrele inferi6re şi chiar întrâga suprafaţă a corpului. Câţe o dată 
mersul e aşa de iute că Verneuil îl numeşte erisipel repede (sou. 
dain) saii dupe noi, galopant. 

IV) Erisipel eratic, vag sai multiplu când la o distanţă mai
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mult saii mai puţin depărtată de placa primitivă fîncă nedispărută, 
apare una, două saii mai multe plăci separate între ele prin teritorii 

de piele săânătâsă. Iar când există o singură placă, ast-fel depărtată, şi 

pe o regiune deosebită se chiamă erisipel la distanţă. 

V) Prisţvel metastatic este când b6la dispare b.usc dintr'un loc sta- 
bilindu-se iarăşi brusc pe o altă regiune. Ast-fel erisinelul pâte să trâcă, 

de la, faţă, la organele genitale; de la ureche la picior şi chiar de la 
tegumentul extern în mucâsa organelor splachnice (vechiul erisipel 

medical). 

Alfred Still in enciclopedie citeză un bolnav care, a şesea di 
dupe convalescența unui erisipel al feţei şi pielei capului, după ce ajun- 
sese în peri6da de desquamaţie, fu coprins de un junghiii, tuse, febră, 

durere în gât, roşiaţa faringelui şi -raluri crepitante la baza plămâ- 

nului drept; dupe 4 zile mârte. La autopsie s'a găsit o roşiață eri- 
sipelatosă ce se întindea de la faringe până în bronchele cele mai 

fine ce erai pline cu leucocite. Nici epatisaţie, nici exudat crupal 

sau fibrinos ci numai un exudat caracteristice inflamaţiunei erisipela.- 
t6se. Acâsta, probeză, că, erisipelul nu e o bâlă locală ci o afecţiune 

respândită în întregul organism întocmai ca gutta, reumatismul, etc. 

VI) Erisipel edematos când b6la e însoţită de o infiltraţie de se- 
rositate în țesutul celular. Acâsta se observă mai ales la albuminu- 

rici, nefretică, cardiaci etc. când şi pronosticul e forte grav. 
VII) Erisipelul flictenoid, bulos sai pemfigoid ; erisipel emoragic 

sai echimotic dupe cum la suprafaţa pielei se află bule, flictene 

sau infiltraţiuni sanguine introduse în grosimea plăcei, precum se 

vede la bătrâni şi cahetici; formă seri6să dupe Verneuil căci ne in 

dică o stare septicemică, gravă şi leziuni viscerale profunde. 
VIII) Frisipel flegmonos studiat de Cadiat în 1574 constă în 

colecţiuni purulente sub epiderm, în derm, sub derm şi chiar în ţesu- 

tul celular sub cutanat. Mai adesea se desvoltă pe traectul vaselor 

limfatice şi numărul lor pâte fi considerabil. Volkmann a numărat 
până la 30, iar Landouzy tatăl până la 65. Gosselin consideră aceste 

abcese ca o supuraţie de criză şi insistă asupra benignităţei pro: 

nosticului săi (exceptându-se flegmonul difus) căci deschiderea sau eva- 

cuarea, lor spontanată aduce o uşurare mare bolnavilor cari în general 

se vindecă. 

1X) Prisipel gangrenos este un accident forte grav căci stă în 

raport cu stări diatesice şi de cachexie a individului. Dînsul se ob- 

servă, pe regiuni cu pielea fină şi ţesut celular lax ca pleope, penis, 

scrot, etc. , a 
- X) Erisipel cu repetiție resultă din ascunderea microbilor în nas
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urechi şi alte anfractnosităţi ale pielei cari la cea mai mică escoriaţie 

se pot inocula. Astfel Heyfelder a arătat un erisipel apărut de 7 ori 

în 7 luni, iar Verneuil a tratat un bolnav având 115 erisipele(!?) 

XI) In fine erisipel menstrual apare în mod periodic la femei 

unde câte o dată ţine locul unui flux complimentar în momentul re- 

gulelor, iar alte dăţă ca flux suplimentar în casuri de amenoree sai 

menopausă. 

Am avut în serviciul mei particular o spălătoresă care fiind la 

menopausă, în fie-care lună apărea pe figura sea o roşiaţă cu tote 
caracterele impunătâre unui erisipel care 'dupe 4—5 zile dispărea de 

a sine, Diînsa era alcoolică, 

Perioda III sai de vesoluție or de dechin. Când bâla este să se 
termine în mod favorabil, tâte simptomele generale descrese în mod 

progresiv. Pulsul scade la 100, 75 saii 72, iar temperatura de la 410 
se pogoră treptat la 40, 839 şi apoi o defervescenţă bruscă până la 

ţifra normală. 

Local, roşiaţa, plăcei se şterge puţin câte puţin, edemul se risipeşte 
(iar une-ori ca la bătrâni edemul scrotului persistă, şi dupe mai muite 

atacuri ia caracterul unui adevărat elefantiasis) pielea îşi reia moli- 
ciunea sea remâind însă ceva mai roşie, iar epidermul cade sub formă, 

de lame largi sai mici părticele căzând la cea mai uşră frecare ca 

şi o pulbere; exfoliaţiunea e analogă ca şi în febrele eruptive. 

Din punctul de vedere clinic, erisipelul ni se presintă sub două 

forme : 

I) Forma tifoidă ce produce mârtea în II periodă. Temperatura 

se ridică şi se menţine la 40 şi 410 iar pulsul la 120, 130. Limba, 

devine uscată şi fuligin6să; balonarea pântecelui, diaree profusă şi 

fetidă, delir, carfologie, ataxie, colbre subicterică, a, pielei şi albumi- 

nurie ce prevesteşte un prost augur, căci bolnavul mâre cu fenomene 
adinamice. 

II. Formă biliosă care e mai rară dar şi mai benignă, se arată prin 
eructaţiuni, limba încărcată şi galbenă, vărsături bilidse abundente şi 
frecuente, diaree, dureri la, epigastru şi o culdre icterică a muc6- 
selor şi tegumentelor. 

Mersul e variabil: erisipelul clasic, fix, durâză 10-15 dile, pe când 
cel serpiginos şi ambulant un timp mai îndelungat. 
aisptu e iarăşi să ştim că în momentul când erisipelul îl credem 

5 , pare, iar alte dăţi chiar dupe dispariţia complectă recidi- 
veză, ceia-ce prelungeşte durata normală. | 

Pronosticul e favorabil, căci graţie mijl6celor antiseptice pâte f
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combătut cu energie. Se escepteză erisipelul feţei şi capului ce aii o 
gravitate mai mare. 

De sigur însă, că daca pe lângă microbul erisipelului se mai 

adaogă şi alți microbi septicemici capabili de a produce flegmone 
difuse, limfangite profunde şi infecţii purulente, pronosticul va; fi 

fatal, nu din causa erisipelului ci din pricina tocmai a acestui amestec 

de microbi. Acelaş lucru va fi cu indivizii cahectizaţi şi cu diferite 
diatese cronice, unde erisipelul iarăşi va fi fatal din causa multor 

complicaţiuni ce se pot ivi ca: pericardite, endocardite, miocardite, 

degenerescenţe vasculare şi a organelor splachnice ca ficat, splină, ri- 

nichi, ulceraţiuni duodenale, supuraţiuni ale articulaţielor, peritoneului 

şi plevrei etc. etc. dar tâte aceste nu sunt leziuni proprii ale erisi- 

pelului clasic şi simplu, căci virulenţa sea o capătă de la terenul pe 

care sa grefat şi unde produce o morte fârte repede. 
Diagnosticul. Se baz&ză pe fenomenele locale: petele roşii cu con- 

turul neted şi pronunţat ce separă pielea inflamată de cea sănătâsă,; 

tumefacţia regiunei, edemul, flictenele şi sensibilitatea ganglionilor 

imfatici conrespondenţi constitue bazele diagnosei. 

Traseul termic însă e cu totul patognomonic deosebinduse de fe- 

bra traumatică şi cele alte forme de septicemie. In adevăr: 
I) ascensiunea temperaturei în erisipel e bruscă, căci imediat 

dupe frisonul iniţial, de o dată se ridică la 40, 41 şi une-ori dar mai 

rar chiar la 420, 
II) Diminsţa, avem o remisiune de câte-va divisiuni sai cel mult 

un grad, pentru ca sâra iarăşi să se ridice daca nu la aceiași cifră ca 

în ziua precedentă, cel puţin destul de aprâpe de dînsa. 
III) Că defervescenţa complectă vine dupe 2-3 qile; putând ob- 

serva, noi ascensiuni ce ne vor indica apariţiunea unor noi plăci eri- 

sipelatOse. 

Dai aci un traseii. termic din cele mai clasice ale erisipelului cu 

forma benignă, luat de la D-nu Horia Rosetti, care în urma unei ope- 

raţiuni de adenită inguinală supurată a căpătat un erisipel combă- 

tut cu succes în unire cu D-nii profesori Kalenderu, Assaky, Dr. Buicliu 

şi Olchovsky. (Fig. 96). 
In limfangită, tumefacţia e mai mică, iar roşiaţa, fără limită bruscă 

de piele sănătâsă are mai des forma de linii, urmând trunchiurile lim- 

faticelor. Totuşi de multe ori diagnosticul e forte dificil mai ales că 

mersul temperaturei e cam acelaş. 

Eritemul are o pată ale cărei margini nu sunt abrupte şi pro- 

nunţate ; inflamaţia pielei e forte superficială iar temperatura prea 

puţin ridicată sait chiar de loc.
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Flegmonul ifus prin roşiaţa neregulată, închisă, şi umflarea, ede- 

mat6să a pielei se pâte impune drept un erisipel, dar aci fenomenele 

  

Fig. 96. 

Model de trase termic în erisipelul cu forma benignă, 

locale sunt cu totul altele dupe cum vom vedea, iar mersul tempera- 
turei e lent şi progresiv, în raport cu producerea puroiului şi absorpția 

materiilor septice. 

Etiologia. Clinica, observase deja că erisipelul se pâte transporta, 

de la om la om prin contagiune, mergând chiar până a lua un carac- 

ter epidemic, şi de aci începu a se bănui natura sea infecţisă. 

Hueter constatase presenţa de monade în plăcile de erisipel, iar 

Nepveu şi Orth presenţa de microbacterii în bule şi flictene. Mai târ- 
zii Recklinghausen a arătat, în spaţiurile limfatice ale pielei micro- 
cocă cari inoculaţă la animale determinară inflamaţiuni difuse. 

Dar în 1883 Fehleisen a arătat că singurul agent al erisipelului 
este un streptococcus ce pârtă numele săi. Acest streptococ isolat, 
cultivat şi inoculat chiar la om din erdre, sai cu scop curativ tot 
dauna, a produs erisipelul. Asemănarea acestui streptococ cu acela 
al flegmonului e fârte mare, astfel că Rosenbach susţine că e unul 
şi acelaş. 

Deosebirea este dupe Cornil şi Babeş că streptococul erisipelului 
este format din micrococi mai regulaţi şi dai naştere la lanţuri iarăşi 
regulate şi mult, mai întinse şi lungi ca celal flegmonului, iar cultivat 
pe gelatină ia o formă particulară comparată cu foile de fugeră. 

Represini în fig. 97 aspectul ce ne oferă streptococul erisipelului 
cultivat pe agar-agar, figură luată din opera, D-lor profesori Babes 
şi Cornil, 

|
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Ori-cum ar îi, aceşti microbi se găsesc în mare abundență în 
nivelul bureletului ce limitâză placa erisipelatosă, pe când în centru 
sunt aprâpe dispăruţi; acesta ne esplică şi modul de întindere a plă- 
cei, ce se face prin inoculaţie dîndu-ne erisipelul am- pe 
bulant. Mai mult, microbi se grămădesc în trama der- 
mului, împrejurul vaselor sanguine şi a rătelelor lim- 
fatice străbătând chiar până la lobulii gresoşi din ţe- 
sutul celular sub-cutanat şi în foliculii piloşi : de unde 
abcese, flegmâne, limfangite, căderea părului, etc. Şi 
iarăşi, microbii aceştia intrând între spaţiurile celulare 
desfac stratul mucos al lui Malphigi, ridică stratul 
cornat, formând bulele şi flictenele ştiute şi în cari 
Nepveu a găsit streptococi, 

In fine aceşti microbi strebar în interiorul vase- 

lor, determină o mare diapedesă, intră în torentul cir- 

culator, altereză, globulele roşii făcându-le mai crene- 
late, intră în parenchimul organelor, determinând stea- 

toza şi degenerescențe musculare ; de aci pneumoniile, 

nefritele, miocarditele şi diferite emoragii şi ulceraţii 
intestinale. 

Tratamentul. Antisepticile intus et extra. Forma 
gravă însă resiștă ori-cărui tratament, Cu t6te că Kraske 

şi Riedel preconis6ză incisii chiar largi cu scopul că 

antisepticele să pâtă fi lesne absorbite, credem însă că, 

în acelaş timp se pote determina şi noi inoculaţii; 

de aceia socotim că e mai bine a ne opri la băile an- Fig. 97. 

tiseptice şi la aplicaţiune largă a punctelor de foc. 
Vechea metâdă, de a circumscri placa, erisipelatosă cu creionul de 

nitrat de argint, de sigur e fârte logică, dându-se marea, putere anti- 
septică a acestui compus chimic, şi de aceia tot-dauna se pâte ob- 
ține reuşite—daca microbul se află în stratul epidermic iar nu în cor- 

pul mucos al lui Malpighi sai profunzimea dermului. 

Cu acest mijloc am reuşit a opri progresul erisipelului în două 

rânduri la D-nu Horia Rosetti. 

Colodium iodoformat iarăşi dă resultate din cele mai escelente. 

  

33,809. — Pat. chirurg. Dr. Î. Kiriac 32
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DESPRE TETANOS 
a întinde.)     (din reivo - rersiva Teiverw 

Domnilor, 

Tetanosul este o afecţiune de origină parasitară, caracterisată 

printi”o contracţiune durer6să, permanentă şi cu redublări convulsive 

tonice, coprindend aprope toţi muschii de relaţiune aflaţi sub impe- 

riul voinţei nostre. | 

Cunoscut încă din timpul lui Hippocrat, Galien, Celsius ete. descrie- 

rea sea clinică s'a făcut în ultimul secol, la care Larrey a contribuit 
forte mult. 

Simptomele. Billroth descrie un tetanos supra-acut, al cărui mers 

este aşa de repede incât pote omori pe individ în mai puţin ca 24 ore. 

Bardeleben la rândul săi cit6ză casul unui negru, care imediat în urma 
unei răniri a policelui, prin o spărtură de porcelan, fu apucat de te- 
tanos şi a murit după un sfert de oră de la accident. De asemenea 
Terrier a vădut un tetanos isbucnind după 15 minute în urma am- 
putaţiei unui deget al piciorului; bolnavul a doua di a murit. 

Dar aceste casuri sunt iai rari, astfel că nu se admite de cât 
două iorme: acută şi cronică. 

Cu tâte că tetanosul pote să apară une-ori fârte târdiu de la, 
accident, după Cooper, adică 20—30 dile, când plaga e deja cicatrisată, 
sau chiar şi mai târdii, precum e casul lui Heincke, în care tetanosul 
a apărut la, doi ani după rănirea, nervului sciatic de un proiectil rămas 
în cicatriţă sub nevrilem, totuşi statisticele lui Mathieu bazate pe 
650 observaţii, sunt forte elocinte arătând că tetanosul în regulă, ge- 
nerală apare între a 5 până maximum a 16 di. 

Mai tot-d'a-una există, Gre-cari prodrome ce constati întrun fel 
de indisposiție generală, căscături, cefalalgie, o sensaţie de frig, şi o 
mare tristeţe. | | 
„După autorii compendiului, putem observa o extensiune constantă 

a membrelor în timpul somnului. 
Plaga ne oferă uscăciune a membranei granul6se, suprimarea sai 

şi alteraţiunea puroiului devenind negru şi fetid; alte dăţi însă nu se 
observă nimic. 

Dar fenomenul cel mai important Şi asupra căruia a insistat 
toți patologiştii contimporani, este o durere destul de vie ce apare în nivelul plăgei. Acâstă durere plecată de la plagă se iradiază către 
centru în svâcnituri durerâse, contracţiuni convulsive, crampe vii şi Sguduituri de tendâne etc., fenomene ce ne anunţă, Sigur invasiunea tetanosului constituind o adevărată, aură, întocmai ca, şi în epilepsie.
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Invasiunea tetanosului începe prin contracţiunea muschilor ma- 
seteri, din care resultă că ambele arcade dentare se string în mod 
convulsiv, aşa că nu le mai putem separa. Acâsta se chiamă. trismus 
(a, scrişni din dinţi.) 

Muschii cefei încep a se întări şi ei, aşa că bolnavul numai pote 
flexa nici întâree capul — tigedita lui S&verin. 

Vin apoi muschii feţei, cari prin contracţiile lor trag comisurile 
buzelor în afară, ridică aripele nasului, încreţeşte fruntea, : deschide 
larg orbiculării, iar ochii îşi păstreză mobilitatea, mişcându- se în tote 
direcţiile sub nişte ple6pe cu totul imobile. 

Aceste contracţii daii feţei o expresiune forte singulară, semă- 
nând- ca cum individul ar ride în batjocură, ar face griinaze, de unde 
numele de ris sardonte sau cinic. In acest moment apare disfagia, 
ceia, ce anunţă că limba şi faringele încep a fi prinse. 

După acâsta, restul muschilor voluntari af corpului intră şi d6nşii 
în contracție, din care resultă diferite atitudini şi forme bizare ce iati 
individii. 

Larrey numeşte ortotonos sai tetanos drept, când toţi muschii 
corpului atât flexori cât şi: extensori sunt atinşi de contractură; şi 
din acest concurs sinergic, resultă atitudinea corpului ce rămâne înţe- 
penit întocmai ca, o bară de fer. Acâstă formă e forte rară, căci în 
general tetanosul atinge numai unele grupuri musculare şi anume: 
extensorii capului şi a membrelor inferidre precum şi massa sacro- 
lombară, 

Forma numită opistotonos, este când tot corpul se află încovoiat 
înapoi ca un are, şi numai capul cu călcăele se sprijinese pe pat. 
Când flexorii intră în contracție posiţia e inversă, iar bolnavul are o 
atitudine semănând cu a unui fetus în uter adică: capul inclinat pe 
piept şi cu membrele inferire îndoite dând embrostotonos (tetanos 
în bulă, cocoloş de zăpadă, minge). 

Alte dăţi numai muschii laterali ai corpului sunt prinşi şi atunci 

arcul de cerc sait încovoerea, corpului va fi de o lature, formând 
pleurostotonos. 

Acâsta e contracția tetanică a muschilor, care aprâpe fără nici 

o escepţie începe: cu faţa, gâtul, trunchiul şi apoi membrele în mod 
invariabil. 

Contracţiunile musculare sunt aşa de violente, încât nici o pu: 
tere nu le pâte învinge, mergând chiar până la rupere de muschi. 

Dar or-care ar fi sediul şi întinderea, r&ului,: contracția nici odată 

nu e permanentă sait continuă în mod uniform şi în timpul întregei durate 
a b6lei,. ci oferă din când în când relaxări, eşte adică discontinuă, în
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care timp bolnavul se repauseză puţin. La cea mai mică mişcare 
însă, la cea mai uş6ră emoție, în urma celei mai fugitive impresii, criza 
reîncepe, şi acum de ordinar cu o violenţă şi mai mare, ceia ce slă- 
bește şi descurageză forte mult pe bolnav, neputândui-se da nici un 
ajutor de frica reapariţiunei fenomenelor. Dânsul se află în tortura, 
cea, iai mare, căci e fript de sete, neputând lua nici o picătură, 
de apă, având orâre de dânsa, considerându-o ca agentul provocător 
al crisei; acâsta constitue fefanosul îdrofobic al lui Giraldăs. 

Contracţiunile musculare luate cu pensa miografică a lui Marrey 
se caracterisă printi”o ascensiune bruscă, urmată de o linie de p080- 
rire şi apoi de o nouă ascensiune. Nume&rul vibraţiunelor date de 
fie-care sguduire musculară se ridică după Leclerc de la 300-—600 pe 
minut. 

In mijlocul acestor fenomene, inteligenţa de ordinar rămâne 
intactă, bolnavii plângendu-se forte mult de lipsa de somn. Alte dăţi, 
mai ales către finele vieței putem observa delir, ce se atribue asfixiei. 
FOmea şi setea sunt. fârte vii, şi cu tâte acestea bolnavul nu se pote 
alimenta. Constipaţia e de regulă din causa, contracţiunei muschilor 
abdominali şi a sfincterilor unusului. Unii bolnavi ai disurie, stran- 
gurie, sai retenţie complectă. După Charcot şi Bouchard urea este 
mărită ; în casuri grave găsim albumină. Faţa, mânile şi pielea une- 
ori injectată; alte daţi devin redă, anemice şi acoperite de sudori 
iarăşi reci şi lipici6se. 

Pulsul repede devine febril, stând în raport cu intensitatea con- 
tracturelor şi putându-se urca chiar până la 180 după Giraldăs, în 
casuri mortale. Temperatura, în general e forte crescută, începând de 
la 40, 41, 42 şi chiar 44,7 întrun cas al lui Wunderlich! putendu-se 
menţine şi mări chiar şi după mârte. 

Causa, ipertermiei sa esplicat în diferite feluri. 
Beclard, Ziemssen, Charcot, Bouchard, şi Jacoud o atribue con- 

tracţiunelor musculare, cari în timpul acestui travaliti mecanic, pro- 
duce un esces de căldură, 

Cum se esplică însă casurile de tetanos fără temperatură ridicată 
cu tâtă, contracția, musculară, precum şi persistenţa şi ridicarea, tempe- 
raturei după mârte, când contracţiile lipsesc? ., 

Unii ai invocat leziunele măduvei care e regulatorul căldurei, 
dar aceste leziuni nu Sunt constante şi nici n'aii fost tot-d'a-una găsite. Tot acelaş lucru e şi cu ideia lui Verneuil care atribue febra la pneu- 
monii, broncho pneumonii şi alte complicaţii inflamatorii. 

Peter invâcă starea sângelui venos ce se produce în momentul 
contracţiilor musculare, sânge care fiind mai calq ca cel arţerial pro-
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duce ipertermia. Dar în tetanos asfixia fiind lentă, ar trebui să avem 
o scădere a temperaturei, căci ridicarea să produce numai în asfixia 
repede. Deci nimic de positiv. 

In ceia ce priveşte fetanosul cronic, dânsul se caracterisă prin 
apariţia tardivă, prin absenţa de aură Şi prin aceia că contracţiunile 
sunt mult mai limitate, de o intensitate mult mai mică, de redublări 
rari şi deci de adevărate remisiuni lungi, ce dai timp bolnavului de 
a se restabili. Când nu există recidive şi bâla trece peste 3 săptămâni, 
bolnavul în general se vindecă. In or-ce cas, pronosticul de şi nu 
tot-d'a-una fatal este însă, fârte grav, dând o mortalitate după Ma- 
thieu de 80 la sută. 

Cum se produce mârtea? După unii şi acesta. e probabil, prin 
asfixie provocată prin spasmul laringeal, iar acesta, prin contracția 
muschilor glotei ce determină o sufocaţie imediată. Oprirea spasmodică 
a cordului saii paralisia sea reflexă precum şi congestiile ipostatice ca 
şi flegmasiile broncho pulmonare încă pot fi invocate. 

Anatomia patologică. Prima idee ce a, condus pe uutori, a fost 
de a examina starea sistemului nervos; şi nu a fost leziune care să 
nu se fi constatat; pentru ca în urmă să fie negată de alţii. Astfel 

s'a incriminat pe rând congestia cerebrală, îngroşarea ventriculelor 
laterale, creşcerea volumului şi greutăţei cerebruiui, proliferaţia ele- 

mentelor celulare a corpului striat, degenerescența coloidă a cere- 

belului etc., apot meningita bulbo spinală, injecţia, îngroşarea şi 
aderenţa piei mater, diferite emsragii; din partea măduvei se ară- 
tară că e roşie, ramolită, inflamată, sclerosată, pigmentarea celulelor 
cornelor anteri6re ; difluenţa substanţei medulare ocupând umflătura 

lombară, saii cervicală, după cum focarul traumatice atinge membrele 
superidre sai inferidre. (Broca) ete. etc. 

Charcot ar fi găsit o mielită centrală supra-acută, iar Amidon 

în 1878 alteraţiuni particulare în dreptul energenţei nervului ipoglos, 
spinal, pneumogastric, auditivul şi glosso-faringeul dându-ne cheia 
esplicaţiunii disfagiei, contracturelor, spasmului laringeal etc. 

Dar tâte aceste leziuni primitive, împreună cu altele secundare, 

ca congestii şi inflamații pulmonare şi diferite alte flegmasii viscerale, 
nu ai nimic de constant, aşa că une-ori găsim una sai mai multe 

leziuni, iar alte dăţi absolut nică cea mai mică alteraţiune. 

Etiologia şi patogenia. Toie felurile de plăgi, plecând de la 

simple înţepături şi până la sdrobiri complecte şi totale pe or-ce re- 

giune a corpului se pot complica de tetanos. Dar în prima linie intră 

plăgile de la degetele mânilor şi picidrelor, şi în urmă plăgile organelor 

genitale, ca. circumcisia, puncţiile de idrocel etc.
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Larrey şi: Dupuytren ai observat că legătura nervilor predispune 

la tetanos,. de unde şi isbucnirea sea în castraţie şi ovariotomii cu 

ocasia, legăturei cordonului şi ligamentelor largi în massă, lucru ce 
trebue să evităm pe cât e posibil. 

Dar tetanosul pâte să apară chiar şi fără existenţa prealabilă a 

unei plăgi, şi ca probă e că s'a observat în simple contusiuni pe re- 

giunea dorso-lombară, în căderi pe câfă, fese, testicule, în fracturi şi 

luxaţii simple adică necomplicate de plagă; ba ce e mai mult, chiar 
şi după o cicatrisare perfectă. Stările constituţionale debile şi rasa 
n6gră predispun în mod manifest la tetanos, fără ca etatea să jâce 
vre-un rol, căci atât tinerii cât şi bătrânii împreună cu copii (în urma 
tăerei cordonului ombilical) pot fi de o potrivă coprinşi. Bărbaţii, pro- 
pabil din causa profesiilor, sunt mai des atinşi ca femeile. Starea 
morală, frica, descuragiarea, iarăşi jâcă un rol important mai ales în 
timp de răsboiii, când un sgomot repede, neobicinuit, excitant, 
chemarea subită sub arme, bubuitul puştilor şi al tunurilor, suneţul 
clopotelor în timpul nopței ete., producând o sdruncinare a siste- 
mului nervos, fac că rana cea mai mică se complică de tetanos, la 
care nu puţin contribue variajţiunele bruşte de temperatură și priva- 
ţiunele la cari sunt supuşi bolnavii. 

Cea, maj veche teorie, relativă la mecanismul şi natura tetano- 
sului este aceia u unei bâle musculare, a unei acumulaţiuni anormale 

-de oxigen în mesele musculare, sait în fine a unei leziuni speciale de 
natură reumatismală a țesutului conjunctiv aflat în muschi ete., teorii 
considerate de mulţi ca o pură fantesie. 

Cu tâte acestea am vădut un cas de tetanos acut tip, în timpul in- 
ternalului mei în serviciul prof. Turnescu, de o natură reumatică. 
Era vorba de un farmacist, care viind de la o petrecere în timp de 
Srnă în timpul nopţi, a doua di fu cuprins de un tetanos, care a 
durat o lună de dile, terminându-se prin vindecare complectă. De 
atunci sunt 10 ani şi bolnavul e pe deplin sănătos. Singurul trata- 
ment a constat în ventuse şi bromur de potasium în doze maut. 

Alţă autori ca Brown Sequard, observând nevrite şi diferite alte 
alteraţiuni în plăgile degetelor de la mâini Şi picidre stabiliră teoria 
nervosă susţinând că firele sensive rupte saii contusionate pot să exeite 
centri nervoși, cari în urmă ar lucra, prin spasmuri şi contracţiuni 
se pe De i arma ne oxitaiuni sai iritaţie nervosă periferică 
duvel, în urma căra ea e uncţională a părţilor superi6re a mă- 

mină contracţiunile musculare ca me refle xă, patologică, deter- Acâstă tecuie părea cu ei cu sa ără ridicare de temperatură. 
mai adevărată cu cât nevrotomia sait
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secţiunea unui trunchiit nervos ca sciaticul, adusese chiar vindecarea, 
tetanosului. 

Billroth în particular a susţinut teoria umorală dupe care tatanosul 
resultă dintr'o intoxicaţiune specială, dintr'o otravă himică sai ana- 
logă cu o ptomaină fabricată de plagă saii venită din afară, şi care în- 
trată şi absorbită în organism alterză lichidul sanguin, în urma cărvă 
lucru măduva fiind excitată se produc contraciiile tetanice. 

Lister dădu un sprijin forte puternice acestei. teorii, arătând că 
graţie pansamentelor sale antiseptice, în timp de 6 ani n'a observat 
nici un cas de tetanos. 

Astăzi natura microbienă a tetanosului este în afară de ori ce 
îndoială în urma descoperirei lui Nicolaer 1884. Acest autor studiind 

microbii din pământ a găsit bacilul ce pârtă numele sei; şi care are 
forma unui accu gămălie, unui cui de potcovă saă ciocan de tobă, adică un 

bacil drept presentând la extremitatea superidră o umflătură ce nu e 

de cât spora, înconjurată de o substanţă gelatinâsă. 'Tâte cercetările 

ulteridre şi esperienţele făcute cu acest bacil isolat şi cultivat, ati pro- 

bat până la evidenţă şi în mod sigur producerea tetanosului la tâte 

animalele unde acest bacil a fost .inoculat. 
Proveniența sigură a acestui bacil din pământ constitue teoria 

telurică a tetanosului, teorie ultimă și cea mai positivă. 
Verneiul, bazat pe faptele clinice că muşcăturile de cal mai tot- 

dWauna, produc tetanosul, a stabilit teoria eguină a acestei bâle. Dânsul 

susţine că băligarul cailor ce conţine microbul este acela care infecteză 
pământul unde se aruncă aceste escremente. Mai lesne însă putem ad: 

mite infecţiunea, calului prin fânul, ovăzul şi orzul eşite din pământ ce 
conţine în sine bacilul. ȘI probă e că nu numai calul dar şi tote erbivo- 

rele pot poseda, în ele bacilul tetanosului. Ba ce este mai mult, într'un 

cas forte cunoscut, unde o ţandără de lemn străbătând în degetul unui 

individ şi producând un tetanos mortal, s'a găsit bacilul lui Nicolaer 

nu numai în plagă dar şi în noroiul ce murdărise bucata de lemn din 

care provenise țandăra. 
Simptomele şi fenomenele tetanosului sunt aşa de clasice în cât 

bla se recunâşte imediat fără, a mai fi trebuinţă de nici un diag- 

nostic diferenţial. 

Cu tâte acestea atenţiunea atrasă de d. prof. Kalenderu asupra 

tetaniei faţă cu tetanosul este forte justă, mai ales când tetanosul se 

desvoltă pe o parturientă. 

Reproduc din observaţia publicată de d-nul intern Manicatidi prin- 

cipalele puncte pe cari putem stabili diagnosticul diferenţial:
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Tetania începe prin membrele superidre, sai fârte rar prim membrele 

inferidre şi rămâne limitată fârte adesea la una sait mai multe grupe de 

muşchi; accesele de tetanie sunt intermitente (Dance, Trousseaui). La bolnavii de 

tetanie se mai observă două simptome, considerate ca patognomonice, pe care 

le-am căutat, dar nu le-am aflat Ja bolnava nâstră, anume: Semnul lui 'Prousseau 

(producţiunea accesului de contractură prin compresiunea cordânelor vasculo-ner- 

vâse principale ale membrului atins) şi semnul lui Weiss (contracţiunea muş- 

chilor feţei când percutăm regiunea vecina de unghiul extern al orbitei) %). 

Tratamentul. T6te intervenţiile chirurgicale ai fost fără efect. 
Ast-fel: extirparea cicatriţei (Annandale), cauterisarea plăgei, debri- 

dările şi secţiunea, nervilor ce plecă saă vin către plagă, în care intră, 
nevrotomia, nevrotipsia, polinevrotomia chiar (Larrey şi Liti6vant) 
elongatia nervilor (Blum, Chauvel, Panas, Niissbaum, Callander) am- 

putaţiile de membre, etc. Astădi din noii se desbate chestiunea ampu- 

taţiilor de membre, susţinându-se : că ridicându-se plaga, se suprimă, 
infecția organismului prin suprimarea toxinelor secretate de microbii 
din plagă. Căci se afirmă că microbii nu străbat în intimitatea, orga- 
nismului ci numai toxinele lor, şi focarul acestor toxine fiind plaga 
deci trebue să o ridicăm. Dar tote aceste n'aii dat de cât succese 
relative şi chiar contestate de unii ca fiind vorba de forma cronică a 
tetanosului care în general se vindecă de sine şi deci tte mutilitaţiile 
ai fost făcute în mod gratuit, 

Trebue să recunbştem ca singurul tratament ce a adus fol6se 
este cel medical şi: profilactic. Vom îngriji deci bine plăgile în mod 
antiseptic riguros; vom sustrage pe individ de la cea mai uşră emo- 
țiune sequestrânduw'l într'o cameră cu totul isolată, şi'i vom administra 
doze masive de morfină şi cloral în cantități înspăimântător de mari 
Şi în timp îndelungat mergând până la 18, 20 şi 25 grame cloral pe 
zi şi 7, 8 şi 10 centigrame şi chiar un gram de morfină în injecții. 
Puterea de resistenţă, a tetanicilor în faţa acestor anestesice e colo- 
sală. Astfel găsim în autori că un copil slăbănog şi numai de 14ani 
a consumat în 46 zile 106 grame cloral şi 220 centigrame de mor- 
fină. Un alt bolnav a consumat în 38 zile 900 grame de cloral şi 2 
kilo 500 grame cloroform. Iar un altul în timp deo lună a băut în 
fie-care zi câte 25 grame de cloral! “ 

In timpurile din urmă injecţiile sub cutanate de acid fenic 1 %o fă- 
cute dupe met6da lui Bacceli din Italia ai: dat cele mai bune resulate 
Şi face a fi ultimul tratament raţional Şi sigur al tetanosului. 

Am văzut în serviciul d-lui prof. Assaky nn cas de tetanos tra- tat prin acestă metodă cu deplin succes. 

    

1) Vegi Spitalul No. 16. anul 1892.
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D-nul prof. Kalenderu a publicat în ziarul „Spitalul“ câte-va ob- 
servaţii de tetanos vindecate iarăşi prin injecții de acid fenic. 

Gangrena nosocomială, putreziciunea de spital, ulcer putrid, sordid 
sati, gangrenos, tifosul traumatie, difterita plăgilor ete., este o b6lă ce se 

caracterisă prin producerea la suprafaţa plăgei a unei exudaţii pseudo- 
membrandse sub care țesuturile se ulcergză şi se gangrensză. 

Acestă bolă care din norocire a dispărut cu totul, graţie anti- 

sepsiei moderne, apare în aceleaşi condiţii etiologice ca tâte complica- 
țiile septice. 

Forma sub care ni se presintă este cea, ulcerâsă şi membrandst 

stabilite în mod clasic de Delpech. | 

Cu saii fără prodrome, bolnavul e coprins de o durere fârte vie 

în nivelul plăgei, care după ce se acopere deo membrană subțire, ve- 

dem ică colea puncte roşii, echimotice, ce repede se transformă în ul- 

cere găunâse, cari devenind confluente râde întrâga plagă, deslipindu'i 
marginele şi având o tendinţă de distrugere atât în adâncime cât şi 

în suprafaţă. Distrucţia şi putrefacţia e aşa de mare în cât vase- 

nervi, muschi, articulaţii tâte sunt deschise, iar membre întregi cad în 

gangrenă însoţite de emoragii une-ori mortale. 

Forma pulposă care e cea mai frecuentă se caracteriză prin o 
false membrană forte grâsă, de o culdre griză ce acopere plaga. Dânsa 
se umâă din ce în ce mai mult şi fineşte prin a cădea în lambouri 
Jăsând în loc despicături mai mult sai mai puţin largi prin cari se 

scurge un lichid ichoros extrem fetid, numit de Ambroise Par6 putu- 

roşie cadaverică, 
Mersul câte o dată e aşa de repede în cât nu numai vasele şi 

articulațiile se deschid, dar şi însuşi păreţii toracici şi abdominali se 
distrug punând în evidenţă plămânii, cordul şi cele alte organe splacnice. 

Causa, intimă a acestei bâle încă nu se ştie. Se crede însă că e 

de aceiaşi natură cu difteria şi produsă de acelaş microb; şi acâsta 

pe consideraţiunea că gangrenele ce complică difteriile grave sunt ana- 

l6ge cu acelea produse de gangrena nooseomială. 

Mai mult, Heine tratând răniţii-coprinşi de acestă bolă fu el în- 

suşi atins de angină difterică; iar Oto Webber care i-a succedat în ser- 

viciă, fu coprins de angina difterică mortală. 

Simon în aceleaşi condițiuni identice a transportat angina difte- 

rică la doi copii din familia sea cari ai murit. 

Traţementul trebue să fie din cele mai energice, iar ierul roşu 

şi z6ma de lămâe au dat resultate bune, cu t6te că mortalitatea e 

enormă ridicându-se la 80 la sută,
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CHESTIONAR 

Erisipel. Definiţie, Exisipel fix, serpiginos, migrator, eratie, metastatic, ede- 

matos, îlictenoid etc. Forme clinice: tifoidă, bili6să. Caracterile bacilului. 

Tetanos. Definiţie. Simptome. Tetanos supra-acut, acut şi cronic, Trismus, 

tigedita, ortotonos, opistotonos, embrostotonos, pleurostotonos. Caracterile con- 

tracţiunelor musculare. Numărul vibraţiunelor. Causele ridicărei de temperatură. 

Opiniunea lui Bouchard, Chareot etc. Opiniunea lui Verneuil, a lui Peter. Causa 

morţei. Anatomia patologică neconstantă. Etiologia. Opinia lui Larrey şi Dupuy- 

tren ; stările constituţionale; starea morală. Teoria nervâsă, teoria humorală şi 

bacilară. (Nicolaer.) Forma, microbului. Teoria telurică şi equină. Tratamentul. 
Narcotice şi injecții subcutanate de acid fenic. 

Gangrena de spital. Caractere. Forma pulpâsă şi ulcerâsă.



„PATOLOGIA CICATRIŢELOR. 

Lecţia ALVII. 

Domnilor, 

Aţă văzut că în urma plăgilor prin instrumente tâise or con- 

tondante, pielea ca şi cele alte părți moi pot fi secționate sai ri- 
cate într'o întindere mai mult sai mai puţin mare. Repararea, acestei 

perderi, fie că se face prin prima or a doua intenţie, se obţine prin 
producerea unui ţesut de nouă formaţie numit cicatriță, iar când e 

vorba de 6se se chiumă cal. 
Cicatriţa, numită de Depuytren ţesut de cicatriţă, iar de Delpech 

țesut inodular, se caracterisă prin aceia că deşi înlocueşte pielea, nu 
posedă, însă absolut nici unul din elementele acestui organ, ci e formată 
dintrun ţesut dur, solid, resistent, de o culore albici6să, s&mânând 

prin aspectul săi cu muşchii de brâscă (autorii compendiului) şi 

compusă din fibre încrucișate în diferite sensuri apropiindu-se mai mult 

de țesutul fibros de cât de ori-cealt ţesut al economiei. 
Cicatriţa fiind lipsită de nervi, foliculi piloşi, glande sebacee 

şi sudoripare, ni se presintă cu un uspect uscat, slab, fără păr 

şi cu o sensibilitate forte obtusă. Afară de acesta, țesutul seu în 

urma proprietăţei retractile sugrumă vasele, de unde paliditatea si ab- 

senţa ori cărei coloraţiuni. 

Cicatriţa pote să fielineară şi mobilă, când plaga a fost superii- 

cială iar reunirea sa obţinut prin prima intenţie; din contra, este de o 

întindere mai mult saii mai puţin mare şi aderentă cu părţile sub- 

jacente în casuri de reuniri prin II, III sait chiar IV-a intenţie. 

Proprietatea cea mai principală a unei cicatrițe fiind de a se re- 

tracta în mod continuii şi a reveni asupra ei însăşi, tinde a atrage 

catre d6nsa părţile vecine schimbându-le raporturile normale şi împe- 

dicându-le aşi îndeplini funcțiunile destinate, constituind ast-fel diferi-
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tele diformități. Autorii şi în special Panas ai stabilit următârea di- 
viziune : cicatrițe diforme, cicatrițe bolnave şi diformităţi prin cicatriță. 

O cicatriţă este diformă în or ce cas, căci or cât de îngustă Şi 
regulată ar fi, â6nsa tot-d'auna va atrage atenţiunea prin coldrea şi 
aspectul săi cu totul deosebit de restul pielei normale, plus diferitele 
sbârcituri şi ridicături ce pâte presenta. Cu tâte acestea, cicatriţa nu- 
mai atunci se consideră ca diformă când caracterele ce o constitue 
devin prea pronunțate saii iai o desvoltare prea mare. Ast-fel: 

D Cicatriţă diformă prin colorațiunea sea. Acâsta se observă în 
arsurile prin deflagraţiunea prafului de puşcă; în pansarea, plăgilor cu 
emplastore colorate ; cauterisări des repetate cu nitrat de argint ete. 
cari tâte colorâză în mod forte puternic cicatriţele făcându-le diforme 
prin aspectul disgraţios ce capătă, mai ales când ai sediul pe faţă, 
gât sau alte regiuni susceptibile de a fi văzute. 

II) Cicatriţa este încă diformă când ia o desvoltare mare fie în 
grosime saii înălţime (cicatriţe exuberante). In acest cas constatăm pe 
suprafaţa sea o mulţime de mese vegetante albe sai roşii de o con- 
sistenţă fibrâsă, numite tuinori vegetante, iar de Velpeau cheloid cica- 
tricial sai cheloid falş D, 

Aceste ridicături mamelonate în general sunt sesile, conice, tur- 
tite, mai mult tari de cât moi. De ordinar puţin vasculare; une-ori 
însă se văd străbătute de rățele ven6se dilatate; țesutul săi de un 
alb închis scârţâe sub scalpel, iar trama e formată, de fibrile conjune- 
tive şi elastice; se observă încă o mare abondenţă de corpi fibro- 
plastici în mijlocul cărora Malassez şi Landouzy n'aii putut găsi tubi 
nervoși (Reclus şi Duplay). 

Toţi autorii ati recunoscut că acest fel de cicatriţă diformă e în 
strânsă legătură, cu starea, limfatică sat scrofulosă, a individului. 

Represint aci un model de cicatriţă diformă luat din serviciul mei. (Fig. 98), | 
Casul este următorul pe care'l public mai mult din punctul de vedere al dificultăţilor operatorii : 

Elisaveta Vlădescu, de 17 ani, din Vâlcea, a intrat în spital la 15 Mai 1892. Ca antecedente ereditare: menstruele ai apărut la 15 ani; bolnava declară că n'a suferit de cât de dureri de ochi în copilărie. Acum 2 ani spărgându-se o lampă cu petrol, bolnava a fosi; arsă producându'şi combustiuni de gradul al III-lea şi al IV-lea în regiunile ocupate agi de cicatrice. Pacienta s'a căutat a casă la ţară prin alifii şi îngrijiri băbeşti timp de 3 luni de dile.. 

  

1) Cheloid din znâa=—picior de rac, nume dat de Alibert din causa asemă- nărei ce ar avea aceste ridicături cari une-ori apar în mod spontanat, în general pe partea anteridră a toracelui, purtând numele ae cheloid adevărat.
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Starea, locală. Pacienta presintă 8 mari cicatrice tâte în partea drâptă: 
a) una care ocupă urechea drâptă se întinde în jos până la osul ioid având o 
lungime de 14 c.m. iar lăţime 10 c.m. mergând înapoi pe tâtă regiunea paroti- 

  
Fig. 98. 

Model de cicatriţă diformă situată pe urechea drâptă în urma unei arsuri cu petroliii. ț 

dienă, mastoidienă şi parte din regiunea cefei, b) o altă cicatrice iarăşi mate şi 

analogă cu cea precedentă ocupă epoletul drept coborându-se în jos până la ex- 

tremitatea inferidră a braţalui, iar în lături pe partea, laterală a toracelui; c) maă 

există încă o altă cicatrice ocupând tabachera anatomică de la mâna drâptă. Tote
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“aceste cicatrice sunt forte proeminente, de coldre roşietică şi cu.o mulţime de bride 

încrucişate în tâte sensurile mărginind unele nişte adâncimi în formă de cavităţi chiar 

de 21), cum. putând permite introducerea pulpei indicatorului. Aceste cicatrice de 

şi pronunţate şi cu o înălţime destul de mare totuşi nu presintă porţiuni mame: 

lonate, ci mai mult plăci întinse şi grâse; dânsele sunt mai puţin sensibile ca 

tegumentele sănătâse iar la frig capătă o colre violacee. Fenomenul cel mai 

principal şi care a determinat pe bolnavă să intre în spital, este o mâncărime 

insuportabilă, persistentă şi continuă. 

Cicatricea situată pe ureche preocupă mai mult pe bolnavă pentru care cere 
suprimarea ei din causă că'i desfigureză faţa. Grosimea acestei cicatrice este 
destul de mare aşa în cât pavilionul urechei are c grosime de 14 m.m. pe cândal 
celei sănătâse 7 m.m. Orificiul conductului auditiv extern este aprope închis având 
3 m.m. în diametru iar în partea sănătâsă 15 m.m. 

Sub aceste cicatrice se simt bride şi îngroşarea țesutului celular ceia-ce face 

;că cicatricea de şi în aparenţă mobilă în sens lateral, este cu tote acestea aderentă 

de părţile subjacente. 
La 31 August 1892 am procedat la operaţie căutând a extirpa acâstă cicatrice. 

Am tras o incisie de 9 c.m. de sus în jos, în afară de marginea ce priveşte fața, 

mergând până sub bărbie. Apoi o altă incisie în afară şi în sus de aceiaşi lun- 

gime; extremităţile fiind reunite prin mijlocul cicatricei s'a format un triunghit 
isoscel cu vârful înainte, basa înapoi. 

Disecţia cicațriţei a fost din cele mai dificile nu numai prin aderenţa su 

cu părţile profunde, dar și prin apariţiunea, de vase importante; totuşi cu multă 

precauţiune, avându-se în vedere acâstă regiune destul de pericul6să, am putut 

ridica cicatricea circumscrisă în totalitatea ei, remăind fundul plăgei acoperit cu 

țesut gresos; am excisat apoi cu fârfecele curbe porţiuni de cicatrice ce nu se 

putuseră diseca. După ac6sta am confecţionat un mare lamboi cutanat în lun: 

gime de 15 can. iar în iăţime de 5 c.m. în modul următor: De la unghiul înfe- 

rior al basei triunghiului am tras o incisie curbă în jos şi înainte atacând pielea 
sănătosă din regiunea gătului; după aceia, disecând acest lambot, prin alunecare 
şi uş6ră torsiune a pediculului am acoperit t6tă suprafaţa sângerândă resultată 
din ridicarea cicatricei. Am aplicat 84 puncte de sutură înlocuindu-se ast-fel per- 
derea de substanţă printr'un lamboi de piele normală, 

La 4 Septembre desfăcându-se pansamentul constat că o porţiune din 
lamboti corespundând cu basa este cu totul prinsă, având o întindere de 8 c.m.; 
vestul însă de 7 cm. s'a sfacelat şi retractat aşa de mult în cât r&măsese cu 
desăvârşire îngust. ! 

Resultatui definitiv: înlocuirea cicatriţei prin lamboi de piele normal în în- 
tindere de 5 c.m. lăţime; restul care nu sa prins sa transformat într'o nouă su- 
prafaţă quasi-ulcerată, de 6re-ce cicatrisaţiunea, prin burgeonare nu progresâză 
câtuşi ds puţin. In plus, fie-care punct de sutură este transformat în cicatrice 
exuberantă cu caractere de cheloid. De aceia am fost silit a recurge la grefe 
cutanate precum se vede în ultima figură. 

In fine cicatriţa e diformă când e fârte aderent de părțile sub- 
jacente şi în special de extremităţi os6se. Densa se observa, în urma 
unor lungi supuraţiuni de tumori albe, carii şi necrose, abcese cazedse 
ale epididimului, în fistulele dentare etc. etc.
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IV) Cicatriţe bolnave. Plecând ae la, o simplă mâncărime, cicatriţa 
pote deveni sediul unor dureri câte o dată intermitente sub formă ne- 
vralgică, iar alte dăţi continue şi de o intensitate fârte mare. In ade- 
văr, se întâmplă ca în țesutul cicatricei să fie prins vr'un firişor nervos 
sai să se desvolte într'6nsa adevărate nevrome. Cicatricele mai devin 
durerose şi în timpul umidităţei, a unei furtuni sait or-ce schimbare 
de temperatură, aşa că o cicatriţă, pentru unii bolnavi constitue un 
adevărat barometru ! 

Lăsând la, o parte predisposiţia, cicatriţelor aderente de a fi sediul 
ulcerelor rebele, trebue să ştim că dânsele se influenţeză forte mult 
de riiatesa, sub care se găseşte individul. Ast-fel constatăm în cicatriţe 
ulcere sifilitice, tubercul6se, artritice şi chiar desvoltare de neoplasme 
ca epiteliome, sarcâme, cancere etc, 

Fiind vorba de o simplă durere nevralgică vom recomanda opia- 
ceele şi combaterea diateselor. 

Daca e vorba de un nevrom îl putem extirpa ; precum iarăşi vom 
interveni în mod energic aflându-ne în faţa unei tumori neoplasice fie 
ea primitivă sai secundară. 

V) Diformităţi prin cicatriţă. Fiindu-ne cunoscut retracțiunea ine- 

rentă a țesutului inodular precum şi tendinţa, iresistibilă ce ai mugurii 

cărnoşi de a contracta aderenţe solide între dânşii, lesne ne putem es- 
plica diformităţile ce vor resulta în urma acestui fenomen. 

Şi în adevăr, daca, nu luăm precauţiuni de timpurii ne vom afla 

în faţa unor adevărate desastre. Ast-fel, adesea, vedem degete lipite, or- 
gane deviate şi cu totul schimbate din raporturile şi direcţiunea lor nor- 

mală: pleopele ochilor se vor resfiânge în afară, înăuntru, sai se vor 

lipi între ele compromiţând cu totul organul vederei. Nările nasului se 

pot astupa, iar orificiul bucal să se închidă prin lipirea buzelor; capul 

în flexiune forţată lipindu-se cu bărbia de torace. In fine se observă cele 

mai teribile diformităţi cari adesea devin iremediabile precum: lipirea, 

penisului de scrot, a câpselor între dânsele, a braţului de torace şi a 

gambei de cpsă în flexiune forţată. 

In fig. 99 luată din serviciul mei, se pâte vedea în ce grad de 

deformaţie se găseşte membrul unde gamba e cu totul fixată de copsă. 

Dai aci observaţia acestui cas interesant mai cu deosebire din 

punctul de vedere al tratamentului, unde se va vedea, în ce mari difi- 

cultăţi ne găsim voind a opera nişte asemenea diformităţi ; observaţia 

a fost luată cu multă îngrijire de d. Pucerea, extern în serviciul mei:
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Observ. Pacientul Mehemet, de naţionalitate Turc din Caraiambol (Bulgaria), 
de 10 ani, intră în serviciul D-lui Dr. Kiriac, în giua de 30 Aprilie 1892, suferind 
de flexiune aprope complectă a gambei pe câpsă în unghii ascuţit, în urma unei vechi cicatrice prin arsură. 

  
Fig. 99. 

Model de diformitate prin cicatriţă în urma unei arsuri ră i îngrijită. 

Acum 3 ani, stând lângă vatra în ca, timpul somnului a cădut peste jerateo şi şi 
» a început să alerge prin casă care neveninduii la timp, fo 

nunchiului şi a regiunilor
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Pacientul a fost căutat în mod empiric; şi după un an de dile plăgile sau 
cicatrisat cu diformitatea arătată. Acestă atitudine a membrului a fost înlesnită 
de obiceiul ce ati turcii de a sta continuă în posițiunea şedândă, cu gambele în- crucişate şi mai des flezate pe câpsă. 

Starea presentă. Pacientul debil, palid, presintă pe faţa externă a genun: 
chiului o cicatrice retractată, fibrâsă şi dură, care se întinde în sus până la ju- 
m&tatea, e6psei, iar în jos până la jumătatea gambei; cicatricea formeză un fel 
de punte de unire între câpsă şi gambă, cari aderă prin feţele lor posteridre şi 
externe pe o întindere de 19: em. 

Cicatriceu mai grâsă şi dură la mijlocul ei, corespunde just la nivelu îndoiturei genunchiului; e mai mâle şi mai puţin grâsă la mărgini, unde 6 cutată- 
cutele azi o direcţiune convergentă spre mijlocul cicatricei, dându-i astfel un aspect radiat. Cicatricea, se întinde prin o prelungire şi pe faţa internă a, îndoiturei ge- nunchiului, făcând să adere şi aci tegumentele câpsei cu acele ale gambei, pe o 
întindere aprope de 2 decimetri, 

Din causa cicatricei, gamba stă în flexiune permanentă, formând cu c6psa 
un unghii ascuţit, aşa că în extensiunea cea, mai forţată călcăiul membrului bolnav 
nu ajunge decât până la genunchiul membrului sănătos. Genunchiul e deformaţ. 
Palpând, constatăm că tibia şi femurul se ating numai în parte, şi anume numai - 
prin fața posteridră a condililor femorali şi partea posteridră a platoului tibial. 
Platoul tibial e depărtat de femur, aşa încât putem angaja un deget întreg între 
extremităţile acestor două 6se. Tibia e mobilă pe femur, având mişcările de fle- 
xiune şi de extensiune însă limitate din causa, aderărei tegumentelor, ce acoperă 
gamba şi copsa în părţile lor superidre, 

Mişcările de iateralitate în ârâpta şi în stânga precum şi de rotaţie şi 
circumducţie ale tibiei pe femur sunt forte întinse, ca la o enartrosă. Rotula e 
frasă în jos şi aşezată pe troclea femorală, acoperind mai mult condilul intern ; 
ea e puţin mobilă pe trocleă, şi vârful ei e depărtat aprope cu 11/2 cm. de platoul 
tibial. La nivelul rotulei se găsesce o bursă ser6să, formând o tumâre proemi- 
nentă, mâle şi fluctuentă de mărimea unui măr mic, 

Atât câpsa cât şi gamba, sunt mult mai puţin desvoltate de cât cele dela 
membrul opus. Iată resultatul măsurătorilor : 

.- drâpta stânga 

Dist. de la spinailiacă antero-sup. la extr. femur . . . 41 cm. 43 cm. 
» » platoul tibial la maleola externă. ..... 29; 331 , 

Circomferența la jumâtatea câpsei .... .. 3 „3%, 

» » » gambei . . . 18 , 2it,, 

» deasupra maleolelor . . ........ 13%] , 17'h » 

Lărgimea feţei anter. a tibiei la nivelul tuberosităţei. . 3%, ale » 

Lărgimea feţei anteridre a tibiei la mijlocul ei . . . . 2 n Ph » 

Lungimea piciorului (călcăiu, vârf. degetului mare). . . 19'/+ , : „ 

Grosimea piciorului la jumbtatea talpei . . ..... 18, LL 

- Tote acestea arată în mod evident o atrofie destul de pronunţată a între: 

gului membru inferior drept în raport cu cel stâng, atrofie provocată de presența 

aicatricei, care determinând diformitatea descrisă, a oprit membrul a-şi îndep 

nouri E raţie După ce s'a făcut toaleta regiunei şi s'a obţinut anestesia 

ul Di Li 5 Kiriac face cu bisturiul două incisiuni uşor convexe, formând 

a i i lată de 2 cm. în direcţiunea biscctricei unghiului 
e elipsă lungă de 6 cm. ş = 

33,809.— Pat. chirurg. Dr. 7. Kiriac.
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format de copsă şi gambă, coprindând astfel partea cea mai dură şi mai grosă 

a, cicatricei, pe care apoi tot cu bisturiul o deslipeşte complect. : 

Dup8 acâsta deslipesce la început cu bisturiul, şi în urmă cu degetele mânii 

tegumentele de o parte şi alta a cicatricei; atunci trece la faţa internă a men- 

brului, unde prin o incisie longitudinală incis6ză tegumentele, cari forma puntea 

de unire între copsă şi gambă până la nivelul condilului femoral. 

Continuănd şi aci deslipirea părţilor profunde, unite prin un ţesut celular, 

cu atât mai lax cu cât mergea mai în profunditate, s'a putut da membrului o 

extensiune mai mare, care însă era departe de cea complectă, acesta fiind im- 

posibil de obținut din causa retracţiunei şi scurtimei muşehilor interni şi externi 

ai câpsei, cari se inseră pe gambă. 

De aveia se secționâză întâi tendonele semi-tendinosului şi dreptului intern 

între două pense fixe, pentru ca, să nu scape capetele secţionate; apoi la partea 

externă se secţionâză bicepsul tot între două pense. Ac6sta a permis o extensiune 

mult mai pronunţată, dar încă nu în mod complect, fiind oprită în parte de 

muschiul cuturier, şi mai cu s6mă de nervul sciatic popliteu intern şi extern, 

cari se detaşaseră de părţile subjacente şi se întindea ca o cordă de la c6psă 

la gambă, lăsând un spaţii liber între dânşii şi fața posteridră a genunchiului: 

Se încârcă să se forţeze nervii şi să se obţie extensiunea membrului, întindând 

cu uşurinţă şi întrun mod treptat, dar se observă îndată că bolnavul e coprins 

de şoc (cu paliditatea feței, respiraţia încetinitor, pulsul insensibil), din care causă 

se renunţă la acâstă manoperă şi se secţioneză pur şi simpiu, întâii muşchiul 

cuturier şi în urmă nervii. tot între două pense. ” 
Tot acum, prelungindu-se incisiunea internă a tegumentelor spre faţa an- 

teri6ră a genunchiului, se taie între două pense vena safenă internă. 

După acâsta se trec 10 traverse de catput între căpătâiele superidre şi in- 

feridre ale nervilor secţionaţi. Traversele lungi de 8 cm., reunesc cu modul acesta 

capetele nervâse, cari în urma secţiunei şi extensiunea membrului se depărtaseră 

unele de altele cu acâstă distanţă. 

Odată obţinută prin aceste secţiuni multiple şi succesive o extensiune mai 

pronunțată a membrului, a venit vena femorală să proemine şi să facă cordă 
în unghiul popliteii, lucru care a făcut pe D-1Dr. Kiriac s'o secţioneze şi pe dânsa, 
temându-se de vr'o inflamaţiune sau rupere ulteridră. 

Acum se sutureză cu catgut capetele tendirose şi musculare, la un loc 
cele de sus, şi în altul cele de jos, fixându-se în acelaş timp tot cu catgut de 
părțile subjacente la nivelui retracţiunei lor. 

Cu modul acesta extensiunea membrului s'a obţinut, însă în schimb a re- 
sultat o plagă enormă prin deslipirea gambei şi a cpsei, fiind expusă cu modul 
icesta, chiar şi artera poplitee. Din acâstă causă se confecţionâză un lamboi cu 
pedicul larg din tegumentele interne şi se acoperă cu el artera şi plaga în o în- 
tindere de 3 degete in sensul supero-inferior. | 

Lambou! se fix6ză prin 5 puncte de mătase de marginea tegumentelor 
externe şi prin câte alte două de părţile moi ale regiunei. Lamboul neavând di- 
mensiuni suficiente şi v8dându-se că prin fixarea lui s'a cam întins, se face o 
incisie liberatrice pe partea externă a genunchiului pe d'o parte, iar pe d'alta se 
puncţion6ză bursa, prerotulienă, din care iese un lichid roşiatic. 

c mopul acesta taina a apă PESTE mamare 2 mmboulu, micşorâna 
marginile incisiei tegumentare 1 i Ca a e PEN 4 puncte de mătase eg esultată in urma contecţionărei lamboului poplitei
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şi după ce se spală bine plaga rămasă neacoperită, se face un pansament cu 
creolină, puţin compresiv, cu ajutorul căruia se fix6ză membrul in o fârte uș6ră, 
flexiune pentru a se evita şi întinderea arterei. 

După operaţie. Gamba mai rece ca cea opusă, puţin lividă şi complect ne- 
simţitore, atât la pipăire cât şi la înţepare cu acul. Bolnavul se plânge de uşore 
dureri de cap şi grâţă. 

15 Maii. Bolnavul liniseit, nu se plânge .de nimic. Degetele membrului 
operat mai calde ca cele din partea opusă. Tegumentele de colâre rozaces tran. 
sparentă. Bolnavul nu simte la diferite excitaţiuni mecanice pe degete şi nici nu 
le pote mişca. Se administreză 0,50 centigr. de chinină în 2 prafuri. 

16 Mai. Piciorul de culsre roză, mai cald ca cel opus, puţin mai gros ca îna- 
inte, venele feţei dorsale a piciorului încep să se desemneze. — Se desface pan-. 
samentul. Piesele îmbibate de sânge probabil din timpul operaţiei. Plaga în cele 
mai bune condițiuni, nu există cel mai mic semn de reacţie inflamatorie, nici 

durere ; lamboul pare a fi reunit, dar se vede o flictenă ocupând jumbtatea sa 

externă precum şi putin sfacel pe marginea liberă, Se spală cu sublimat şi creo-. 
lină se panseză. 

18 Mai. Partea exteridră a lamboului de autoplastie presintă fenomene 

de sfacel. Se scot cinci punte de sutură cari uniai marginea externă a lam- 
boului cu teg. externe. Nu se constată sensibilitate în membru. 

19 Mai. Se panseză. 

20 Maiii. Piciorul drept are talpa forte excavată, degetele atârnă în jos nu 

există diferenţă de temperatură. Motilitatea şi sensibilitatea absolut lipsă în tot 

membrul de la genunchii în jos afară de tegumentele ce acoper partea supe- 

ridră a feţei anteridre a gambei. Lamboul poplitei spacelat în jumătatea externă. — 

Cele două porţiuni ale plăgei au un aspect cu totul diferit ; cea de pecâpsă bur- 

geonantă roşie pe când cea de pe gambă palidă, aprope lividă fără vitalitate, 
Se pans. 

22 Mai. Sensaţie de furnituri în mai multe r&nduri. 
25 Mai. Porțiunea externă a lamboului se climin6să mai ales prin mar- 

ginea sa externă. Restul este prins. Bolnavul nu simte şi nu-și mişcă membrul. 

Plaga după câpsă şi cea după gambă sunt acoperitecu muguri. lidemul feţei 

dorsale a piciorului persistă, Sensaţiunile qin zilele trecute le-a mai avut dar 

mai rar şi mai puţin pronunţate. Pansare. 

27 Mai. Se pans. Sensaţiile din zilele trecute nu le mai are. Plăgile su- 

pureză în mod favorabil. 
31 Mai. De două zile are contracţiuni musculare în câpsa drâptă. Gamba 

şi piciorul nu simte, nu mişcă, 
6 Iunie. Pansament,. 

3 Iunie. Piesele imbibate deo mai mare cantitate de puroi jumătatea inte- 

riâră a plăgei palidă, cea superidră roşie. Tâtă plaga presintă pe margini un 

liserei roşu, în lărgime de 9 !j; milim. culdrea e mult mai întinsă în jumă- 

tatea gambei. — Pe faţa internă a gambei la două degete de marginile plăgei 

se văd în două locuri tegumentele subțiate şi roşii rămânând două ulceraţiuni 

superficiale. Edemul e ceva mai augmentat. | | | 

10 Iunie. Pe faţa internă a gambei se văd câte-va ulceraţiuni : două ulce- 

raţiuni spontanate pe gambă (lesiuni trofice) ast-fel: două ulceraţiuni mici forte 

superficiale cu fundul roşu vinos în locul unde tegumentele erau colorate mal 

O a treia ulceraţie tot superficială se vede mai sus „mult mai a- 
zilele trecute.
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prâpe de plugă, marginile ei continuându-se cu marginile plăgei, presentând şi 

ele lisercul roşu vinos ca tot restul plăgei. 

13-17 Mai. Se observă pe faţa anteridră a gambei o mulţime de vesicule 

supurate mici, cari se rup prin frecare pe membru cu tamponul umed, sunt pu- 

ţin durerâse şi spărgându-se lasă nisce gropiţe pe tegumente. Se vsd mai multe 

ulceraţii. 

De atunci s'a continuat regulat cu pansarea plăgei examinându-se în ace- 

laşi timp dacă sensibilitatea şi motilitatea propres6ză. Trebue să mărturisim că am- 

bele ai fost cu totul lente în manifestarea lor dacă nu chiar fără nici un pLo- 

gres. In adevăr nu găsim sensibilitate manifestată de cât numai la o regiune 

în jos cu 15 c. m. de la rotulă. Tot restul gambei pe tâte feţele sale precum şi 

întregul picior sunt într'o insensibilitate absolută şi pro(undă, aşa că putem întro- 

duce ace la cea mai mare adâncime fără ca bolnavul să manifeste cea mal mică 

durerere; și probă e că s'ati făcut cu bisturiul incisiuni pe faţa externă şi de 

mijloc a gambei mergând până la spaţiul interosos, luându-se o porţiune de muşchii 

spre a fi examinată la microscop fără ca bolnavul să fi avut cea mai mică con- 
sciinţă de-acestă operaţie. 

Starea actuală 15 Noembrie 1892. Plaga complect cicatrisată, gamba în extensie 
complectă pe c6psă, genuchiul guasi anchiosat neputându-se flexa aprope de loc, 
membrele ai aceaşi lungime, nu se observă nici o ulceraţiune trofică pe membrul 
operat, bolnavul îşi ridică gamba în sus întocmai ca pe cea sănătâsă, nu pote 
însă să misce câtuşi de puţin degetele picidrelor. Piciorul cel puțin pân'acum 
n'are nici o tendință către equinism fiind aşezat aprâpe în unghii drept pe gambă. 
Bolnavul umblă cu cea mai mare înlesnire ajutat însă de un baston; fără dânsul 
mersul este dificil, Piciorul operat presintă o colorațiune roşie violace caracte 
ristică congestiunilor venâse. Dânsul este şi puţin mai îngroșat ca cei sănătos. 
Bolnavul n'are nici cea mai mlcă sensaţie de răcâla parchetului care este de 
piatră. 

Care e conduita nâstră contra cicatriţelor ? 
Mai întâi vom căuta a evita tâte condiţiunele capabile de a le 

face diforme sau a provoca diformităţi. 
Nu vom uza deci în pansarea plăgilor de substanţe colorante, şi 

ne vom opune la creşterea demăsurată a mugurilor cărnoşi, fie prin 
excisie, compresie, aplicaţiuni de bandelete Vigo, sau alte mijlOce apro- 
priate, prin cari împreună cu un tratament anti-serofulos vom reuşi 
adesea, ca, cicatriţa să nu devie exuberantă, proeminentă. 

De asemenea, după preceptele lui Dupuytren, vom căuta a da 
membrelor o atitudine cu totul opusă. de aceia a cicatriței, fixându-le 
prin atele sau bandage în flexiune or extensiune, separându-le prin 
diferiţi corpi streini şi chiar menţinându-le depărtate prin puncte de sutură. Cu modul acesta vom înlătura, lipirea anormală a degetelor, ob- strucțiunea orifiviilor naturale şi deviaţiunile organelor de la tipul lor. Când „însă nu am reuşit, sau ne găsim în fata unui fapt împlinit, atunci trebue să intervenim. 

1



533 

  

Pentru cicatriţele diforme prin coloraţiune n'avem mult de făcut 
şi nici că suntem chemaţi de cât în casuri când d6nsele, fiind cu totul 
visibile, procură desgust la vedere, mai ales fiind vorba, de sexul frumos. 

In casul de incrustaţii de praf de puşcă, putem la, rigore să în- 
treprindem. extracţiunea lor cu ace fine; şi adesea, după o muncă, labo- 
tisă şi îndelungată, reuşim să facem a dispare coloraţiunea ce con- 
stitue diformitatea, cicatriţei. Se mai recomandă, de unii aplicaţiuni şi 
fricţiuni cu acid acetic şi amoniac a, părţilor colorate, dar succesul lor 
este forte problematic. EI 

Am putea, la, rigâre recurge la excisiunea, cicatriţei, dacă sediul 
şi întinderea sea ne permit acestă intervenţiune. ” 

Dacă avem a face cu o cicatriti exuberantă, cum vom proceda? 
Chestiunea e grei de resolvat, căci după cum se exprimă Reclus 

şi Forgues, acest punct de practică este încă în desbatere şi mulţi au- 

tori respund prin negativă. 

In adevăr, esperienţa a arătat că forte adese-ori se observă reci. 

divă, ba încă în urma unei ablaţiuni succedâză o tumoră mult maj 
pronunţată ca cea primitivă. E posibil însă, că prin mijlâcele anti- 

septice să ne opunem la o asemenea recidivă, dar lucrul nu e sigur. 

De aceia Vidal, Guyard şi Brocq ai propus scarificarea cicatriţei 
diforme, întocmai .precum acest lucru se practică pentru lupus; şi se 

sustine obţinerea unor adevărate succese (?) 

Proba de vindecare însă nefiind sigură, unii ai recurs la masagii, 
la, duşuri calde şi emoliente, la învăliri ulei6se, la exerciţiuri de gim- 
nastică şi la diferite alte manipulaţiuni, tâte făcute cu scop de a muia, 

şi a face mai flexibil țesutul inodular al cicatriţei, dar tâte cu un 
resultat forte aproximativ şi mai tot-d'a-una nul! 

Diformităţile prin cicatriţă ne forisză a interveni. $i dificultatea, 
e cu atât mai mare, cu cât ne vom afla în faţa unor casuri, unde de 

si un organ e în afară de or-ce resursă terapeutică, totuşi nu-l putem 

sacrifica, precum de esemplu: gâtul, pleâpele etc. 
In asemenea casuri, nu ne rămâne de cât a proceda la liberarea 

organului fixat, ridicând cicatriţa ce-l fix6ză. Acestă, operaţiune presintă 

greutate adesea invincibilă, căci suntem siliţi să tăem muschi, vase 

si nervi, cari fac corp cu țesutui inodular. 'Trebue deci să procedăm 

cu multă precauţiune şi să avem totă atenţiunea concentrată pentru 

a nu compromite viaţa individului în speranţa unei îndreptări pro- 

plematice a unui membru. 

'Prebue iarăşi să ştim că în urma intervenţiunei n6stre, va, ră 

mâne o plagă colosal de mare, ce va cere o îngrijire cu totul specială 

şi precauţiuni anumite pentru â grăbi repedea, sea, cicatrisare.
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Aci e momentul de a recurge la aplicaţiune de grefe, când acesta 

nu s'a făcut de la început spre a preveni deformația. 

Reverdin a fost cel dintâi care în 1865 a avut ideea de a grăbi 

maturaţiunea artificială a plăgilor prin porţiuni de mici plăci epi- 

dermice după met6da Italiană. 

Trebue în adevăr să ştiţi că autoplastiile se fac după trei mari 

metâde: metoda lui Celse sai prin alunecare, constă în a repara 0 

perdere de substanţe prin mijlocul tegumentelor disecate şi trase prin 

diferite procedee; metoda Inudiană, constă în a tăia un lamboii pedi- 

culat din vecinătate, şi a-l aplica pe plagă, producând o torsiune a 

pedicului- şi metoda Italiană numită a lui 'Tagliacozzi, constă a lua 
un lamboi dintr'o regiune depărtată pentru a fi aplicat pe plagă, 

totuşi având un pedicul suficient pentru nutriţiune precum în rinoplastie, 

prin tegumente luate de la braţ. 

Grefele pot fi luate dela om (androgrefe ?) sau de la animale zoo-grefe. 
| Se numeşte anaplastie, când grefa să, ia de la un alt individ; iar 
autoplastie, de la însuşi individul. bolnav. | 

Grefele sunt de mai multe feluri: cornate, epidermice, dermo- 
epidermice şi cutanate totale. | 

Unii autori, ca. Marc Se în Franţa; Fiddes şi Hodgen în Engli- 
tera, împreună cu Studer şi Bribach elevii lor, aii voit să demonstreze 
ca lamele uscate şi vechi de epiderm, se bucură de o activitate cica. 
trisătore mult mai puternică de cât un lamboi de piele gros şi bine 
nutrit; şi ca probă este că puind pe o plagă straturi subțiri sat chiar 
răzuitura, de la bătături ale degetelor piciorului, s'a determinat insule 
de cicatrisaţiune cu totul manifeste. 

Mai mulţi autori, între cari şi Reverdin resping acestă aserţiune, 
susţinend că celulele morte nu pot provoca cea mai mică urmă de 
epidermisaţiune a mugurilor cărnoşi. Şi dacă s'a constatat unele in- 
sule cicatrisante, acâsta a resultat că din nebăgare de s6mă sa ridicat 
Şi din stratul lui Malpighi, elemente vii şi indispensabile pentru a 
transforma în cicatriţă o membrană granulosă (Reclus şi Forgues). 

Noi admitem aceiaşi opiniune ca şi Reverdin, căci dacă lucrul 
sar petrece după cum îl susţine Marc S6e şi Hodgen, acesta ar însemna, 
o simplă acţiune de presenţă; şi dacă o celulă mârtă e în stare să 
provoce epidermisarea, atunci ar trebui ca or-ce corp în acâstă conâi- 
țiune să producă acelaş efect, Or, în 1887 am experimentat în ser- viciul D-lui prof. Assaky, aplicaţiuni de mică părţi din poşghiţă, de 
dec e şi n'am obţinut absolut nică un vesultat, Este evident 

) 8 „nu se pâte obţine de cât cu părți absolut vii şi prin urmare provădute de vase nutritore. -



De aceia, Reverdin preconiseză ridicarea de lambouri de epiderm, 

coprindând şi stratul lui Malpighi. De 6re-ce însă, mai tot-d'a-una în 

acestă, operaţie se ridică şi parte din corpul mucos, şi deci din vârful 

vascular al papilelor, aceste grefe mai tot-da-una sunt dermo-epi- 

dermice. 

Technica acestui lucru aparţine medicinei operatorie. Experienţa. 

insă şi examenele microscopice aii arătat că epidermisarea prin grefe 

se face în urma unui travaliii de incorporaţiune, fenomen resultat din 

îmbucarea reciprocă a vaselor afiate în grefă şi a celor din mugurii 

cărnoşi ai plăgei. 
Esenţialul din metoda lui Reverdin constă, în aceia că grefele sunt 

pe cât posibil superficiale, mici şi multiple. 

Ollier însă pretextând că cicatrisațiunea obţinută prin metâda, lui 

Reverdin nu scuteşte de retracţiuni ulterire, a propus ca în loc de 
porţiuni superficiale, mici şi multiple, să se ia bucăţi mai întinse şi 
profunde din piele prin mijlocul cărora se pâte obţine un adevărat în- 

văliş protector şi neretractil, de 6re-ce în mare parte e constituit de 
piele normală ; de aci numele de grefe cutanate. 

Observându-se însă că nişte asemenea grefe adesea se deslipesc 

şi cad în sfacel, Thiersch a esplicat fenomenul în următorul mod : 

causele nereuşitei resultă din emoragiile şi exudatele ce se produc sub 

grefă ; iar acestea la rândul lor din causa unei disposiţiuni inverse a vaselor 

reciproce. In adevăr, acest autor a arătat că în mugurii cărnoşi există două 

straturi de vase: unul profund cu răţele vasculare orizontale, iar altul 

superficial având vasele cu totul perpendiculare. Acestea din urmă deci 

necorespundend cu vasele orizontale a grefei cutanate, dai naştere la 

emoragii şi exudate ce compromit reuşita întreprinderei. De aceia, dânsul 

propune metoda sea care constă ca înainte de a aplica, grefa, să dis- 

trugem prin cauterisare sai răzuire acest strat superficial şi perpen- 

dicular al vaselor mugurilor cărnoşi pentru a nu rămânea de cât cele 

orizontale avend aceiaşi disposiţie şi direcţie ca cele ce aparţin grefei 

cutanate şi prin care, incorporaţia făcându-se mai cu înlesnire, reuşita 

este asigurată. 
Noi ne permiţem a crede că ideia lui Tiersch e prea teoretică ; 

căci, a susţine că prin răzuire se pote distruge numai vasele perţen: 

diculare, este prea mult. 

Noi credem că prin răzuire deschidem în mod indiferent tot stratul 

de vase adică şi pe cele orizontale, peste cari aplicându-se lamboul cu- 

tanat ce are şi el vasele deschise, acestea, se unesc între ele prin prima 

intenţie, îmbucându-se reciproc şi permitend libera trecere a sângelui 

dintrun vas în altul. Socotesc iarăşi că acele casuri de nereuşită de-
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pinde că luându-se lambouri mari şi grâse de piele, vasele profunde nu 
sunt secţionate ci ridicate în întregime, aşa că aplicându-se pe plagă 
nu se pot îmbuca cu acestea din urmă şi de aci sfacel. 

Şi pentru a mă convinge de acest lucru iată cum procedez: Ridic 
un lamboii fârte mare de piele în care iaii țesutul gresos chiar până la 
aponevrosă ; dar pentru a deschide tâte vasele, tai cu fârfecele un mic 
strat din grăsime, ce imediat; sângereză. şi apoi îl aplie pe suprafaţa 
plăgei unde prealabil am făcut o uşoră răzuire. Cu modul acesta, am 
două suprafeţe perfect sângerânde şi puse în contact intim, cari reu- 
nindu-se vasele se pun în comunicaţie, când circulația restabilindu-se 
grefa reuşeşte. 

Daii aci un model de asemenea grefare cutanată ce dateză de 20 
gile. Lamboul luat din regiunea spatelui, este în mărime naturală mă- 
surând două centimetre patrate. ă 

  

Fig. 100. 

Grefă cutanata totală. 

Grefele animale (zoo-grefe). Sunt casuri unde suprafaţa, plăgilor fiind prea întinsă nu putem obţine lambouri cutanate proporţionale nici de la bolnav, nici de la o altă persână streină. Dar chiar daca ni sar oferi acestă a doua, ocaşie, adesea nu putem profita de dânsa, ne- fiind siguri de starea diatesică a individului, de 6re-ce grefele luate de la alte persâne ce se oferă pentru acest Scop, ai dat resultate ae- sastrose inoculând bolnavului diferite b6le ca tuberculosa, sifilisul etc. | De aceia, autorii aii recurs la grefe luate de la animale pe cât posibil inocente. Ast-fel Dubreuil a transplantat cinci mici lambouri de piele de la un purcel de India ; iar în alt cas 
?
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tot acest autor a aplicat grefe luate din pielea abdominală a unui câine 
tânăr. 

Czerni s'a servit de mucâsa bucală a unui câine Şi epure. Alţă 
autori între cari Vincent ai recurs la piele de brâscă luată de Ja ab- 
domen, câpsă etc. | 

In 1888 d. prof. Assaky a inaugurat grefe luate de la, miel (părţi 
din marele epiloon) aplicându-le pe un ulcer cronic al gambei stângi. 

Tot in acelaş an, Aprilie 5, am făcut şi eii aceiaşi experienţă, 
luând iarăşi porţiuni din marele epiploon de la un miel tânăr de 6 săp- 
tămâni şi le-am aplicat pe o plagă din regiunea, temporală stângă re- 
sultat al unei extirpări de epitelioma. Acâstă grefă am făcut'o cu scop 
de ă m& opune la retractua. şi deformația, ochiului, lucru unde am reuşit, 
pe deplin ?. 

Or-care ar fi însă, metoda grefelor, se cere ca, suprafața plăgei să 
fie provădută de muguri cărnoşi de bună natură, iar îngrijirile ulteridre 
de cea mai rigurâsă antisepsie. Afară de acesta, intervenţiunea chirur- 
gicală nu se va, face imediat după formarea cicatriţei ci mult mai târziu, 
când țesutul inodular a ajuns la complecta, sea, desvoltare saii mai bine 
dis la maturitate, căci numai atunci vom cunşte bine limitele şi pu- 
terea, răului, şi vom putea, ast-fel mai cu eficacitate lucra contra sea, 

CHESTIONAR 

Deâniţia cicatriţei. Caractere. Cicatriţe diforme, cicatriţe bolnave şi difor- 
- mităţă prin cicatriţă, 

Tratament preventiv şi curativ. Autoplastiile, Grefele. Opinia autorului în 

privinţa grefelor cutanate. 
+ 

  

1) Archives Roumaines de mâdicine et de chirurgie dirig6es par le prof. 

Assaky. Vol. I, anul 1888.
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după vechii autori şi cei moderni. Abcesele critice, circumvecine, secundare repedi, mono- 
microbice şi polimicrobice. Sediul abcesului cald şi părţile din cari se compune. Modul for: 
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ţinutul abcesului. Definiţia puroiului. Puroiii de bună şi rea natură. Partea solidă a puroiuluY 
şi diferitele elemente ce conţine ; celule vii şi celule morte ; corpii granuloşi ai lui Gliige; 
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raţie fără microbi nu există. Diferitele căi şi moduri de penetraţiune a microbilor în orga- 

nism. Opiniunea lui Hueter, Cornil, Metschnicoff, Cornil și Babeș; Bouchard, Charrin etc, 

Diviziunea abceselor după sediii. Fenomenele precusorii de probabilitate și siguranță a des- 

voltărei puroiului. Fluctuaţia e baza diagnosticului. Modul de a căuta fluctuaţia : lovire bru- 

scă, presiune alternativă, choc en retour (isfranc). Fluctuaţie falșă. Erori de diagnostic cu 

anevrismele. Puroiul nu se pâte absorbi; opiniunea autorului. 'Lendința abcesului la deschi- 

dere spentanată prin caie fisică şi vitală. Tratamentul. Deschideri largi chiar și în casuri 

de bănuială.—(Pag. 32), 

Definiţia ulceraţiunei. Teoria lui Galien saii a umriștilor. Teoria lui Hunter. Agenţt 
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1) Forma: elipsă, angul6să, circulară, lineară. Semnificaţiunea şi circumstanțele în 

cari se desvoltă aceste diferite forme.



542 

II) Mărginile uleerului. Diferite aspecte. Teoria lui Vidal în privinţa marginelor res- 

frânte în afară ale ulcerului, 
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gedenic, serpiginos, lupt; ulcere sordide saii cacoethi; ulcere Telefiene şi Chironiene. 

Diviziunea modernă : ulcere specifice sati diatesice ; simptomatice și simple, 
Etiologia. Sediul. Statisticele. Opinia lui Gerdy, Pouteau, Boyer, Richerand relativ 

la sediul ulcerului pe gamba stângi. Reflexiunile autorului. Sexul, etatea etc. 
Causele intime ale ulcerului sunt: Varicele, ateromul şi leziunile nervâse, Varicele 

după Loyer și autorii compendiului lucreză prin edemul de care se însoțesc. Obiecţiunea 
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ateromat6se a arterelor. Probe prin observaţii. Leziunele nervâse. Cercetările lui Terrier şi 
Quen. Rolul diatesei artritice sai erpetice. Refexiunile și opinia autorului în acestă privinţă. 

Anatomia patologică. Primul stadiii. Reţeaua lut Malpighi. Stadiul al doilea; pielea 
glandele sebacee, sudoripare, vasele, muşchii, nervii. 
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Perida I: Leziuni mici, superficiale, Peri6da IL: Sclerosa părților moi, Piele de 
tigru. Atrofia şi disparițiunea aparatului glandular. Esperienţele. lui Clado, Gilson și ale au- 
torului. Aspectul membrului în acestă periâdă, Perisda III: Degenerescenţa tutulor părţilor 
moi, Equinism. Leziuni profunde în 6se. Consecințe, Edem colosal cu aspect elefantiasic. 

Simptome. Inceput insidios şi fârte variat. “Purburările termice, Opima lui Auzihon, 
Gilson şi Schreider. Opinia autorului, Turburările de sensibilitate. Cercetările lui Terrier. 
Sensibilitatea tactilă, analgesia şi sensibilitatea termică formeză cele trei zone ale unui ulcer. 
Modul grupărei lor şi gravitatea lor relativă. Esperienţele autorului, 

Complicaţii. Causele. Ulcer inflamator. Ceracterile. Coencidenţa de limfangite şi eri- 
sipel ce determină câte o dată vindecarea ulcerului, 2) Ulcer iritabil sai eretic. (Billroth). 
Broca. 3) Uicer atonic. Caractere, Ulcer foogos, Semnificarea şi posibilitatea degenerărei în 
cancer, 4) Ulcer calos. Caractere, Causa. Consecința, 5) Uicer emoragic. Cause, 6) Ulcer 
verminos și gangrenos. Cause. Diabetul. 7) Uicer fagedenic. Caractere, 

Pronosticul în raport cu peri6da şi starea diatesică locală Şi generală. 
Diagnosticul. Diferitele peridde ale ulcerului. Diatesele, Examenul urinei. Ulcere 

simple propriii gis; ulcere ibuide şi ulcere trofice. Caractere distinctive. 
Tratamentul medical şi chirurgical. Repaosul şi igiena. Metoda de compresiune. Un- 

derwood-Baynton Roux-Philippe-Boyer. Modul aplicărei, Metâda Americană, Dr. Martin din 
Boston. Banda elastică, Modul şi timpul când trebue aplicată. Metâda prin electricitate: 
Spencer Wels: Unimus. Metâda legăturei şi secţiunei venelor şi în special a venei safene 
interne. “Irendelemburg şi Cern€ din Rouen. Objecţiuni. Efectele contestate şi posibilitate 
de complicaţii. Acestă metodă nu se adresâză la complexul leziunelor anatomo-patologice 
a ulcerului, Metâda prin peritoiie saii circomvalaţie inventată de Guy 1853 și vulgarisată 
de Dolbecu 1874. Avantagele acestei metâde și superioritatea el adresându-se la tâte leziu- 
nele ce întreţin ulcerul. Metâda lut Vidal din Paris (St. lvouis). Metâda prin sacrificare saă 
carlagiii. Pansamente dese şi pansamente rari în ulcere. Principiul lut Ambroise Par. (Pag. 66). 

Istoricul, Definiţia fistulelor după cel vechi și în special după Boyer. Definiţia lui Cruveilher, Duplay şi Reclus. Definiţia actuală, 
Clastficaţiunea : congenitale, accidentale și limfatice. 
Etiologia. Consideraţiuni 

mală sati defectusă. 
Casurile unde se întâlnesc fistulele prin lipsă de cicatrisare : 

generale. Fistule prin lipsă de cicatrisare şi cicatrisare anor- 

absența de plasticitate ;
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topirea repede a țesutului gresos; depărtarea părţilor; mobilitatea prea mare; iritațiunea con. 
tinuă a traectului; presența corpilor streini! ; suprafaţa întinsă a soluţie! de continuitate, 
Fistule prin cicatrisare anormală : fistule labiforme saii ostiale. Opiniunea lui Verneuil, Ana- 
tomia patologică, Orificiul de intrare şi eşire. Orificiii proeminent, turtit, deprimat şi în 
stropitore. 

Traectul cu diferitele sale forme şi direcţii forte variate, Examenul microscopic al 
traectului. Chestiunea de doctrină. Opinia lut Pozzi şi a autorului. Calosităţile, fistule com- 
plicate, Semnificaţiunea, importanţa şi patogenia calosităţilor după Marvidăs, Fistulele con- 
genitale : ostiale și canaliculate. Patogenia prin absența de coalescenţă a arcurilor branchiale. 
Diferite varietăţi și caracterile clinice. Fenomenele reflexe. 

Simptome variabile, Semnele constante şi comune or-cărei fistule: după traect, scur- 
gere şi organe. 

Diagnosticul. Se baseză pe simptome ; diferite manipulaţii, injecții colorante, come- 
morative și sediul, 

Pronosticul variabil şi depinde de natura, organul afectat şi complicaţii. Diatezele. 
Tratamentul, Excisia totală (Alphonse Guerin). Spintecarca (Bonnet de Lyon). Caute- 

risarea, traectului cu un stilet roșu (Marchettis). Scopul fina], Măsuri escepţionale.—(Pag. 87.) 

Definiţia gangreney. Punctul principal din definiție prin care gangrena se deosibeşte 
de un membru paraisat sait cuprins de asfixie. 

Sfacel, eschară, necrobiosă, infarct, necrosă, sequestru ; caracterele lor diferenţiale. 
Efiologia. Condiţiunile ce se cer pentru nutriţiunea şi viaţa elementelor anatomice. 

Gangrene morfopatice, emopatice și nervâse, Agenţii şi mecanismul prin care dânşii produc 
gangrenele morfopatice : traumatismele, frigul şi căldura ; experienţele lui Conheim. Caute- 
Tisările ; agenţii chimici; electricitatea. 

Gangrenele emopatice. Diferitele obstacole în cursul sângelui: trombosa, ateromul şi 
embolia, ” 

Trombosa. Definiţie. Trombosă cardiacă, arterială și ven6să. Patogenia trombosei. 
Teoria lui Virchow, Wagner etc.; teoria inopexiet; teoria lui Picot şi Lancereaux; opinia 
modernă. 

Aterome, Definiţie şi caractere, Teoria lui Virchow, Lancereaux, Cornii şi itanvier, 

Teoria lui H. Martin prin arterio sclerosă a vasa-vasorum. Mecanismul şi obiecțiunile. Con- 

secințe practice. Ateromul ordinar şi specific. Caracterile diferenţiale. Diferitele degeneres- 

cenţe capabile de a produce aterom. 

Embolhia. Definiţie, mecanism şi sediii. oagulare secundară, formaţiune de nouă trom- 

bosă. Consecințe practice; casul nostru. 

Diferite forme de gangrene : 

1) Gangrenă prin cadaverisaţie şi gangrenă albă. 

II) Gangrenă necată. Diferite numiri. Causa intimă. Fapte clinice. Modul de evolu- 

ţiune și caracterile sale. Explicaţia acestor fenomene. | 

JIl) Gangrenă umedă, Caracterile clinice prin care se deosibeşte de gangrena uscată 

i nismul lor. 

Pe “Gamgrenă prin coaguiațiune, Definiţie ; opinia luă Conheim și Weigert. 

V) Gangrenă prin colliguafiune, Modul producerei sale şi condițiuni, 

Gangrene prin alrerafiu nea sângelui : 

1) Gangrene în febra tifoidă, Istoric, exemple. N _ , 
12 fi ic: exemplul nostru. Opiniunt diverse şi a autorului II) Gangrene prin 1ifos. Istoric: e p 

bazată pe experiența lui Chauveau.



544 

  

III) Gaangrenă palustră. Mecanism, 

IV) Gangrenă prin ergotism. Cause, Forme clinice: comzoa/sivă și gangrenăsă. "Teoria 

producţiunei sale prin spasmul arterial. 

V) Gangrenă diabetică. Istoric. Opinia lui Marchal de Calvi; Otto Weber, Schifi, 

Potain, Obiecţiuni. Opinia lui Reclus şi Odo Bujwid. Observaţia autorului cu reflexiuni. 

Gangrene nervăse, Istoric. Experiențele lui Wolf și Brown-Sequard. Tesa lui Zambaco. 

Observaţiunile lui Charcot, Samuel, Schiff, Beaunis, L.anghaus etc. Observaţiunile lui Paget, 

Wyat, Nepveu, Leloir şi Dâjarine. 

Gangrena simetrică a extremităților. Caractere, Perida  percursorie şi afirmativă. Sin- 

copă totală și asfixie locală. Forma cronică şi acută, Opinia lut Raynaud şi Picot. Invocarea 

imapaludismului, 

Gangrene nemicrobiene şi microbiene. Caracterile şi deosebirea între dânsele precum 

și condiţiunile ce trebue să, îndeplinâscă. Exemple clinice proprii autorului, 

Diferite grade de gangrenă microbienă şi modul cum microbii lucreză asupra ţesu- 

turilor. Rolul diatezelor. Gangrene prin asociaţie saii alianţă bacteriană, Conclusiuni. 

Febra în gangrena produsă de absorpţia materiilor piretogene sai de străbaterea mi- 

crobilor în organism. Opinia autorului, exemple. Experiențele lui Gangolphe şi Courmont 

în acestă privință, Deosebirea clinică între o febră nemicrobienă și microbienă. Auto-inoculaţie. 

Modul cum bacteriile lucrâză pentru a produce gangrene. Necrosa celulară, embolie 

şi trombosă bacteriană. 

ID) Simtomele gangrenel : Generale : durerea inițială. Casurile în cari simptomele ge- 

nerale poi lipsi saii să fie cu totul grave şi cu diferite forme. 

11) Simptome locale: 

1) Perida percurserie. Modificaţiunile fie-cărui sistem în parte. 

LI) Periâda confirmată saii de escarificare. Rolul alteraţiunei globulelor sângelui. Căl- 

dura, durerea şi motilitatea în gangrenă; causele şi modul lor de manifestare. 

INI) Periâda de eliminațiune. Absorpţie disjonctivă. Zona congestivă; zghiab de elimi- 

naţiune. Caractere și forme climce; resultatul final, Conduita ce trebue să avem faţă cu 

eschara. | | 

1V) Periâda de reparaţie. Causele ce împedică procesul de cicatrisare. 

Diagnosticul. Elementele ce trebue avute în vedere. 

Pronosticul în raport cu etiologia şi felul gangrenelor cu microbi şi fără microbi, 

Tratamentul. Expectaţia şi combaterea diatezelor. /prervenţiunea primitivă. şi tardivă. 

Casurile când putem uza de fie-care din aceste indicaţiuni de intervenţiune.—(Pag. 150). 

Definiţia leziunelor traumatice şi gradul lor de acţiune, 

Etiologia. Agenţii mecanică. Corp vulnerant şi vulnerat. Modul cum lucrâză acești 

agenţi. L.eziune directă și indirectă, Agenţi externi și interni organismului. 

Contusiunile, plăgile prin înțepătură, prin instrument tăios, prin smulgere, prin in- 

strument înţepător şi tăctoe, plăgile contuse, tâte sunt resultatul acelorași agenţi mecanici. 

Agenţiyfisică, Numărul şi modul lor de acţiune. 

Agenţii chimică lucrEză prin desidratare saii descomposiţie. . Aplicaţiuni în chirurgie 
Cow - -. . . . . o vu . - . . . i 

| plicapiile leziunelor traumatice: dieresă, exereză, corpi streini, intoxicație, inocu- 

laţie, fracturi, luxaţii. 

| Anatomia patologică. Focar traumatic; definiţie, sediii' şi importanţa în diviziunea plă- 
şilor. Plăgi externe, interidre şi intersticiale. 

Părţii ituti rului : , 7 şi pa e constitutive ale focarului: cozpizatul, părezii şi starea părților vecine, 
portanţa zonelor gangrenată, stupefiată şi iritată ; folâse practice,



Simptomele : 3) Fenomene primitive locale. a) depărtarea părților care pote fi tempo- 

rară şi permanentă ; 4) durerea, cause, esemple; c) emoragia, cause şi circumstanţe unde 

pâte lipsi. 11) Feromenele secundare locale. Cicatrisatea imediată şi mediată. Casurile şi con- 

secinţa intErzierei țesuturilor de a se cicatrisa. III) Fenomenele generale. IV) Fenomenele ia 

distanță prin sistemul vascular, nervos şi continuitate de ţesuturi. Esemple. 

Pronosticul. Tendinţă iresistibilă către vindecare afară de anumite împrejurări. 

Tratamentul. Antisepsie şi indicaţiuni speciale pentru fie-care leziune și stare diate- 

zică. — (Pag. 161.) 

Consideraţiuni asupra antisepsiei. 

Istoricul pansamentelor de la Hipocrat și până la Paraceise (1600). 

Intervenţiunea fermentaţiei în evoluţia plăgilor. Credinţele “emise pentru esplicarea 

fenomenului şi metâdele cu ai decurs. 

Inceputul antisepsiei. Lemaire, Lister, Pasteur. Credinţele moderne. Consecințe şi re- 

nașterea, chirurgiei. 

Agenţi antiseptici. Clasificarea lui Chalvet, Giraldăs, Roussin. Opinia modernă. Espe- 

rienţele lui Gosselin şi Bergeron. 

Puterea antiseptică a fie-cărui agent, după cercetările lui Miquel. — (Pag. 171.) 

Istoricul traumatismelor cu bâlele generale. 

Diatesa considerată in diferite epoce. 

Definiţia. Opinia autorului admițând numai două diateze : artritică şi tuberculosă. Ca- 

racterele clinice şi anatomo-patologice. 

Faptele prin cart se stabileşte că un om nu pâte avea ambele diateze de o dată. Es- 

cepțiune pentru bâlele dobândite în urma debilităret și sleirea organismului. 

Deosebirea între diateză și bâlă constituțională. Partea esenţială a chestiunei. Diferi- 

tele bâle cari intră în diateză, în cele constituționale, cronice, acute etc. ce vor fi studiate 

în raport cu traumatismele, 
Aa 

Observațiile luf Delpech, Bouisson, Norman Chevers, Marchal de Calvi, Sir James 

Paget, Verneuil, cari pe rând ati contribuit la acest studii. 
| 

Cele patru conclusiuni ale lut Verneuil. Folâsele practice! ale acestor cunoştinţe, Di- 

feritele esemple streine și ale autorului. 
| | | 

Cele trei peri6de în diatezi: discrasia, Zeziună periferice Şi leziuni piscerale formând 

cachexia, Caracterile fie-căria, şi modul de a lucra cu fie-care din ele. 

Operaţiunea permisă, utilă şi indispensabilă. 

Cursurile in cari se recomandă abstenfiunea absolută. —(Pag. 181.) 

  

Definiţia artrizismuluă. Caracterele sale clinice. Formele sub cari ni se presintă: Guta, 

reumatismul şi erpetismul, 
, 

Guta. Modul de invasie: acces acut şi cronic. Caracterele sale. Tofus. Podagra, go- 

nagra şi chiragra. Urina: gutoşilor şi predisposiţie, | | 

Reumatismul. Lesiunele şi consecința. Forma acută și cronică, 

ZErpetismul. Caracterile şi tabloul clinic. _ Ş , 

Acţiunea bilaterală şi reciprocă a traumatismului asupra artritismului. Exemple. Ac- 

ţiunea simplă, unilaterală a traumatismului prin deşteptarea diatezei fără resunet asupra 

plăgei. Esemple. 

33,809.— Pat. chirurg. Dr. 7 Kiriac. 
35
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Modul cum evolu&ză diatezele în urma traumatismului ; une-ori de durată scurtă, alte 

dăţi de o intensitate și tenacitate escepţională. Esemple. 

Acţiunea traumatismului asupra Gutel, precum şi a aceştia, asupra plăgei. 

Acţiunea reciprocă a erpetismulul şi traumatismului. 

Cancerul. Influenţa traumatismului asupra diatezei cancerâse. 

Opinia lui Hunter. Circumspecţiunea ce trebue să avem. Opinia lui Verneuil. Exemple. 

Fapte clinice ale autorului. Influența diatezei cancerâse asupra traumatismului. Lipsă de con- 

solidare a fracturelor;: lipsă de reunire imediată a plăgilor operatorii şi transformarea. lor în 

plăgi cancerâse.— (Pag. 188). 

  

Tuberculosa. Definiţie. Consideraţiuni generale. Istoricul, Lepine. Tessier. Perroud 

din Lyon, relativ la desvoltarea tuberculozei în urma traumatismulut. 

Mecanismul prin care traumatismul provâcă desvoltarea tuberculozei. 

“Tesa lui Miron Sigalea din Iaşi. Esemplu cu ftisia pulmonară. Esemplu cu testiculul 

tuberculos. Opiniunea lut Reclus. Modul cum trebuesc făcute operaţiile pe tuberculoşi. Starea 

actuală a chestiunei în raport cu cea veche. 

Principiul vechilor autori, Lipsă de orice intervenţiune. Causele acestei abstinenţe 

totale. Supapa de siguranţă saii exutoriul tuberculoşilor. Consecințe. 

Starea actuală, Conclusiuni. Nefundarea vechei credinţe şi causele sale. Opinia lui 

Molitre. Principiul modern. Fapte clinice. 

Mecanismul succeselor şi nesucceselor unei operaţii pe un tuberculos chiar cachetic 

fiind. Intervenţiunea unui noii microb în cas de traumatism. Consecințe. Analogia cu cele 

alte diateze sati stări constituţionale. Mârtea repede şi şocul traumatic.— (Pag. 197). 

Consideraţiuni generale asupra sifilisului în raport cu traumatismul, Istoric. Awmatus 

Lusitanus, Astruc, Fournier, Jobert de Lamballe, cari sunt pentru. Lagneau şi Ricord, contra. 

Starea presentă. Opinia lui Huguier, Basserzau, Racle şi Verneuil, 

Autorii ce vaii ocupat mai în special cu acâstă chestiune: Hunter, Bazin, Clipet, 

autorii Compendiului, Nelaton, Lucien Petit, Dusterhof și Folinea. 

Influenţa sifilisului în perioda I asupra traumatismului. Analogie între leziunile sifili- 

tice şi scroful6se (Verneuil). Consecințe. 

Modificaţiunile ce suferă tote plăgile în general din partea sifilisului, 

Influenţa şancărului asupra plăgilor. Opinia autorului, 

Acţiunea, sifilisului în peri6da II asupra traumatismelor, Caractere. Diferite esemple 

clinice. : 

Modul cum se compârtă sifilisul în perisda IIL faţă cu traumatismele. FEsemple prin 

fapte clinice. Conclusiuni.— (Pag. 208). 

Alcoolismul acut și cronic. Causele pentru care alcoolismul acut nu are influenţă 

asupra lezunelor traumatice. Accidentele prin beţie. Statistica lui Villan şi Michel Levy 

Statistica autorului. Periddele beţiei: Caracteristica peridei. 1 şi Il-a a beţiei. 

| Formele beţiei din peri6da II: a) Beţie feroce. 4) Beţie alucinantă, c) Beţie convul- 
sivă. 4) Beţie sentimentală saii patetică, introdusă de autor. 

Caracterile beţiei din peri6da III, 

Lipsa de sensibilitate. Consecințe.
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Lipsa de contracție musculară. Folbse practice. Urmări grele. Complicaţia luxaţiilor 

şi fracturelor de plăgi și rupert vasculare, 

Efecte salutarii ale alcoolului în casuri grave.—(Pag. 217.) 

Intervenţiunile în peri6da II] de beție. 

Efectele traumatismului asupra beţie! producând trezirea celui îmbătat. Aplicaţiuni 

practice, 

Fenomene de beţie în urma pansamentelor largi cu alcool, 

Alcoolismul cronic şi traumatismul, 

Tabloul clinic al unui alcoolic cronic. 

Leziunile organice ale viscerelor şi cele-alte sisteme, in special cel circulator. Com- 

paraţia lui Gosselin. Consecințe practice. Efectul alcoolismului asupra traumatismului. 

Complicaţiuni locale şi generale. 

Efecle directe ale alcoolismului asupra traumatismului. Esemple, Efecte secundare. 

Mârtea subite. 
Consideraţiuni generale ale lui Verneuil asupra acestei chestiuni. Morte prin precipi- 

târea sângelui intoxicat asupra centrilor nervoși. 

După Peronne, printr'o septicemie internă & supra: acută ; după Wagner și Busch, mrtea 

provine in urma emboliilor gres6se, 

Opinia autorului prin care mârtea se produce prin sincopă cardiacă şi asociația mi- 

crobienă, 

Cele-alte efecte asupra traumatismului: gangrene, fagedenismul ulcerelor. 

Observaţiunile lut Ricord şi Billroth. - 

Emoragiile secondare; dificultatea cicatrisăret plăgilor, etc.—(Pag. 244.) 

Gangrena la alcoolici. 

Consideraţiuni generale, recapitulându-se tabloul clinic al unui alcoolic cronic. 

Istoricul, începând cu Broca. Observaţiunile lui Verneuil. Observaţiunile lui Gillete. 

Tesa lut Jalaguer cu observaţii numerâse. Casul autorului, 

Importanța tratamentului acestei gangrene prin puncte numerâse și fine de Paquelin, 

constituind metda autorului. 

Examenul microscopic făcut de d-nu prof. Babeş.—(Pag. 254.) 

Supuraţie galbenă. Istoric. Valdrea semiotică, Observaţia lui Delore. 

Natura acestui fenomen și mecanismul producerei sale, 

Opinia lui Delore, Zeis, Robin, Nepveu. Deosebirea de actimosă. 

Efectele traumatismului asupra alcoolismului cronic. Producerea de inflamații acute a 

organelor splachnice, Fenomenele nervâse; convulsii, tetanos, dureri exagerate. 

Delirul tremens, Tabloul clinic. Modul de invasie. Insensibilitate, 

Alucinaţiunt ale audului, vederei și tactului. Esemple. 

Delir cu idet fixe. Caracterile principale. Delir furios. Delir vesel. Patogenia deli- 

rului tremens, 

Consideraţiuni şi ideile lui Viliam Hunt, 

Sediul delirului în substanță corticală griză, şi în special în lobii occipitali. 

Discuţia faptelor şi opinia autorului, —(Pag. 265.)
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Paludismul şi traumatismul. Istoric. Caracterile ce ai servit de bază în acest studii, 

şi de cari s'a abuzat, Esemple. 

1) Influenţa traumatismului asupra paludismului. 

A) Casul când rănitul este coprins de febră intermitentă. Apariţiunea accesului, Esemple. 

B) Când rănitul de și n'a avut nici o dată febră intermitentă, este însă coprins de 

intoxicație. Redeşteptare de diateză, Diferite forme. Esemple. 

D) Când rănitul e dominat de cachexie palustră. Provocare de accidente grave, din 

cari unele chiar mortale, 

II) Influenţa paludismului asupra traumatismului. 

1) Darerea. Caractere, 
2) Emoragit. Istoric. Caractere. Emoragii în mucâse : epistaxis, ematurii. Esemple. 

Mecanismul acestor emoragi! după Bouchard.—(Pag. 276.) 

Accidente nerv6se paludice. 

1) Nevralgit. Caractere, Observațiile lut Cocud, Deboue și Verneuil. Nevralgii în 

amputaţiY, Nevralgie traumatică secundară precoce, 

2) Zetanas. Caractere. In urma traumatismului. In afară de traumatism. Observaţii. 

Complicațiuni neintermitente, 

1) Putregiciunea de spital. Observaţii. 

2) Gangrena propriii disă. Istoric. Opinia lui Virchow. Diferite observaţii între cari 

şi ale autorului, 

« 

Asociafiuni morbide: 

Antrax şi paludism. Opinia lut Verneuil la academia de ştiinţe, —(Pag. 287.) 

Intoxicaţiunile profesionale saii accidentale în raport cu traumatismul. 

1) Saturnismul. Căile de intoxicare, Tabloul clinic şi leziunile anatomice mai ales 

ale sângelui, mucâsa stomacală şi gingii. 

Colicele de plumb, Caractere, 

Dureri saturnine ale membrelor şi trunchiubii. Artralgie saturnică. Caractere, 

Encefalopatii saturnide, Formele : delirantă, convulsivă saii epileptică şi comatâsă. 

Caracterile distinctive. 

Paralisiile saturnine. Forma clinică. Leziunile 6selor, Cercetările lut Lewy din Viena 

şi Huebel din Berlin. Consecințe. 

Influența saturnismului asupra traumei și vice-versa. Deşteptare de diateză, Reapari- 
țiune de colici etc, Intoxicația cu morfină. Consideraţiuni generale, Experienjele lui Levin- 
stein şi Laborde. 

Infuenţa morfinismului asupra traumatismului, Abcese multiple și complicaţii infiama- 
torit. Casul lui Trelat şi două observaţii ale autorului.—(Pag. 295.) 

Bâlele cronice în raport cu traumatismele. Ce se înţelege prin epatism,: nefrism şi 
cardism ? 

Chestiunile puse pentru resolvare : 
1) Diferenţa ce vor presenta trei reumatisanți, dintre cari unul va avea 

| ii 
o leziune 

mitrală, altul o litiază biliară, iar al treilea albuminurie. 
II) Diferenţele ce vor oferi în faţa unui traumatism tref epatici : na. din cari unul va fi alcoolic, altul sifilitic iar altul cu supuraţie os6să prelungită,
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Epatism. Istoric. Armand Chevers ; Monneret; Veineuil ; Sir James Paget. 

Modul cum leziunile ficatului lucreză asupra iconomiei prin jenarea circulaţiei, prin 

turburări digestive și alteraţiunea sângelui. Consecințe. Infiamaţie, emoragii, supurație de 

rea natură. Redeşteptare de icter, colici, ascită, vărsături etc. Diferite observaţii, 

Nefrismul. Definiţie. Operaţiile pe sfera genitală şi operaţiile periferice pe nefretici, 

Opinia lui Boyer, Berger, Guyon etc. 

Cardism. Leziunile mitrale sunt cele mai pericul6se din punctul de vedere operator. 

Opinia lui Verneuil. Observaţii—(Pag. 305.) . 

Alienaţiunea mintală și traumatismele. Formele de alienaţie. 

Observaţiunile lui Deguise şi Decorse, cari probâză că traumatismele sunt mai răii 

influențate de forma deprimantă a alienaţiunei, de cât de cea excitantă. 

Zsferia. Opiniunea lui Charcot. 

Isterie locală. Caractere. Diferite observaţii date de Verneuil. Observaţii ale autorului 

şi a lui Pollailon de isterie manifestată prin simptome isolate. 

Epilepsia. N'are influenţă asupra traumatismului. Observaţia lui Nicaise în care trau- 

matismul a provocat epilepsia, 

Paraliticii şi emipleşicii în raport cu traumatismul.—(Pag. 312.) 

Ataxia locomotrice şi traumatismul. Istoricul, Dr. L. H. Petit, Horn, Steinthal, To- 

pinard, Erichsen, Volkmann, Charcot şi Ball, 

Starea presentă a chestinnei. Divisiunea, Traumatismul anterior ataxiei. Diferite ob- 

servațiuni, 

Chestiunea emoroidelor în raport cu ataxia. Observațiile şi opinia autorului. 

Mecanismul acţiunei traumatismului în desvoltarea ataxiel. Opinia d-rului L. H. Petit 

şi a autorului. —(Pag. 319.) 

Influenţa diabetului asupra traumatismelor, Istoric. Leziuni. Discuţiuni, 

Gangrena diabetică. Observaţie proprie. 

Influenţa traumatismului asupra diabetului. Esperienţele lut Fischer, Cl. Renard şi 

Duret. Relaţiunea desvoltăret diabetului în urma traumatismelor aplicate pe craniii, 

Rolul pneumogastricului şi al marelui simpatic dar mai ales al marelui splachnic în 

producerea diabetului. | î 

| Rolul ce'l jâcă ficatul în acâstă privinţă. Diferite esperienţe şi fapte clinice. — (Pag. 326.) 

  

Raportul traumatismelor cu scorbutul. Definiţia şi caracterile scorbutului. Leziunile 

anatomo-patologice și în special ale sângelui. Consecințe clinice în ceia-ce priveşte emora- 

giile, evoluţiă plăgilor şi a fracturelor. 

Flemofilia. Caractere şi consecinţe anal6ge cu scorbutul. 

Zeococitemia. Caractere, Opinia lui Terrier şi alți autori relativ la acţiunea trauma- 

tismelor. , | , | | 

Bâlele acute şi traumatismul. Gastricism, amigdalita, pneumonia, pleuresia, febrile 

eruptive etc, , ÎN o 
Stările fisiologice pasagere şi traumatismele. Menstruaţia, Graviditatea; optimiştii şi 

pesimiștii. —(Pag. 333.) 
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Bătrâneţia. Caractere și leziunile anatomice. Relaţiunile sale cu traumatismul. Diferite 

ohservaţii ale autorului. 

Influenţa raselor şi bâlelor lor speciale. Traumatismele în raport cu țesuturile infla- 

mate în mod acut şi cronic, Ce se înţelege prin înflamaţie acută şi cronică? Caractere. Con- 

secinţe practice; esemple. 

Influenţa mediului ambiant în raport cu traumatismul. Precauţiuni, Credinţa autorului. 

Respectarea obiceiurilor bolnavului. Evitarea noutăţilor triste şi inspectarea vizitatorilor. — 

(Pag. 342). 

Contusiuni. Definiţie. Instrumente bânte după Litre şi Robin. Modul cum trebue să 

lucreze, Deosebirea între contusie și compresie. 

Punctul de sprijin, Legile lui Velpeau. Consecințe, Contusie cronică, 

Divisiunea lui Dupuytren, a lui Boyer și cea modernă. 

Bosă sanguină, Diferite evoluţiuni, Verneuil, Trelat etc, 

Bosa serdsă. Caractere. Teoria lui Morel Lavallce; Grunfelt și Verneuil, Abcese se- 

r6se (Nicaise). i 

Bosă gresâsă lichidă Istoric, Mecanism. 

Simptome, Echimosa, Diferite coloraţiuni, caractere. consecințe practice şi de medi- 

cină legală. Deosebirea între echiimosă şi chemosis. Simptomele boselor, proprii fie-căria din 

ele. Gangrena traumatică şi cea diatesică, Icter hemațic traumatic. Caractere, mecanism. 

Tr6mbose și embolii ven6se, 

Diagnosticul special fie-cărui grad. 

Pronosticul forte variabil fiind în legătură cu diatezele, 

Tratamentul local şi general.—(Pag. 353.) 

Plăgi prin instrument tăetor. Caractere. Divisiune. Reunire per primam. Condiţiuni, 

Reunirea lambourilor deslipite. Istoric, Esperienţele lui Duhame!, Hunter, Dieffenbach, Ma- 

gitot, P. Bert. Teoria. G. Martin. Terrier, 

Fenomenele microșcopice în reunirea per primam. Celule embrionare, evoluția; va- 
sele, diferite teorii : autochtonă, din vasc preexistente, angioblastică, din leucocite. Autorii 

fie-căria din ele, 

Reunire prin a Il-a intenţie. Cause. Caractere. Reunire sub-crustacee; cicatrisare prin 

desicaţiune, consecințe.— (Pag. 362.) 

Plăgi prin instrument înţepător. Caractere. Focarul traumatic, Particularități diferite. 
Plăgi otrăvitre. Caractere. Divisiunea : plăgi otrăvite, înveninate şi virulente, Inţepă- 

tura anatomică, forme clinice. 
Plăg! contuse. Caractere. Fenomenele primitive şi secundare locale. Tratamentul. 
Plăgi prin mușcătură. Diferite forme după animale. 
Plăgi prin smulgere. Caractere, Lipsă de emoragie, mecanismul, lipsă de durere; 

observaţil.—(Pag. 370.) 
| 

  

Plăgi prin armă de foc. Definiţie. Caractere. Descoperirea prafului de puşcă, 
Pri i i i Ă i ima scriere asupra plăgilor prin armi de foc; Brunsvick, Jean de Vigo, Ambroise Parâ. 
Divisiunea armelor în comune şi de răsbo! ia 

_ r acestea în ofensive şi defensive. Inu- tilitatea celor ofensive, 
a Experiențele autorului. Arme albe. Ă 

Arme de foc portative şi nepor- tative. Puşca, revolverul; părţile din car! se compun ; 4 i : 
țEva şi cartușul. Glontele,
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Consideraţiunile ce aii provocat proectilele moderne. Condiţiunile unui proectil modern. 
Vitesa iniţială și vitesa remasă. Vitesa minimă a unui proectil pentru a pune un om 

afară din servicii. Modul cum lucrâză aprinderea prafului de puşcă şi cele alte substanțe 
explosibile propriii gis. Impregnaţiunea prafului de puşcă în piele la diferite distanţe. — 

(Pag. 383.) 

Piagă în seton, Raportul între orificiul de intrare şi eşire. Dupuytren, Blandin, Vel- 

peau, autorif compendiului. Opinia autorului, Diferite experiențe. Conclusiunt. —(Pag. 391.) 

Teoria idrostatică, Istoric. Huguer, Busch, Kocher. Principiul lut Pasca]. Aplicaţiuni. 

Esperienţe diferite ale autorului. Objecţiuni, Opinia antorului. Conclusiunt. Aplicaţiun! prac- 

tice bazate pe esperienţe.—(Pag. 406.) 

“Teoria lui Melsen. Esperienţelc şi opinia autorului, Teoria proectilului-aer (Melsen). 

Casurile ce produc neregularități în orificiul de intrare. Orificiuri multiple. 

Deformaţiunea proectilelor. Transformarea mișcărei în căldură. Esperienţe, Objecţiu- 

nile diferiților autori. Esperienţele lui Bruns și Beck. 

Traectul cu diferite forme. 

Armele neportative şi descrierea lor, 

Anatomia patologică prin proectile mari, Fenomenul numit zez/ da dozle/ „ esemple. 

(Pag. 418.) 

Pielea, țesutul celular, aponevrosele, tendânele, vasele, nervii şi muschii în faţa pro- 

jectilelor. Leziunele 6selor: periostite, osteite, osteomiclite. Gangrena mefitică a ul Lidell, 

Modiil cum se compârtă proectilul în canalul osos, Fracturele 6selor: simple, complicate, 

fisurare, perforante, rezecante şi longitadinale spiroidale. Esperienţele autorului şi conclusiuni, 

Fracturele craniului. Leziunile articulaţiilor. Plăgile plămânilor. Simptome. Durerea. Carac- 

tere. Causalgie. Emoragie. Delir, semi-pirexie. Diagnosticul. Chestiuni. Pronostic, Tratament, 

opinia autorului.—(Pag. 440.) 

Arsuri, Definiţie. Arsurt prin corpi soligi, lichidi și gazoși. Caractere. Arsurile prin 

fosfor. Divisiunea arsurilor după diferiți autori şi după Dupuytren în VIgrade. Simptomele 

fie-cărui grad. Anatomia patologică. Nefritele şi raportul albuminei cu temperatura. Obser- 

vaţiile autorului. Alteraţiunile sângelui. Ulcerul duodenului. eorit, Indicaţiuni speciale în 

tratament. - | 

Congelaţii. Definiţie. Acţiunea frigului în raport cu diferitele condițiuni atmosferice 

şi individuale, Opinia autorului în fața aserţiunilor lui Tremmeret din St, Petersburg. Mortea 

lentă, mortea în urma fenomenelor de reacţie și mârtea repede. Simptome şi mecanism. 

Morte prin ataxie catarală cu forma cefalică şi toracică. Diviziunea congelaţiilor în trei grade. 

Anatomia patologică a muschilor, nervilor şi 6selor. Precauţiunile cerute în privinţa trata- 

mentului. 
LL o 

Leziunile prin fulguraţie sait trăsnet, Diferite opiniuni, Arborisaţiuni, figurile lui 

Lichtenberg şi imagini electro fotografice. Alteraţiunile sistemului pilos. Modul în care pot 

muri răniţir.—(Pag, 455.)
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Consideraţii generale asupra complicaţiilor plăgilor. Complicaţii primitive şi secun- 

dare.—Siucopa, Definiţie. Caractere. clinice. Sincopa mecanică şi reflexă. Sincopa prin emo- 

ragie înăuntru. Mecanism, esemple, Patagenia sincopei: reflexe. Diferite opiniuni, Oprirea 

cordului prin escițaţiunea pneumogastricului. Esperienţele lut Golz, Vulpian, Brown-Sequard, 

Frangois Frank.—Șocul : Definiţie. Deosebirea între şoc şi sincopă. Patogenia. Opinia lui 

“Pravers cu paralisia vaso-motorie a vaselor intra-abdominale. Esperienţele lui “Fappeiner şi 

Muller. Teoria lut Fischer, 'Feoria lui Duret. Opinia lui Delorme. Observajiile autorului. 

Opinia modernă, Simptome. Forma insidi6să, torpidă și eretică. — Nevralgiile traumatice, 

primitive şi secundare, precoce şi tardive, Diferite tipuri şi forme.—(Pag. 470.) 

  

Septicemie. Definiţie. Istoric. Cei vechi. Gaspard, Billroth, Guerin. Septicemie ete- 

rochtonă și autochtonă, 

“Teoria chimică, Opinia luf Gaspard, Bonnet, Delore şi Gueterbock. Opinia lui Pa- 

naum —oOtrava septică. Otto-Weber, sulfidratul de amoniâc, Bergmann-Sepsina. Gautier-pto- 

maine şi leucomaine, Bouchard. 

Teoria germilor. Pasteur. Babeş. 

Diferitele tipuri de febră în peri6da de creştere, culminare și declin.—(Pag. 492.) 

Septicemia supra-acută. Diferite numiri. Definiţie, Relaţiunea între puls, temperatură 

şi respiraţie. 

Simptomele; generale şi locale; simptome la distanţă. Leziunele anatomo-patologice 

Patogenia ; vibrionul septic al lui Pasteur. Experiențele lut Chauveau și Arloing. Caracterile 

microbului septicemic, 

" Septicemia acută şi cronică, caractere clinice, 

Infecția purulentă. Definiţie, Simptome, forme clinice. Caracterul frisonului. Etiologia 

"Teoria metastaset, flebita supurată (Broca); trombosa şi embolia (Virchow); embolia gres6să, 

(Gosselin); diapedesa (Conheim); teoria modernă (Cornil). Natura microbului . Diagnosticul 

diferențial. —(Pag. 506.) 

Erisipel. Definiţie, Erisipel fix, serpiginos, migrator, eratic, metastatic, edematos, fiec- 

tenoid etc. Forme clinice: tifoidă, bilisă. Patogenia bacilară, caracterile bacilului. 

Tetanos. Definiţie. Simptome. 'Letanos supra-acut, acut şi cronic, 'Frismus, tigedita 
ortotonos, opistotonos, embrostotonos, pleurostotonos. Caracterele contracțiunelor musculare 
Numărul vibraţiunelor. Causele ridicărei de temperatură. Opinia lui Bonchard, Charcot etc. 
Opiniunea lui Verneuil, a lui Peter. Causa morței. Anatomia patologică neconstantă. Etio. 
logia. Opinia lui Larrey şi Dupuytren; stările constituționale; starea morală. Teoria nervâsă, 
teoria humorală şi bacilară (Nicolaer). Forma microbului. Teora telurică şi equină, Trata- 
mentul, Narcotice şi injecții subcutanate de acid fenic. 

Gangrena de spital. Caractere, Forma pulpâsă şi ulcerâsă,— (Pag. 522.) 

Definiţia cicatriţei. Caractere. Cicatriţe diforme, cicatrițe bolnave şi diformităţi prin 
cicatriţă, 

Tratament preventiv şi curativ. Autoplastiile, Grefele. Opima autorului în privinţa 
E cutanate. —(Pag. 537.) 
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DE ACELAȘ AUTOR: 

l.uxaţie scapulo-umerală stângă, varietatea sub-coracoidienă complectă; reducere cu 

succes prin procedeul ordinar, fără cloroformisare, Descrierea şi consideraţiuni asupra acestui 

procedeii; reducerea altor 7 luxaţii scapulo-timerale, prin acelaş procedeii. 

Tumoră lipomatsă a subțidrei stângi, având întocmai forma unei mamele. Extirpare, 

vindecare. - - 

- Cancer al penisului. Amputaţie: reflâxiuni asupra acestei operaţii. 

Un noii procedeii pentru restabilirea buzei inferidre. 

- Epiplocel traumatic; excisie, vindecare, Consideraţiuni asupra acestui cas, 

3 Infiitraţiune urinară. 

j Despre buza de epure simplă și unică; metodul operator, observaţii. 

Nevrom în regiunea supero-internă a gambei stângi; operaţie, vindecare. 

Fractura antebraţului stâng, la unirea terțului de mijloc cu cel inferior, complicată 

de plagă penetrantă, de deschiderea arheulaţiei radio-cubito carpienă şi de eșirea extremității 

inferiâre a cubitului prin plaga penetrantă, i 

Sifilisul ereditar: manifestaţiuni sifilitite tardive la copii ; accidente terțiare : perios- 

tose ale mai multor 6se şi în special ale ambelor tibii. 
Ernie traumatică a testiculului drept, operație (reducerea) vindecare. 

Consideraţiuni asupra sifilisului ereditar la copii, 
Studiii asupra inflamaţiei, 
Contribuţiuni asupra amputaţiei penisului, procedeul d-lui prof. Assaky, 
Memoriii despre răzuirea uterului . 

Un noii procedeii pentru tratamentul emoroidelor. 

espre supuraţie saii puroiii. - 

espre isterorafie, 
arcom al ovarului drept. 
onsideraţiuni asupra antisepsiei chirurgicale (lecţiune clinică). 
ntrebuinţarea cocainei în chirurgie. 
Despre gangrena alcoohcă (lecţiune clinică). 

Note de lecţiuni clinice ale d-lui prof. Assaky. 
Valdrea, scmiologică a retracțiunei permanente a degetelor în afecţiuni chirurgicale. 

Un noii procedeii contra cancerului buzei inferidre. 

Un noii aparat compresiv contra tumorilor testiculului. 

Un noii procedeii contra prolapsului bășicei udului. 
Recto-pexie postero-superi6ră contra prolapsului rectal, 
“Tratamentul anavrismelor prin metoda mixtă de legătura arterei și deschiderea sacului. 

Grefe luate de la miel la om etc. etc. 

        

   

  

   

      

, Tâte aceste lucrări se găsesc publicate în ziărele ştiinţifice: Spitalul, Clinica, lucră- 
rile de laborator al d-lui prof, Assaky, Archives Roumainnes, Institutul de chirurgie şi re- 

k vista de medicină şi chirurgie practică a studenţilor, 
Unele din aceste lucrări aii fost publicate ca observaţii de d-nii Al. Carnabel, Al. 

Popescu, Marcian, Pucerea etc, interni din serviciul meii.


