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DESPRE BOALELE VIRULENTE 

TUBERCULOSA 
  

Un grup destul de insemnat din clasa bolelor virulente le-am studiat deja în primul volum, la capitolul septicemii. Pentru moment ne vom ocupa în special cu tubereulosa, şi pustula ma- lignă, ca făcând mai direct parte din domeniul chirurgical, r&- mâind ca restul celor-Palte bole să-l studiăm cu altă ocasie. 
Se dă numele de bâle virulente la acelea produse în urma străbaterei în organism a unei substanțe numită, virus, care con- form cercetărilor lui Pasteur trebue considerată ca un produs infectant, în legătură cu un microb specilic. 
Tuberculosa formâză tipul bâlelor virulente sau infecțise, şi constă în presența în organism a unui țesut neoplasic, numit țesut tuberculos, datorit el însuşi unui parasit specific numit ba- cilul lui Koch. 
Caracteristica tuberculosei, ca şi a ori cărei băle virulente, stă în a conţine o bacterie specială, în isolarea posibilă a acestei bacterii, şi reproducerea aceleiaşi bâle pe un alt individ, prin inocularea produsului ce a dat nașcere primei bsle. 
Ultima din aceste proprietăți este cea mai importantă, căci fără dinsa o b6lă virulentă nu pote exista. 
In adevăr, metâda inoculațiunilor succesive descoperită de Pasteur, este singurul criterii prin care putem afirma, dacă da saii nu o bolă este virulentă. ȘI numai prin acest mijloc multe b6le în cari nu s'au putut descoperi bacilul Koch, sau considerat
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totuşi ca făcând parte din tuberculosă, dând resultate positive 

prin inoculațiuni succesive. Ast-fel a fost cu lupus, unde însuşi 

Koch cel dântâi, apoi Leloir, Cornil, şi Babeş, Demme şi Dou- 

trelepont, numai pe calea inoculaţiunei au arătat natura tuber- 

culâsă a acestei afecţiuni. In cercetările nâstre, zic Cornil şi 

Babeş, asupra lupusului nu am găsit de cât o singură dată un 

bacil asupra a 12 casuri de lupus ce am examinat, şi cu tâte 

acestea am obținut inoculațiuni positive în serii cu acele speci- 

mene de lupus, unde nu sa găsit câtu-şi de puţin bacili. Şi pentru 

a arăta şi mai bine importanța inoculațiunilor în patologia ex- 

perimentală, reproduc din Arloing cuvintele lui Conheim care a 
stabilit sub formă de lege că: tot ceia-ce transmis în mod ex- 

perimental face să producă tuberculosa, aparține acestei bâle; 

şi tot ceia-ce transmis în acelaşi mod nu provâcă tuberculosa, 

nu aparţine tuberculosei. 

A seri istoria tuberculosei însâmnă a scri aprâpe întrega istorie 

a medicinei. Fără a ne lua o ast-fel de sarcină, totuși vom face 

un scurt istoric, alegând numai părţile necesari unor cunoscințe 
generale şi în legătură cu practica chirurgicală, ferindu-ne a 

trece peste limitele unei cărți didactice elementare. 
Putem deosebi în tuberculosă trei peri6de saii mai bine zis 

trei nume celebre: La&nnec / 1800) Villemin (1865 și Koch (18962). 
Inainte de La&nnec, prin flisie se înțelegeaii tote bolele con- - 

sumtive de origină pulmonară, de unde şi numele de pătate din 

wpYivopa; mă consum, mă sfârşesc. 
Bayle distingea şâse specii de ftisii; în cari intra tot felul de 

inflamaţiuni cronice, până şi cancerul. 
Cu venirea lui La&nnec ori-ce confusiune a dispărut, căci el 

prin geniul s&i' cel mare, 'spiritul sâii de observaţie şi puterea 

deductivă, a arătat că cele două forme macroscopice sub care 

se presenta, tuberculosa, nu eraii de cât una şi aceeaşi bolă. 

In adevăr există o tuberculosă infiltrată, saii în masă, carec- 

terisată prin existența unor mese albe saii galbene mai mult 
saii mai puţin întinse, străbătând în interiorul ţesuturilor, precum 

şi o altă formă numită miliară, în care țesuturile sunt numai 

simplu semănate ici colea de nisce puncte cenușii, de mărimea 
unor bâbe de meii, numită pulbere tuberculosă sait granulați- 

une griză. 
La&nnec, zic, stabilesce teoria unicistă, arătând că nici o de-



osehire nu există între aceste două bâle, căci ele nu represintă 
de cât una şi aceeași afecţiune, dar sul dous modalităţi diferite. 

Acestă mare concepțiune a. lui La&nnec, n'a întârziat să întâl- 
nâscă numeroși adversari, mai ales în persâna lui Broussais, 
Gruveilhier, Lallemand, Graves etc., cari căutaii să r&stârne mă- 
rețul edificii ridicat cu atâta greutate de Lanner. 

Lebert cu acestă ocasiune a voit să descopere, ca şi pentru 
cancer, un element specific al tuberculosei, o celulă cu anumite 
dimensiuni şi forme etc., fără însă a reuși, căci cercetările ul- 
teridre ai artat, că ceia-ce dânsul descria ca atare, nu era de 
cât resturi de celule mârte, desorganisate. 

Dintre toți autorii însă, aceia cari ati reuşit întru cât-va să 
cletine edificiul lui La&nnec, aii fost Reinhardt, dar mai cu de- 
osebire Virchow, stabilind teoria dualistă. 

Ast-fel, pe când La&nnec considera tuberculosa, infiltrată ca 
resultatul unei degenerescențe caseâse a tubereulului miliar, 
Virchow susţinea că procese anatomice perfect asemănătâre ca. 
seificațiunei tuberculâse, se puteai forma în alte circumstanţe, 
putând fi productul unui proces inflamator cronic şi deci cu to- 
tul virgin de tubercule. Deci pentru Virchow, adevărata tuber- 
culosă era numai granulațiunea miliară sau griză, pe când cea 
infiltrată, era pusă în rindul proceselor inflamatorii cronice, ne- 
având prin urmare absolut nici o analogie cu tuberculosa. Dar 
structura intimă, a tuberculului miliar, studiat cu deosebită aten- 
țiune de Wagner, Schiippel, Langhaus, Grancher etc., n'a ajuns 
la, fixitatea dorită de Virehow, ast-fel că teoria dualistă, numită 
încă și teoria Germană, a avut un triumf efemer, tâtă lumea fiind 
azi de acord a admite opiniunea lui Lannec. ŞI mai ales lu- crările lui Charcot și 'Phaon ati stabilit în mod definitiv teoria 
unicistă, prin care atât infiltrațiunea în masă cât şi granulațiunea, 
numită griză sait cenuşie, se consideră ca, una şi aceeaşi bâlă. 

Cu tâte acestea proba irefutabilă nu fusese dată; sistemul căutărei specificităței alteraţiunilor anatomice trehuia, să facă lo- cul unei alte sisteme de investigațiune mult mai demonstrativă ; natura parasitară și contagidsă a tuberculosei, trebuia confirmată 
pe calea inoculaţiunei. Este adevărat, că inoculahilitatea tuber- 
culosei fusese deja întrevăgută chiar de La&nnec, care după cum se scie, făcându-și o înțepătură pe indicele mânei stângi, tăind 
nisce vertebre tuberculâse, a vădut desvoltându-se o nodositate
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conţinend substanță casedsă, pe care deşi a cauterisat:o, totuş 

însă n'a împedicat ca acest mare şi ilustru medic să moră, el însuş 
mai târdiu de tuberculosă pulmonară, la etatea de 46 ani! 

Mai putem cita încă pe Morgagni, care fiind partisan convins 
al inoculabilităţei, avea tot-d'auna frică a face autopsia unui tur- 

beculos. In fine exista credința în popor, ce conserva o frică 

instinctivă de contagiune, cu tâtă opiniunea contrarie a medici- 

lor timpului, cari consideraii tuberculosa ca o afecţiune generală, 

diatesică, causată prin tot ce pote slăbi organismul; ca o afec- 

țiune banală a sistemului limfatic. 
Cu tote aceste presupuneri zic asupra contagiosităţei tubercu- 

losei, marea ondre revine lui Villemin, care în 5 Decembrie 

1865 a dat probele cele mai demonstrative în acestă privință. 
Acest autor, zice Arloing, produse o forte mare surprisă şi e- 

moţiune în cercul medical, prin următârele proposițiuni citite în. 

fața Academiei de medicină. 

1) Tuberculosa este efectul unui agent causal specific, saii mai 
bine zis al unui virus. 

[1) Acest agent trebue să sa găsâscă în produsele morbide ce 
a determinat prin acțiunea sea directă asupra elementelor nor- 

male a ţesuturilor atinse. 

III) Acest agent introdus întrun organism susceptibil de a fi 

impresionat de el, trebue să se reproducă şi să reproducă în 

acelaș timp bâla, al cărui principii esențial şi causă determi- 
nantă a fost dinsul. 

Villemin deci, prin 14 esperienţe făcute pe iepuri, prin intro- 
ducerea sub tegumente de materie tubercul6să, a arătat că tâte 
aceste animale ai murit de tuberculosă. 

Dar încă o dată, emoţiunea produsă de Villemin fu fârte vie 

în presă şi în conversaţiunile particulare, mai ales că acum mai 

mult ca nici o dată, aprâpe tâtă lumea medicală credea în ba- 

nalitatea etiologică a tuberculosei, şi în producţiunea leziunilor 
sale prin simpla slăbire sau sărăcie a organismului. 

Se făcură dar o mulțime de obiecțiuni, unii susţinând că es- 
periențele n'a nici o valdre, de 6re-ce iepurii sunt nisce ani- 
male escesiv de fricâse şi forte susceptibile de a deveni tuber- 
cul6se, chiar în urma unor simple traumatisme ; că aceste espe- 
riențe eraii prea puțin numerâse, şi că în fine Villemin se ser- 
vise de materie cadaverică ete. etc. 

Și 

Și
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Dar mai presus de toți Conheim, la, inceput fârte vrăjmaş a- 
cestor idei noi, a arătat că. dânsul a produs tuberculosa la un iepure, numai printr'o simplă încisiune făcută pe urechea acestui 
animal. 

Cu tâte acestea, în sprijinul lui Villemin începură a veni şi alți autori cari împuterniciră teoria sa, 
Astfel au fost Debove și Krishaber, cari ai obținut aceleaşi resultate positive pe pisici, câini, purcei de India etc., precum 

Şi Chauveau cu Paoli cari numai dând în alimente materie tu- heicul6să la diferite animale, iarăși au obținut desvoltarea, tu- herculosei. 
Obiecțiunile însă nu se opriră, de 6re-ce persâne autorisate ca Lebert, Conheim şi chiar Brown-Sequard arătară că, injectând sub piele materii simple, până şi însuși praful de licopodium, pot produce pe animale leziuni în totul identice cu tuberculosa. ; ba ce este mai mult, aceste produse administrate la alte animale daii acelaşi efect. 
Totul: însă a fost resturnat prin ultimele esperienţe datorite 

lui Hippolyte Martin, prin mijlocul inoculaţiunilor în serie. 
Acest autor a arătat, că daca Și prin materii simple se pote desvolta o tuberculosă, inoculațiunea însă nu se pote continua, 

de Gre-ce la a doua, maximum la a treia încercare, efectele 
dispar. 

Nu este însă tot ast-fel cu tuberculosa adevărată, căci inocu- laţiile nu numai că se mențin, dar încă dinsele devin cu atât mai virulente cu cât ne depărtăm de origină; așa că este des- tul a ohţine tuberculisarea unui singur animal, şi prin inocula- fiuni succesive să putem tuberculisa un număr înfinit de ani- male, transmițând virusul de la unul la altul; pe câtă vreme, încă odată, în tuberculosa falşă nu observăm nimic de analog, de 6re-ce după întâia sau cel mult a doua inoculaţie totul de- 
vine negativ. 

In faţa acestor experienţe atât de demonstrative ȘI a unui ra- ționament aşa de puternic, nimeni nu mai avu nimic de obiec- 
tat. Și drept corână a acestor întreprinderi, fură experienţele lui Conheim care de și la “început era adversarul inoculahbilităţei tuberculului, acum însă devenise cel mai fervent apărător. In adevăr, Conheim întroduse un procedei' elegant, practicând ino- 
culațiuni în camera anteridră a ochiului, şi unde se putea ur-
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mări ca şi într'o oglindă, tâte fasele desvoltărei granulațiunilor. . 

Dar aceste experiențe ce punea în afară de ori-ce îndoială 

natura virulentă și contagi6să a tuberculosei, se complectară 
prin ultima, descoperire a lui Koch, care în 1882 Aprilie 5 a- 

rată causa acestei virulențe, datorită presenței unui bacil ce şi 

azi portă numele seci. 

Este incontestabil, că în urma descoperirei lui Villemin, a expe- 

riențelor lui Hippolyte Martin şi a tuturor celor-Palţi autori, pre- 
cum și metodele lui Pasteur asupra virusului în general, ideia 

de a face să se crâdă că virusul tuberculos trebue să fie da- 

torit unor microorganisme, începuse a preocupa spiritul multor 

autori, mai ales al lui Bouchard şi Conheim, cari bănuiau exis- 
tența bacteriilor în tuberculosă. Toussaint găsise nişce micro- 

coci imobil, iar Klebs nişce monadine extrem subțiri şi ani- 

mate de mişcări forte vii. Şi ceia-ce e mai curios, e că prina- 

ceste culturi evident impure, dînşii determinară tuberculosa la 
animale. 

Dar ondrea revine lui Koch, precum şi lui Ehrlich, cari prin 

mijloce perlecţionate de coloraţiune, reuşiră a isola bacilul spe- 
cific arătând presența sea în tâte produsele tubercul6se. 

Prin mijlocul acestui bacil ast-fel isolat şi cultivat, s'aii obţi- 
nut tot-d'auna resultate positive invariabile şi constante de des- 
voltarea tuberculosei, ori de câte ori s'a inoculat în serii pe a- 
nimale de diferite specii. 

Fără a intra în mari detalii în ceia-ce priveşce cultura aces- 
tui bacil, vom spune numai că dinsul nu se cultivă nici odată, 
pe gelatină ci numai pe serum sanguin (Koch), şi pe agar gli- 
cerinat (Roux). Culturile nu lichefiază nici odată aceste medii, 
şi devin bine visibile ochiului liber către a 14 zi, sub formă de 
solzi alburii uscați. Una din aceste colonii privite la microscop, 
se arată constituită exclusiv din bacili dispuşi în serii, așa că 
formeză, figuri în formă de S sai cudate. Când sunt mai lungi, 
ele sunt ondulate ca un șarpe, umflate la centru și subţiate la 
extremități. Tinerile colonii sunt subţiri, iar cele mai vechi mai 
grose. 

In figura I luată din Cornil şi Babeş se represintă o cultură 
de bacil tuberculos. 

lar cât priveşte forma bacilului tuberculosei, vom spune că 
acest microb derob și fără mișciri are forma de bastonaşi
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Cultură de ba- 
cil tuberculos. 

drept saii puţin incurbat, posedând pe un traect 
al lungimei sale nişte puncte albe numite spore. 

In fig. 2 luată din Arloing se vede clar aceşti 
bacili cu sporele lor. Diametrul lor transversal 
este de obiceii uniform în toată lungimea, şi 
fără a fi umilaţi la estremități, de şi une-ori sunt 
incurbați în cârlig sati luând forma unui S. 

Mărimea, acestor bacili este 3—4 up, iar lun- 
gimea in termen mediu de 0 up, 3—0p,ă. 

Partea cea mai principală a bacilului tuber- 
culosei sunt sporele, a căror resistență la pu- 
trefacție asigură reproducerea sea. 

Ast-fel, diferiți autori şi în special Cornil şi 
Babeş, aii arătat că bacilii, nu mai grație aces- 
tor spore, chiar după trei luni de zile lăsaţi în 
sputele putrefiate, sau găsit cu totul intacţi, bu- 
curându-se de tâtă activitatea virulentă, căci i- 
noculaţi, aii dat tâte acele resultate positive ca 
și cum ar fi fost prâspeţi. Pe de altă parte, Ma. 
lassez și Vignal ai insistat şi dinșii asupra a- 
cestei proprietăți, nu numai în faţa putrefac- 
țiunei dar şi la aerul uscat, precum şi la ac- 
țiunea sucului gastric. 

Gafiky, Schiilier şi Fischer aii produs tuberculosă esperimen- 
tală la epuri, înjectându-le spute uscate. 

Pa 
Fig. 2, 

Bacilui tubercu- 
losei dupe Koch 
(Zeiss1/.socul 4). 

Vom adăuga iarăşi, relativ la aceşti bacili, că 
cercetările moderne par a demonstra că virusul 
tuberculos este intim legat cu corpul bacilului, 
chiar și atunci când acest microb e mort. Ast- 
fel Straus și Gamaleia au arătat printr'o serie 
de esperiențe, că dacă filtrăm bine cultura de 
bacil tuberculos, adică facem să fie cu totul lip- 
sită de corpii acestor parasiți, și dacă facem 

inoculațiuni cu o asemenea cultură sterilisată, nu găsim nici o 
otravă care să ne dea fenomenele tuberculse ; resultatele deci 
remân negative. Din contra, daca lasăm în cultură corpii aces- 
tor bacili prealabil ucişi, fie prin căldură or alte mijlce, ino- 
culațiunile devin positive, fapt pus în evidenţă de Maftuci, Koch,
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Prudden, Hodenpyil, dar mai ales prin ultimele experienţe ale 
lui hostenitseh (1893) care a ajuns la conclusiunile următâre : 

1) Bacilii tuberculoși morți, introduşi în iconomia animală, per- 
sistă forte mult, conservând aspectul precum şi facultatea spe- 
cifică de coloraţiune. 

2) Acești bacili păstreză o mare parte din acțiunea patogenă 
a hacilului vii. 

3) Inoculaţi, provâcă leziuni locale fără a se generalisa. Wies- 
mann arată că se produc leziuni sclerose. 

4) Că virusul tuberculos este intim legat de însuşi corpul ha- 
cilului. 

Să revenim însă la descoperirea lui Koch. 
Neapărat, o descoperire atât de mare, ce venia să distrugă 

pentru tot-deuna nisce prejudiţii înrădăcinate precum şi să dea 
o nouă față terapeuticei şi: chiar anatomiei patologice, nu pntea 
să rămâe fără ohiecțiuni şi reclamațiuni de prioritate. Și în nu- 
mârul acestora din urmă fu mai cu deosebire Baumgarten, care 
în modul cel mai puternic protestă contra lui Koch, susţinând 
că “i-a uzurpat meritul câştigat printr'o muncă laborissă. Baum- 
garten pretindea, că dinsul constatase deja în tubereulele umane 
o bacterie cu totul identică cu aceia a lui loch, pe care, dacă 
nu reuşise a o colora, nu era însă mai puțin pusă în evidență 
prin ajutorul unor disoluțiuni de potasă sai sodă. ŞI pentru a, 
ptoha acâsta, a -somat pe însuşi Koch, după zece zile de la a- 
nunțarea descoperirei sale, să vie el însuși a examina prepa- 
rațiunile destul de numerâse, ce erai puse la disposiţiunea 
ori-cui. 

Adevărul este că atât Koch cât Și asistenții săi aii recunos- 
cut, că bacilul arătat de Baumgarten se asemăna fârte mult 
cu noul sâii bacil. Lăsăm la o parte revendicările lui Klehs Şi 
Toussaint, pentru a conchide cu Arloing, că în fond nimeni 
navea dreptate, de 6re-ce Koch a fost cel dintii care a pu- 
blicat resultatele descoperirei sale, toți cei-lalți autori remănând 
ca simplii întrevăzători ai bacilului tuberculosei, fără însă ca 
vre unul din ei să se fi gândit a-l cultiva şi a reproduce leziu- 
nile prin inoculaţiunea culturelor. 

Trehue însă să spunem că profesorul och, prin concluziu- 
nile sale prea categorice, făcute de o dată cu descoperirea ha- 
cilului, a provocat el însuşi seridse ohiecțiuni. In adev&r Koch



  

era prea afirmativ, nu numai în ceia-ce privesce dimensiunile 
bacilului precum şi proprietatea sea electivă de a se colora, 
dar încă şi în aceia că numai presența acestui bacil pote a- 
firma natura tuberculâsă a unor producțiuni patologice. De a- 
ceia, mai cu deosebire în Viena, Koch fu aspru combătut de 
Spina, care a arătat nu numai o diversitate mare de bacterii 
a tuberculosei precum şi deoseliri de lungimi, dar și analogia 
acestor bacili tuberculoşi cu ai hacterielor de putrefacție. Dîn- 
sul a găsit bacili dotați cu aceiași proprietate ca şi cei tuber- 
culoși în apele de canaluri. Klebs şi Toussaint aii arătat şi 
dinșii că bacilul lui Koch nu era singurul capabil de a produce 
tuherculosa, căci şi simple granulațiuni puteaii să se bucure de 
aceleaşi proprietăţi. Pe de altă parte, Cornil și Babeş în 1883 
ai observat că păstrând spute putrefiate, bacilii se resolvai în 
granulațiuni, bucurându-se de aceleaşi afinități pentru materiile 
colorante. In fine, Malassez şi Vignal aii arătat că in unele le- 
ziuni tuberculâse nu existaii bacili, ci numai nisce simplii mi- 
crococi sul formă de zoogloes dificili de colorat, dar cari ino- 
culați la iepuri ai dat nascere unei tuberculose generalisate, 
obținând chiar prin inoculaţiune patru generațiuni succesive de 
acestă tuberculosă zoogloică, unde încă o dată nu sa găsit de 
cât simplii micrococi. 

Ac6sta ar însemna, că bacilul lui Koch nu este o fiinţă con- 
stantă și absolut indispensabilă pentru desvoltarea tuberculosei, 
de ore-ce și alte microorganisme banale pot produce aceleaşi 
leziuni. 

De aci unii autori nu sai temut a înființa un noi capitol în 
patologie sub numele de pseudo-tuberculosă. 

In adevăr, se observă mai cu sâmă în afecțiunile pulmonare 
unele procese semănând forte mult cu tuberculosa, dar unde 
examenul bacteriologic rămâne cu totul negativ în privinţa -ba- 
cilului lui Koch, arătând însă în locul lui alte parasite animale 
saii vegetale, şi în special o ciupercă cunoscută sub numele de 
Aspergillius fumigatus, fie singură — formând pseudo-tubercu- 
losa aspergilară primitivă, fie în asociațiune cu bacilul lui Koch 
— pseudo-tuberculosa aspergilară mixtă (Arloing). Dar nisce 
asemenea cazuri nu numai că sunt rari, dar după observaţiu- 
nile lui Koch, sunt tot de natură tubercul6să; şi că bacilul, dacă 
nu sa observat, a fost sai un defect de technică, saii supra-a-
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dăogarea de alți microbi într'o cantitate mai numerâsă—bacilii 
fiind în numer mult mai restrâns. Şi numai ast-fel se pâte es- 
plica inoculaţiunile positive cu nisce asemenea produse, datorite 
bacililor ascunși, iar nu unor microbi ordinari, 

Cu modul acesta discuțiunile sunt aprope închise, stabilindu- 
se că bacilul lui Koch este unicul factor ce intervine în pro- 
ducțiunea ori-cărei leziuni tuberculdse. Remăne însă bine înțeles, că 
şi în acâstă chestiune ca şi în întrâga medicină, nu e nimic de 
matematic și fără escepțiune. Şi precum meritul unui archeolog 
saii numismat este cu atât mai mare cu cât recunâsce şi spe- 
cifică data la care aparţine o piatră saii monedă ale cărei litere 
şi inscripțiuni sunt aprope şterse, tot ast-fel e şi meritul bac- 
teriologistului şi anatomopatologului, care arată prin diferite ra- 
ționamente şi combinațiuni, existenţa bacilului chiar atunci când 
sar crede că nu esistă. 

CONTRACTAREA TUBERCULOSEI 

O dată cunoscută natura tuberculosei precum și agentul ce 
produce acestă b6lă virulentă, ne rămâne a vedea cari sunt 
căile prin cari acest bacil intră pentru a ne ataca organismul, 
precum şi mijlâcele lui de propagaţiune. 

Aceşti bacil de sigur sunt fârte răspândiți, pentru că tuber- 
culosa se găsesce aprâpe în tâte părțile globului: probă statis- 
ticile ce ne daii teribilul adevăr, că aprâpe a şeptea parte din 
genul uman more de tuberculosă. 

Bacilul tuberculosei ns pote ataca prin mai multe căi și in 
special pe calea respiratorie, tubul digestiv şi calea san- 
(uină. 

[. Calea respiratorie este de sigur câmpul cel mai larg prin 
care bacilul străbate în organismul nostru, ceia-ce a şi făcut a 
atrage atențiunea experimentatorilor din prima zi a descope- 
rirei inoculabilităței; şi aceasta cu atât mai mult cu cât plă- 
mânii sunt la om organele cele mai adesea atinse. 

Deja înaintea descoperirei bacilului lui Koch, unii experi- 
mentatori sau ocupat de această chestiune interesantă. Ast-fel 
avem pe Tappeiner, care în 1880 inchidnd 12 câini într'o mică 
cameră, unde pulverisând spute uscate luate de la ftisici, a ob-
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ținut Il casuri de leziuni tuberculâse în plămâni, splină şi ri- 
nichi. 

In 1882 Giboux, făcând să respire nisce epuri tineri închişi 
în lădi în timp de 100 de zile aer expirat de ftisici, în canti- 
tate de 25 de litruri pe fie-care zi, a constatat că aceste ani- 
male ai devenit tuberculâse ; pe când o altă serie de animale 
inspirănd același aer, dar filtrat prin vată, tuberculosa nu sa 
declarat. 

Alţi autori ai ajuns la acelaş resultat tot prin mijlocul inha- 
laţiunei de materie tuberculsă, pe când cu substanţe netuber- 
cul6se inhalate, resultatele aii fost negative. 

Drept probă că aerul expirat de ftisici conține bacili, avem 
experiența lui Smith, care puind pe un tuberculos cu caverne 
să respire printrun strat de vată, a găsit bacili în acestă sul- 
stanță. Pe de altă parte Williams, a găsit bacili tuberculoşi în 
preparațiunile microscopice făcute din pulberea, culâsă întrun 
tub de ventilațiune în spital. 

Se pare însă, după experiențele lui Cadâac şi Malet, că pul- 
berile tuberculdse mai volumindse nu se însoțesc de un grad 
de infecțiune aşa de mare ca cele fin pulverisate. In adevăr, 
aceşti autori experimentând asupra a 46 animale aşezate în 
primele condițiuni, numai dou& din ele ai devenit tubercul6se, 
şi acestea încă, având deja căile respiratorii prealabil iritate; 
pe când din contră, pulverisând lichide ce 'conțineaii aceeaşi 
materie infectantă dar trecută printr'un tifon, tâte animalele 
cari ait respirat acest aer aii devenit repede tuberculăse. 

Reese dar din aceste esperiențe, că aparatul respirator se a- 
pără mult mai bine contra particulelor grose de cât contra pul- 
berilor estrem divisate. 

Din aceste esperiențe resultă că bacilul străbate prin căile 
respiratorii, şi este conținut în aerul espirat de ftisici, 

Mai "nainte însă de a infecta organismul, bacilul trebue, con- 
form legei stabilită de Tangl, să se oprâscă în părţile profunde 
ale organului respirator, şi acolo să determine o leziune tuber- 
cul6să în locul de intrare, adică o tuberculosă primitivă. 

Dar pentru asemenea, desvoltare se cere neapărat ca micro- 
bul să fie oprit în mersul sâi, fapt ce se realisâză.: fie printr'o 
ușoră escoriațiune a mucâsei respiratorie, fie prin perderea e- 
lasticităţei unui teritorii anumit al pulmonului în urma unor
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vechi inflamațiuni, fie în fine prin faptul dehbilitărei organis- 
mului, în urma căreia ventilațiunea pulmonară fiind insuficientă, 
bacilul se opresce în ultimele ramificaţiuni bronchice, pentru 
ca acolo pululând şi desvoltându-se, să determine o tuberculosă 
primitivă, de unde apoi să infecteze întregul organism. 

Acâsta ne esplică pe de o parte faptele clinice; prin cari în- 
divizi cu bronchite vechi şi alte afecțiuni pulmonare cronice sunt 
mai predispuşi la tuberculosă de cât alți indivizi puşi în ace- 
leași condițiuni de receptivitate. Dar ne mai arată încă confir- 
marea în totul a legei stabilită de Louis, care proclamase că 
sediul tuberculosei nu numai că e în plămâni, dar de preferință 
începe prin v&rt. Aceasta probabil pe de o parte din causa unei 
irigațiuni sanguine insuficientă în comparaţie cu cei-lalţi bobi, — 
de unde o nutrițiune mai slabă, iar pe de alta că vârful plă- 
mânilor este mai espus la intemperii, şi deci în' contact mai di- 
rect cu diferite pulbare şi parasiți, — din causa, bronchelor mai 
scurte ca a celor-Talţi bobi. 

II. Calea digestivă. Esperienţele lui Chauveau și Paoli deja 
citate, sunt fârte demonstrative în privinţa inoculărei tuberculo- 
sei prin calea digestivă. 

Gerlach a tuberculisat vaci, porci, şi epuri hrănindu-i cu lapte 
de vacă tuberculosă. 

Klebs a tuberculisat şi el purcei de India, alimentându-i ia- 
răși cu lapte de vacă ftisică. 

Semmer a ajuns la același rezultat cu porci şi berbeci, pe când calul şi câinele i sai părut mai refractari. 
In fine Bouley în scrierile sale, se declară partisan convins şi elocuent al contagiosităţei ftisiei prin alimentaţie. (Cornil şi Babeş). 
Dar sunt încă şi alte observaţiuni şi experienţe cari prob&ză acest lucru; și între altele faptul constatat că însuși pasările cari ciugulesc din spute tuberculâse devin tuberculâse. 
Pe de altă parte clinica arată şi dânsa, că ingestiunea căr- nurilor luate de la boi, vaci şi alte animale tuberculâse, pro- vocă tuberculosa la om. 
Hippolyte Martin a făcut chiar experiențe pe animale, injec- tând în peritonei lapte suspect de vacă ce se vinde la Paris, şi a obținut alteraţiuni tuberculâse evidente. 
Se credea până acum că era necesar o desquamare sait exul-
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cerație a mucâsei pentru inocularea bacilului; Corneti însă şi 
Dobroklovsky aii arătat că bacilul pote strehate mucâsa fără să 
0 atace. 

III. Inoculaţiunea prin calea sanguină. Sistemul limfaţic este de 
sigur unul din căile principale ce servă ca pârtă de intrare ŞI 
de propagare a tuberculosei. Calea sanguină proprii zis jocă 
un rol mărginit, de alt-fel însă forte evident în casuri de ge- neralisare venită in urma operaţiunilor sângerânde, și când in- 
fecțiunea e forte puternică. De aceia unii autori consideră tu- 
berculosa miliară sai granulia, ca o tuberculosă ematică, adică 
propagată prin calea sanguină. 

Dupe Arloing însă, am putea deduce că și granulia este tot 
de origină limfatică, dar produsă pe o altă cale. In adevăr, a- 
cest autor susține că bacilul lui Koch ar secreta niște produse 
solubile favorisătâre, produse ce ar mări aptitudinea mediului, 
făcând să pululeze acești agenți morbizi. In acâstă ipoteză, ba- 
cilii introduși în organism nu-şi arată imediat efectul, trece un 
număr 6re-care de zile până la prepararea terenului limfatic, 
până ce se efectucză secrețiunea acelor substanţe d'asupra pune- 
tului de inoculație. Aceste substanțe solubile, impregnând în- 
tregul organism, oferă un medii: de cultură fârte mare bacilu- 
lui, care la cea mai mică efracțiune intrând în sânge, se pote 
desvoita cu o repeziciune extra-ordinară. De aci granulia, de 
aci autoinoculația. Acâstă teorie jocă un fârte mare rol în dia- 
tesa tuberculâsă după cum vom vedea. 

In archivele de medicină din 1893, Lesage şi Pascal studiază 
o formă particulară de tuberculosă limfatică, al cărui resumat a 
fost publicat în România medicală No. 12 de Dr. Tomescu. 

Acestă tuberculosă, limfatică se caracterisă prin tutegritatea 
complecti a viscerelor, constatată în limpul vieţei și confir- 
mală, prin necropsie. Cu alte cuvinte, bacilul tuberculos o dată 
intrat în sistemul limfatic, rămâne acolo și] copleşesce încetul 
cu încetul în totalitate. Și numai grație acestei forme par: 
ticulare de tuberculosă, mai ales la copii, unde fără a constata, 
absolut nici o leziune viscerală, ne esplică faptul că acești mici 
pacienți mănâncă forte bine, ba încă prea mult, mergând până 
la bulemie; totuşi însă dinşii slăbesc şi se cachectiseză. Exami- 
nați cu atențiune, nu găsim nimic de cât prinderea aprope _to-
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tală a ganglionilor cari sunt mici, tari, mobili și indolenţi—polia- 
denita bacilară rece. 

Isemplele de infecţiune prin calea limfatică sunt destul de 
numer6se, observându-se mai ales în urma înțepăturilor anato- 
mice, precum s'a întâmplat chiar lui La&nnec. 

Se mai observă încă la Ebrei în urma obiceiului ce au Ra- 
binii de a uza ca mijloc emostatic în circumcisie de sucțiune ; 
de sigur, operatorul fiind tuberculos, pâte fârte bine să inocu- 
leze pe micul operat, cu bacilul ce posedă în gură. 

Un alt cas-este acela unde Verneuil ne arată un bolnav a- tins de morbul lui Pott, după ce mai întâiii a contractat un tu- 
bercul anatomic. 

Tscherning relatâză de asemenea, casul unei fete, care rănin- du-și degetul medii prin spargerea scuipătârei de sticlă a stă- pânului s&u ftisic, a căpătat un panarițiii urmat de un mie no- dul, care de și estirpat, afecțiunea sa însoţit de prinderea, te- celor flexorilor, precum și a ganglionilor epitrocleeni și axilari. Atât degetul cât şi ganglionii ce sai extirpat, ai posedat în ei bacili tuberculoși. 
In fine Karz a dat observaţiunea unui băiat, care în urma unui tubercul anatomic a căpătat abcese pe antebraţ, în cari iarăși sa găsit bacili. 
In afară de condițiuni anumite, tuberculisarea prin căile lim- fatice, în general se face încet, şi de multe ori r&mâne localizată, în ganglioni, luând o formă torpidă. Sar părea deci că virusul tuberculos încârcă forte mari greutăți a eşi din limfatice. De alt-fel chiar după Koch, bacilii sar incorpora de celulele limfatice în punctul de inoculație, și împreună cu limfa ar fi duşi în ganglionii cei mai apropiați unde sar opri spre a se multiplica. 
Observaţiunile clinice sunt în acord cu acest mod dea vedea ; ŞI numai grație posibilităței acestui lucru de localisare a tu- berculosei, intervenţiunile chirurgicale îşi ait rațiunea lor, căci prin ele obținem vindecarea unor tubercule locale extirpându-le. Și între alte casuri, vom reproduce cele doug observaţiuni da- torite lui Tscherning din Copenhaga, și care se citâză de or-ce autor. 

iste vorba de o servitâre care sa rănit prin spargerea unei scuipători a unui tuberculos. Drept consecință sa produs des-



voltare de tubercule in tâca tendin6să a degetului, însoţindu-se 

de tumefacţia, gangilionilor cotului și axilei. S'a amputat degetul 

ridicându-se şi ganglionii cari, examinaţi la microscop, conţineaii 

bacili în interiorul lor. Patru ani dupe operaţie, femeia era fârte 
sănătosă, fără să presinte absolut nici un simptom de tuberculosă. 

Al doilea cas e relativ la un veterinar care s'a, inoculat, făcând 

autopsia unei vaci tuberculâse. Plaga sa vindecat, dar degetul 
sa umflat ne mai putând executa nici o mișcare. Se face incisia 
şi se constată o masă de tuberculi subcutanați, plini cu bacilii 

lui Koch; şi totuşi nu exista nici o alteraţiune a sistemului lim- 
fatic al braţului. 

Transmiterea tuberculosei prin organele genitale. 

Relativ la inoculația tuberculosei prin limfatice, se pune şi 
chestiunea inoculărei acestei b6le prin organele genitale. Intre- 

barea este: o femee tuberculâsă pâte transmite în urma coitului 

acest bacil bărbatului săi? şi vice-versa: un bărbat cu tubercu- 

losă genitală, pote da o tuberculosă a organelor genitale esterne 

saii interne femei cu care coabiteză şi are raportul sexual? 

Cad6ac şi Malet ai făcut nişte experienţe forte instructive în 
acestă privinţă. Dinşii aii pus în aceeaşi cameră animale tuber- 
cul6se și sănătose, separate însă printrun grilagii, spre a le 
impedica de a avea un contact direct, şi m'aii observat nici un 
cas de contagiune. Ridicând însă grilagiul și lăsând animalele 
a coahita, două din trei animale sănătâse ai devenit tuberculâse. 

Trasbot în 1888 inoculând doui purcei de India, aceștia aii 
infectat ei însuşi saii indirect, alți 30 purcei și 20 de epuri. 

Chestiunea acâstă însă, încă nu e resolvată. Verneuil și Cohn- 
heim susțin lucrul, pe câtă vreme Guyon şi Reclus combat. 

Este adevărat că de multe ori putem constata, ulceraţiuni tu- 
bercul6se pe vulvă, vagin, colul uterului, etc; şi pâte chiar metritele 
şi salpingitele, fără a mai număra estiomenul, sunt de acestă na- 
tură la acele femei având un bărbat tuberculos. Şi nu e nimic 
de extraordinar în acestă, când ştim că după cercetările lui 
W'eigert, sperma, unui tubereulos conţine bacilul. 

Cornil şi Babeş se exprimă în modul următor: ni se pare 
forte probabil că acele casuri unde vaginul ulcerat și uretra
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sunt acoperite de bacilul tuberculosei, infecţiunea pote să aibă loc prin coit. Şi numai astfel sar putea explica tuberculosa iniţială sau isolată a organelor genito-urinare. 
Lăsând la o parte tâte cele-Palte objecțiuni, una însă pare a fi mai puternică, și anume aceia că nisce asemenea leziuni de tuberculosă genitală, se pot observa atât pe fete cât Și tineri cari încă n'aii avut nici un contact de coit. 
Există iarăşi un fapt cam grei de explicat: cum se face că bacilul luat în urma coitului dintrun vagin infectat, dinsul merge să se stahilescă dadreptul în epididim, fără să lase nici o le- ziune în vre un punct în lunga sa călătorie ? 
Carestări şi experienţe ulteridre vor r&spunde de sigur la tâte aceste întrebări. 
Nu se scie însă “dacă unele scurgeri uretrale cu totul vechi şi rebele ori cărui tratament, nu ar recunâsce presența unui bacil. 

Pentru noi lucrul ar sta cam astfel: Precum în tuberculosa cutanată inoculațiunea virusului pote să rămână limitată în locul de inoculaţie, producând o ulcerațiune in situ, sai întrând d'a- dreptul în vasele limfatice să, producă leziuni la distanță, tot ast-fel ne putem esplica și tuberculosa genitală. 
Nu mai încape îndoială, că o femee tubercul6să având bacili în vagin, aceștia pot intra în canalul uretrei, iar de acolo treptat prin limfatice sait mucâsă, să mergă drept la epididim unde să se stahilescă. Şi dacă mai luăm în consideraţie escesele vene- rice, cari de sigur aduc o slăbiciune a: acestor organe prin " dâsa lor escitaţie, avem un loc de mai mică resistență, ce desvoltarea microbului nu cere mai mult, nai cu s&mă dacă exis- tă şi o predisposiţie prealabilă a individului. Din micul resumat ce am. dat cu privire la imensul domenii al bacilului tuberculosei și a numerâselor posibilităţi de infecţiune, ne putem întreba: cum încă mai pote exista un om fără a fi tuberculos, când ştim că Vecinic inspirăm, mâncăm și bem aceşti bacili?! Dar nu e numai atât: dinșii se găsesc în mare abon- dență în spute, la supraiaţa or-cărei ulceraţiuni, în cele mai mici abcese reci, în fluidele genitale a bărbaţilor şi femeilor, în de- Jecțiunile alvine, în urină, în salivă, precum ȘI în tâte secrețiu- nile corpului. 

Doui sunt factorii cari provocă infecțiunea organismului: cal. 
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tațiunea virulenței microbilo» și lipsa «de resislență, u OPgu- nismaului. 
- 

Asupra primului factor se scie fârte puţin lucru. Sar părea însă, că, secrețiunea, substanțelor favorisatâre de cari am vorbit, precum și asociaţiunea, altor microbi, după cercetările D-lui prof. Babeș, ar contribui la desvoltarea mai repede şi la exaltarea 
virulenței bacilului, căci Koch a arătat că crescerea bacilului tu- berculos se face in general fârte încet, fapt căruia de sigur nu 
puțin îi datorim. 

Relativ la acţiunea vătămătâre a diferiților microbi asupra, tu- berculosei, precum și la aptitudinea, unui organism tuberculos 
de a înlesni strebaterea și desvoltarea altor specii de microbi, 
există observațiuni forte demonstrative Şi puse în evidență, mai ales acum, prin diferite comunicări făcute la actualul congres de tuberculosă. Ast-fel Verneuil dă două casuri tipice: unul e cu privire la o tinără fată atinsă de morbul lui Pott şi de ade- nopatie cervicală tubereulâsă; aceste afecțiuni erau pe cale de ameliorațiune, când o febră eruptivă declarându-se, tâtă amelio- rațiunea a fost distrusă. In al doilea cas era vorba iarăşi de op fată, dar netuberculdsă; dinsa capătă malaria, şi în acest timp işi produce o contusie pe frunte: sia declarat o tuberculosă a frontalului, ce nimic n'a putut-o opri din mersul său. 
Legroux comunică şi el alte două observațiuni: aceia a unui copil atins de micropoliadenită, care după o şedere la mare sa întors ameliorat; capătă insă o tuse convulsivă, în urma căreia se declară o coxalgie şi o adenopatie bronchică tuberculăsă. In al doilea cas, rugeola a provocat desvoltarea unei meningite 

tuberculâse, ete. etc. 

D-nii profesori Babeş şi Kalindero aii comunicat de asemenea 
observaţiuni fârte importante, din cari aceşti autori conchid că, tuberculosa chiar latentă, pâte servi ca pârtă de intrare la alte infecțiuni. Iată observaţiile: O fată tinără intra în serviciul D-lui profesor Kalindero cu semne de fehră tifoidă sau tuberculosă, 
acută; acest din urmă diagnostic se susține din cauză că sputele conțin bacili. La autopsie se găsesc leziuni intestinale tifoide 
caracteristice; bacilul lui Eberth in ficat şi splină, plus bacilul tuberculosei in unele leziuni ale pulmonului. Leziunile tuhereu- l6se a intestinului, servise de pârtă de intrare bacilului lui E- berth. 
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Un om mâre cu semne de disenterie cronică şi de tubercu- 

losă pulmonară veche. Plămânul drept e net tuberculos; în in- 

testin, dar mai ales în cel gros, există numerâse ulcerațiuni cari 

sunt acoperite de o substanță cenuşie, conținând pneumococ ce 

se găseşte de asemenea în plămân şi splină. Acest microb a 

strebătut, graţie leziunilor tuberculse pulmonare. 

Un tuberculos mâre de septicemie emoragică; organele sale 

conţin un streptococ cate dă, epurilor septicemie emoragică; a- 

cest mierob a strebătut în sânge prin leziunile pulmonare tu- 

perculse. (Tribune mâdicale, 10 August 1893). 

Din tâte aceste şi multe alte observațiuni reese, că tubercu- 

losa latentă se redeştepiă prin invasiunea unor. noui specii de 

microbi în organism; iar pe de alta, că leziunile tubercui6se în- 

lesnesc acestă invasiune şi favoriseză repedea lor desvoltare. 

Clinica şi observaţiile aii arătat, că în desvoltarea tuberculo- 

sei este terenul, predisposiţia individului cae jâcă un rol mult 

mai principal de cât bacilii. Şi probă e că expunând două per- 

sâne la aceiaşi infecţie şi în aceleaşi condițiuni, una va cădea 

bolnavă, pe când cea de a doua va remâne cu totul sănătosă. 

Şi acesta numai prin simplul fapt al predisposițiunei: 

Dar ce este acâstă predisposiţiune ? 

Este un mod de a fi al organismului, venit sai pe calea e- 

redităței, saii în urma diteritelor -constituţiuni ce'şi crează indi- 

vidul: însuși. 

Escesele numerâse, felurite hbâle contractate, vegherile noc- 

turne, traiul r6ă, aglomeraţiunile, alcoolismul etc. etc., sunt a- 

țâtea cause de slăbire a organismului, cari puindu'l pe un punct 

de inferioritate, îl face incapabil de a lupta contra ori cărui a- 

gent morbid, şi cu atât mai:.puțin contra celui tuberculos. 

Dar asupra tutulor acestor chestiuni am insistat pe larg în 

primul volum, şi e deci inutil a mai reveni. 

Dar în afară de această predisposiţiune dobândită, creată de 

noi înşine, există o-alta de care nu suntem întru nimic vino- 

vaţi: acesta este ereditatea. 

Chestiunea, eredităţei tuberculosei este aşa de evidentă. prin 

abservaţiile zilnice precum şi prin statisticile făcute, în cât sar 

părea în afară de ori-ce demonstraţie. 
| 

In adevăr, tâtă lumea ştie că din părinți tuberculoşi ies copii 
a 

tuberculoşi. Statisticele făcute în Germania de mai mulți autori,
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dar în special de Bokendakler, precum şi în Franţa sub con- 
conducerea lui Valin, dai o proporție de 50%, de tuberculosă 
ereditară. 

Intrebarea, însă este: ne naştem tuberculoşi având în noi le- 
ziunele materiale, adică însuşi bacilul, saii posedăm numai o 
predisposițiune pentru a căpăta acestă bâlă? Cu alte cuvinte, 
copiii ftisicilor sunt tubereulisați sau tubereulisubili ? 

Autorii sunt în divergință de opinie în privința acesta. Unii 
susțin transmisiunea, în natură a bacilului, pe cale 'directă, con- 
cepţională, formând ceia ce se chiamă eredo-tubereulosa; pe 
“când alţii susțin numai o aptitudine către acâstă b6lă, adică e- 
redlo-predisposiţie. In primul grup se află Landouzy şi Martin, 
cari pe lângă observaţiunile cunoscute că aborturile Şi moartea, 
noilor născuţi sunt fârte frecuente la tuberculoși, ai arătat prin 
fapte palpabile presenţa bacilului în organismul copiilor născuţi 
din tuberculoşi. In primul cas era vorba de un fet de 6i/, luni, 
eșit din o mană ftisică şi mort 6 ore după naştere, fără însă să 
presinte nici o urmă visibilă de tuberculosă; inoculând însă frag- 
mente din plămâni, la un purcel de India, sa obţinut desvolta- 
rea, tuberculosei. 

In-al II-lea cas, sa obţinut tuberculisarea prin inoculaţie de 
sânge, placentă şi plămâni, iarăși la un fet de 3 luni, scos din 
uterul unei femei mârtă de tuberculosă miliară Şi cazedsă. 

In 1890, Bireh-Hirschfeld a obținut aceleași resultate positive, 
inoculând epuri și purcei cu ficat, splină şi rinichi de la un fet 
scos dintro mamă ce, murise de tuberculosă difusă. Microsco- 
pul a arătat presenţa bacilului în aceste organe, precum şi mese 
tuberculdse în placentă. 

Pe de altă parte, cercetările. făcute pe animale şi în special 
pe vaci, de Chauveau, Semmer, Jessen, Arloing şi Csokor din 
Viena, ai ar&tat în mod indubitabil la autopsie, presenţa haci- 
lului în diferite leziuni tuberculâse la viței, 

Dar cu tâte aceste constatări, casurile nu sunt nici generale, 
nici aşa dese precum sar crede, ci putem. zice cu totul escep- 
ționale; căci la din contra, ar fi un adevărat desastru dacă tu- 
herculosa sar transmite în natură la descendenți, dacă adică 
toți copii ftisicilor ar eşi din pântecele matern cu bacili: şi le- 
ziuni tuberculse. Pe de altă parte, zilnic se ved tuberculoşi, 
cari nase copii sănătoși şi fără nici o leziune pe dânşii.
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Ast-fel fiind, mai toți autorii admit eredo-predisposiţia, prin 

care posedăm numai terenul favorabil la desvoltarea tubercu- 

losei, fără să avem în ființa nostră bacilul. (?) 

Dar cum se efectueză acestă predisposiţie ? 

Pină acum nu sa dat un r&spuns categoric. 

Arloing însă susține, că acesta ar consta în proprietatea ce 

ai bacilii de a secreta acea substanță solubilă și favorisătore, 

despre care am vorbit. Bacilii, zice acest autor, aflați în orga- 

nismul matern, secretă în mod continui produse solubile, cari 

vărsate în torentul circulator, împregnâză fetul în tot timpul du- 

ratei gestațiunei. Un asemenea copil, vine deci în lume prepa- 

rat gata, şi cu tot materialul necesar la desvoltarea bacilului, 

pe care însă, încă o dată, nul posedă, ci trebue să "1 pro- 

cure el singur! 
Socotesc că acest mod de a vedea e forte bine legat cu ceia 

ce ne arată Igiena, ce forte adesea, prin bune îngrijiri ŞI 0 a- 

lăptare necontaminată, reuşesce a conduce spre bine copii tu- 

berculoşilor, scăpândui de o morte sigură, nelăsându'i în aceiași 

cameră şi nici alăptându'i cu laptele mamei ftisice. 

Dar întrega, medicină și terapeutică nu luptă atât contra tubercu- 

losei confirmate—in potriva căreia mai nimic nu pote face, cât 

a slăbi eredo-predisposiţia, întărind forțele organismului contra 

or cărui atac. Dar or cum ar fi, teoria lui Arloing pare a se 

adeveri prin o experienţă forte demonstrativă făcută de Cour- 

mont. Acest autor, împregnând animale prin culturi filtrate, Şi 

în urmă inoculându-'e virusul tuberceulos, ait murit de 16 ori 

mai repede ca alte animale neimpregnate de aceste substanţe 

solubile. 

Din tot ce am relatat pînă aci, ereditatea tuberculosei remâne 

bine stabilită şi în afară de ori-ce discuție. 

Mai rămâne încă a se şti: care din părinți ai influență mai 

mare în transmiterea eredo-predisposițiunei ? 

Chestiunile ce se pun în acâstă privință sunt identice cu a- 

celea. ale sifilisului, şi se respunde aprâpe în acelaşi mod. 

Celor ce doresc a citi mai pe larg, le recomand tesa mea de 

doctorat, tratând despre sifilisul ereditar la copii. 

Este un lucru evident, că o mamă tuberculosă, va avea o in- 

fluență mult mai vătămătâre asupra fetului, prin simplul fapt 

că în tot timpul gestaţiunei, copilul va fi alimentat cu un sânge



conrupt, infectat. Statistica, lui Leudet din Rouen şi Vallin, a 
dat resultatul că din 88 de familii tuberculâse, 51 casuri sau 
transmis prin mamă, 

Transmisiunea tuberculosei prin tată, e probată atât de oh- 
servaţiuni cât şi de experienţele lui Landouzy şi Martin, cari 
pentru a arăta presența virusului în spermă, au făcut inoculaţii 
nu numai cu suc testicular, dar chiar cu spermă exprimată di- 
rect din vesiculele seminale de la animale tuberculâse; resul- 
tatele ai fost din cele mai positive. 

Pe lângă acesta, în experiențele lui Weigert şi Baumgarten 
sa găsit bacilul tuberculosei întrun ovul fecondat artificial. 

Totuşi, daca numai tatăl este tuberculos, primejdia pentru co- 
pil e mai puţin mare: pe de 6 parte, că în timpul gestațiunei 
dinsul se va hrăni cu sângele mamei neinfectată, iar pe de alta, 
că dupe Guignard, Van Beneden cte., ovulul fiind format din un număr egal de elemente nucleare mascule şi femele, nu este 
complect impregnat de virus, ci numai jumstate din nucleii săi. 
In asemenea casuri, copilul are posibilitatea de a nu deveni 
complect tuberculos; şi aci e poate origina scrofulosei sati a 
predisposiţiei. 

Iste socotesc absolut de prisos a mai arăta resultatul funest când şi mama și tatăl vor fi tuberculoşi: copilul impregnat de 
dou€ viruse, va cădea victimă, adesea mai 'nainte de a vedea lumina: de aci aborturile, facerile premăture şi mârtea repede 
a noilor născuţi. 

ANATOMIA PATOLOGICĂ 

Tuberculosa în majoritatea casurilor este o bâlă locală iar nu 
o D6lă infecțisă generală, unde infecția generală predomină totul. 

Dacă tuberculosa e o afecţiune pericol6să, acâsta provine că 
dinsa atinge organele cele mai esențiale vieței, ca plămâni, 
creer etc., precum şi din aceia că nu se mărgineşte tot dauna 
la un singur organ, ci după cum am arătat, virusul are tendinţă, 
a se respândi în tot corpul, atingând organele unul după altul, 
dacă nu mai multe de o dată. 

Bacilul lui Koch intrând în organism lucreză întocmai ca ori ce corp strein iritant; ha ce este mai mult, producţiunile sale
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sunt aşa de identice cu acelea a materiilor inerte, în cât şi a- 

cestea Saii numit leziuni tuberculilorme, discutându-se mult timp 

asemânarea cu tuberculele  ftisiei. Ast-tel fiind, țesuturile vor 

căuta, a se strânge în prejurul s6i pentru al isola, încarcera or 

sequestra. 
| 

Dar în afară de presenţa bacilului şi a resultatelor positive 

prin inoculațiune, există încă şi alte deosebiri, ale căror carac- 

tere au fost bine precisate de Kâster, studiind leziunile pe 

membranele serose. 

Kâster dădu numele de folicul tuberculos, la întregul proces 

ce se desvoltă în jurul bacilului, care încă o dată, pare aavea 

de scop isolarea sea de țesuturi. 

Acest folicul tuberculos, numit încă şi foliculul lui kKoster, se 

compune din următorele trei elemente : 

In centru se află una saii mai multe celule numite gigantice, 

cu un diametru enorm, rotund, neregulat şi cu protoplasma gra- 

nulosă. 

Nueleii sunt une-ori în numer considerabil, mari, dispuși în 

mod regulat, formând un tel de corână şi provezuţi une-ori de 

acelaşi număr de bacili ai lui och. 

Al Il-lea rînd e format din nisce celule numite epitelioide, 

remarcabile iarăşi prin volum şi protoplasma lor, une-ori cu 

nuclei manifeşti, iar 

alte dăţi cu simple gra- 

nulațiuni. Dinsele for- 

m6ză unul sai mai 

multe straturi concen- 

irice împrejurul celu- 

lei gigantice. 

In fine, un al treilea 

rînd e format din nisce 

celule embrionare, a 

cărorîntindere e mare, 

formate numai din nu- 

Celica tubercul Fig. 5. clei şi asociate mai 
folicul tuberculos al lui Kâster (1/2 schematic) pi aa - na 

D) Celulă gigantică cu bacili în a dle iama sea. mult sait măi puțin cu 

2) Cinctură de nuclei. 3) Zonă de celule epitelioide ; țesutul conjuctiv NOr- 

4) Zonă de celule embrionare ; 5) Zonă periferică l veci 

unde celulele embrionare sunt asociate cu elemen- mal vecin. 

tele țesutului conjuctiv (Gr. 500 D. Arloing). Dau aci mai multe 
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modele de foliculi tuberculoşi cu celule gigantice şi bacili, unele 
imprumutate din diferiți autori iar altele personali, provenind 
din laboratorul prof. Obregia şi desemnate de D. Tatuşescu. 
Ast-fel avem fig. 3 luată din Arloing; fig. + luată din Cornilși 
Babeș, iar fig. 5, 6, 7 originale, unde se arată deferite aspecte LE Ma 

de foliculi, ast-fel precum se presintă sub microscop. 

  

Celulă gigantică; ici colea se văd 

între nuclei grămezi de bacili. 

  

Fig. 5, 
Celulă gigantică (originală. 

Folicul tuberculos cu celulă gi- 
gantică 1n mijloc, provenit dintrun 
estiomen al vulvei (originală). 

Origina celulei gigantice e 
multiplă, iar modul formațiu- 

nei sale a fost interpretat in 
diferite moduri. Fără a intra 

in acest detaliu de istologie 

pură, rezumăm din Cornil şi 

Babeş că, majoritatea autori- 

lor atribue genesa celulei gi- 

gantice la confluenţa celulelor 
limfatice (Conheim), dupe Ma- 

lassez şi Monod ar proveni din 
celule vaso-formative şi burgeo- 

nare vasculară; dupe Cornil, din 

ipertrofia şi coalescența celule- 
lor epiteliale a unor glande, a 

glandelor în grapă, iar după alții 

din celulele endoteliale a ser6- 

selor şi a micelor vase. 

De sigur, tâte aceste origini 
sunt posihile, căci bacilul o dată 
intrât în ele, prin iritația ce de- 
termină, le ipertrofiază, şi ast-fel 
unindu-se la un loc constitue ce- 
lula, gigantică. 

Toţi istologiştii însă sunt de a- 
cord, că foliculul lui Kâster e în 

strânsă legătură cu vasele, aşa 
că Hippolyte Martin il pune pe 
socotela inflamațiunei păretului 
intern al vaselor; ar fi deci o 
endovascularită tuberculosă. 

Tripier însă, citat de Arloing, 
dă o altă teorie pe care o re-
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sumăm : Tuberculul întreg ar deriva 

tot Ga-una din leucocite. Diapedesa 

ar fi însoţită de o exudaţiune lichidă 

albumino-fibrin6să, permițând celule- 

lor de a se mişca. Dinsele se pun în 

ordine ast-fel ca să formeze cercuri 

concentrice. Celulele centrale ale a- 

a: _______cestui vârtej ce învălese agentul iri- 
Folicul tuberculos provenit | . „1. A 

dintrun estiomen al vulvei tant, ar firepede imohilisate, formând 

(originală). celule epitelioide; acelea de la peri- 

ferie însă continuând a se mişca, formeză zona embrionară; ce 

lule epitelioide de la centru tind a muri şi ase desintegra; ele 

se fusioneză pentru a forma celule gigantice. 

Partea esențială însă o formâză zona embrionară, căci aceste 

celule infiltrându-se printre țesuturi, servă ca vehicul bacilului; 

şi dupe cum ele se organisâză saii nu, foliculul pote creşte Ia 

infinit saii să se oprâscă în mersul s&i. 

Tendinţa finală a produselor tubercul6se este cazeificațiunea 

sati mârtea țesutului de neoformaţie. 

Acestă cazeificare nu e de cât o necroză de coagulare, ce ni 

se manifestă chimicesce prin coloraţiune galbenă a productului 

tulberculos. Când acest fenomen se produce la suprafaţă, consti- 

tue ulcerul tuberculos; iar în viscere şi în special în plămâni, 

cvern. 

Se pâte ca procesul tuberculos să producă o reacțiune puter- 

nică în jurul s6i, dând nascere unui cere fibros care să strângă 

leziunea din tote. părțile, ajungând ast-fel la vindecarea ulceru- 

lui saii la transformarea cavernei într'o escavaţiune staționară. 

De alt-fel, aceste două procese merg paralel; şi după cum pre- 

domină una saii alta, hola progresâză or staționeză. Pentru a- 

cesta Grancher, a numit tuberculul o neoplasie fihro-casessă. 

In fine procesului fibros se pâte adăoga une ori o infiltra- 

țiune calcară, dând tuberculul cretaceii. 

Alte dăţi foliculul suferă degenerescența casedsă, graţie ohli- 

teraţiunei vaselor, în urma căreia, nutrițiunea devenind. insufi- 

cientă, totă masa se transformă într'o materie puriformă; acâsta 

constitue origina abceselor reci. 
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TRATAMENTUL 
Din cele ce am vezut deducem, că există în adevăr tubereu- 

lose locale; și ast-fel fiind, putem a preveni mersul unei ino- 
culațiuni progresive ; putem aduce servicii bolnavului ridicând 
acest focar limitat. 

Acâsta constitue cea mai mare glorie a chirurgiei moderne, 
distrugând cu totul teoria lui Louis, care susținea că tot-d'a-una 
şi în mod inevitahiil, cel mai neînsemnat ahces rece este însoțit 
de tuberculosa pulmonară, și deci o intervenţie este inutilă dacă 
nu absurdă, bolnavul fiind deja condamnat: ha încă, prin inter- 
venţiune sar putea agrava starea bolnavului grăbind termina- 
țiunea fatală. 

Verneuil, care sa ocupat mult de acâstă chestiune, de şi re- 
comandă, intervențiunea, totuşi face Gre-cari rezerve aprobând 
întru cât-va ideile lui Louis; dar acestă chestiune se găsesce pe 
larg desvoltată în primul volum. 

Azi intervenim în tote casurile de tuberculose locale, şi chiar 
în acelea unde Verneuil prescria abstenţiunea. 

De sigur nu vom neglija tratamentul ante- -operator, constând 
în preparațiunea, bolnavului, înconjurându-l de cele mai bune 
îngrijiri igienice, şi preserierea, la interior a medicamentelor ȘI 
alimentaţiunei pentru susținerea forțelor. 

In timpul operaţiei, antisepsia va fi în primul rang. Şi pentru 
a ne opune ori-cărei inoculațiuni posibile, vom ischemia orga- 
nul de operat; iar pentru a preveni ori-ce recidivă locaiă, vom 
căuta a ridica tote părțile suspecte, căutând a trece dincolo de 
zona embrionară a foliculului tubherculos. 

După operaţie, pe lângă aceeaşi igienă şi alimentaţie ante- 
operatorie, vom pune pe bolnav, dacă e posibil, în noi condi- 
țiuni de traii instalându-l la un aer curat, la marginea mărei, 
saii diferite staţiuni balneare cu reputațiuni câştigate. 

Cu modul acesta, putem cu îndrăsnelă întreprinde operaţiuni 
în casuri desesperate, atunci chiar când organele viscerale sunt 
atinse ; când plămânii ati caverne; când în urină există alhumină, 
când în fine bolnavul se află în deplină cahexie; căci în defi- 
nitiv, pe cât vom lăsa focarul de infecțiune în loc, pe atât nu
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vom aștepta nici o ameliorare, necum vindecare. Din contra, 

prin suprimarea lui, adesea căpătăm resultate neasceptate. 

Intre multele casuri ce am avut a trata în aceste condițiuni 

este şi acela al individului G. G., care fiind afectat de o tu- 

moră albă a genuchiului stâng, complicată de supurație, fistule 

şi anchilosă complectă a genuchiului drept, era coprins de o 

cahexie fârte înaintată, de raluri umede în plămâni, şi în plus 

avea şi 7 grame de albumină în ud în timp de 21 ore. [i 
bine, cu tâtă acâstă stare deplorabilă, am făcut resecția genu- 
chiului acestui individ, care după trei luni de zile, nu numai că 

operaţia a reuşit în mod complect, bolnavul putând umbla cu 

cea mai mare înlesnire, dar albumina a descrescut treptat, iar 

dînsul a luat o schimbare. în bine, îngrăşindu-se așa de mult în 

cât a devenit necunoscut. 
Cu tote că acâstă observaţie va fi descrisă pe larg la locul 

- competent, totuşi pentru a arăta triumful antisepsiei, voi spune 
că în timpul rezecţiei, am găsit leziuni așa de întinse pe femur, 

în cât nu era nimic de făcut de cât amputaţia. Cu tâte acestea 

m'am opus, şi am întreprins un lucru încă nepracticat de nimeni, 
adică am răzuit canalul osos mergând pînă la o înălțime de î 

e. m., scoțând tâtă măduva bolnavă cu lingura lui Volkmann. 

După aceia am trepanat osul la limita superidră a răzuirei trecând 

un tub de drenagiii. Astăzi bolnavul vine la spitalul Colţei pe 

jos de la bariera Rahovei, distanță mai mult ca 2 kilometri, şi 

fără să aibă nici un aparat protetic. 

Intrun alt cas identic, am procedat în acelaşi mod şi tot cu 
acelaș succes operator. 

Tot ceia ce am spus până acum în privinţa tratamentului, se 

referă în casurile de tuberculosă confirmată; şi dacă acest tra- 

tament chirurgical constitue o bine-facere pentru bolnav, extir- 

pându-i râul deja declarat, ar fi însă o bine-facere mult mai mare 

dacă am putea preveni acest răi; cu alte cuvinte dacă am pu- 
tea scuti pe bolnavi de aparițiunea tuberculosei. 

Trebue dar să ne oprim puţin'şi asupra acestor mijlce de 

prevenire cari constitue tratamentul profilactic al tuberculosei. 
De sigur nu avem să insistăm: mult asupra acestui capitol, de 

Gre-ce dinsul aparține mai mult igienei. 
Totuşi vom reaminti câte-va modalităţi ale acestui bacil, pre- 

cum şi gradul săi de resistență în fața diferiților agenţi fisici
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sai chimică, de unde cu înlesnire putem deduce Gre-cari princi- 
pii de prevenire, precum şi înarmarea Chirurgului de substanțe 
antiseptice în timpul operaţiunei. 

In mod prealabil, vom spune că tâtă silința nâstră ca şi a 
întregei medicini, trebue să, aibă în vedere un singur lucru : să 
facem organismul nostru un medii prost saii răi pentru cultura 
bacilului. Bacteriologia nu ne arată 6re că bacilul tubereulos nu 
se pote desvolta “pe ori-ce cultură? Ei bine, să imităm expe- 
riențele din laborator, şi încă, o dată, să punem in imposibilitate 
pe bacil a se desvolta, în noi, oferindu-i un teren prost de cul- 
tură. (12) Aci stă tâtă medicina, tâtă igiena, tot meritul ştiinţei! 
Am arătat deja cum organismul uman pâte fi atacat de ba- 

cilul tuberculosei prin calea respiratorie, digestivă, tegumentară 
ete. cum îngrămădirile, aerul confinat, prâsta alimentaţie, sunt 
favorabile desvoltărei tuberculosei. Dar mai ales alcoolismul 
precum şi diferitele escese de tot felul, prin vegheri nocturne, 
prin abusuri venerice etc., toate crează în ființa nostră tot a- 
tâtea cause favorabile pentru desvoltarea bacilului, odată intrat 
în organism. 

Deducţiunea deci se impune: sobrietate, alimentaţie sufici- 
entă și aer curaf. 

Dar lucrurile nu se pot mărgini aci, căci aceste precauțiuni 
Sar aplica mai mult pentru Gmenii cu totul sănătoși; pentru a- 
ceia: ce ne propunem ai preveni d'a nu deveni tuberculoşi; în 
alți termeni, prin aceste mijloce luptăm contra tuberculosei de 
a îi dobândită. 

Cu mult mai severe vor fi precauțiunile ce vom lua, având 
în fața nostră un individ deja predispus pentru acestă bolă, a- 
dică un individ cu o eredo-predisposițiune. 

Prima îndicaţiune va, fi a separa copilul noii născut pentru a 
nu coabita cu părinții săi tuberculoşi. Vallin în ancheta cu care 
a fost însărcinat în privinţa eredităței tuberculosei, cu drept cu- 
vent a conchis că multe casuri mortale, trebuesc puse pe efectul 
contagiunei familiare, iar nu pe transmisiunea ereditară directă. 

Și în adevăr, este lesne de înțeles cum persâne tuberculâse, 
prin sărutările de tandreţe ce dai copiilor, precum și prin în- 
grijirile asidui, crezând că le face bine, îi nenorocese inoculân- 
du-le acest bacil. Și dacă ne aducem aminte de atâtea experi- 
ențe decisive făcute de Tappeiner, Smidt, Griboux, Koch, Cornil
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şi Babeş etc. ete., lesne putem deduce la ce mari pericole se 
espune copilul, inspirând un aer expirat de tuberculoşi, care e 
plin de bacili. Dar nu e numai atât, sputele tuberculosilor us- 
cându-se şi transformându-se în pulberi, se r&spândese şi ele în 
aer, pe care din noi îl conrupe prin virusul intact de cari sunt 
înpregnate. 

Aceste spute, după experienţile lui Schiiler și Fischer ca şi 
a altor autori, nu devin inactive de cât ţinându-le mai mult 
timp în alcol absolut, amoniac caustic, sait ferbându-le până la 
ebuliţinne etc. Sublimatul corosiv 1/00 nu e Sigur; numai aci- 
dentul fenic forte concentrat pâte distruge microbii. De aci o- 
prirea ftisicilor de a scuipa ori unde, obligându-i a depune spu- 
tele intrun vas prealabil umplut cu soluții fenicate. Imersiunea 
simplă în apă, după experienţele lui Galtier, Cadeac şi Malet 
este aprope fără efect asupra bacilului. 

Temperaturile scăzute sunt şi ele puţin eficace, de Gre-ce 
prin experiențe s'a arătat, că bacilii rezistă chiar la o tempera: 
tură de — 100%. Până și însuşi putrefacţiunea nu reuşesce de 
cât forte târziii a distruge acţiunea virulentă a bacilului tuber- 
culos, de 6re-ce Galtier, chiar după 167 zile, a r&uşit să ohţie 
desvoltarea tuberculosei prin inoculaţiuni făcute cu suc de splină 
și plămâni putrefiaţi. 

Cornil și Babeş aii găsit virulența hbacililor în spute putrefiate 
chiar după 90 de zile. Acesta de sigur îşi are importanţă în 
igienă cu privire la inhumațiunea cadavrelor, de care însă 
nu ne vom ocupa. 

De aci resultă că virusul tuberculos resistă fârte mult timp 
mai la tote causele de distrucțiuue naturală, căci Şi însăşi pu- 
trefacțiunea, după cum văzurăm, pare a nu fi maj de loc vătă- 
mătore acestui virus. 
Vedem dar cât de multe precauţiuni Şi ce oriji mari trebue 

să avem, când e vorba a ni se încredința o ființă ce posedă 
întrinsa eredo-predisposițiunea ; cu ce precauțiuni trebue alesă 
doica, şi câte analise ar trebui făcute aerului precum şi alimen- 
telor ce vom prescri. Şi în prima linie trebue să fim severi 
forte mult de proveniența laptelui, care pe cât constitue unul 
din cele mai indispensabile alimente, pe atât pete servi la pro- 
pagațiunea tuberculosei, posedând în el bacilul virulent, şi pe
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care numai o fierbere dincolo de 100 grade Par putea, face ino- 
fensiv. 

Nu ne putem însă întinde mai mult asupra, acestei chestiuni, 
mai ales în ceia-ce privesce inspecţiunile și măsurile de luat în 
privința debitărei carnei, acesta fiind cu totul de resortul pur 
al igienei. 

larăși nu ne putem opri asupra ultimelor mijloace, cari sunt 
de cea mai înaltă importanță, având în vedere imunitatea in- 
divizilor contra tuberculosei, căci acâsta ar cere desvoltări mari 
și în afară de marginele lucrărei nostre. 

Se scie sgomotul cel mare ce a produs în întrega lume, ma- 
rea, descoperire pe care 0. anunţase Koch, că ar fi găsit mij- 
locul de a vindeca tuberculosa, prin nişte injecţiuni descoperite 
de dinsul. De şi acest miraculos remedii era un secret profe- 
sional, totuşi tâte capacităţile ştiinţifice Pai esperimentat, dar 
cu resultate îndoiâse, aşa că, astădi este părăsit mai de toți. 

Nişte asemenea experiențe sau făcut și la noi de d-nii prof. 
Assaky, Kalindero, Babeş etc. dar cari le ai încetat fără a mai 
fi reluate. 

Nu mai încape îndoială, că acest nesucces este o nenorocire 
a omenirei întregi, dându-se, că flagelul ce ne bântue r&mâne 
încă inexpugnabil. 

De sigur, cea mai mare glorie a lui Koch, ar fi fost aceia de 
a descoperi mijlocul pentru a'și omoră copilul pe care dinsul 
La născut(!); e vorba bine înțeles de copilul tuberculosei. 

Lucrul însă nu este imposibil de a ajunge la acest resultat, 
cu atât mai mult cu cât adi tuberculosa este o b6lă eminamente 
concretă, avendu-și microbul săii, Și de care uzăm așa de uşor 
reproducând bâle identice, cunoscându-i modul de traii şi tote 
condițiunile de desvoltare sau distrugere. 

Mirarea, deci ar fi a nu se găsi mijlocul distructor al acestui 
bacil, când deja cun6ştem tote substanțele ce-l pot Omoră, dar 
cari nu se pot întrebuința la interior, din causă că am face mai 
mult r&i bolnavului de cât microbului. 

Insuccesul lui Koch insă nu a descurajat lumea sciințifică, 
căci în tote părţile se fac cercetări în acest sens, iar la noi 
D-l prof. Babeş se ocupă în special de acâstă chestiune, pe care 
o urmăresce încă din 1883 impreună cu Cornil şi Leloir. 

La congresul de tuberculosă din anul acesta, D- D-r Babeş
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a făcut o coniiinicăre, arătând încercările sale contra tubercu- 
losei prin injecțiuni de serum-sanguin luat de la câini prealabil 
imunisaţi; și se pare" că 'resultatele ce a căpătat sunt încuraje- 
tore pentru a se continua pe acâstă cale. 

Terminăm dar acest capitol atât de vast, încheind că cel 
puțin până azi, singură chirurgia este care în multe casuri dând 
luptă bacilului, de multe ori reușesce a-l distruge, scăpând viaţa 
indivizilor, | 
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Sa numit ast-fel acestă afecțiune de cei vechi, din causa mo- dului săi de .evoluțiune, ce se face absolut fără nici o reacțiune inflamatorie. 
Boyer, cu spiritul său pătrunzător, a dat o definiţie în scrie- rile sale care e în acord chiar cu datele moderne asupra, tu- berculosei. In adevăr, nimic mai caracteristic de cât acâstă frasă : se dă numele de abcese reci, la acelea cari vesultă din to- pirea purulentă a unei tumori şi unde simptomele ce carac- terisă inflamațiunea, nu au fost câtuși de puțin observate, mai ales la începutul bâlei. 
Astăzi este sciut, că acestă, afecțiune resultă în adovăr din ra- molirea unui deposit de foliculi tuberculoși așezați în tesuturile subcutanate, deposit care formeză ceia-ce se numesce gomă scro- fulâsă or tubercul6să, dar care în definitiv nu e de cât o tumoră, aşa precum a observat Boyer, 
Am arătat în primul volum diferitele varietăți de abcese reci, cari de și sul numiri deosebite, ai însă una Și aceeaşi origină — ramolirea saii topirea foliculilor tuberculoşi : Abcesul rece idiopatic, osifluent, prin congestie, periarticular Şi circumvecin, sunt varietăți de tuberculosă deja menţionate în primul volum, dar al căror studii mai amănunțit îl vom arăta la locul competent, adică în b6lele tuberculsse ale 6selor şi arti- culaţiilor. 

Pentru moment ne vom opri la ahcesul rece proprii zis.
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ABCES RECE PROPRIU ZIS 

ANATOMIĂ PATOLOGICĂ. Sediul de predilecțiune a depositului 
de foliculi tuberculoși, ce prin aglomeraţiunea lor vor forma goma, 
tubercul6să, iar acesta abcesul, este țesutul celulo-gresos sub cu- 
tanat. Deci tote regiunile provăzute cu acest ţesut, sunt apte 
pentru desvoltarea abcesului rece. Ast-fel avem trunchiul, re- 
giunea fesieră, regiunea anală, membrele superidre şi inferidre 
etc. În special însă, fața internă a gambelor, prin tecumentele 
sale subțiri şi espunerea la traumatism, favorizăză forte mult 
desvoltarea acestor abcese, mai ales pe indivizi predispuşi. 

Abcesul resultând din topirea sati degenerescența meselor 
tubereulâse conţinute într'o cavitate bine limitată, va presenta 
de studiat trei lucruri: conținutul, fața internă, u păretelui 
şi fața sa esteruti. 

1) Conţinutul e format de un lichid neomogen, mai mult 
seros, râu legat, şi conţinând în suspensiune materii floconâse, 
gr&unţose etc., după origina sa. 

Cantitatea e variabilă după mărimea abcesului, care une-ori 
fiind ca o alună sait o nucă, iar alte dăți de mărimea unui pumn, 
puroiul va fi şi el în cantitate mai mare, din causă că și depo- 
sitele tuberculse, fiind în aceiași proporţie, topirea lor va da 
neapărat nascere la un lichid mult mai considerabil. Pe lângă 
acestea, mai putem găsi coaguli negri saii în parte decolorați, 
proveniţi din ruperea, vaselor, ceia ce va da puroiului o culăre de 
cafea cu lapte, portocalie sai mai închisă, făcendul mult mai 
gros şi semănând cu conţinutul vechilor ematocele. 

Păreteie abcesului rece nu este neted şi uniform ; din contra, 
are un aspect neregulat, provăzut cu ridicături şi adâncături. 
Pe suprafaţa lor se află o materie pultacee, de o colre cenu- 
şie, gălhue, dispusă în grupuri saii întinsă pe largi teritorii, 
constituind ceia-ce se numeşte fongosități şi cari nu sunt alt-ceva, 
de cât deposite de foliculi tuberculoși. 

Cercetările microscopice, în special ale lui Lannelongue, ai 
arătat, că păretele abcesului rece este format din o masă de 
produse tuberculâse în evoluţiune. Cele mai interne fiind cele 
mai vechi sait mai înaintate in evoluţie, degenerăză, se topesc 
şi produc ast-fel conținutul abcesului ; cele mai externe, fiind de 
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o formaţiune mai recentă, progreseză, copleşesc şi distrug ţe- suturile vecine. 
Dau aci fig. 8 luată din monografia lui Lannelongue Şi unde se pot vedea foliculii primitivi precum şi al lui Kâster. 
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Secţiune în grosimea păretelui unui abces rece. a, a, &, tubercule ele- menlare. d, d, țesut de celule embrionare cari constituesc pâretele, €, €, ce- lule gigantice. d, straturi de celule embrionare pe cale de distrugere şi pe puactul de a se deslipi de părete pentru a câdea in cavitatea abcesului. 

Am insistat destul asupra foliculului tuberculos sait a lui K&ster, pentru a fi dispensați de o descriere mai largă. 
Trebue însă să știm, că în păretele abceselor reci, pe lângă acești foliculi ai lui Kăâster cu sau fără bacili, mai găsim după Lannelongue și alte mici mese rotunde, de aceiaşi formă şi di-
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mensiuni ca şi foliculul propriii zis, dar exclusiv formate din ce- 
lule embrionare. Conturul acestor mese este bine limitat, de şi 
sunt înconjurate de alte celule analoge risipite ici colea. Pe 
unele din ele vedem că se formeză la centru un prim proces 
de disociaţiune, constând într'o stare granuldsă, în celule embri- 
onare şi interposițiunea unei substanțe. opacă și amorfă r&spân- 
dită între ele. Este posibil că acest din urmă aspect să indice 
un drum, un prim pas către formarea celulei gigantice centrale, 
dupe cum crede Gombault şi Brissaud. 

Faptul interesant în privința păretelui abcesului rece, este 
confirmarea, idei ce Delpech avea de acest părete, numindu'l 
membrană piogenică, din causa proprietăţei ce i se dedea de 
a secreta puroi. 

Credinţa acesta nu era falsă, căci în adevăr puroiul e produs 
de acea membrană, nu însă prin secrețiune precum credea Del: 
pech, ci prin topirea foliculelor tuberculâss, prin degenerescența 
lor cazedsă. 

Neregularitatea feţei interne a abcesului, mai resultă Şi din 
relieful ce fac diferitele organe ale regiunei, ca nervi, vase, 
porțiuni de tendâne, aponevrose etc., acoperite saii copleșite de 
aceste fungosități. Când distrugerile sunt înaintate, aceste dife- 
rite organe trec de la un părete la altul întocmai ca niște cor- 
done, transformând cavitatea în tot atâtea compartimente deo- 
sehite, asemănându-se cu aspectul ce nil oferă ventriculele cor- 
duiui; de aci cavități mono sau multiloculare. 

Dar afară de aceste lucruri, Lannelongue a arătat pe peretele 
intern niște umflături şi ridicături cu totul particulare, semănând cu 
chemosisul conjuctival. Unele sunt palide (chemosis seros) iar altele 
roşii (chemosis inflamator). Une-ori aceste umflături formeză, niște 
diverticule libere, semănând cu valvulele conivente ale intesti- 
nului; alte dăţi iau forma unei membrane cu totul liberă ce plu- 
teşte în lichid, semănând cu o pungă idatică, în fine câte o dată 
constatăm un adevărat diafragm în interiorul abcesului. 

Daca prin mijlocul unui tampon saii cu o pensă ridicăm stra. 
tul pultacei, floconos, aflat pe acâstă faţă internă, constatăm de- 
desubtul şi în grosimea sea o mulțime de striațiuni roşii. Acestea, 
sunt arborisațiuni vasculare, formate din vase capilare fine, cu 
pereți embrionari ce șerpuesc în diferite sensuri, ŞI cari rupân- 
du-se cu multă înlesnire, produc emoragii frecuente.
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O dată abcesul rece format, dinsul are tendință a cresce. Mecanismul evoluţiunei abcesului rece este astăzi bine stabi- lit, şi constă în aceia-că după ajungerea la maturitate, ca să zi- cem astfel, a foliculului tuberculos, dinsul intră în degenerare, cazeific&ndu-se, fragmentându-se, lichefiindu-se etc. Dar în ace- lași timp zona periferică de celule embrionare se măresce, din- sele străbat în țesuturile de prin prejur, unde din nou se des- voltă celula: gigantică, care iarăși intrând în peridda de dege- nerescență, adaugă un noii lichid purulent la cel deja existent, Şi tot ast-fel, graţie acestei proprietăţi de progresiune a celu. lelor embrionare, pe măsură ce o colecţie de puroii sa făcut, pe atât o alta nouă se adaugă. De aci resultă o tendință la crescerea și mărirea volumului abcesului primitiv, prin aceia, că la vechiul părete distrus, se adaugă un altul de o nouă forma. țiune. Şi probă pentru acâsta avem, că fața esternă, a cavităței este în conexiune -cu părţile de prin prejur prin tracturi în spe- cial vasculare și copleșite de acele celule embrionare, cari im- pregnate de bacili, constitue nisce muguri, ce mereii au tendință a se infiltra printre Vase, nervi, muschi etc. Zona embrionară dar, servesce întocmai ca nisce adeveraţi e- misari, graţie cărora, abcesele reci iai une-ori nisce desvoltări colosal de mari. 
Din conexiunea vaselor cu fața externă a păretelui, reese că, desvoltarea abcesului rece nu e pasivă și datorită numai ex- tensiunei cavităţei prin acumularea conținutului, ci este un fe- nomen vital, datorit progresiunei şi copleșirei țesuturilor vecine. Dar pentru a înțelege mai bine evoluția abcesului rece, repro- ducem din Lannelongue următorele rânduri: în Dăuntru, din partea cavităţei, elementele organisate sunt obiectul unui trava- li neincetat de desagregațiune şi distrucțiune, de unde resultă crescerea de volum a conținutului. In afară, în țesuturi, există, din contra o proliferațiune plină de activitate, unită cu o orga- nisațiune mai puțin înaintată. In intervalul acestor două, limite, elementele înclină către una sait alta din aceste două, tendinţe: saii se distrug și rămăşiţele lor se grămădesc în caverne, in fo- liculi tuberculoşi, sati se unesc unele cu altele pentru a forma, țesut conjuctiv, formând ast-iel un obstacol la or ce progres ulterior. Vedem dar că tendința copleşitâre a abcesului nu pote să mergă la infinit. In adevăr, abcesul pote să fie oprit în mersul seu prin obsta-
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cole rezistente ce oferă aponevrosele, tendânele, periostul, osele 
ete. Dar mai cu semă acest obstacol şi'l creâză însuşi celulele, prin 
faptul că nu tâte din ele sunt copleşite de procesul distructor, aşa că 
dacă ne închipuim o atenuare saii absență de bacili, atunci celulele 
embrionare se pot organisa transformându-se întrun ţesut fibros, 
înconjurând ast-fel de jur împrejur masa tuberculsă deja dege- 
nerată, pe care o sequestreză, o limiteză. 

In acest cas se observă următârele fenomene: sai că ab- 
cesul r&mâne staționar, saii că partea lichidă resorbindu-se Şi 
rămânend numai cea, solidă ne dă abcesul vesiduos saii concret 
al lui Paget; saii că tâtă masa transformându-se în lichid, a- 
cesta r&mâne pe loc, formând abcese închislute ; sati în fine, 
masa tubercul6să se pâte infiltra de diferite concreţiuni calcare, 
formând /egenerescența cretacee. 

In casuri excepționale, masa tuberculâsă trecend prin anumite 
degenerescenţe, întregul s6ii produs pâte fi resorbit dindu-ne 
ast-fel vindecarea spontanată a abceselor tuberculse. 
SIMPTOME. La inceput abcesul rece ni se presintă caun mic 

nodul așezat sub piele, având o formă rotundă, oblungă sai 
cilindrică; mai mult sait mai puţin mobil, de consistență tare 
or elastică şi fără nici o schimbare de colorațiune a tegumen- 
telor, 

Volumul mic și indolența acestor abcese, face că bolnavul nici 
nare cunoștință de presența lor, şi numai un examen minuțios 
al medicului le pâte descoperi, de şi une ori există un număr 
forte mare, trecând de cifra 10. 

Acești tuberculi constitue vechile gome scrofulse, dar a căror 
natură tuberculâsă a fost fârte bine stabilită, mai întâi de Bris- 
saud şi Josias. 

Une ori însă abcesul rece, din diferite imprejurări, se pste 
însoți de 6re-cari reacțiuni inflamatorii locali: pielea devine ro- 
şie, uşor edemaţiată, durerâsă, mai caldă, iar prin palpaţie sim- 
țim manifestându-se presența unei fluctuaţiuni. 

Cu timpul, dacă nu intervenim, pielea se pâte perfora într- 
unul saii mai multe puncte, prin cari conţinutul abcesului iese 
afară; tumora se turtesce în diferite locuri şi vedem nisce fişii 
în formă de punți formate din piele subțire lividă. Mărginile 
sale sunt deslipite, subțiri, fundul cenuşiii murdar, arătându-ne
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o ulcerațiune fără vitalitate, atonă, ceea-ce formâză tipul go- melor tuberculâse ulcerate. 
Aceste abcese cari pot fi subcutanate, subaponevrotice ŞI chiar intermusculare, une-ori nu Supureză, ci micşorându-se pro- babil în urma unei resorpțiuni, dispar; dar acestă vindecare nu e de cât aparentă, căci abcesul dupe un timp 6re-care revine. ȘI daca un asemenea fenomen se repetă de mai multe ori, a- tuncă avem o varietate numită abces rece intermitent. Une ori abcesul rece se înconjră de un țesut conjunctivo- fibros isolându'l din tote părțile şi împedicându'l de a progresa ; acesta constitue abhcesul rece înhistat. Alte dăți, partea lichidă se resârhe și nu rămâne de cât cea solidă, luând o consistenţă, tare, cazedsă ; atunci avem abcesul residuos al hui Paget. Dar ori-care ar fi evoluţiunea  abcesului rece, dinsul fârte rare-ori este însoţit de simptome generale, aşa că totul se pe- trece în mod local, ceia-ce ne esplică casurile în cari individii portă pe suprafața lor nisce asemenea produse de un timp fSrte îndelungat. Cu tote acestea, dindu-se natura abcesului, putem observa câte o dată complicațiuni, nai ales din partea vaselor, dând emoragii, une-ori pe atât de rebele pe cât și de peri- cul6se. 

Aceste emoragii provin din acţiunea distructivă a pereților Vasculari de care baciiii sunt înzestrați, şi grație căreia vase de calibru mare ca femorala și carotida ete. pot fi deschise în urma șederei lor in contact cu cavitatea, unui abces rece, Diagnosticul în general nu este grei, luându-se bine înțeles în consideraţiune starea generală a individului şi antecedentele sale. Cu modul acesta vom putea mai tot-dauna să deosebim un abces rece de o gomă sifilitică, ce cu atât va fi mai uşor de făcut cu cât ne vom afla în peridda de ulcerație. Goma si- filitică are mărginile tăiate drept, lipite Și în continuitate cu fundul ce conține o materie celulo-gresâsă, analogă. cu burhio- nul furunculului, lucruri ce după cum am v&dut, sunt cu totul diferite de cele ce ne presintă o gomă tuberculâsă. In casuri de îndoială, tratamentul specific va da o hotărâre decisivă, 
Kistul sebaceii, pe lângă cele-Palte caractere, mai are şi acesta că frte rar supureză ; dinsul se găsesce în grosimea pielei iar nu sub piele ca goma tuberculosă,
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Lipomul iarăşi are caracterele sale proprii, plus că sediul 

săi e cu totul deosebit de al abcesului, găsindu-se mai mult pe 

cefă, spate, fața esternă a membrelor etc. 

Vom avea, tot-dauna în vedere a stabili origina abcesului 
rece, adică daca provine din desvoltarea tuberculosei în țesutul 

celular, în ganglioni, or în 6se etc. 
TRATAMENTUL. Nu trebue să avem iluziuni asupra vindecărilor 

spontanate a abceselor reci. De aceia nu trebue a ne mai pierde 
timpul cu diferite încercări inutile ca revulsivele, compresiu- 

nile, punctele de foc etc. 
Cunoscând dar patogenia acestor abcese, precum şi tendința, lor 

la noui copleșiri, ne vom gândi la un tratament radical, care va con- 
stata, în ablaţiunea totală a acestei tumori neoplasice, tuberculosă. 

Imputarea ce se aduce acestei metode, de a da nascere unci 

autoinoculațiuni, unei recidive locale, cu determinarea unei ci- 
catrice întinsă etc, aii rațiunea lor de a fi, atunci când ope- 

rațiunea, este incomplectă; căci ridicând răul dincolo de limitele 
lui, recidiva nu pote să-şi aibă locul; precum de asemenea u- 

zând de mijlâce antiseptice energice, inoculaţiunea este de fapt 

înlăturată. Cicatriţa însă neputându-se evita, şi acest lucru tre- 

bue mai cu semă luat în considerație când râul sar afla pe re- 

giuni expuse, ca față, regiunea supra şi sub-claviculară, de aceia, în 
deosebi la sexul frumos, dinsa trebue pe cât posibil înlăturată. 

In asemenea casuri, tratamentul vepede, care constă în în- 
cisiuni largi antiseptice şi estirparea r&ului, pâte fi înlocuit prin 

tratamentul lent, care constă fie în puncţiunea aspiratrice, saii 
injecțiuni detersive in special cu eter iodoformat—sistemul Ver- 

neuil; ori în incisiuni mici urmate de răzuirea buzunarului şi în- 

troducere de fitiluri impregnate de substanţe antiseptice, ca a- 

cid fenic, clorur de zinc saii iodoform. 

In tote cele-lalte :casuri, metoda repede şi sângerândă este de 
preferat. Şi aci avem dou6 procedeuri: saii că recurgem da 

dreptul la ridicarea tumorei în totalitatea sea, obţinând apoi reu- 

nirea imediată a părților rămase sănătâse; saii incisiunea sim- 
plă a abcesului, urmată de disecţiunea sacului, şi în urmă reu- 

nirea, imediată cu sait fără tub de drenaj; ori în fine după în- 

ciziune, distrugem buzunarul saii punga prin răzuire cu lingura 

lui Volkmann, cauterisarea cu substanţe antiseptice și reunirea 

imediată în parte or în totalitate, saii prin calea secundară.
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Nu mai încape îndoială că în cestiunea abceselor reci nu se pote stabili un singur mod de a trata, totul depinzând de vo- lumul ahcesului, regiunea unde se găsesce şi starea bolnavului de operat. In multe cazuri am obținut reuniri per priman dupe ce am incizat, răzuit Și cauterisat abcesul. Recomand însă mai mult a se lăsa plaga deschisă, căci adesea, sul o reunire per- fectă a pielei, se pot desvolta noi abcese ce fac o Surprisă urâtă atât bolnavului cât şi chirurgului, amândoi crezând într'o vindecare, pe când din noii se cere o. intervenţie. Recomand încă în spe- cial desa atingere a plăgei cu acid fenic 10%/, şi pansament cu creolină 5%, cari sunţ adevăraţi suverani ai tuberculosei locale. in timpurile din urmă, Lannelongue a preconisat injecţiuni împrejurul ahceselor treci cu soluţiuni de clorur de zinc, în scop de a determina o zonă selerâsă ce sar opune ast-fel la progresiunea ulteridră a ahcesului, practică însă care nu s'a putut vulgarisa. Met6da lui Verneuil, care constă în. a evacua punga abcesu- Lai de puroiu, umilându-se apoi prin injecțiunea unei soluțiuni de eter iodoformat, în proporţie de 5%, nu se întrebuințâză de cât în casuri rari, dar mai ales în abcesele prin congestie ; ha încă Și aci, grație mijlOcelor antiseptice, astăzi recutgem d'a dreptul la deschiderea lor antiseptică, cu atât maj mult cu cât injecţiile iodoformate, pe lângă că sunt durerâse, trehuese repetate de mai multe ori și încă adesea cu resultate negative. 
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CARBUNELE 
(Pustula malignă, antraz malign, mirosa intestinală, Dalat). 

Cărbunele formeză tipul b6lelor virulente, şi este cea dintâi, 
putem zice, care a dat ocasiune 6menilor de sciință la desco- 
perirea cararterelor virusului pe calea inoculaţiei. Numele sti 
se datoresce producțiunei unei escare negre, ce apare pe tegu- 
mentele inoculate, având cu totul aspectul unui tăciune saii căr- 
bune, de unde vechiul nume ce i sa dat de antrax din gre- 
cescul %y%po$ cărbune. Acesta a provocat 6re-cari confuziuni, 
puindu-se alături b6la numită antrax precum şi diferite inflama- 
țiuni gangrenâse ce nu aii absolut nici o legătură cu cărbunele, 
astfel precum il cunâştem azi. 

Cârhunele este o b6lă generală, eminamente virulentă şi in- 
fecţi6să. 

Cârhunele se caracteriză printr'o stare spumâsă a sângelui, 
prin deformarea şi aglutinarea globulelor roşii, dar mai ales 
printro tumefacțiune și ramolire totală a splinei, din care causă 
se numesce încă şi sânge de splină (sang de rate). 

Causa principală a acestei b6le stă în introducerea şi multi- 
plicarea în organism a unui bacil special numit bacterie carbo- 
nosă. 

Dinsa se observă la om ca şi la animale, precum: berbec, 
boii, cal, la cari de odată ia caracterul unei infecţiuni generale ; 
pe câtă vreme la om, infecţiunea generală vine în urma unei le- 

„ziuni locale — numită pustula malignă. 
In adevăr, cărbunele presintă trei forme: pustula malignă, 

edemul malign și micosa intestinală sai, pulmonară. Tote
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însă ait aceiași origină, adică str&baterea, bacilului, fie în piele, 
mucosa digestivă sau respiratorie. 

Acâstă b6lă a fost deja observată în 17162 de Morand, la un 
măcelar care tăiase un boi cu aparenţa, bolnavă, 

Adevărata natură a b6lei însă dateză din 1830 în persâna lui 
Davaine şi Payer, cari arătară cei dintâi, că în sângele bol- 
navilor afectaţi de cărbune, există mici corpi filiformi, nepresen- 
tând nici o mişcare spontanată, și având o lungime dublă ca 
un globul sanguin. 

Acâsta constitue primul pas sciințific făcut asupra acestei băle. 
Dar mai nainte de a veni la alte cercetări şi mai sciinţifice, 

trebue să recunâscem că încă, de mult cestiunea cărbunelui se impusese studiului medicinei, prin vastele perderi ce provocase. 
In adever, Academia de medicină din Dijon, în 1780 puse la concurs studiul cărbunelui malign. Lucrări numerose se premiară, 

și ast-fel cărbunele ajunse a fi studiat în mod cu totul magis- tral prin memoriile lui Chambon şi Thomassin, Enaux şi Chaussier, 
arătându-i-se tâte caracterele clinice. 

Etiologia insă în esența ei era încă obscură, căci abia ici colea se emise ideia asupra naturei infecțidse şi de contagiune 
a acestei hole, dar fără a se stabili nimic sigur și' precis. 

Lui Davaine deci şi Rayer le revine tâtă ondrea, căci ei aii demonstrat în mod irefutabil, că acâstă bâlă este inoculabilă la animale, ce o pot contracta în mod spontanat; că dinsa pote să se transmită la epurii de casă chiar prin injecţinnea unei picături de sânge forte diluată ; că tote organele, țesuturile ȘI sângele sunt egal virulente, și că acestă, virulență se măresce prin inoculațiuni succesive. 
Imediat după acssta, un alt înv&țat german Pollende precum şi Brauell ajunseră la conclusiunea, prin cercetările lor, că in- tima causă a cărbunelui, constă în presența în organism a unui microb analog cu vibrionii și aparținând după dânşii la, regnul vegetal. Acest microb, cu o resistență forte mare la acide Şi base, se putea însă colora prin iod. 
Ceia-ce dar constatase Davaine, se confirma acum Şi mai bine de Pollender, prin descrierea complectă, a acestui bacil, agentul esențial al b6lei. Lucrările lui Koch şi Pasteur au risipit cea, mai mică îndoială ce ar fi putut exista, căci dinșii cultivând bacteridiiele cărbunelui în afară de organism, şi obținând culturi



din acest microb, au reprodus b6la în tâtă integritatea sa pe 
diferite animale, pe calea inoculaţiunei. 

Aceşti autori ait stabilit bazele naturei bacteriene a cărbunelui, 
arătând că îndoială în acestă privință nu mai pote fi, precum 
nimeni nu mai pote nega că râia e provocată de acarus seca 
biei. Aceşti bacili se presintă sub formă de nişte hastonaşe ci- 

lindrice, drepte, unice, mai rar flexibile or unite dou& saii trei, 

cap la cap. 
Aceşti bacili frte avizi de oxigen, îndată ce ajung in sângele 

animalelor inoculate, se multiplică cu mare repeziciune, prin 

scisiparitate. | 

Prin culturi artificiale, Koch a arătat că dinşii crese şi for- 
meză fibre lungi, în cari după puţin timp apar corpusculi stre- 
lucitori şi ovoidi, având aspectul unor celule. In interiorul a- 
cestor celule se găsesc granulaţiuni refringente, cari nu sunt de 
cât sporeie bacteriilor, descrise pentru prima 6ră de Koch. 

Dacă mediul nu este favorabil, sporul conservă la infinit a- 
cest aspect; din contra, mediul fiind propice, sporul se umilă, 
pierde refringența, se tumefiază la unul din poli; membrana, 
ce-l acopere se rupe şi ast-fel bacilul e născut şi incepe a cresce 

forte repede, luând 

o formă încolăcită 
în diferite sensuri. 

Fig. 9 luată din 
Duplay şi Reclus 

arată acest lucru. 

După cum vedem, 

sporele sunt cari a- 

sigură viața baci- 

lului. 

In adevăr, expe- 

riențele ai arătat, 

că bacilii fără spore 

sunt inofensivi, de 

Gre-ce sucul gastric 
îi distruge, pe când 

sporele sunt inata- 
cabile. 

  

  

Fig. 9. 

Culturi de bacteridie. Bacteridii in 
splină redusă în pulpă.
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Koch pentru a demonstra aceste fapte a dat să înghiță la ber- beci, bacili în cartofi, provenind din culturi şi posedând spore. Animalele aii murit de cărbune prezentând leziuni intestinale cu desvoltarea foliculelor şi plăcilor lui Peyer; invers, dând la un berbec fragmente de splină de cobai cărbunos, în care însă ba- cilii nu conţinea spore, animalele ai trăit. (Cornil și Babeş). 
Tot graţie puterei virulente a acestor spore se esplică astădi impresiunea penihilă ce provocase spaima 6menilor, r&mâind Și astădi clasic numele de cânpii blestemate ce fusese date unor câmpii din Beoţia, unde ori-ce turmă pusă la pășune muria de acestă Dâlă. Faptul se esplică după cum a arătat Pasteur în aceia-că, animalele mârte de cărbune şi îngropate în acele lo- curi, sporele bacilului eșiaii la, suprafața solului, prin mijlocul viermilor ce se desvoltă în cadavre, şi cari viermi, depunându- se pe erhuri și fânsţă erati înghițite de animalele ce voiai să pască. Era destul deci o simplă escoriațiune a mucosei bucale pentru inoculaţiune, în urma căria se provoca mârtea animalu- lui în mod inevitabil. 

Tot prin mijlocul sporelor şi a tenacităţei lor, se esplică încă o mulțime de alte fapte unele mai triste de cât altele. ln adever, tăhăcirea peilor animalelor morte de cărbune nu distruge sporele. De aci resultă că tăbăcarii, mănuşarii, etc., sunt adesea ex- puși la pustula malignă; şi ca probă evidentă este că sa o]- servat adevărate epidemii de pustulă malignă în armatele Ru- sesci, provenite dupe Koch prin faptul încălțămintei făcută din asemenea piei de berbec. Până Şi mănuşele sunt capabile a pro- voca acestă b6lă. Se susține chiar că şi lucrătorii cari fabrică săpunuri şi manipul&ză untura acestor animale pot fi inoculaţi. Virchow susține că şi însuşi cleiul fabricat din untura anima- lelor mârte de carbuncul, pâte transmite b6la. 
Dar să revenim. 
Aceşti bacili rezistă la temperaturi fârte scăzute sub zero. Dinşii nu se desvoltă însă la o temperatură înaltă, aşa că mediul cel mai favorabil pentru desvoltarea lor este acela ce ne oferă temperatura mamiferelor, adică 38, maximum 39 grade. De aci resultă că pasările cari au o temperatură mult mai ri- dicată şi anume: 41 şi chiar 42 grade sunt scutite de acâstă bâlă. Probă pentru imposibilitatea cărbunelui de a se desvolta la temperaturi înalte, avem experiențele lui Pasteur şi Straus, cari
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nu aii putut obține inoculațiuni la porumbei şi vrăbii de cât scă- 
zând temperatura acestor animale, puindu-le întro bae de 37 
până la 38 grade. 

Experienţe inverse au fost făcute de Giilier obţinând resul- 
tate positive de inoculațiuni pe brâsce şi pesci, ridicându-le tem- 
peratura printro bae locală. Cu tâte acestea, s'a observat de 
Koch că păsările și în special găinele şi vrăbiile, hrănindu-se 
cu ierburi împregnate de spori sai bacili, pot contracta acâstă, 
bolă, şi ca probă sunt unele casuri de pustulă malignă, contrac- 
tată de 6meni în urma ciugulirei sau loviturilor date cu ciocul 
de găini şi cocoşi. 

De şi se citâză de Rayer un fapt în care un student în me- 
dicină inoculându-și sub epiderm serositate din pustula malignă 
nu a căpătat nici un resultat positiv, totuşi, dându-se natura vi- 
rulentă şi contagi6să a b6lei, toți autorii admit transmisibilita- 
tea, de la om la om. 

Intre alte probe ds inoculabilitate sunt patru observaţiuni 
forte demonstrative ale lui lacobi, unde cărbunele sa desvoltat 
în urma unor injecțiuni subcutanate de soluție arsenicală, in- 
jecțiunile fiind făcute cu aceeaşi siringă ce servise la un pacient 
atins de acestă b6lă. 

Un medic Neydig din Moseuaa publicat casul unui servitor 
de amiiteatru, care fu atins de pustulă malignă în urma unei au- 
topsii făcută asupra unui individ mort de cărbune. 

Este astă-zi stabilit, că pentru desvoltarea bacilului se cere 
presenţa de oxigen, soluțiuni alcaline, puţină umiditate şi o tem- 
peratură minimum 35 grade, plus un teren favorabil; în condi- 
țiuni inverse, bacilul înceteză de a se desvolta; spora însă re- 
sistă, asigurând ast-fel perpetuitatea speciei. 

Căile de introducere a bacilului în organism. Opiniunea lui Chaus- 
sier că bacilul pote străbate chiar şi prin tegumente intacte, 
formeză de sigur casuri rari şi condițiuni cu totul speciale. 

Calea cea mai sigură pentru străbaterea organismului stă în 
soluțiune de continuitate; şi în acâstă direcțiune deschiderea va- 
selor sanguine şi limfatice este porta cea mai largă ce se pote 

"oferi bacilului. În adevăr, cazurile de inoculaţiune se observă 
mai ales la persâne ce vin în contact direct cu animalele in- 
fectate, sait cu organele lor după morte, precum am arătat în 
diferitele profesiuni ale individului.
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Este destul deci o simplă escoriaţiune pentru ca bacilul, dar mai de obiceiii spora, să străbată în organismul unei persâne 
ce vine în contact cu animalele contaminate, sai cu fabricarea pieilor date în industrie. De aceia, la om pustula malignă 
apare pe degete, mâini, braţe, antebraţe, față, piept, câfă, spate etc. regiuni descoperite şi espuse la contactul direct al pieilor. 

Davaine a arătat deja posibilitatea inoculațiunei acestor _re- giuni descoperite chiar prin mușcătura unor muşte venite de la animale saii cadavre infectate. 
Inoculaţiunea prin căile digestive este astăgi demonstrată, de şi Pasteur şi Toussaint vedeau aci o simplă. inoculațiune prin- to escoriaţiune a gurei. Experiențele însă ale lui Koch, Gafky şi Loffler ai ajuns la conclusiuni opuss, admițând posibilitatea infecțiunei prin ingestiunea de materii cărbunâse. 
Pe de altă parte, Perroncilo şi Sirena, aii demonstrat că ba. cilii şi chiar sporii nu sunt distruși de sucul gastric, ci din con- tra, pot trăi fârte mult în sucurile stomacale, deşi Straus şi Wiirtz susțin contrariul. 
In ori-ce cas, e mai prudent a evita mâncarea cărnurilor de la animalele carbonâse, cu cât însuşi maniarea lor e pericul6să. Și acâsta cu atât mai mult că intecțiunea. se pote produce chiar și prin lapte. 
Un autor Karlinski, dă observațiunea unui cas în care un tific a sucombat în urma unui cărbune intestinal, din pricină că bolnavul fusese hrănit cu lapte de la o vacă ce avea cărbune. In fine Straus și Sanchez-Toledo, arată prin experienţe posi- bititatea infecțiunei chiar Și prin organele genitale. 
Infecțiunea prin căile respiratorii. Modul acesta de infecțiune este cu totul demonstrat şi în afară de ori-ce îndoială. Autorii deseriii o infecțiune numită a şifonierilor. adică a acelor cari aii meseria de a aduna sdrenţe şi rufe vechi. 
Piăpâmarii, dărăcitorii, sunt adesea expuși la infecţiune, şi a- cesta numai graţie străbaterei bacililor prin căile respiratorii şi dând varietatea numită micosa, respiratorie. 
Experiențele lui Buchner și Tchistowiteh sunt fârte demons- trative arătând că bacilii cărbunelui străbat ușor în sânge prin căile respiratorii, de dre-ce pulverisând un lichid ce conținea spori de cărbune, sa putut determina mârtea unor purcei de India, presentând leziunile acute ale cărbunelui generalisat.
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Intocmai acelaş lucru se petrece, zice Straus (Duplay şi Re- 

clus), la plăpămari, unde praful ce se degajeză în timpul dără- 

cirei lânei conţine spore, cari străbătând prin inhalațiune în 

căile respiratorii, determină la aceşti indivizi o infecţiune an: 
tracică destul de gravă, întocmai ca şi la animalele supuse ex- 
perimentaţiunei. 

Deşi unii autori între cari şi Fliigge susţin că bacteria nu 

pote străbate în organism fără o alteraţiune prealabilă a mu- 
cosei respiratorie, cercetările însă ale lui Biichner aii arătat, că 
energia fagugitosei din plămâni nu e suficientă pentru a lupta 

contra bacilului, aşa că aparatul respirator represintă o cale 

destul de întinsă pentru introducerea agentului infecțios. 

ANATOMIA PATOLOGICĂ. Odată bacilul intrat în sânge, copleşesce 

globulele roşii unde se stahbilesce, transformându-le şi defor- 
mându-le. file devin crenelate şi cu tendința a se lipi unele de 

altele, pe când globulele albe se măresc în mod considerabil. 

Sângele devine negru şi spumos, mult mai confluent şi umple 
viscerele cari sunt congestionate. 

In special plămânii, ficatul, splina şi ganglionii nu numai că 

sunt tumefiate, dar capătă o difluenţă şi ramolire aşa de întinsă, 

în cât constitue un semn patognomonic de leziune a cărbunelui. 
Organele în totalitatea lor sunt transformate într'o adevărată 

mocirlă. Mucâsele sunt profund alterate; presintă infiltrațiuni 

echimotice; nucleii indurați, sunt urmaţi de ramolire, iar mucâsa 

se ridică presentându-ni-se, sub forma pultacee. 

Tote aceste leziuni încep prin nisce forme cu totul anal6ge 

a unor furuneule, a căror basă se lărgesce, intră în denutriţiune, 

se transformă în escare şi se pot întinde de la stomac în tot 

traectul intestinului subțire şi cel gros. 

Toţi aceşti noduli furunculoşi sunt cuiburi de bacterii, dân- 

du-ne forma clinică numită cărbune intern sau febra intesti- 
nală ori pulmonară de 6re-ce leziuni identice se desvoltă și 
în aceste organe. 

Forma acâsta este cea mai gravă, de 6re-ce leziunile se în- 
tind şi la ganglionii mezenterici. Peritoneul, mediastinul sunt 
coprinse de distrugeri întinse și dai porţiuni sfacelate mari, 
murdare, sanguinolente, grăhind mortea individului. 

Pe lângă acesta, în țesutul conjunctiv se pot desvolta gaze şi 
edem gelatinos mai ales după morte. Pielea ne oferă plăci ne-
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gre de gangrenă, iar sistemul venos o stare de turgescență 
forte mare. 
SIMPTOME. După cum deja am arătat, cărbunele se pote pre- 

senta în general sub două forme. Prima constă întro afecțiune 
primitiv locală și cutanată, iar a doua sub forma unei infecțiuni 
generale acute. La cea dintâiu varietate aparține pustula ma- 
lignă și edemul malign, iar la a doua, cărbunele infecțios pro- 
priii zis cu două sub varietăți: cărbune gastro-intestinal Şi pul- 
monar, constituind icosa. 
Vom da o repede descripţiune fie-căreia din aceste forme. 
|. PUSTULA MALIGNA este cea mai frecuentă manifestaţie a căr- 

bunelui venită în urma unei inoculaţiuni directe. 
F6rte rar apare în mod brusc, căci cere minimum 3 sai A zile 

de incubaţiune. 
Pustula, malignă îşi are de regulă sediul pe părţile descope- 

rite ale corpului. 
Din statistica lui Koch reese că din 1077 casuri, pustula ma- 

lignă a ocupat de 601 ori fața și capul; 370 ori membrele su- 
peridre; 15 ori gâtul şi cela; iar 63 ori membrele inferidre. 

Ca semne locale avem întâiu presența unei mici pete în lo- cul de inoculație, semănând cu o muşcătură de purice şi înso- 
țită de o uşdră mâncărime. Bolnavul se scarpină, vesicula se rupe, rămâind în loc o depresiune de un roșu violaceii acope- rită de concrețiuni galbene. În timpul acesta mâncărimea se cal- m6ză, iar cu dinsa se termină perioda, întâia. 

După 36 sai 18 de ore începe peridda a doua, caracterisată 
prin înlocuirea petei primitive printr'un mic tubercul lenticular, 
tare dar mobil şi aşezat sub tegumente. 

De-asupra acestui tubercul se observă o placă cu o suprafaţă, 
ușor neregulată semănând cu o câjă de portocală, de o colâre 
cenușie lividă, iar apoi nâgră. 

In jurul sii se formâză ceia ce Chaussier numesce aureolă, 
unde pielea e mai roşie şi mai caldă. 
Acum totul este constituit şi tipul pustulei maligne ni se o- 

feră cu caracterele următâre : În centru avem o parte escarifi- 
cată, gangrenată. In jurul săi unul, două sai trei rinduri de ve- 
sicule ori mici flictene transparente, formând ca un fel de gu- 
ler şi semănând ca cum ar fi compus din mărgăritare fine. In 
afară de acestă corână se allă aureola inflamatorie precum a-
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rată figura 10, figură schematică luată din Duplay şi Reclus 
precum şi figura 1] originală din serviciul mei, representând o 
pustulă malignă pe plica cotului sa o țărancă ce sa presentat 
la consultaţii gratuite, fără insă a voi să rămână în spital. 

Perioda a treia se carac- 
terisă că escara centrală să, 

intinde. Se va nota însă că, 

escara remâne superficială, 
căci nu atinge «dle cât ma- 

ximum țesutul celular, şi 

nici odată țesutul muscular. 

Zona inflamatorie progre- 
seză şi dinsa, dând părţilor 

Vig. 10. o consistență tare. Tesutul 
Pustulă malignă. a) Eschară centrală. celular subcutanat e coprins 

5) inel vesicular, c) nucleii de induraiie a de un edem fârte mare, ce 
pustulei, d) areolă critomatâsă, în regiunile unde acest ţesut 

e lax, ia dimensiuni 

colosale.” Ast-fel, 

când bâla se des- 

voltă pe piept, buze 

şi gât, extensiunea 
edemului pâte pro- 

duce fenomene de 
asfixie. 

Pielea de şi nu presintă semnele proprii unei limfangite, to-" 
tuși ganglionii sunt măriţi de volum şi dureroși. 

Dacă se aplică o intervențiune chirurgicală energică, sai din 
fericire avem.a face cu forma benignă de pustulă malignă, te- 
nomenele descrise r&mân localisate şi cu tendință la descrescere. 
Din contra, b6la lăsată la mersul săi, iar organismul fiind slăbit, 
r6ul progreseză, dând naştere la fenomene cu totul alarmante 
formând a patra periddă a bdlei. 

Aci țesutul celular se desorganisâză înlocuindu-se prin co- 
lecţiuni putride, sanguinolente, gazâse, fenomene de limfangită. 
întinsă, dând naşcere la trombose oftalmice sai ale sinusului du- 
rei-mater—dacă leziunea are sediul pe față sau c6fă. In aseme- 
nea, cașuri, simptomele unei meningo-encefalite mortale nu întâr- 
zie să apară. 

Pat. chirurg. Dr. [. Kiriac. 4     

Pustulă malignă la plica cotului luată după natură.
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În acestă peri6dă, fenomenele generale proprii ori cărei in- 
toxicațiuni merg crescând, caracterisându-se printr'o febră in- 
tensă, pielea uscată, limba încărcată și păstâsă, respirația fe- 
tidă, urinele rari dar fără albumină. Artralgii, versături şi cefa- 
lalgii nu lipsesc mai nici o dată. 

Daca terminația e neapărat fatală, fenomenele generale se a- 
graveză şi mai mult: individul este coprins de vărsături incoer- 
cibile, meteorism, diaree fetidă, luând un caracter choleriform. 
După 12 sau 15 zile de suferință, bolnavul mâre, une-ori în 
deplină consciință, alte dăți în colaps algid şi sincopă. Feno- 
mene convulsive, tetaniforme, epileptiforme și delir furios, vin 
în casuri de tromhbose ale sinusurilor durei-mater sau venei ot- 
talmice. 

Trebue iarăși să scim, că une-ori bolnavii mor în mod subit, 
fără ca prin nimic să putem prevedea acâsta. 

II. Edemul malign e mult mai grav ca pustula malignă, căci deja 
dupe 3 sait 4 zile fenomenele generale infecți6se primâză totul. 

După cum numele îl indică, acestă b6lă este caracterisată nu- 
mai printrun edem mâle, mare, tremurător, difus și indolent. 
Pâte însă căpăta o consistență mai tare. 

Edemul malign e în stare să deformeze cu totul o regiune, 
producând chiar fenomene de asfixie, prin întinderea şi desvol- 
tarea sea, mai ales dacă îşi are sediul pe pleâpe, obraz, gât, 
limbă şi buze. 

Dar acestă varietate având aceiaşi origină ca şi pustula ma- 
lignă, nu întârzie a îmbrăca caracterele sale: ast-fel pielea re- 
pede se acopere de mici pete, de una sai două rînduri de îllic- 
tene or vesicule, precum şi de o escară negrici6să, reamintind 
în totul pustula malignă, când ori-ce confusiune dispare. 

III. Septicemia cărbunâsă ; micosa gastro-intestinală și pulmonară. 

Ac6stă formă aparține mai mult medicinei interne, de dre-ce 
se manifestă numai prin simptome generale şi având o termi. 
națiune repede fatală. Cu tâte acestea, şi aci de multe ori, în- nainte de morte apar adenite, parotidite, flictene și escare pe e- piderm, însoţite de un edem enorm, arătându-ne ŞI dinsa aceiaşi origină comună cu pustula malignă.
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Forma gastro-intestinală semănă forte mult cu febra tifoidă, 
de care însă se deosebesce prin începutul brusc, vărsături frecuente, 
diarei sanghinolente, precum şi prin mersul săi repede, plus că 
şi aci leziuni externe de natură cărbunâsă pot să apară pe di- 
ferite regiuni ale corpului. 

In fine terminăm spuind că unii autori şi în special Arloing 
şi Thomas, admit un cărbune spontanat, produs de un bacil mobil 
şi anaerob, ale cărui leziuni constau in producțiuni gangrenâse 
semănând cu gangrena gazsă. 

Dar în privința acestă cercetările încă continuă a se face, în 
deosebi de D-l Profesor Babeş, şi de aceia nu vom insista mai 
mult. 

Cum se produce mârtea în urma cărbunelui sai pustulei 
maligne ? 

După Pastenr, mârtea provine din desoxigenarea sângelui, de 
Ore-ce bacilul este un microb aerob şi forte avid de oxigen. 

După 'Poussaint, mârtea ar proveni în urma emboliilor pul- 
monare saii cerebrale. 

Se ohiectâză însă acestor teorii că adesea constatarea baci- 
lilor în sânge e forte mică, dacă nu une-ori lipsesce cu totul; 
plus că fenomenele cu cari mor indivizii nu sunt câtuși de puţin 
proprii asfixiei. Opiniunea lui Bollinger, că mârtea ar proveni 
dintrun esces de acid carbonic în sânge e combătută de Nencki, 
care a probat că puterea respiratorie a sângelui este normală 
la animalele cărbunâse. 

Chauveau â emis ideea că mortea provine din producerea 
unei secrețiuni a bacilului numită ptomaină, şi că acest alcaloid 
respândit în sânge, omoră pe individ grație proprietăţei sale 
toxice. Dar şi contra acestei teorii sa obiectat iarăşi ahsența 
bacililor în sânge, “precum şi constatarea, positivă a zisei pto- 
maine. Nu este însă mai puţin adevărat că difluența organelor 
splahnice ca splină, ficat, ganglioni etc., există, cu tâtă absența 
hacililor din sânge. 

Un singur lucru Sar putea admite, că aceşti bacili trec prin 
sânge fără să lase nici o urmă de presenţa lor, concentrându-şi 
totă activitatea în anumite organe splahnice ca ficat, splină, gan- 
glioni etc., unde găsind un teritor plăcut pentru desvoltarea lor, 
le distrug în totalitate prin crescerea şi pululațiunea exagerată. 

Pe lângă experiențele positive ale lui Chauveau obținute prin



  

injecțiuni cu sânge cărbunos, mai avem acelea ale lui Hofa, 
care a găsit o bază toxică dându-i numele de antracină, precum 
și acelea ale lui Sydney Martin ce a găsit iarăşi un alcaloid Și 
materii albuminoide toxice (proto-albuminosă şi deutero-albu- 
minosă). Aceste substanțe injectate, ai dat fenomene identice cu 
infecțiunea cărbundsă. 

In fine Buchner a demonstrat că protoplasma bacteridiei, ar 
conține o substanță piogenă. (Cornil și Babeş). 

Prognosticul și Diagnosa. Cu tote caracterele clasice ale pus- 
tulei maligne, totuşi se citză casuri de confusiune şi în spe- 
cial cu următârele bâle: ectima, furuncul şi antrax. Ectima însă 
are relațiuni forte depărtate cu cărbunele. Dinsa se însoţeşte de 
fenomene inflamatorii, de plăci multiple, dar fără resunet asupra 
organismului general. 

Cât pentru furuncul și antrax, singura constatare a hurbio- 
nului şi a semnelor locale, e suficientă pentru a depărta ori-ce 
confusiune. 

Pustula malignă e caracterisată prin lipsa de puroiă, absența. 
de durere spontanată, presența unei areole vesiculare şi o es- 
cară centrală caracteristică. 

Cât pentru cărbunele intern, aste adevărat că la început di- 
agnosticul e mai dificil de stabilit între febra tifoidă şi unele intoxicațiuni; mersul însă precum şi fisionomia bâlei nu întârzie a ne arăta cu ce anume avem a face. 

Mersul cărbunelui după cum am văzut este forte acut, evo- luțiunea terminându-se de la 6 până la 9 zile, rar 15 zile; s'au 
semnalat casuri de morte chiar după 24 sau 48 ore. 

Prognosticul în general grav, se pote formula ast-fel: atât 
timp cât leziunea r&mâne locală, mai tot-d'auna bâla se vindecă; 
dar când infecţiunea s'a generalisat, mârtea mai tot-Vauna este 
inevitabilă. Dar ca la ori ce regulă generală, avem şi aci es- 
cepțiuni. 

In adevăr, pustula malignă de şi e o afecţiune eminamente 
gravă şi în majoritatea casurilor mortală, totuşi sunt observaţi- 
uni autentice de vindecare spontanată, unde escara eliminându- 
se, a lăsat în locul său o suprafață ulcerată, care deşi urmată 
de cicatrițe forte Viți6se, nu e însă mai puțin adevărat că bo- lovanii ai scăpat. 

Tot acelaşi lucru vom dice de micosa pulmonară şi intesti-
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aală, de cari bolnavii sai vindecat, de şi după lungi şi pericu- 
l6se convalescențe. 

TRATAMENTUL. Primul lucru este dea preveni b6la. Arderea 
animalelor mârte de acâstă afecțiune; îngroparea, lor în locuri 

depărtate de oraşe or comune ; punerea cadavrelor în locuri a- 
dânci peste cari se va turna var nestins, formâză baza trata- 

mentului profilactic. Nu mai încape îndoială, că poliţia stnitară 

în vederea mijlcelor profilactice trebue să fie forte atentă, a- 

tât în privința debitărei animalelor infectate de acâstă b6lă, pre- 

cum şi în măsurile luate pentru ingroparea lor. Mai ales proi- 

hirea pieilor acestor animale spre a nu se da comerțului şi indus- 
triei, trebue strict observată. 

Tot ca tratament profilactic putem menţiona vaccinaţiunea 

Pastoriană, care micşorând b6la la animale, micşoreză în acelaşi 

timp contaminațiunea la om. Acestă metâdă chemată a aduce 
servicii enorme, nu a dat până acum resultatele anunţate de 
Pasteur. 

Esperienţele lui Koch şi a altor autori, aii arătat că inocula- 

țiunea conferă imunitatea numai contra cărbunelui artificial, fiind 

fără efect contra bâlei cărbunâse propriii zise. Cu tâte acestea, 

Chauveau a ajuns a atenua virusul prin presiune, iar Arloing 
prin raze solare. 

Alţi autori, aii căutat a conferi imunitatea inoculând diverşi 

microbi, ca streptococul erisipelului (Emmerich), saii un saprofit 

din aer şi apă analog cărbunelui (FHiippe şi Wood). In fine cer- 

cetările lui Hankin (1893) tind a demonstra că bacilul cărhunos 

ar avea proprietatea de a secreta o materie albumindsă, grație 
căreia imunitatea sar putea obţine. 

De sigur tâte aceste experimentaţiuni sciințifice vor avea o 

acțiune bine făcătâre, dar până în present lucrul încă nu esta- 

bilit, aşa că nu ne r&măne de cât a spera întrun viitor plin de 
mari promisiuni. 

Când însă prin mijlâcele profilactice nu sa putut nimic pre- 
veni și deci bla s'a declarat, care va fi conduita nâstră? 

Luându-se în considerație gravitatea pustulei maligne, au- 
torii aii recurs la mijlâce fârte energice, având de scop a dis- 
truge focarul virulent în punctul de inoculaţie, precum şi a ne 
opune pululațiunei germenului în organism. 

De aci excisiunea, cauterisațiunea și injecţiile ipodermice cu
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lichide fenicate, clorur de zinc, sulfat de cupru și aplicaţiuni de 
puncte adânci cu ferul roşu. 

Dintre tâte metodele însă, injecțiunile împrejurul pustulei ma- 
ligne cu soluţiuni de iod în proporție de 1/5 după Davaine, sai 
"lao după Verneuil ai dat cele mai bune resultate. Anger in- 
jectâză 2—3 picături de tinctură de iod, iar unii chirurgi fac un 
tratament mixt, precum e Verneuil, care după ce extirpeză tu- 
mora prin termo-cauter, dupe principiile lui Fournier, face apoi 
injecțiuni cu tinctură de iod în țesutul edemaţiat. 

Dr. Apostoleanu încă fiind intern în 1882, a obţinut un fru- 
mos succes de vindecare a unui edem malign al feței, prin me- 
dicațiunea iodică intus et extra. 

Casul e publicat în Spitalul 1882. 
Se recomandă două soluţii: 

]) T-ra lodi. 1 grin. 
lodur potassium 2 gri. 
Apă distilată „un Îilo. 
D. S. Injecţii sub cutanate şi compresii. 

II) T-ra Iodi. 0,50 [entgr]. 
Iodur potassium. Un grin. 
Apă distilată. un hilo. 
D. S. Intern. 
Tratamentul general iarăşi nu va fi neglijat, căci pe lângă tinc- 

tura de iod luată la interior în dose de câte-va picături, vom 
da tot ce va fi capabil pentru întreținerea forţei bolnavului. 

CILESTIONAR 

Cărbunele. Diferite numiri. Istoric, 
Cercetările lui Davaine şi Rayer. Pollender, Koch şi Pasteur. 
Definiţia cărbunelui. Descrierea bacilului. Caracterele sporei. Mediul fa- vorabil al desvoltărei bacilului. Imunitatea păsărilor, Experientele lui Pas- teur și Straus. Experiențele lui Koch demonstrând puterea virulentă a spo- relor. Aplicaţiuni clinice. Contagiositatea cârbunclui de la om la om. Diie-
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rite probe: Jacobi şi Neydig. Căile de introducere a bacilului în organism. 

Opinia lui Chaussier. Faptele clinice. Inoculaţiunea prin muşte (Davaine). 

Inoculaţiunea prin câile digestive. Diierite experienţe ale lui Koch, Gattky 

şi Loefler. Aplicaţiuni practice şi observaţiuni clinice (casul lui Karlinski). 

Intecţiunea prin căile respiratorii. Experiențele lui Biichner. Opinia lui Straus. 

B6la plăpămarilor. 

Anatomia, patologică. Alteraţiunea globulelor roşii. Ramolirea splinei şi a 

altor viscere. Alteraţiunea mucâselor şi a seroselor precum şi a țesutului 

conjunctiv. Simptome. Pustula malignă. Caracterele locale, cvoluţiunea. Di- 

ferite peri6de in număr de patru. Caractere. 

Edemul malign. Caractere. 

Micosa gastro-intestinală şi pulmonară. Simptome şi caractere. 

Mecanismul morței. Opiniunea lui Pasteur prin desoxigenarea sângelui. 

Opiniunea lui 'Toussaint prin formarea de embolii pulmonare sai cerebrale. 

Obiectiuni. Opiniunea lui Bollinger. Obiecţiunilo lui Noneki. Teoria lui 

Chauveau, Hofa, Martin şi Biichner. | 

Prognosticul şi Diagnoza. Deosebirea între cctimă, furuncul şi antrax. 

Vindecare spontanată. 

"Tratamentul profilactic. Inoculaţiuni. Tratament chirurgical. Diferite metâde. 
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DESPRE TUMORI 

Cuvântul tumoră luat în sens general și ast-fel cum a fost conceput de cei vechi, însemneză or ce uwmflătură, saii tumefacţie, or ce creştere sai ridicătură, fie aparentă, ascunsă, interidră sai exteridră. 
Intrega chirurgie era împărțită în vechime în 5 cărți, for- mând pentateuchul chirurgical ce conţinea : plăgi, ulcere, fracturi, luxaţii și tumori, 

, Tot ceia ce nu intra în primele 4 cărţi, făcea parte din a cincea, adică din tumori, Ast-fel fiind, zice Broca, dacă nu în în- tiudere, cel puţin în importanță, cartea tumorilor era de trei ori mai mare ca restul chirurgiei. 
Vedem dar că studiul tumorilor de la început a fost întins ȘI dificil. Dinsul a exersat fârte mult spiritul autorilor, şi de aceia istoricul său e pe atât de instructiv. şi necesar, cu cât de el se I6gă nume din cele mai ilustre și teoriile cele mai filosofice. Astăzi mai ales, microscopul şi hacteriologia ai făcut din tumori o ştiinţă cu totul a parte, înlesnind mult explicarea fenomenelor clinice. | 
Cu t6tă extensiunea însă luată de tumori, dinsele încă fac parte din chirurgie şi continuă a fi descrise în or ce tratat chirur- gical. Vom întreprinde deci Şi noi acest studii, însă în mod cât se pote de scurt, descriind numai ce va îi de folos practic, și pe cât ne permite cadrul restrâns al tratatului nostru. Galien împărția tâte tumorile în trei mari categorii: Tinores secundun natura, supra naturam şi praeter naturani. Secundum naturam erai cele produse în mod lisiologic: ca
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desvoltarea sânului în timpul lactațiunei, a uterului în 

eravidităţei etc. " 
Supra naturam eraii cele produse prin dislocarea unor orgă 

urma diferitelor accidente în special traumatice ; aci intraii 
căturile os6se, consecinţă a fracturelor şi luxaţiilor. 

Praeter naturam conținea tote tumorile zise umorale, cari 
la rindul lor se sub-divideaii în 4 clase, după cum se credeaii 

formate din sânge, bilă, pituută şi atrabilă formând fie-care o 
anumită bolă: flegmon, erisipel, edem şi cancere. Dar aceste 

diviziuni nai putut persista, de re ce alături de cancer, se 

putea pune anevrismele, erniile şi chiar scabies (râia) ce nu'şi 

găsiaii locul în cele alte clase. 
Hunter, la începutul secolului al 18-lea, înlocui teoria lui Ga- 

lien, atribuind origina tumorilor la limfa coagulabilă. Pentru 

Hunter, tumorile îşi aveaii origina în secrețiunea unei substanțe 

plastice, coagulabilă, eşită prin transudațţiune din păreții vase- 

lor sanguine. Acestă substanță respândită în intersticiile orga- 

nice, devenia prin solidificare punctul de plecare al or cărui 
travaliă de organisaţiune. 

Meritul cel mare al lui Hunter este că prin teoria sa, tumo- 
rile nu mai crai considerate ca un produs strein organismului 

(praeter naturam), ci provenind din el însuşi. Cu alte cuvinte, 

tumorile sunt elemente noui adăogate la economie, cari nasc, 

cresc şi se desvoltă după aceiaşi normă că şi însuşi lichidul 

extra-vasat, lichid ce conține deja în sine o putere vitală şi 

din care de alt-fel provin tâte elementele normali. 

Teoria lui Hunter sau a limfei coagulabile, de şi a făcut e- 

pocă în ştiinţă găsind chiar azi apărători, totuşi nu a stabilit 

nici o clasificare în tumori, câci tâte eraii puse sub aceiaşi o- 
Tigină comună şi unică. 

Prin 1800, apare în Franţa un om de o capacitate extra-or- 
dinară; un om din aceia cari, după cum zice Broca, conțin în 

ereerul lor o lume întregă, şi cărora le este dat a împinge re- 

pede spiritul uman în nisce carieri cu totul noui. Acesta fu Bi- 
chat, al căruia destin este fără analog în istoria ştiinţei. 

Acest. mare geniii, la etatea de 28 ani — abia cunoscut în cer- 

cul chirurgilor, din care făcea parte, — părăsi acestă ramură 
pentru a întreprinde regenerarea întregei medicini. Doui ani şi 
jumâtate 'i-aii fost destul pentru a'şi îndeplini acestă imensă o- 
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peră prin scrierile sale. Dar acest mare om, mâre în 1802 în 
etate abia de 30 ani și ceva, fără să fi avut timpul să stabilâscă, 
în scris, principiile ce trebuiau să servâscă la clasificarea tumo- 
rilor. 

Dinsul însă a fost mai fericit de cât Hunter, prin elevii săi 
Bayle, Dupuytren, dar mai ales La&nnec care deveni tot atât 
de mare ca şi profesorul săi. 

In adevăr, Lannec, sub cea mai modestă haină, sub o simplă. 
notă asupra anatomiei patologice, citită societăţei facultăţei de 
medicină din Paris în 1808, stabileşte bazele fundamentale a 
unei întregi și noui ştiinţe: anatomia patologică generală. 

Prin La&nnec, leziunile morbide și în special tumorile, se gă- 
sesc pentru prima 6ră împărțite şi clasate după natura lor ana- 
tomică. Tumorile erai comparate cu țesuturile normale, şi deo- 
sehite ca şi acestea după principiile de anatomie generală. 

Ast-fel, zice Broca, Bichat nu murise cu totul; fiinţa sa se 
simțea, în primii paşi ai tinărului săi discipol, care nu numai că 
a imortalisat pe profesorul săii, dar sa imortalisat el însuşi încă 
și mai mult, prin descoperirea auscultaţiunei și în special a tu- 
berculosei, a cărui victimă în cele din urmă a fost ȘI el, 

Laânnec dar, observând că unele tumori prin constituţiunea, lor, 
aii forte mare analogie cu celulele ţesuturilor normale din eco- 
nomie, iar altele se deosibesc cu totul, părând a nu avea absolut 
nică o asemănare cu dânsele, a stabilit pentru prima 6ră diviziu- 
nea remasă clasică a tumorilor, în homeoimorfe şi heteromorfe. 
In prima grupă intraii tumorile benigne, iar în a doua cele ma- 
ligne. 

Mai târzii, vom vedea că Lebert a ajuns la aceleaşi resultate, 
întrebuințând însă alte expresiuni de homologe şi heterologe. 

Să spunem însă după acum, că aceste cuvinte, formeză o sub- 
diviziune din clasa tumorilor homeomorte ale lui Latnnec. Ast-fel: 
homolog este când tumora se desvoltă în locuri unde normal e- 
xistă acel țesut, iar heterolog când tumora se desvoltă în regiuni 
unde în stare normală nu există țesutul din care dinsa e formată. 
De esemplu: Lipomul este o tumoră homeomorță honiologii 
dacă se desvoltă în țesutul gresos; este însă homeomorță hete- 
rologă daca, se desvoltă în muşchi or aponevrose. Un alt esemplu: 
Chondromul e o tumoră homologă dacă se desvoltă în țesutul carti- 
laginos, căci dinsul conține în stare normală acelaş țesut din care e
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format chondromul; pe când aceiaşi tumoră este heterologă dacă 
se desvoltă în glanda parotidă, testicul, tegumente etc., căci aceste 

regiuni nu conțin în mod normal țesutul cartilaginos. 

Fără a merge mai departe spre a arăta diferitele discuţiuni ce 

Sau urmat, vom spune că lupta începuse a deveni forte mare, de 

re ce faptele clinice păreaii a nu fi în acord cu ceia ce se im- 

punea în numele anatomiei patologice generale. 

In acâstă periddă de îndoială, apare Broussais în 1821, care 
aplicând tumorilor teoria inflamatorie, stabileşte că aceste pro- 

ducţiuni au o singură şi unică origină: iritațiunea organică. 
„Cancerul — zicea Broussais — nu este o bâlă particulară nici 

primitivă; şi dacă îmi este permis a recurge la experiența mea, 
voi adăoga că de când mi-am propus a stinge de la început în 

mod complect or ce iritație, nu mai observ aceste degeneres- 

cențe, afară numai la personele cari au neglijat mijlcele de 

vindecare în principii, sait cari şi-ait procurat recidive multiple“ 

(Broca). Şi cu tote acestea, el însuşi (Broussais) a murit de un 

cancer al rectului, consecința unei inflamaţiuni cronice, pe care 

nici o dată n'a pututo combate!! Dar acestă teorie, de şi Broca 

o numeşte extravagantă, totuşi dinsa r&mâne şi azi în vigore, 

însă sul patronagiul altor 6meni, altor idei! (vom reveni). 

Cât priveşte definiția tumorilor numinduse producțiuni acci- 
dentale, acesta este mai atacabilă ca tâte cele alte. In adevăr, dupe 

cum zice Follin, o asemenea definiţie lasă în spirit ideia tutu- 

lor producţiunilor solide, lichide saii gazâse, organisate sai nu, 

cari pot în mod accidental să se arate în iconomie. Şi astfel 

fiind, sar putea fârte bine pune în clasa tumorilor şi deci ală- 

turi cu cancerile, emfisamele sub cutanate, edemul, până şi cal- 

culele salivare or vesicale ; căci în definitiv şi ele nu sunt de 
cât tot producțiuni accidentale ca şi cancerul, sarcomul, lipo- 

mul etc.! Dar cine ar putea admite o asemenea deviziune ?! 

căci atunci n'ar mai [i vorba de 112 specii de tumori numero- 

tate de Plenck, ci de un număr mult mai considerabil, dându-se 
atâtea leziuni accidentale, ce absolut nu aii a face cu tumorile, 

dar cari dupe acâstă definiție tâte ar intra în aceiaşi clasă. 

Relativ la definiţia ce s'a dat tumorilor de Abernethuy şi Bovs- 
haave numindu-le producțiună de nouă formație, de unde a 
eşit și numele de neoplasm, întrebuințat cu. multă profusiune 
mai ales de Germani, a întâmpinat şi dânsa forte mari dificultăți.
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In adevăr, daca am considera tumorile ca produse de nouă 
formație, am fi siliți a introduce în acestă clasă mugurii căr- 
noși, neoplasiile inflamatorii, fungosităţile etc., lucruri cu totul 
deosebite şi fără nici o legătură cu ceia-ce înțelegem prin tu- 
moră; şi cu tâte acestea ele nu constitue maj puțin niște adaose 
la economia; generală, niște produse de neoformaţie. Şi în spe- cial inflamaţiile cronice sunt niște produse aşa de apropiate de tumori, în cât deosebirea între ele e fGrte deficilă daca nu chiar imposibilă: probă diferitele specii de muguri şi adenite 
cronice, unde abia microscopul ne-ar putea spune, daca e vorba de o pură inflamație cronică, tuberculâsă or sarcomatosă (12) 

Clinica însă a observat, că produsele inflamatorii au în de- finitiv un sfârşit Şi anume: sati reproduc cu timpul țesuturile 
din cari ai provenit (mugurii cărnoşi), sai intră în calea de degenerescență, sau în fine în urma unui tratament or mijlâce apropriate ca compresiuni etc., zisul neoplasm dispare. 

Sar putea dar propune următorea definiţie: că tumora este 0 neoformaţiune sat, neoplasm cu totul deosebit de ori-ce producțiune inflamatorie, şi care deci nu are tendinţa nici a reproduce un țesut, nici a se termina prin vindecare, ci din contra, a persista şi a cresce întrun mod constant, contra ori- cărui tratament intern sai extern. 
Ac6sta se apropie de definiția lui Cornil şi Ranvier cari co- prind tumorile în aceşti termeni: Or-ce neoplasm. cu tendinţă în a persista sai a crește, precum și de a lui Heurtaux co e concepută astfel: 0 tumoră este o masă mai mult sai mai puţin circumscrită, născută, sub influența unui proces strein 

de procesul inflamator, constituită, de un ţesut de nouă for- maţie și avend tendința a persista saii a crește. 
De sigur şi aceste definițiuni sunt cu totul departe de a sa- tisface tâte dorinţele, căci pentru a nu lua ca exemple de cât 

tuberculosa, observăm și întinsa aceleaşi caractere de persis- 
tență şi tendință la creştere, fără cu tâte acestea, să fie o tu- moră in înțelesul propriii al cuvintului; pe când un lipom care nimic nu are în el de neoplasic, de malingn, totuși intră în clasa tumorilor. 

Pentru a fi juşti, trebue să spunem că Follin a dat o defini- ție cu un mult mai mare bun simț şi o mai puternică logică ştiinţifică ca cele ce arătarăm. In adevăr, acest autor zice: tu-
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mora este o produrțiune orgunisată «dar «le formaţiune moi- 

bulă. Prin acestă definiţie, mugurii cărnoşi de a dreptul se ex- 
clud, căci dinşii de şi sunt produeţiuni organisate şi de nouă 

formaţie, nu aii însă caracterul morbid, ci din contra, acela de 

a reconstitui, de a regenera un ţesut. Inflamaţia însă ca şi tu- 

berculosa şi sifilisul etc. nu pot fi scâse din acestă definiţie, 
căci ele sunt şi producțiuni organisate, având în acelaşi timp şi 

caracterul morbid. 

De sigur, nu vom fi noi cari vom da o definiţie exactă, dar 

în chestiunea tumorilor or ce ipoteză fiind permisă, am putea 

din punctul de vedere clinic să zicem: tuniora este o produe- 

țiune ipertrofică ce nu stă nici sub dependința sifilisului, 
nici a tuberceulosei, nici a vre-unui agent virulent cunosscul ; 

nau depinde de un proces franc inflainator, și nu e consecința, 
diferitelor degenerescenţe ; în fine e în afară de obstacolele 
ce se pol ivi în secreţiunea naturală a unor organe. Tumora, 
dar e un produs cu totul particula”, ce vesultă dinti”o pre- 
disposiție individuali, congenitală sai, ereditarii. Une-ori 

pote proveni chiar dintr'v iritație cronică locală, ce cu, tim- 
pul pote sai nu imprima organismului un anume mod de 
« fi, dupe cum va avea loc uc infecțiune specifică, lentă. și 
progresiuti. 

Acesta este pâte cea mai lungă definiție din câte există, dar 
prin ea putem elimina tot ce nu face parte din înțelesul strict 
al tumorilor, fie benigne sai maligne. 

Dar să revenim la istoricul tumorilor. 

Robin şi Broca susținură cu mult talent formațiunea autohtonă, 

a tumorilor, graţie unui blasten formator, dar care în definitiv 

nu era de cât limfa coagulabilă a lui Hunter. Pentru Broca, exista 
tot atâtea blasteme ca şi însuşi producţiunile patologice. Ast-fel 

dinsul susținea un blastem canceros, sarcomatos, fibroplastic, 

chondromatos etc. etc. 
Pentru a înțelege mai bine ideile lui Robin şi Broca, este ne- 

cesar un mic istoric. 

Schleiden, părintele teoriei celulare, susţinea, că întreaga or- 

ganisaţiune vegetală procede din celule. La rândul s&i, Schwann 

introduse, inspirat de predecesorul săi, feoria mmetamorfosei, 

dupe care tote țesuturile organice animale fie normale sai pa- 
tologice, nasc din celulele embrionare primitive: fibra muscu-
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lară, nervâsă, conjunctivă, fibrâsă etc. nu erai de cât resultatul 
lungirei, juxtaposiţiunei și a fusiunei celulelor embrionare, deci 
a unei metamorfose. Se susţinea chiar că globulele de puroi, 
celulele cancerâse şi elementele tubereulului nu erai iarăşi de 
cât tot celulele normale, modificate însă în forma și esența lor. 

Mai târzii insă, metamorfosa, fu înlocuită cu teoria substitu- 
țiunei, cel puţin pentru țesuturile animale. Dupe acestă teorie, 
se admitea că tote celulele embrionare primitive dispar, se di- 
solvă, și că acâstă disoluțiune servă ca punct de plecare a tu- 
turor elementelor noui. 

Acestei mese amorte, lichidă saii semilichidă, i sa dat nu- 
mele de blastem; din fMormua ce însemnă germinaţiune. Acesta 
este origina teoriei lui Broca și Robin. 

Deja însă cercetările microscopice începură în Franţa, mai ales 
în pers6na lui Lebert. Şi pentru a r&spunde obiecţiunilor acestui 
autor, că elementele din tumori îşi găsesc analogul lor în icono- 
mie, Robin şi Broca aii recurs la cuvîntul de analogie de [orina- 
fiume instituit de Vogel. Dinșii ziceaii: blastemele de şi ai o ten- 
dință proprie, intrinsecă, de a da nascere la elemente noi, totuşi 
ele sunt influențate de o putere extrinsecă, venită din partea ţe- 
suturilor vecine, şi în urma, căria, aceste celule noi pot lua tipul 
celor deja aflate în organism. 

Cu progresul științei, microscopul nu a întârziat a arăta că în 
definitiv, ori ce tumoră este formată din celule. ȘI luându-se în 
consideraţie că întregul organism e format numai din aceste ele- 
mente, sa stabilit teoria de desvoltare continuă numită lerjea 
hi Mille», arătându-se că or ce tumoră ca Și întregul organism, 
provine din desvoltavea unei celule, fie în stare de matuvi- 
tale sei embrionară. 

Legea lui Miller, nu este de cât aplicațiunea marei descoperiri a 
lui Schleiden și Schwann, cari cei dintâi au arătat că întrega, organi- 
sațiune vegetală şi animală se datoreşte unei celule. Broca însă sus- 
ține, că în realitate meritul revine națiunei Francese şi anume în 
pers6na lui Raspail, care încă din anul 1825, adică 12 ani înainte 
de Schwann, descrise elementele organice sub numele de vesicule, 
admițând că într'o vesiculă deja formată, puteaii să se desvolte 
alte vesicule (generaţie endogenă). Și ca probă este următârea 
frasă forte remarcabilă a lui Raspail care a r&mas celehiă: „Du-
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imi o vesiculă în sânul căria să se pătă desvolta alte ue- 
sicule, şi vă voi reconstitui întrega lume oryanisală !* 

Dar or cum ar fi, prin acestă teorie celulară, ce reducea tâte 
produsele patologice la aceiaşi origină unică ca şi țesuturile 
normale, nu mai era posibil a face absolut nici o diviziune în 
tumori. Ideia blastemului şi a eteromofismului nu mai avea ra- 
țiunea de a fi; totul acum era homeomorf, homolog, căci tâte tu- 
morile proveniaii din una şi aceiaşi materie—celula. Dar o cla- 
silicare se impunea; şi ast-fel constrâns, vedem pe Miiller silit 
a recurge la procedee chimice, spre a satisface o cerință imperi6să, 
pretinsă mai ales de clinică. El supuse atunci tumorile la ferbere, 
şi tratându-le cu diferiţi reactivi, obținu din unele grăsime — în 
cari puse lipomele şi diferiți kiști conţinând materie grasă; 
altele procurându-i un fel de gelatină — formâză din ele chon- 
dromele, tumorile osteoide, precum şi cele compuse din ţesut ce- 
lular şi fibros; în fine al treilea grup dând ca rezultat albumina, 
coprindeaii restul tumorilor, în cari intrau tote producţiunile 
serofulse împreună cu cancerul, 

Dar acestă clasificare fiind cu totul artificială şi contrarie atât 
anatomiei cât şi fisiologiei patologice, Miiller fu în cele din urmă 
silit să recurgă la datele clinice, împărțind tumorile în cance- 
r6se saii maligne şi în necancerâse, dar cari sar putea confunda 
cu cancerul!! 

In 1845, Lebert, unind la un loc caracterile anatomice, mi- 
croscopice şi clinice ale tumorilor, puse baza unei noui cla- 
sificațiuni naturale, ce era menită a împăca mai ales spi- 
ritul chirurgilor, ce se resculase contra microscopului, declarân- 
dul ca un instrument inutil, şi în care ori-cine cu puțină ima- 
ginațiune, putea să vadă tot ce voia!? 

In fața unei asemenea situațiuni critice, Lebert, prin activi- 
tatea, și ardorea sea de muncă, reuşeşte a grupa în jurul săi 
o pleiadă de medici tineri ca Robin, Broca, Follin şi Verneuil 
ridicându-se contra teoriei celulare exclusive a lui Miiller. 

Intreprinderea acâsta nu a avut de scop a propaga numai 
studiile micrografice în Franţa, dar a avut ca resultat cova mult 
mai superior ca ideie, adică a stahili specificitatea elementelon 
celulare a tumorilor. In adever, şcâla lui Lebert, în loc de a 
vedea în celula cancerului, de esemplu, un element normal mo- 
dificat, precum sar fi putut deduce din teoria lui Miiller, se con-
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" sidera, ca o celulă cu totul deosebită, neavând absolut nici o ana- 

gie cu acela, graţie aspectului și modificărilor intime de struc- 

tură ce dinsa presenta. De. aci se conchise doctrina celulelor 

specifice; de aci a eşit blastemele; de aci aii eșit celule cu a- 
numite caractere pentru fie-care tumoră benignă sati malignă, 

de aci Broca şi Robin aii dedus teoria: blastemelor. 

Lebert dară, reuşi a da o clasificaţiune considerată ca mai 

naturală şi metodică, împărțind tâte tumorile în heterologe şi 
homologe, care însă nu era de cât cea deja propusă de La&nnec. 

Cu tâtă favorea însă de care fu primită teoria lui Lebert, şi 
cu tot sprijinul ce puneai Robin şi Broca de a r&spândi şi in- 
stala în ştiinţă teoria blastemului formator, ideile lui Miiller, toc- 

mai atunci când se credeai mai sdruncinate, fură reinviate şi 

restabilite putem zice pentru tot-Va-una de Virchow, care ins- 

pirat de ideile lui Remak, puse teoria celulară pe nişte baze 

mai solide ca ori când. 
Se ştie că Remak în 1852, studiind modul formațiunei celule. 

lor, ajunse la resultatul că tote celulele nasc unele din altele pe 

cale endogenă, şi de aci stabilise sub acestă formulă, aforismul 

omis celula în cellula. Dinsul merse şi mai departe zicând 
că, după tâtă probabilitatea, legea desvoltărei endogene ce se 

face pe socoteala celulelor preexistente, se regăseşte şi în for- 

mațiunea neoplasmelor. , 
Virehow însă, arătând că multiplicaţiunea celulelor se face 

mai mult prin scisiparitate şi burgeonare, modifică formula lui 

Remak stabilind aforismul: omnis cellula e cellula. 
De aci, Virchow prin raționament trase conclusiunile urmă- 

tore: Or ce producţiune organică procede din celulă; în tote 

țesuturile embrionului şi adultului există celule saii germeni de 

celule, cari prezidă la creşterea şi nutrițiunea ţesuturilor ; ţesu- 

tul conjuctiv fiind cel mai r&spândit în tâte părţile corpului şi 

acela care tot-da-una conține un 6re-care număr de corpusculi— 

ultimul vestigii al celulelor embrionare, formeză ast-fel elemen- 
tul germinativ prin excelenţă, și deci dinsul este care dă naş- 

tere la tâte producțiunile accidentale, când în urma unor cause, 
mersul regulat şi desvoltarea sea fisiologică vor fi impedicate sai 

deviate. 
Din aestea reese, că Virehow a stabilit şi el o teorie cu totul ex- 

clusivă şi unică, atribuind origina tutulor tumorilor la un sin-
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gur țesut, țesutul conjunctiv. Autoritatea Lui Virchovw însă a făcut ca. 
teoria, stabilită de dinsul să domnescă pînă acum, 

Adevărul este, că teoria, celulară este singură admisă astăzi, atât 
în ceia ce priveşte formațiunea, organismului cât şi patogenia tu- 
morilor. Sunt însă diferite moduri de a presenta lucrul, ceia ce 
constitue tot atâtea teorii; baza însă, încă odată, o formâză celula. 

Mai întâi, acest monopol dat de Virchow numai țesutului con- 
junctiv de a produce tumori, a fost atacat de Thierseh şi Wal- 
deyer, cari aii demonstrat că acea tumoră malignă numită can- 
cer, își are origina în celulele epiteliale. 

De aci dous grupe de tumori: tumori de origină conjunetivă. 
şi de origină epitelială. 

Alţi autori, susținură că endoteliul este adevărata causă a neo- 
plasmelor, de unde ar resulta trei grupe de tumori: conjunctive, 
epiteliale şi endoteliale. 

In fine Bard, dădu o extensiune şi mai largă acestei chestiuni, 
susținând că tâte speciile de celule ale iconomiei, şi în tâte pe- 
riddele vieţei lor, sunt capabile să dea nascere tumorilor. 

Bard consideră tumorile ca o monstruositate celulară. 
După dinsul, organismul întreg este format dintro înlănțuire 

armonică şi misteriâsă a celulelor. De aci ar resulta că, dacă 
un grup din aceste celule ia o desvoltare mai mare Și caută a 
cresce intro altă direcțiune de cât cea stabilită, atunci se pro- 
duce un fel de revoluțiune in organism, o luptă între restul 
confederațiunei celulare contra celor ce voesce a se emancipa. 
Deci acest fapt monstruos, acestă revoluțiune a unui număr de 
celule din organism, constitue tumora. 

“feoria embriolosică și parasitară în seneza 
tumorilor 

Cunoscinţele embriologice ai căutat şi ele să introducă influ- 
ența lor in studiul şi clasificarea tumorilor. 

Se scie că viața embrionară, incepe prin formarea a trei tu- 
nici Plastodermice numite: fâia externă, (ectoderm, epiblast sati 
archiblast, după Ilis); foia internă (endoderm, ipoblast), şi f6ia 
medie (mezoderm, mezoblast saii parablast după Iis). 

Din f6ia externă iese epidermul cu anexele sale: unghii, păr, 
glandele tegumentare, sistemul nervos şi părțile esenţiale ale 

Pat. Chirurg. Dr. L. Kiriac 9



simțurilor. Din foia internă, iese în special epiteliul intestinal, 

glandele şi organele genitale; pe când din cea medic, desti- 

nată la formarea țesutului conjunctiv, provine scheletul osos, 

cartilagele, muschii şi vasele. 
Din cunoscința acestor lucruri, sa stabilit teoria numită « cele 

lei Ţoi embrionare, susținută mai ales de Remak, Rindileiseh 

şi Lanceraux, prin care tote tumorile sunt împărţite în dou& 
grupe: una provenind din f6ia medie, în care intră sarcâmele, mid- 

mele, fibrâmele, lipomele şi chondromele; iar alta din fâia internă şi 

esternă, dând nascere epiteliâmelor, adlen6melor şi carcin6melor. 

Se știe insă că f6ia medie, compusă numai din celule embrionare, 

dă naştere la corpul lui Wolf, din care derivă apoi organele genitale 
interne. Dar există în ovare tumori de natură epiteliomatâsă; cum 

dar se esplică acest lucru, când în fâia medie nu se află celule e- 

piteliale ? Ar trebui deci a se admite genesa organelor genitale 

din f6ia internă, ce conţine celule epiteliale, fapt care încă este în 
discuţie. 

Cu acestă ocasiune, spre a înțelege mai uşor cele ce vor 

urma, trebue să ne reamiutim că celulele din fâia externă și 

internă, încă de la inceput caută a-şi lua o formă delinită, fie 

de celule cubice, cilindrice or prismatice ca în fâia externă; 

fie de celule epiteliale, turtite, ca in cea internă, pentru a da 
naştere diferitelor organe cu anume tip. Celulele din f6ia medie însă 

îşi păstrează caracterul lor embrionar, chiar şi după desvolta- 

rea complectă a organismului; şi ca probă avem persistenţa ce- 

lulelor embrionare, ovulul, spermatoblastul, globulul alb, celula 
țesutului conjunctiv, cari nu sunt de cât aceleaşi celule embrio- 

nare, ce le găşim la începutul ființei nostre. 

Cunoscința acestui fapt, ne face să ințelegem în mod clar 
ultima teorie, care de şi combătută şi dinsa, o credem însă ca 
cea mai probabilă; este teoria luă Conheini. 

Acest autor admite, că întro periddă a vieței embrionare, se 
produc mai multe celule de cât e trebuință pentru desvoltarea 
totală a diferitelor părţi a corpului; sai în alte casuri, avem o 
inelusinue a unui grup celular. Dar or cum ar fi, resultatul este 
0 diseminaţiune de mese celulare în mijlocul ţesuturilor, ce r&- 
mân neîntrebuinţate. 

Aceste celule, representantele foilor embri ionare, pot : să stea 
totă viața în stare latentă.



In urma unei cause însă neprev&dute, dar în general cu pro- 
prietăți iritante, acest grup de celule începe să crâscă, şi din 
desvoltarea lor nasce tumora, a căreia evoluțiune se va face 
pe socotâla, țesuturilor normale. Fie-care tumoră va aparţine fâiei 
esterne, interne sai! medie a blastodermului, după felul celule- 
lor din care va fi formată, putând da nascere la neoplasme,; a- 
nalâge țesutului ieşit din ectoderm, endoderm sai mesoderm, 
precum am arătat mai sus. 

Din acest mod de a vedea al lui Conheim, şi care de sigur e 
forte ingenios, am putea deduce două lucruri principale: întâiii, 
că tumorile nu pot fi de cât congenitale; căci dăca în viaţa em- 
brionară nu sa făcut nici o inclusiune a vre unei foi, saii nu 
sa produs nici un exces de celule, suntem incapabili a poseda 
vre-o tumoră; și al doilea, credem că prin acâstă teorie ne es- 
plicăm mai uşor formele benigne şi maligne ale tumorilor oh: 
servate de clinică. 

Am arătat deja, că imediat ce foile blastodermice se constituesc, 
celulele ectodermului şi endodermului iai un tip epitelial Şi cu 
tendință la crescerea şi desvoltarea matură. Ast-fel fiind, tumo- 
rile ce vor nasce din inclusiunea acestor foi, vor fi provă&zute 
de o putere irezistibilă către crescere, prin urmare către distruc- 
ție, grație proprietăţei de care cele sunt dotate chiar de la nâş- 
tere. Dar astă-zi se ştie, că aceste tumori epiteliale nu sunt de 
cât cancerele, ce tot-da-ună aii servit ca tip de malignitate. 

Din contra, tumorile eşite din tunica medie sai din meso- 
derm, vor avea, caractere cu totul diferite, căci celulele embrio- 
nare, după cum am văzut, nu numai că nu iai un tip anumit şi 
definit, dar încă pot rămâne în acâstă stire şi în peri6da adultă. 

Deci, inclusiunea acestor eslule, dând naştere ulterior la o 
tumoră, dinsele, conform ealităţei primordiale, nu vor avea ten- 
dință a progresa, şi deci se vor mărgini într'o simplă crescere 
Yocală. | 

Dar nisce asemenea tumori formate din celule embrionare sunt 
tote benigne. Pină și sarcomele, clinica ni le arată de multe ori 
ca tumori benigne, bine înţeles dacă nu sunt amestecate Şi cu 
alte elemente ce represintă tipul adult (2). 

Nu mai încape îndoială că şi acestă teorie nu satisface tâte 
cerințele, dar în lipsă de alta trehue adoptată. 

Unii autori critică acâstă teorie zicând: Cum se pâte admite ca
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un mic grup de mese celulare să rămâe închise şi în stare de 

inerție în timp de zecimi de ani, într'un organism complect des- 
voltat şi ale cărui ţesuturi sunt într'o continuă transformare, iar 

dinsele (adică celulele incluze) să stea intr'o complectă indiferenţă 

de acestă mişcare vitală, așteptând 40 şi 50 ani în aceeaşi stare em- 
brionară ce a avut-o la formarea individului? Şi cum apoi, în 

urma, unei simple congestiuni saii iritațiuni, de odată să intre 

în activitate, întrecend tâte cele-Palte țesuturi şi chiar distru- 
gându-le ? 

De sigur nu putem pătrunde tâte misterele şi r&spunde la tâte. 
întrebările. 

Clinica însă pare a adeveri teoria incluziunei, prin aceia că. 

neoplasmele se desvoltă de preferință în punctele de reunire a 

organelor în timpul vieței embrionare, precum este colul uteru- 

lui, regiunea anală, pilorul etc. Dar mai cu semă acestă teorie 

se aplică în totul la chiştii dermoizi, a căror patogenie de in- 
clusiune blastodermică, este în afară de ori-ce discuţie. 

Dar o obiecţiune destul de seri6să ce sar putea aduce acestei 

teorii, ar fi desvoltarea cancerului sai epiteliomului pe suprafaţa u- 
nor cicatrițe: nu se observă re pe cicatrițele de arsuri tumori ma- 
ligne din cele mai clasice ? Unde este atunci inclusiunea în aceste 

casuri ? De aceia credem, că e forte grei: a se da o teorie ge- 

nerală şi aplicabilă în tâte casurile. 

“Noi credem iarăşi, că desvoltarea tumorilor în punctele de u- 
nire a două organe în peri6da embrionară, ca de exemplu anu- 

sul şi rectul etc. nu pote fi atribuită atât unei incluziuni de foi 
blastodermice, cât faptului că aceste puncte, tocmai din causa 

lipirei lor, constitue părți mai slabe în organism. Este lesne a- 

tunci de înţeles, că o iritațiune mai mult timp aplicată în aceste 

locuri, va da nascere unei leziuni nooplasice, ca lucrând asupra 

unui punct de mai mică resistență, iar nu prin faptul incluziu- 
nei: (vom reveni). 

Dar să trecem mai departe. 
Or-eare ar fi teoria ce se pote da, un lucru rămâne stabilit, 

că tumorile ai origină celulară, astfel precum a arătat Miiller. 
Și probă despre acâsta, sunt cercetările microscopice ce aii a- 
rătat, că în crescerea, celulelor din tumori, se observă fenomene 
anal6ge de nitosă sau huviokinesti, ca şi in crescerea celule- 
lor normale. Și numai bazaţi pe acest fapt, Cornil şi alți autori
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aii putut combate teoria lui Virchow relativ la origina conjune- 
tivă a cancerului, arătând că acest țesut nu e supus la kario- 
kinesă, ci numai celulele epiteliale conţinute în alveolele con- 
junctive; prin urmare este evident, că o asemenea tumoră e de 
natură celulară și în special epitelială, iar nici decum conjunctivă. 

Relativ la fenomenul de Kariokineză ce se observă în tumori, 
şi grație căria neoplasmele cresc şi se desvoltă, profesorul Le 
Dentu în clinicele sale din 1892—precedat de alt-fel de Klebs— 
arată că fenomenul Nariokinetic în celulele tumorilor, numit de 
dinsul Cilorlievesă, se depărteză cu totul de diviziunea normală, 
efectuându-se în mod desovienlai. 

In adever, zice acest autor: în or ce epitelium normal, fie el pavi- 
mentos sai cilindric, observăm la partea sea superficială o modi- 
ficaţiune gradată a elementelor sale. Proliferaţiunea celulară efec- 
tuându-se la partea cea mai inferidră (stratul generator) după o 
orientațiune determinată, împinge în mod constant elementele 
către partea exteridră, aşa că acestea sunt aşezate dintr'o ordine 
perlect cronologică: cele mai vechi sunt eliminate după ce ati 
suferit degenerescenţa. 

In acest cas, tote celulele stratului generator se divid după 
o aceiași orientațiune generală, iar planul lor de diviziune este 
paralel cu stratul generator. 

Daca alături de acest epiteliii normal, se adaogă o prolife- 
rațiune epitelială patologică dar benignă, ca un papilom de 
esemplu, constatăm că orientațiunea celulară nu suferă nici o 
modificare. Stratul generator prolifereză în mod normal, iar pla- 
nul de diviziune al celulelor r&mâne şi dinsul paralel cu cel 
generator; singurul lucru ca se adaogă este grosimea stratelor 
celulare în cale de diviziune, ce se măresce în număr, şi al cărui 
resultat final este o producțiune mai considerabilă de elemente 
degenerate respinse la periferie. 

Nu este tot ast-fel în casul de tumori maligne; aci citodie- 
reza se efectueză în tâtă grosimea epiteliului precum şi în tâte 
direcțiunile ; în alte cuvinte, citodiereza este desorientată. Şi 
numai singurul fapt al acestei desorientaţiuni ne permite de a 
ne esplica creşterea anormală, ulcerațiunea, şi degenerescenţele 
celulare a acestor tumori. 

Sorta or cărei celule epiteliale fiind de a suferi la un moment 
dat o degenerescenţă fisiologică, iar acest fenomen ne mai gă-
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sindu-se așezat la periferie prin depunerea cronologică a ele- 
mentelor, dinsul se efectusză în sinul chiar a] țesuturilor şi în 
mod cu totul neregulat, producând în acelaș timp creşterea de 
volum a tumorei ca şi constituţia sea anormală, 
„Pe de altă parte, părțile cele mai externe, ne mai găsindu-se 
protegiate de o suprafață normal degenerată, şi fiind constituite 
de elemente tinere, nu vor întârzia a se ulcera. 

Cu cât dar citodiereza va, presenta o desorientațiune mai mare, 
cu atât vom constata, leziuni celulare mai profunde, cari sub 
forme de detritusuri se vor stabili în mijlocul tumorei. Şi cu 
drept cuvânt se întrebă, profesorul Le Dentu: Retenţiunea in 
sinul tumorei şi absorpțiunea de organism a acestei mese e- 
norme de principii degenerate acumulate în mod continuă fără 
eliminațiune, nu sunt suficiente 6re pentru a esplica cahexia 
cancerosă ? 

Dar tocmai acestă otrăvire generală produsă de o masă de 
țesut bine localisată și puţin considerabilă în raport cu greutatea 
totală a corpului, a făcut pe unii autori, mai ales în aceşti din 
urmă ani, să bănuiască că numai niște micro-organisme ar putea, 
secreta o substanță activă capabilă de a causa turburări gene- 
rale atât de grave. 

Din aceste consideraţiuni în adevăr ştiinţifice ale prof. Le 
Dentu, conclusiunile sunt fârte naturale: că o tumoră va îi cu 
atât mai benignă cu cât citodiereza, adică creșterea, celuielor 
prin segmentarea nucleilor (Kariokineza) se va apropia de divi- 
ziunea normală, va avea o orientațiune stabilită; și din contra, 
cu atât o tumoră va fi mai malignă cu cât citodiereza va îi 
mai desorientată. | 

Dar acâsta nu e de cât efectul observat, fără să posedăm ca- 
usa pentru ce o anumită tumoră produce o citodiereză desori- 
entată iar alta nu? 

Trecem acum la o altă chestiune, a cărei resolvare definitivă 
până acum nu sa dat. lată de ce e vorba: Fiind admis că tu- 
morile nasc din celule preexistente aflate în organism, dinsele, 
in desvoltarea lor patologică, păstra-vor tipul celor de origină, 
saii se pot înlocui unele cu altele. 

Acâsta constitue chestiunea specijiciliiței saă indițerenţei 
celulelor. 

Unii autori, bazându-se pe faptul că embrionul la inceput e
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format numai de celule embrionare, din cari apoi ar eşi celu- 

lele epiteliale ce căptușese foile blastodermice, susțin că aceste 
celule epiteliale pot să revie la starea lor primitivă; şi de aci 

posibilitatea transformărei unei tumori epiteliale intro tumoră 

pur embrionară. Dar acestă teorie de indiferență a celulelor a 
fost susținută chiar de Virehow, prin faptul că dinsul punea în 

țesutul conjunctiv, origina nu numai a deswvoltărei țesuturilor 

normale, dar chiar şi începutul tutulor neoplasmelor până și a 

insăşi tuberculosei. 

In sprijinul indiferenţei celulare se citâză tumorile gingiilor, cari 

de şi formate din epiteliii, se pot transforma în formă embrionară ; 
precum de asemenea Albaran a arătat că tumorile băşicei de 

şi la încoput epiteliale pot însă deveni şi ele embrionare. 

Bard însă susține specificitatea tumorilor, zicând că elemen- 

tele cari le compun, nu numai că vor trebui să semene cu ace- 

lea din cari aii ieşit, dar vor trebui să evolueze, să secrete şi 

să, degenereze întocmai după modul special al celulelor normale 
din cari ait provenit; ba încă, chiar țesutul conjonetiv necesar 

desvoltărei lor, va trebui să aibă un caracterin raport cu acela 

ce posedă in starea normală. 
/iegler este forte afirmativ in acâstă privinţă, căci iată cum 

se exprimă în tratatul sâii de anatomie patologică ce se găseşte 

tradus în franțuzeşte în 1859. „In prima linie trebue să stabilim 

ca lege, specificitatea tesuturilor. Flementele anatomice cari 
derivă din diferitele foi blastodermice şi a căror separaţiune se 
efectueză, în urma desvoltărei embrionare, nu pot nici odată să 

dea naştere de cât la țesuturi de aceeaşi origină şi provenienţă 
blastodermică. In nici un cas o celulă epitelială nu va putea 
forma cartilagii sai os, precum de asemenea nici odată o celulă 

conjunctivă, nu va putea produce o celulă epitelială de învalişi, 

sait o celulă glandulară“. 

Dar acestă chestiune fiind încă în studii nu este definitiv 
resolvată. 

Din tote teoriile ce am expus, putem conchide că există cause 

predisposante la tumori. Pentru desvoltare însă, se cere neapă- 

rat o causă determinantă, ocasională, fără de care ori-ce inclu- 

siune sai predisposiţiune r&mâne fără efect, şi deci tumora nu 
va putea apare. Acâstă causă determinantă e cunoscută sub nu- 

„mele de ageut iritant.
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Faptul acesta a fost întrevăzut deja de cei mai vechi autori, 
fie sub forma unei inflamaţiuni cronice, a unui traumatism, a u- 
nei acţiuni fisice sai chimice ete. Mecanismul consta în produ- 
cerea unei iritațiuni, a cărei consecință era o proliterațiune ce- 
lulară, de unde apoi desvoltarea saii nascerea tumorei. Brous- 
sais era cel mai mare apărător al acestor idei. 

Astăzi iritațiunea în genesa tumorilor este admisă, dar cu ten- 
dința că acest agent iritant fisic sau chimic, să fie înlocuit prin- 
trun alt agent organisat, prin internenivea acțiuneă ună pa- 
rasit, probabil un protozoar: 

Se ohiectâză acestei teorli parasitare, că dacă ar fi admisă, 
grupul nosologice al tumorilor Şi-ar perde ori-ce idividualitate. 
Dar cel puţin pentru moment, parasiţii nu trebuese conside- 
taţi și luaţi ca singura Şi unica causă a tumorilor, ci pur şi 
simplu ca un agent iritant, cu putere de a determina un ex- 
ces de activitate formativă a celulelor, pentru a produce neo- 
plasmul. | 

Sa mai obiectat încă de Bard, că în general microbii ai 
mai mult o acţiune distructivă a celulelor de cât formativă. 
Dar şi aci se r&spunde că lucrurile nu se petrec tot-Va-una ast- 
tel. Şi ca exemplu putem lua, sifilisul, care de şi o bolă miero- 
hienă, dă naştere însă la leziuni terte analoge cu neoplasmele 
ordinare ; probă diferitele sclerose vișcerale ce ni se presintă 
cu tote caracterele unei tumori, dar cari ajunse in acestă stare, 
român cu totul indiferente la ori-ce tratament apropriat ; precum 
intre altele avem sifilomul anorectal. 

De alt-fel, este bine stabilit astăzi, că microhbii pot da naştere 
la țesuturi de neoformaţie, Și acâsta după gradul de concentrare 
a toxinelor ce dinșii secretă; aşa, când toxinele sunt prea con- 
centrate, țesuturile suferă o necrosă; iar când concentrarea e 
mai slahă, efectul toxinelor este de a mări activitatea formativă 
sai puterea de regenerare a celulelor, a căror consecinţe sunt 
țesuturi patologice de formaţie nouă. 

Intervenţiunea microbilor deci în genesa tumorilor nu dis- 
truge întru nimic nici origina lor celulară, nică individualitatea, 
servind pur şi simplu ca niște agenți iritanți, ca o causă ocasională. 

Deja saii întreprins cereatări hacteriologice pentru desco- 
perirea microhului cancerului, de către Scheurlen. Astăzi însă se



caută a se găsi origina iritativă a tumorilor in presenta cvc- 
cidiilor. 

Prima idee în acâstă privință se datoresce lui Malassez, Da- 

rier şi Albaran, asupra unui cas de bâlă a lui Paget, şi două 
epitelisme a maxilarului superior (Soc. de biologie 13 Aprilie 

1389). Vin apoi din noi cercetările lui Wikham, Fabre-Domer- 
sue şi Vincent (1390). 

Caracterile acestor coccidii ar fi dupe aceşti autori, niște corpi 

rotunzi, provezuţi de o membrană de învălişi mai mult sai mai 

puțin gr6să, formată une ori de strii concentrice. Aceşti corpi 

se găsesc câte o dată în mijlocul stromei tumorei, iar alte dăți 
în centrul globilor epidermici. 

Nu putem intra în mai multe detalii asupra acestei chestiuni, 

cu atâi mai mult că sunt autori, între cari şi însuşi Cornil, cari 

cred că aceste coccidii nu presintă de cât resturi saii chiar celule 
epiteliale degenerate. 

Or cum ar fi însă, teoria parasitară a tumorilor de şi în stare 

născândă, e singură zice Butlin, ce are mai mare perspectivă, 

ca or care altă teorie. Dinsa ne pote esplica mai uşor infec- 

țiunea ganglionilor limfatici şi generalisaţiunea tumorilor; mo- 

dul dupe care tumorile maligne se desvoltă în părţi ale corpu- 

lui forte depărtate unele de altele; rapiditatea ce se observă 

une ori în acest transport a elementelor morbide de la un punct 

la altul; asemănarea producțiunilor secundare cu neoplasmul 

primitiv, care în unele casuri e atât de complectă în cât sec- 
țiunile unui ganglion canceros pot să fie uşor confundate cu a- 

celea ale cancerului primitiv ce a determinat leziunea ganglio- 

nară. In adevăr, nu numai celulele aii acelaş tip, dar sunt dis- 
puse în acelaș mod şi separate prin aceiaşi substanță interce- 

lulară, ceia ce probează transportul direct al aceluiaşi agent, a 

aceleiași fiinţe. In fine teoria parasitară ne-ar esplica mai uşor 

recidiva locală — prin distingerea incomplectă a germenului în- 

fecțios, precum şi apariţiunea sea în viscere —prin strehaterea a- 

cestui agent în intimitatea organismului. 

Am terminat ast-fel acest studiii preliminar al tumorilor, care 

deşi în aparenţă pare a fi lung, este însă destul de succint şi 

chiar incomplect. Suntem însă siliți să ne oprim aci, pentru a 
nu ne depărta de limitele unei cărți elementare. 

Conclusiunea la care ne putem opri este că, tâte teoriile e-



mise iși pot găsi aplicațiunea lor în diferite circumstanţe, fără 
însă ca nici una din ele să aibă o putere generală şi aplicabilă 
la tote casurile. 

Sar părea că opiniunea lui Bard, prin care tâte celule orga- 
nismului sunt capabile de a prolifera în urma unui agent iritant, 
are perspectiva cea mai mare de a fi admisă, de 6re-ce dinsa 
se pote aplica în casuri mai numerose de cât ori-care altă teorie. 

Pentru noi ca cliniciani, lăsând la o parte chestiunile micros- 
copice şi embriologice, ne-am putea opri la definiţiunea ce am 
dat-o, care în afară de prea marea sa lungime, este cred des- 
tul de potrivită, de 6re-ce prin ca, să scâte tot ce nu intră în 
clasa propriii disă a tumorilor benigne saii maligne. 

Credem de a nâstră datorie a expune cu acâstă ocaziune a 
studiului tumorilor, opiniunea savantului nostru prof. Dr. Babeş, 
a cărui competință în materie e în afară de or ce discuţie. No- 
tele ce le daii, le datoresc unei comunicări proprii şi înscrise 
ale însuşi autorului. 

Eatăle : 
]) Pentru cele mai multe tumori, D-nu prof. Babeş, admite o 

predisposițiune care constă întro perturbare a planului organi- sărei. Insă pentru a se putea manifesta creşterea într'o direcţie 
rătăcită a ţesutelor deranjate, trehue o causă ocasională, de 
Ore-ce țesutele normale împedică acâstă tendință eronată sau 
patologică. 

II) Germeni rătăciți dupe opinia lui Waldever ŞI Conheim, tre- buesc admiși, în casuri când aflăm întrun organ noduli limitați, aparținând unui alt organ. 
Astfel se află de multe-ori noduli din pancreas în păretele 

stomacului, noduli din capsula supra-renală în rinichi, porțiuni din derm în ovar etc. 
Se mai ştie de asemenea că tocmai atari părți rătăcite dau de multe-ori naştere la tumori. Trebue însă să ne ferim de a da o generalisare prea vastă acestei origine. 
Il) Parasitismul este documentat pentru anumite prolife- Tări grandulare, precum este coceidiosa, însă suntem departe de a putea afirma natura, parasitară a unor inclusiuni celulare ce se observă în carcinâme Şi sarcome. 
IV) Din momentul în care atribuim multor tumori o origină embrionară, trebue să recunoștem un rol dre-care credităţei.
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Ast-fel există tumori ereditare caracterisate de regulă prin 

multiplicitatea lor, precum sunt osteomele ete. Atari tumori pre- 
cum şi acelea care 'și derivă origina lor la o epocă primitivă 

a embrionului, se mai caracteriză şi prin aceia că în desvolta- 

rea lor se adaptează până la un punt 6re-care legilor struc- 

turei organismului normal. De alt-fel, aceste tumori sunt de 
multe ori complicate, fiind formate de mai multe țesute şi chiar 
organe. 

Să trecem acum la un alt capitol. 

“Yeoria localistă și constituționalistă a 
tumorilor 

Unii autori, basaţi pe diferite cercetări şi observaţiuni, susțin 
că tumorile se desvoltă în urma unei acțiuni iritante locale, fie 

fisică, chimică sai microhică; dupe alții, tumora e efectul unei 
stări generale constituționale, iar alții în fine admit şi una și 

alta, adică o predisposiţie generală cerând însă pentru mani- 

festarea sea intervenţiunea unei iritaţii. De aci trei teorii: a (0- 

caliștilor, constituționaliștilor şi eclecticilor. 

Constituţionaliştii invâcă următârele dou& fapte. principale: 

întâtu, multiplicitatea tumorilor pe acelaşi individ, ca de exem- 

plu lipâme multiple, fibrâme, aden6me, osteome, etc. Lucrul însă nu 

e îrecuent în ceia-ce privesce aparițiunea de mai multe tumori 

maligne pe acelaşi individ, ca de exemplu cancerele; căci nu 

sa observat încă apariţiune simultanată de mai multe cancere 

pe aceiaşi persână de cât fârte rar,—daca eliminăm recidivele 

şi infecțiunile secundare. 

Al doilea fapt principal este ereditatea, care înainte ca şi 

acum este pusă in afară de ori-ce îndoială. Dintrun canceros 

va nasce adesea un alt canceros, ce ne va da o tumoră fie a 
organului de care a suferit părintele săi, or în alte organe şi 

regiuni diferite. Şi pentru a nu face citaţiuni prea numerâse, vom 

spune numai că Broca a observat o familie unde 16 membrii aii 

murit canceroşi. 

Din partea sea, Sir James Paget citâză casul următor: o 

damă a murit de un cancer al stomacului; cele dou fete ale
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sale aii murit iarăşi de un cancer al stomacului, iar alta de un 
cancer al sânului. Dintre copiii acestora, două ai murit de cancer 
al sânului; doi de cancer al uterului, unul de un cancer al gan- 
glionilor axilari, iar altul de un cancer al rectului. 

Nu mai încape îndoială că fie-care din noi, în observaţiunile ce 
facem, nu lipsim a găsi elementul eredităței, ori de câte-ori e 
vorba de tumoră malignă. Greutatea constă în stabilirea unei 
anchete seri6se şi în urmărirea holnavilor ca și a colateralilor, 
Tapt ce nu tot-dauna este uşor de făcut; de aceia şi exem- 
plele convingătâre de legătura eredităței din tată în fiu ete. 
sunt rari. 

Daii aci ca o curiositate, în extenso, următorul tabloii luat 
din opera lui Broca, ce va servi ca proba cea mai elocinte în 
privinţa eredităţei cancerului. 

Generaţia I. D-na Z mâctă de cancerul sânului în etate de 60 ani. Ea 
pierduse mai mulţi copii. Îi re&măsese patru fete A. B. C. D şi cari au fost 
tâte măritate. 

Generaţia II. Cele patru fete ale d-nei Z: 
1) D-na A mârtă de cancer al ficatului in etate de G2ani, 
2) D-na B mârtă de cancer al ficatului în etate de 13 ani, 
3) D-na C mârtă de cancer al sinului, in etate de 51 ani. 
4) D-na D mârtă de cancer al sinului, în etate de 51 ani. 
Generaţia III. 
A) D-na A a avut trei fete cari trâese incă şi au etățile : 68, 72, 78 ani. 
Ele ai murit nemăritate. 
B) D-na E a avut cinci fete şi doi fii: 
Intiiul fiii mort necanceros la etatea de 23 ani fără copii. 
Al douilea fit mori. de eansz al stomacului la etatea de 61 ani fără copii, 
Intiia fati mârtă de cancer al senului la otatea 

«e 35 ani, după operaţie şi recidivă. 
A doua fată mârtă de cancer al sinului fără o- Ele aii murit câte-şi 

peraţie. i patru intre 35 şi 45 de 
A treia fută mârtă de un cancer al sinului fară | ani fără a lăsa copii. 

operaţie. 

A pata futi mârtă de cancer al ficatului, i 
A cincea fată măritată, fără copii, mârtă la ctatea de 60 de ani. 
C) D-na C a avut 5 fete şi doi fii, 
Intâiul fii a marit în armată fâră copii. 

a avut un fiu mort pa- 

raplegic la 45 ani, şi o 

fată unică adi in etate 

de 24 ani nomăritată. 

AL douilea fii adi în etate de 72 ani este sănătos. | A



— _ 

Intiiul fii adi e de 58 

ani sânâtos. El are trei 

fii sănătoşi din cari cel 

mai mare are 10 ani. 

AL doilea fii mort 

toner in colonii fără 

copii. 

Intâia fată mortă gra- 
Intâia fată mortă de cancer al senului de 27 ani; / vidă intro 27—30 ani. 

lăsând doui fii şi trei fete. N “A doua fată mârtă de 

cancer al senului la 19 

de ani. Ea a lăsat dou 

fot> dintre cari cea 

mai mare cşte adi de 

22, Ambele sunt sânâ- 

tose. 

A treia fată mârtă de 

ftisie la 14| ani. 

  
Ea a lăsat un singur 

A doua fată mârtă la 40 ani de cccer al stnului. ! pa car ste sănătos fiu care coste să s 

| până adi. 

A treia fată mortă de cancer uterin la 47 ani nemăritată. 

A patra fată mortă de cane al sînului in etate | Ea a lăsat doi fii adi 

de 55 de ani. | sănătoși. 

A cincea fată mortă de cancer ul ficatului (sau de abdomen) la GL ani, nc- 
măritată, 

D) D-na D a patra şi ultima fata a D-nei Z a avut un singur fii, care 

trăesce incă, are aprâpe "10 ani şi coste sănătos. 

Ac6sta este genealogia acestei numerâse familii, şi asupra că- 
ria or-ce comentarii sunt de prisos. 

Şese-spre-dece casuri de morte prin cancer într'o singură fa- 

milie în mai puţin de 10 de ani, constitue în adevăr o probă 

îndestulătore de ereditatea acestei teribile maladii. 

Intrebarea este: ce moștenim de la părinți? germenul însuşi 
al tumorei, saii numai o stare de slăbiciune limitată la unele 
organe or țesuturi, făcendu-le mai susceptibile de a da nascere 
la tumori, când sunt supuse la re-cari iritațiuni? Şi aci ca 
şi la tuberculosă trebue să admitem opiniunea a doua, cu atât 
mai mult că observațiunile clinice demonstră acâsta. 

In adevăr, stă ce se pote întâlni în practică: că o mamă de
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exemplu cancerâsă, pote transmite dadreptul copiilor săi can- 
cerul; alte dăți însă, un epiteliom sati chiar în fine un lipom, 
fibrom etc. 

Din acâsta se deduce, că ereditatea transmite numai aptitu- 
«linea. constituțională, «liatesa neoplasică, graţie căreia, însuşi 
tumorile benigne se pot transforma în tumori maligne, şi vice- 
versa. 

Se mai pâte încă susține că aptitudinea neoplasică, cu timpul 
se atenu6ză, aşa că adesea vedem persone sănătâse, cu tâtă e- 
xistența diatesei neoplasice ce se găseşte în str&moșşii lor. Se 
admite dar, că părinți canceroşi, pot transmite la suecesori tumori 
din ce în ce mai puțin maligne, apoi benigne, până când în cele 
din urmă diatesa dispare, găsindu-se ast-fel descendenţi din can- 
ceroşi fără a fi purtători de nici o neoplasie. 

Se cere însă în acâstă privință cercetări forte numerâse ȘI 
anchete întinse, spre a se vedea întru cât diateză cancerâsă e 
susceptibilă de a dispare cu timpul, precum de asemenea Și 
posibilitatea transformărei tumorilor benigne în maligne. 

Pină acum nu e nimic stabilit şi sigur asupra acestui punct 
de o importanță în adevăr fârte mare. 

Metamorfosa tumorilor unele în altele, în curând va deveni 
obiectul de căpetenie a unor vaste cercetări. 

Clasificaţiunea ce vom urma este cea dată de Quenu în cele 
opt volume, admisă de alt-fel mai de toți autorii.
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TABLOU DE CLASILICAŢIUNEA TUMORILOR 

Tumori cu tip epitelial 

HI 

Tumori cu tip vasculo-conjunctiv. . 

JI 

Tumori cu tip muscular .. 

IV 

Tumorile cu tipul nevos. , 

V 

Tumori complexe. . . i 

Mi6me 

A
 

—
—
—
 Adenâme 

Epitelisme 

Carcinome. 

, Sare6me 

Mix6me . 
= 

r
r
 

| 
| 

Fibrâme 

Lipâme 

Endoteli6me 

-Chondrâme 

Oste6me 

Jimfadenâme. 

cu fibre striate 

cu fibre netede. 

Ghâme 

Nevrome adulte. 

Niste dermoide 

Tumori histiee 

Tumori solide 
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Din acâstă clasificaţiune, clinica face dou& mari grupe, împăr- 
țind tâte tumorile în benigne şi maligne. 

Cu ac6stă ocasiune trebue să facem următârea deosebire : nu 

trebue să confundăm malignitatea unei tumori, cu gravitatea sea 

clinică. Uă tumoră e malignă istologiceşte când e formată din 

elemente cu totul tinere şi cu tendință neincetată la creştere; 

şi din contra e benignă, când elementele țesutului copleşit ai 
ajuns deja în stare de maturitate. Ast-fel, un miom sai fibrom, 

formâză tumori relativ benigne, în comparaţie cu un sarcom 

sait cancer etc. Dar în acelaşi timp, un miom saii fibrom al u- 
terului, va fi mult mai grav din punctul de vedere clinic, de cât 

un sarcom saii cancer al sânului, căci extirpația uterului nu pote 

fi comparată cu extirparea mamelei. Şi iarăşi, tot aceiaşi 
gravitate va avea un lipom al mezenterului cu un cancer al 

buzei inferidre? Socotesc că nu! 

Dar or cum ar fi, se numesc tumori benigne, acelea cari sunt 

provă&zute cu o membrană de înveliş numită capsulă, ce le se- 

pară de țesuturile vecine, făcându-le ast-fel forte uşor enucleabile. 

Dinsele odată extirpate, nu se mai reproduc nici local şi cu atât 

mai puţin la distanță. Nu aii deci absolut nici un r&sunet asu- 
pra organismului, putend ast-fel să stea în mod indefinit, neadu- 

când de cât unele turburări prin volumul lor, sai prin compre- 
siunele ce prov6că. 

Tumorile maligne aii caractere cu totul contrarii şi anume : 

ele nu sunt învelite de o capsulă, şi deci contracteză aderenţe 

cu țesuturile vecine, prin diferitele prelungiri la cari dau naş- 
tere şi de unde resultă contaminaţiuni ulteridre. 

Deci sunt greii de extirpat; sai odată ridicate, aii tendință 

iresistibilă în a se reproduce—când se impută extirparea incom- 

plectă a tumorei. Une-ori fenomenul se observă chiar în locul 

unde s'a operat; acesta constitue recidiva prin continuitate. 

Alte dăți, rul apare în cicatriță sai alături de dinsa, şi portă, 

numele de recidivă regionavă saă prin pululațiune. Acesta se 

întâmplă când ţesut neoplasic a fost lăsat în limfatice sait gan- 

glioni. In fine, recidiva vine mult mai târzii câte o dată, şi 

anume după operaţie, atunci când se-credea intro vindecăre 
complectă, precum iarăși recidiva apare întrun loc mai depăr. 
tat de regiunea. operată, anume în ganglioni — recidivă prin 
infecțiuie; sau în fine în organe vişcerale — vecini, prin



metustusă. — In acest cas fenomenul se datorește diatezei neo- 
plasice de care indivul e provăzut. 

Dar pe lângă acestea, tumorile maligne ai un r&sunet asupra 
intregului organism, producând o stare cu totul particulară, cu- 
noscută sub numele de (cahexie, ce residă intro alteraţiune pro- 
fundă a lichidului nutritiv — sângele, alteraţiune ce ia numele 
de cancerosă. 

In urma acestei cahexii, individul e coprins de o slăbiciune 
progresivă şi generală, însoţită de paliditatea mucâselor și a 
tegumentului ce iait o coldre caracteristică de foie mortă, pre- 
cum şi de emaciațiunea întregei mese musculare. Iiste multă pro- 
bahilitate, că acestă stare cahectică provine, după cum crede 
Malassez, din răpirea hranei organismului de tumoră, şi înlocui- 
vea acestui element nutritiv prin produse desorganisate, prin 
exerețiuni deletere fabricate de celulele neoplasice. 

Ac6stă opiniune pare a se adeveri prin cercetările lui Adam- 
ckievicz, Bard şi Linnossier cari aii constatat presenţa de suh- 
stanțe toxice nu numai în sucul canceros luat din tumori primi- 
tive, dar chiar și din cele secundare. Pe de altă parte, Cadcac 
şi Bournay făcend injecțiuni cu sue canceros filtrat în vine la 
câini și pisici, aii provocat o vaso-constricțiune şi salivare in- 
tensă, perderea sensihilităței precum şi o slăbiciune generală, 
forte pronunțată. De aci resultă în mod evident, proprietatea 
toxică a produselor date de celulele neoplasice, ceia ce dupe 
cum am arătat, a fost punctul de plecare în a se bănui, că a- 
ceste produse sunt efectul mai mult a unei secreţiuni bacteriane 
de căt a unor simple celule. 

Intre aceste două grupe se aşeză lumorile miate, cari une- 
ori țin de cele benigne iar alte dăți de cele maligne; aci in- 
tră sareomele. 

Să mărturisim insă, că nu trebue să avem ilusiuni mari asu- 
pra benigrității tumorilor, de Gre-ce fârte adesea sai văzut ca- 
suri de fibrâme, chondrâme etc. cari cu tâtă reputaţiunea lor 
de inocență, totuşi ai îmbrăcat mai târziii haina malignităței tu- 
morilor. ȘI lucrul este cu atât mai desasperant, cu cât însuşi li- 
pomul iși schimbă caracterele sale, transformându-se în sarcom 
şi chiar în epiteliom. 

Dar câte tumori ale mamelei declarate de microscop ca pure 
fibrâme or adendme-, nu au recidivat după extirpare ca şi in- 

Put. chirurg. Dr. L. Kirine. G
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suşi cancerul ? Până şi acele mici tumori erectile, astăzi se con- 
sideră: ca fiind adesea punctul de plecare în desvoltarea unui 
epiteliom. 

Ar trebui să continuăm studiul tumorilor făcând diagnosticul, 

prognosticul şi tratamentul considerate în sens general. Nu numai 

însă că un asemenea studii ar mări în mod demăsurat acest ca- 
pitol, dar ar fi să repetăm acelaş lucru la fie-care clasă de tu- 

mori. De aceia preferim a nota în dreptul fie-cărei tumori diag- 
nosticul, prognosticul şi tratamentul cet convine; lucru mult mai 

practic şi folositor. 

  

CHESTIONAR 

Semniticarea tumorilor dupe cei vechi. 

Divisiunea lui Galien : fumoves secund nubira, supra naturam şi praeter 

naturam. Pori6da lui Ilunter şi Bichat, 

Prima ctasificațiune a lui I.a6nnec in tumori omeomorfe şi eteromorle. 

“Teoria lui Broussais : iritaţiunea organică. Numirea tumorilor de Abernethy 

şi Boerhaave ca producţiuni de nou€ formaţie sai neoplasm. Obiecţiuni. Con- 

clusii, 

Definiţia lui Cornil şi Ranvier precum şi a lui Ilcurtaus. Obiccţiuni. 

Definiţia autorului, 

“Teoria lui Robin şi Broca — blastem formator. — Obiecţiuni. 

Legea lui Miiller sau teoria de desvoltare continuă. 

Clasificarea lui Lebest. 

“Teoria lui Remak şi Virchow. Deductţiuni. 

Teoria lui 'Thiersch, Waldeyer şi Bard. 

"Teoria embriologică. Obiecţiuni. 

“Peoria lui Conhoim sau de inclusiune. Clinica în faţa acestei teorii, Q- 

biecţiuni diverse şi ale autorului cu opiniunea sa. 

NKariokinesa celulelor din tumori. Deducţiuni. 

Opiniunea lui Le Dentu prin citodiereză desorientată, Conclusiuni teoretice 
și practice. 

Specificitatea tumorilor. Opiniunea lui Bard şi Ziegler. 

Teoria modernă parasitară. Istoric. Obiecţiuni. 

“Tooria, localistă, constituţionalistă şi ectectică. Probe în sprijinul eredităţei 

tumorilor. Observaţiunite lui Sir Joames Paget şi Broca. 

Aptitudinea constituțională. 

Clasificarea adoptată în acest tratat, 

Clasificaţiunea clinică în tumori benigne şi maligne, Caractere şi consecințe: 

  >2>5350 SEE ceer—-



CAP. ]. 

TUMORI CU TIP EPITELIAL 

Acestea sunt formate din crescerea saii iperplasia celulelor 
epiteliale, or unde sar afla nişte asemenea elemente. 

Une-ori aceste tumori represintă întocmai tipul normal al ce- 
lulelor supra-feței din cari provin şi nu sunt pasihile de cât de 
o forte uşdră metamorfosă. 

Dinsele deci, se mărginesc numai în a r&spinge țesutul con- 
junctiv ce oferă o barieră, şi ajungând la 6re-care crescere, ter- 
mină prin formaţiuni glandulare mai mult sai mai puțin regulate. 
Acestea sunt Adendye sati tumori epiteliale lipice. 

Alte dăți, procesul iperplasie este mult mai activ ; mugurii e- 
piteliali formeză mese neregulate fără formă bine definită; dar 
celulele lor îşi păstrează încă caracterul epitelial, având şi 6re- 
care coeziune între dinsele. Acestea formâză grupul faorilor 
epiteliale atipice unde intră epitelicmele proprii zise. 

In fine în a treia grupă, proliferaţiunea este Și mai activă, iar mu- 
gurii ce formeză sunt prevăzuţi de nisce celule ce nu se mai as6mă- 
nă cu cele epiteliale, fiind în acelaşi timp lipsiţi și de ori-ce coeziune. 
Aceste celule deformate pot fi embrionare şi de forme variate, ro- 
tunde, ovoide, turtite, fusiforme, radiate, stelate etc., adesea de un 
volum considerabil şi cu nuclei multiplii, Aceste celule polimorfe 
ai tendință de a străbate în țesutul conjuctiv vecin, ale cărui fâşii 
depărtându-se, formâză alveole neregulate şi de diferite forme, 
în cari se secfestreză ca să zicem ast-fel aceste celule copleşi- 
tre. Girupul acesta constitue tumorile epiteliale metatipice, al 
cărei representant este cancerul, 

Vom studia dar fie-care stup şi varietățile ce conţine.



I- ADENOAMELE 

Sunt tumori formate din ipertrofia glandulară. 
Cornil defineşte adengmale: tumori cari ai aceiaşi structură . 

ca şi glandele. 
Unii autorii nu admit producțiunea acestor tumori. 

Virchow, Labbs şi alţii, susțin că țesutul conjunctiv ce se 

găsesce între elementele glandulare, adică între acini, este sin- 

gurul capabil a se ipertrofia şi prin urmare a da nascere la fi- 

brâme ori sarcome. 

Tesutul propriii al glandei nu se ipertrofiază de cât cel mult 

în mod secundar iar nu primitiv. 

Şi probă este că nici chiar examenele microscopice nu pot 

demonstra in mod manifest existența adenâmelor pure, adică 

formate numai din ipertrofia fundurilor de sac glandulare, ci 

tot Vauna aceste producţiuni se găsesc în mijlocul țesutului con- 
junctiv, el însuși ipertrofiat. 

Se crede deci că acest ţesut periacinos, ia primitiv o des- 

voltare mai mare, şi că în urmă acinii glandulari, printro irita- 
țiune ulteridră se pot ipertrofia. 

O altă probă este, că din puntul de vedere clinic, tumori la 

început manifest glandulare, degenerză in epiteli6me sai sar- 

come; şi că, în fine, nisce asemenea aden6me, odată extirpate se 
pot reproduce. Şi ce este mai mult, avem faptul că recidiva nu 

mai reprezintă un adenom, ci un sarcom sai fibrom. Butlin zice 

şi dinsul că trebue forte mult r&strâns întrebuinţarea cuvântului 
adenom, şi să nu fie aplicat de cât la tumori compuse exclusiv 

de ţesut glandular; să nu existe ţesut conjunctiv de cât în can- 
titate strict necesară pentru a uni acinii sau tubii or conductele 
excretorii intro masă compactă; ba încă, dinsul mai pretinde că 

aceste tumori, trebue nu numai să aibă o asemănare fârte mare cu 

țesutul glandular, dar să fie compuse din acini şi tubi prov&zuţi 
“de o lumină sau cavitate, şi inconjurate de o membrană proprie. 

Dar ast-fel restrinse, adenâmele pure devin fârte rari. 
Cu tâte acestea, adenmele există, cel puţin în unele casuri,
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și ete formâză tumori benigne, caracterisându-se printr'o desvol- 
tare lentă, prin lipsa de copleşire a vaselor sanguine și prin ten- 
dința de a se isola de țesuturile unde au luat nascere; şi în 
fine prin pediculisarea lor, fie la suprafața organului sai în în- 
teriorul parenchimului, unde se pot chiar înclista. Remâne însă 
bine înţeles, că dinsele dând nascere unei proliferațiuni prea 
mari de celule epiteliale, acestea pot distruge membrana de 
invăliș, şi sub formă de muguri să se r&spândâscă în țesuturile 
vecine, luând tâte caracterele unui epiteliom. 

Acesta formeză după Quenu un teren favorabil la desvoltarea 
cancerului, care puţin fiind ajutat de 6re-care circumstanţe, pâte 
forte ușor să ia nascere pe o glandă deja ipertrofiată, adică pe 
un adenom, de cât pe ori care alt element epitelial normal. ŞI 
ast-fel fiind, indicațiunea terapeutică este că imediat adenomul 
constatat, trebue extirpat. 

Adenâmele se observă în tâte regiunile provezute de glande. 
Ast-fel avem pielea, unde atât glandele sehacee cât şi sudoripare 
pot deveni sediul acestor producțiuni ncoplasice ; vin apoi ma- 
mela, mucâsele intestinele ete. 

Adenâmele glandelor sehacee, studiate deja de Broca sub nu- 
mele de poliadenâme sehacee, se observă pe față, pielea capului 
şi alte regiuni, formând tumori multiple, în general mici ca gămă- 
lia de ac sau b6ha de linte; une ori sesile, dar mai des cu ten- 
dință a se pediculisa, | 

Ni se presintă sub trei aspecte la microscop : 
a) Forma acindsă, când tumora e formată din lohuli pertect 

circumserişi de un ţesut fibros. 
D) Forma tubulosii, când țesutul lor este format de tubi plini, 

şi in fine “ 
c) Forma veliculavă când între fie-care din aceşti acini sait tuli, 

există fâșii conjunctive, ce le separă ori le reunesc unele cu altele. 
Aden6mele sudoripare oferă după Verneuil iarăşi trei forme: 

o ipertrofie chistică, o ipertrofie generală și o ipertrofie cu infil- 
traţiune de celule epidermice. 

Din acâstă ultimă varietate s'a căutat a se face e formă parti- 
culară de cancer, numit epiteliom sudoripar, lucru care nu este 
susținut de unii autori, fiind chiar contestat. 

Aden6mele mucâselor, ca a glandei lacrimale, vălul palatin, 
mucâsa lahială şi farinxul, aparțin la varietatea acinâsă.
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Adenâmele glandei mamare vor fi studiate mai târdii de şi 

sunt contestate de mulți autori. Adenâmele glandelor mucâsei 

intestinale şi a uterului sunt bine stabilite, formând tumori moi, 
puţin vasculare, compuse din tubi cu inveliș epitelial cilindric 

şi cu forte puţin țesut conjunctiv. Ele au forte multă tendință 

a se pediculisa, formând polipii rectului, ai uterului şi a fose- 

lor nasale. 
Adenâmele glandelor anexate la diferitele aparate ca ficat, 

rinichi, ovare, glanda tiroidă sunt cele mai contestate, căci ele 
mai tot-dauna, dacă nu de la început, dar repede se trans- 

formă în cancere. In casurile cele mai favorabile, r&mân sub 

formă de chiști. 

Dar nu putem intra mai mult în studiul acestor tumori ce a- 
parține anatomiei patologice pure. 

In fig. 12 luată din articolul lui Quenu din pat. externă, se 
represintă un model de adenom glandular. 

  
Fig. 12. 

Adenom cilindrice al rectului (proparațiune de Nicolle).
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HI- EPITELIOM ȘI CARCINOM 

Aceste două feluri de tumori formait tipul neoplasmelor cte- 
romorle a vechilor autori, cari impresionați de aspectul bizar 
al celulelor din cari eraii compuse, emiseseră ideia că ele sunt 
fără analog în iconomie. 

Prin cuceririle însă microscopice, aceste idei începură a fi 
viii atacate, în urma cărora specificitatea celulei maligne apă- 
rată cu multă ardore de Lebert a dispărut cu desăvârşire. 

Thiersch în 1865, este cel dintâiii care a arătat şi a stabilit 
în mod definitiv origina epitelială a cancroidelor, arătând ma- 
rea analogie, dacă nu o identitate perfectă, între aceste tumori 
şi elementele pieiei, după cum vom vedea imediat. 

O dată acest lucru stabilit, r&mânea chestiunea cancerului, 
care totuși, de şi mai cu greutate a fost însă şi dinsa scosă din 
suposiţiunile saii ipotesile ce o înconjuraii. 

Se ştie că asupra, acestui neoplasm a existat diferite teorii. 
Intâii, teoria blastemului apărată de Lebert, Broca și Follin, 

după cari celulele cancerâse luai nascere in mijlocul unui blas- 
tem numit el însuşi canceros. | 

Al doilea, teoria, lui Virehow care a fost cea mai seriâsă bazân- 
du-se pe niște date microscopice precise. Acest autor, luând în 
consideraţiune structura cancerului, ce constă în formarea unor 
ochiuri saii alveole înconjurate de țesut conjunctiv, şi că în a- 
ceste alveole fiind. conţinute celulele polimorfe ale cancerului, 
stabili că acest neoplasm, resultă din ipertrofia şi modificarea. 
țesutului și celulelor conjunctive. 

Acestă teorie a fost primită de toţi autorii, și mai ales in 
Franța fu sprijinită de Cornil şi Renvier, cari de şi mai târzii 
constatară, presenţa unei mari proliferațiuni epiteliale, nu le dădu 
însă altă importanţă, de cât aceia a unui epitenomen; baza însă 
era cea stabilită de Virchow. 

Onorea deci revine lui Waldever, care pentru prima 6ră în 
1561 a arătat căorigina cancerului nu stă în țesutul conjunctiv,
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ci într'o învoluțiune a epiteliului normal, din a cărui modifica- 

țiuni succesive iese cancerul alveolar. 

Aşa că azi, prin cancer se ințelege un epiteliom difus, cons- 
tând într'o proliferare exagerată de celule epiteliale, şi cari sub 
formă de muguri, strebat şi copleşesc țesuturile, fără nici un 
scop de cât acela de distingere. 

Malassez a arătat în mod evident transiţiunea epiteliomului 
în cancer. Astfel, la început cancroidul saii epiteliomul propriii 
zis, este format din porțiuni saii cavităţi chistice căptuşite de ce- 
lule întocmai analoge cu cele epiteliale, formând epiteliomul 
tipie. Dar mai târzii, proliferaţiunea împingendu-se prea departe, 
celulele nu pot atinge complecta lor desvoltare; de aci unele 
vor remâne în stare embrionară, formând nisce celule epiteliale 
constituite de mari celule polimorte, anastomosate şi ramificate 
în diferite sensuri, luând aspectul alveolar şi clasic al canceru- 
lui, dar cari în realitate nu sunt de cât un epiteliom metatific. 

Acestă teorie este susținută şi de Lancereaux, care numeşte 
cancerul un epifelioi alveolar. De alt-fel am arătat deja că şi 
Cornil, bazat pe fenomenele de Kariokineză, nu e mai puţin a- 
părătorul originei epiteliale a cancerului. 

Astă-zi deci este hine stabilit că, cancerul nu are nimic de spe- 
cifie întrânsul şi nu se deoseheşce de caneroid sai epiteliom prin 
nici un caracter absolut şi definit. Cu tâte acestea studiul a- 
cestor tumori încă este separat, atât istologiceşte cât şi clini- 
ceşte, pentru care cuvânt vom da şi noi o descriere aparte. 

1) Epiteliomul propriu zis. 

Se observă în tâte regiunile provezute cu celule epiteliale. 
De re-ce există în starea normală un epitelii stratificat pa- 

vimentos şi un alt epiteliii cu un singur strat de celule cilin- 
drice, vom avea două clase principale de aceste tumori: Hpi- 
telioiii puroi menlos și cilindric 

Epiteliomul pavimentos stratificat, se găsește pe tâtă supra- 
faţa pielei şi a mucâsslor, de la gură până la anus, precum 
şi pe cele alte organe splachnice. 

Virchow susţine chiar un epiteliom primitiv al 6selor, 
Unii însă le consideră ca secundare sati prin inclusiunea res”
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turilor epiteliale din timpul vieței embrionare, în urma căreia 

sar desvolta tumorile epiteliale ale maxilarelor etc. 
Aceste epitelisme conţin dou specii: întruna celulele suferă 

o evoluţiune în totul asemenea cu a epidermului, iar în alta e- 

voluţiunea cornată lipseşte. 

Primele se numesc epitelionee pavinentose lobulule, secundele 
tubulate. 

a) Epiteliomuul puvinentos lobulul este caracterisat prin acesta, 
că întrinsul găsim absolut tote elementele normale din piele, 

însă dispuse în mod invers, adică: stratul cornat, în loc să fie 

la periferie, este pus la centru, iar stratul lui Malpigni se gă- 
sesce la periferie în loc de a fi înăuntru ca în pielea normală. 

De aceia, pe o secțiune de epiteliom pavimentos lobulat vom 

găsi mai întâiu un ţesut conjunctiv, şi în urmă, mergând de la 

periferie la centru, dăm de corpul mucos al lui Malpigni cu ele- 
mentele sale, adică celule cilindrice, dentelate, stratul granulos şi în: 

fine stratul cornat, care la centru ia o disposițiune concentrică, 

ca foile de ceapă, formând ceia-ce deja Lehert a numit slob 

epidlevinic, constituind caracteristica epiteliomului pavimentos 
lobulat, precum arată (fig. 13) luată din Cornil şi Ranvier. 

Acest glob epidermic este resul- 

tatul keratinizaţiunei celulelor din 

stratul granulos, grație presenţei 

eleidinei, ca şi în starea normală. 

Când acâstă substanță elei- 

dină lipsesce, atunci globul e- 

pidermic, în loc de a îi kerati- 

nizat devine coloid, mâle, for- 
mând o varietate de epileliom 
uiucos. Alte dăți, stroma con- 

junctivă ce le servă de suport, 
ia un caracter cu totul embrio- 

nar, producând vegetaţii în tu- 

moră, saii vilosităţi, de unde nu- 

mele de epitelioma milos. 
Sunt în fine forme mixte, a- 

dică epiteliom mucos cu un cen- 

  

Secţiunea unui lobul de epitelion | , , a. . 
pavimentos lobulat.—Mârime de 230 TU mole în lobul, şi înconjurat 
diametre. de celule cornate. In fine Cornil
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şi Renvier, descriit o altă varietate de epiteliom perlat carac- 
„terisat prin aceia, că tâte celulele ai devenit cornate. A fost cu- 
noscut deja de Cruveiihier, iar de Miiller sub numele de chc- 
lestoatome, din causa aspectului lucitor ce presintă ca şi cho- 
lesterina, aspect datorit însă dupe Cornil lamelor epidermice 
uscate. 

Iexamenul microscopic al acestei varietăți a arătat, că dinsa 
e identică cu epiteliomul lobulat, cu acestă deosebire însă că 
în loc de acele straturi de celule cilindrice şi poliedrice aflate 
în epiteliomul lobulat ordinar, nu există de cât un singur strat 
de celule turtite, ai căror nuclei sunt atrofiați, dând acel aspect 
lucitor de mărgăritare saii perle. 

Acestă formă este cea mai benignă, căci dinsa nu recidivâză 
nici o dată, pentru care unii autori o şi scâte din clasa tumo- 
relor maligne. 

)) Epiteliom pavimnentos tubulat. — Se caracterisă prin a- 
cesta ca stroma sai țesutul conjunctivo-fibros, formeză nişte ca- 

vități in formă de tubi plini cu ce- 
lule pavimentâse sudate şi anasto- 
mosate unele cu altele, dar fără să 
sufere evoluțiunea epidermică. Fig. 14 
luată din Cornil şi Ranvier arată un 
model de acest gen de epiteliom. 

Faptul sudărei celulelor în acestă 
varietate, constitue dupe Cornil unul 
din semnele principale, dupe cari un 
epiteliom tubulat se deosibeşte de 

un cancer (mai ales în mamele), ast- 

fel că celulele nefiind sudate între 

ele spre a forma mese saii cilindrii, 

le putem isola prin mijlocul raclajului. 

In acestă clasă de epiteliome tu- 

bulate intră de sigur, zice Cornil, a- 
REL cele tumori descrise de Billroth sub 

a Sooiiune, tăcută lt op numele de cilindrome ; de Robin de 
cilindrii epiteliali tăiaţi oblic; tumori hetferadenice iar de Broca de 
B stroma fihrâsă, policaulenonie. 

Se descrie incă un epitelioii caleificat, ce nu diferă de cel 
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tubulat, de cât că celulele sale se calcifică, iar țesutul con- 

junctiv suferă o adevărată osificație. Este incă cel mai benign 

dintre tâte tumorile. 

II. Epiteliom cilindric. 

Descoperit de Bidder, bine descris de Fârster şi Virchow, 
este caracterisat prin cavități mai mult saii mai puțin regulate 

şi căptuşite de una saii mai multe straturi de celule cilindrice. 
Stroma lor, formată din ţesut conjunctiv, pote să fie embrio- 

nară, mucâsă sai fibrâsă. Fig. 15 luată din Cornil şi Ranvier 

este un model de epiteliom cilindric. ' 

Dinsele se observă în tot traectul tubului digestiv precum şi 
în tâte cele-lalte organe ce posedă un țesut cilindric, ca ficat, 
ovar, fosele nasale, mamele, testicul etc. , 

Aceste epiteli6me aii pun- 
tul de plecare în glande, 

ce se lungesc și chiar se 
ramifică. 

Uneori, în mijlocul ci- 

lindrelor și lobulelor epi- 
teliale, există nisce corpi 

speciali refringenţi numiţi 

oviformi, constituind ciliui- 

dromele. Alte dăți găsim 
o tramă conjunetivă adultă, 

și embrionară; iar ca ce- 

lule, unele sunt epiteliale, 

fie sub tormă lobulată or 

Se i tubulată, precum şi cilin- 
Secţiunea unui epiteliom cu celule ci- x pi pe 

lindrice. « tub tăiat prin mijloc imvâlit de drică, constituind epitelio- 
epitelii c şi in centrul câruia se văd ce- mul polimorf al lui Mal- 
lule cilindrice libere şi isolate. 3 tub tăiat herbe 
in lungime. a 

In general epitelimele 
cilindrice n'a tendință de a copleşi țesuturile vecine; ele sunt 
deci mai tot-dauna benigne. 

Epitelimele de rezortul chirurgiei sunt mai ales cele stratifi- 
cat, apărând pe piele şi mucâsele accesibile. 
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Din puntul de vedere clinic, aceste tumori ne oferă trei tipuri 
sau forme: fuberdsă, ulcerosă și vegetantă, după cum neoplasmul 
începe printro uş6ră escoriaţiune superficială ŞI prin urmare 
ne-atacând la început de cât stratul superficial al pielei saii 
mucâsei, or printrun nodul, la început mic însă de o con- 
sistență tare situat în grosimea sau partea profundă a pielei 
or a mucâsei, saii în fine printrun neg saii mai hine zis o 
mică fungositate. Prin sediul ei, acestă formă de epiteliom ne 
arată că incepe d'adreptul din părţile profunde ale elementelor 
organului afectat. 
Formă ulcerâsă pote să ia diferite aspecte cu tendințe de 

a se lăți în suprafață saii adâncimi, or a presenta nisce ri- 
dicături papilomatâse, din cari va resulta tot atâtea sub-va- 
rietăți de epiteliom serpiginos, fagedenic, saii tenehrant, or 

„vegetant. 
Dar une-ori epiteliomul începe printrun fel de neg, formând 

varietatea verucâsă după cum am arătat. 
Cealaltă formă tuberâsă sau nodulară pâte să fie și dinsa 

cireonserită sai difusă. Ambele nu întârziază a lua caracte- 
rul ulcerativ. Şi întrun cas şi în altul forma tuberâsă e 
mult mai malignă ca cea ulcerâsă, prin faptul trimiterei în 
părțile vecine de cordâne tari ce nu întârzie a copleşi gan- 
glionii vecini. 

Dar or care ar fi forma, malignitatea epiteliânelor constă în 
modul evolutitiv al celuielor sale. Ast-fel, cu cât celulele vor re- 
mâne în stare adultă, cu atât neoplasmul va fi mai staționar; 
din contra, păstrându-şi caracterul tânăr, dinsele vor avea o 
tendință continuă în progresiune, copleșind mușchi, tendâne, 
nervi, 6se şi deşchideri de cavităţi naturale. 

Graţie acestei tendințe copleşitâre şi nefastă, ne esplicăm du- 
rerile atroce de cari sufere bolnavii, prin faptul distrugerei trun- 
chiurilor nervâse, precum și cazuri de emoragii une-ori mortale, 
prin aceia a perforărei unor vase importante. 

Infecţiunea organismului pâte să încâpă prin ganglioni, în urma 
transportului virusului prin vasele limfatice, ganglioni, cari la 
început se prinde numai unul, iar mai târzii un număr mai con- 
siderabil, uniţi fiind toți prin cordâne rigide, de trunchiuri lim- 
fatice, formând la un loc o masă tare şi imobilă, un adev&rat 
plastron. 

DO
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Alte dăți infecțiunea se face prin mijlocul venelor, când epi- 
teliomul, prin compresiunea, ce exercită, precum şi prin acţiunea 
sea distructivă, perforeză întrun punt vasul, în lumina căruia 
un mugur făcând proeminenţă, acesta pâte să fie deslipit de 
curentul sanguin, să fie întrodus în torentul circulator iar de aci 
în circulaţia generală; şi ast-fel sub formă de embolie, se ob- 

ținem grefarea neoplasmului în diferite organe splahnice. 

Vedem dar că prognosticul este din cele mai defavorahile, 
cu atât mai mult cu cât însuşi adenâmele, cari sunt considerate 
ca cele mai benigne, se pot transforma în epitelime. 

De aceia intervențiunea chirurgicală trebue să se facă de tim- 
puriii, pentru a preveni ori-ce recidivă, care fie zis în trâcăt, 

mai tot Wauna e inevitabilă. Sar părea însă că la bătrâni, pote 

probabil din causa schimbărilor vitale lente, epitelimele, mai 

ales ale feței, buzei, aripei nasului ete., rămân fârte mult timp 
staționare. Se observă în adevăr casuri de o durată de 20 şi 
mai bine de ani. 

Aceste tumori numite de cei vechii nolli ine tangere, ar putea 
la rigore să nu fie atinse, afară numai în casuri escepționale, şi 

când ablațiunea, se pâte face în totalitate; căci în casul contrarii, 

provocăm o desvoltare mult mai repede de cât dacă am fi lă- 
sat reul neatins. 

In fine, chestiunea tratamentului epitelionului ca şi a ori căror 
tumori, stă în legătură cu principiile chirurgului, adică după cum 

admite ideia localistă sai constituţionalistă. 

Noi susţinem că tumorile la început sunt afecţiuni pur locale, 

şi deci, cu cât vor fi extiopate mai de timpurii, cu atât vom 
preveni infecțiunea secundară.



DESPRE CANGERE 

Din cele arătate, repetăm că prin cancer înțelegem difusiunea, 

în ţesuturi a elementelor epiteliale ipertrofiate sub formă de 
muguri. 

Cancerul deci este un epiteliom difus, saii dupe cum îl nu- 
meşte Lancereaux şi Robin: epitelioi. alveolar. 

Ia opiniunea d-lui prof. Babeş asupra acestei tumori: Car- 

cinomul este o tumoră esențialmente arhiblastică, la structura 

căria participă, pe lângă proliferarea țesutului conjunctiv, for- 

mațiuni atipice, cari resultă din creşterea în profunzime a epi- 
teliului ce părăseşte limitele țesutului epitelial sau glandular, ŞI 

face ast-fel invasiune în sistemul limfatic. 

Forma, alveoloră, de ochiuri largi şi de diferite dimensiuni 
născute în țesutul conjunctiv şi în cari ar exista celule închise, 

nu mai constitue caracterul fundamental al cancerului precum 

se susținea până acum. Astăzi acâstă stromă alveolară, nu este 

nici suficientă nici necesară; aşa că presenţa saii absența sea 

nu constitue un semn sigur, ci numai infiltrațiunea elementelor 
epiteliale, fără să fie separate de părțile vecine printr'o capsulă 
sati barieră definită. 

Ast-fel fiind, întrâga clasă de epiteliome, fie ele stratificate 

ori cilindrice, de îndată ce copleşesc într'o întindere mai mare 
un organ înfiltrându-se în țesuturile vecine, ne vor da tot atâtea 
specii şi varietăți, cari vor constitui cancerul. 

Acesta însă nu va să zică a nu da nici o importanță dispo- 
sițiunei alveolare a țesutului conjunctiv, căci dinsa încă şi azi 
constitue unul din cele mai principale semne caracteristice can- 
cerate, mai ales când găsim reunite şi cele alte elemente de e- 
voluție epitelială.



  

Stroma unui cancer din care s'a scos ce- 
lulele cu o pensulă. 

  

Fig. 7, 

Celule de suc carcinoma- 
tos. aj celule în rachetă ; d) 
celule sferice ; <j celule pris- 
matice ; d) celule în ius; 
2) celulă strangulată, in formă 
de sabie; 7, 7) celule în de- 
generescență mucâsă. 
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Fig. 16 ce se găseşte 
reprodusă în toți autorii, 

ne arată un tip clasic de 
stromă alveolară a unui 

cancer. 
Cancerul tăiat cu bis- 

turiul ne oferă o consis- 
tență, mâle saii tare dupe 

varietăți, precum și un 

lichid de o culâre mur- 

dară, de un aspect lac- 

tescent, care examinat la 
microscop ne arată pre- 
sența unor celule de tor- 

me şi mărimi forte va- 
riate. Unele din aceste celule sunt 
rotunde, ovale, poliedrice, în formă 
de rachetă, constituind polimorfismul 

celulelor cancerâse a, celor vechi, saii 

epiteliâme metatipice ale lui Malassez. 

In fig. 17 luată din Cornil şi Ran- 
vier se represintă un model de celule 
polimorfe constituind sucul canceros. 

Aceste celule posedă nuclei şi nu- 

cleoli; iar multiplicarea lor se face prin 

Kariokineză fapt cu totul important 

prohând încă o dată origina epite- 

lială a cancerului, ceia ce deja am a- 
rătat. Deci microscopiceşce, pentru a 
se forma ui cancer ne trebue: ca 
celulele să -devie mai mari (ipertro- 
fie] să se multiciple, (ipergenesă ] şi 
în fine să fie de diferite tipuri /poli- 
morfisni ]. Aceste celule nu sunt u- 
nite unele cu altele, aşa că pe o 

preparațiune microscopică făcută prin 

secțiune, putem forte uşor cu o pen- 

sulă să ridicăm tâte aceste grămezi 

celulare şi să ne rămâe ast-fel alveo-
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lele cu totul g6le precum arată fig. 16. Malienitatea acestor 
tumori constă în formațiunea de noui vase capilare în sînul lor, 
şi mai ales din existența limfaticilor cari se pun în contact direct 
cu alveolele cancerâse. | 

Și pentru a se explica faptele ce clinica zilnic ne oferă, că 
în cancer în mod constant şi fârte repede ganglionii limfatici 
tot-V'a-una sunt prinşi, Cornil a arătat că acâsta provine din 
comunicarea directă a vaselor limfatice, ce se deschid în plin 
canal cu alveolele carcinomului. Experienţa se practică în modul 
următor: daca facem o înţepătură întro alveolă cu siringa lui 
Pravaz conținend albastru de Prusia, vedem că masa de injec- 
iune umple mai întâi tâte alveolele, desemnând o regiune mai 
mult sai mai puţin întinsă a sistemului cavernos ce dinsele for- 
m6ză ; că acâstă injecţiune intră în vasele limfatice ȘI iese apoi 
în niv 'elul suprafeței de secţiune făcută de chirurg. 

Diferite specii și varietăţi de cancer 

Două sunt speciile principale ce ne oferă cancerul, şi acestea 
după cum predomină elementul epitelial sai conjunctiv. 

In casul întâi, tumora va avea o consistență mâle, friabilă, 
semănând cu substanța cerebrală ramolită, pentru care fu numită 
de La&nnec, encefaloid, iar de Cornil cancer medular. 

Spaţiurile saii alveolele conjunctive sunt forte subțiri şi une- 
ori așa de largi în cât se pot vedea cu ochiul liber. Din causa 
stromei puţin resistentă, se observă fârte des în aceste tumori 
emoragii intersticiale, de unde aspect variat al suprafeței de sec- 
țiune: cenuşiit, roşu, galben, brun după modificaţiunile suferite 
de sânge. Aceste tumori de şi cresc repede, se generalizez însă 
mult mai cu grei. Ca varietăţi în acest cancer avem după 
Cornil: 

I) Cancer ence[ulvid pultaceii caracterisându-se prin o ex- 
tremă moliciune, areole enorm voluminâse, lăsând să iasă prin 
presiune un suc gros şi abondent. 

Il) Cancer encefaloid erectil sui, einatod în care vasele san- 
guine forte numerdse şi desvoltate, presintă dilatațiuni monili- 
forme, cari desvoltându- -se şi făcând proeminenţă în alveole pro-.
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duc muguri pe păreții lor precum şi extravasate sanguine prin 
ruperea păreţilor ce sunt forte fragil. 

Când celulele din alveole se umple de picături gresse, avem 
cancer lipomatos. 

Cât pentru cancerul rielauic, varietatea acâsta se observă 
mai rar ca în sarcom; cânu există, se caracterisă prin aceia că 
celulele conținute in alveole posedă în interiorul lor granula- 
țiuni melanics, putând chiar şi însuşi alveolele să fie infiltrate. 

lu fine o ultimă varietate ar fi cancerul vilos caracterisat 
prin desvoltarea unor muguri cărnoşi forte exurherenţi ce se de- 
pun pe suprafața cancerelor de or ce varietate ar fi, însă ajunşi 
în stare de ulcerație. 

O varietate mult mai imvortantă însă o găsim în cancerul 
coloud, caracterisat prin consistenţa mâle, gelatiniformă şi o struc- 
tură multiloculară. 

In acâstă varietate, lo- 

jele sai ochiurile conjunc- 
tive, une-ori sunt enorm de 

mari, iar alte dăţi excesiv 
de mici, dar tot-Pauna pline 

cu o substanță viscosă, trans- 

parentă, gelatinâsă şi diflu- 
enlă. 

Forma acâsta se întâl- 
neşte mai des in abdomen: 
stomac, intestin, rect şi chiar 
în mamele. 

Cancerul coloid pare a fi 

cel mai benign din tâte va. 

rictățile acestui neoplasm, 
căci are un mers mai lent, 

recidivâză mai rar şi se în- 

soțeşte de infecţiune gan- 

glionară forte târziu. Dăm 

aci un model de cancer co- 
Lig. 15, loid luat din Butlin şi re- 

Cancor coloid, presentat în fig. 18. 
A doua specie principală, de cancer este ecncerui fibros, du: 

sai schiros numit astfel din causa predominenţei țesutului con- 

  
n 
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juctiv care ipertrofiindu-se se transformă întrun adevrat țesut 
fibros de unde și acea consistență tare, lemn6să, făcându-l să 
scârție când e tăiat cu scalpelul. 

Tipul unui cancer din care pot decurge cele alte varietăți îl 
avem în fig. 19 luată din Cornil şi Ranvier. 

  
Fig. 19. 

Cancer schiros provă&zut de fâşii conjunctive librâse, printre curi se văd celule epiteliale umplând intersticiile şi alveolele formate. 

Aceste tumori sunt fârte puțin vasculare, tocmai din causa 
acestui țesut fibros ce tinde a sufoca elementele ce'l înconjră 
Şi în consecință şi vasele. 

Une ori celulele din alveole intră în degenerescența gresâsă, 
și ast-fel distinse pot străbate în limfatice Şi să producă infec- 
țiunea. Dar în acelaș timp se pote întâmpla ca țesutul conjuc- 
tivo-fibros să se retracte din ce în ce mai mult, să sufoce al- 
veolele şi să ne dea astfel o altă varietate fârte importantă, 
numită schir atrofic, hine studiat de Valpeau mai ales în can- 
cerul mamelei, şi unde b6la ni se oferă sub aspectul unui nodul 
mic şi de o tărie lemnosă. lar când acest cancer atrofic se în-
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tinde pe o suprafață mai întinsă, atunci avem altă varietate nu- 
mită schi» în plastroi sau cuirasă. Şi una și alta insă, de şi 
în aparență ar avea aerul forte benign prin mersul lor lent, 
totuși infecțiunea ganglionară merge progresând chiar când 
ni se pare că tumora primitivă r&mâne staţionară, saii cu ten- 
dinţă a dispare. 

Modul de progresiune al cancerului și 
caracterile sale clinice 

Ca şi or ce tumoră malignă, acest neoplasm are tendință a 
progresa. 

I) grație multiplicațiunei celulelor sale, şi acesta prin fenome- 
nul ce am arătat de Hariolineză sai citodiereză desorientată. 

II) prin creşterea şi desroltarea tutulor celor alte elemente 
ce intră în constituția sea, precum şi: prin copleşirea țesu- 
turilor vecine în urma prelungirilor epiteliale ce aceste tu- 
mori trimit în tâte direcţiunile. De aci resultă formațiuni de 
mici noduli secundari împregiurul tumorei sai la Gre-care dis- 
tanță, de dinsa, constituind tot atâtea noui colonii, tot atâtea 
noui tumori ce vor creşte ca şi tumora mamă, cu cate se vor 
reuni or vor duce o viaţă separată. Fenomenul acesta pântă 
numele de extensiune discontinuă. 

lixtensiunea se numeşte continuă când nu există nici un 
spații cu aparență sănătosă între tumora primitivă şi alta, secun- 
dară. În acest cas, tumora se prelungeşte sub formă de masă nein- 
treruptă la distanţe une ori colosale, având aspectul unui plastron. 
Forma continuă, însă relativ e mai puţin gravă ca cea discontinuă 

şi acesta lesne se înțelege fără a mai avea trebuință de nici o expli- 
care. Dar acâstă extensiune nu este fără limită, căci adesea 
celulele cancerâse dar mai ales fâşiile țesutului conjunctiv, în loe 
de a r&mâne în stare embrionară, se organiz6ză întrun ţesut 
fibros analog cu țesutul cicatriţial şi deci cu aceiaşi proprietate 
de retractilitate. Şi când acest fenomen se produce în faţa pro- 
fundă a dermului, retracţiunea fâşiilor fibrâse produce o re- 
tracţiune și aderență a pielei în lăuntru, dând aspectul de câjă 
de portocală, ce şi chiar azi este un semn patagnomonic al can- 
cerului, semn stabilit deja de Velpeau. 

III) Cancerul progreseză încă prin mijlocul vaseloy lim fatice,
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cari după cum am vezut sunt în comtnicaţiune directă cu alveo- 
lele. De aci semne de limfangite cronice sub formă de trun- 
chiuri, ce plâcă de la tumori până la ganglionii vecini, ei însuşi 
prinşi şi indurați. 

Dar alte dăţi, graţie lipsei de ori-ce coeziune între celule, a- 
cestea pot străbate direct în interiorul unui vas limfatic, iar de aci 
sub formă de embolie cancerâsă, să mârgă pănă la ganglioni pe 
cari să'i infecteze fără cu tote acestea să existe vre-o urmă de 
limfangită intre ganglioni şi tumoră. 

Propagaţiunea cancerului prin limfatice: e cea mai comună, şi 
de aceia nu lipsesce nici odată, așa că lipsa indurațiunei gan- 
glionare implică benignitatea tumorei. 

IV) Propagaţiunea prin artere se face malta maj rar, de 6re-ce 
copleşirea păreților arteriali de neoplasme şi strebaterea lor în to- 
rentul circulator nu se pote efectua cu înlesnire. S'a constatat că pe- 
reții arteriali, sufere mai des procesul degenerescenței şi in special 
cel scleros, în urma. căruia fibrele conjunctive inlocuind tâte e- 
lementele din tunica medie şi esternă, produc micşorarea cali- 
hrului vasului, saii dai nascere cel mult la o trombosă nespecifică. 

Vasele capilare desvoltându-se în mare număr întrun cancer, 
și având păreți forte subțiri pot fi distruse de neoplasm, putând 
strebate în interiorul lor celulele cancerâse. 

V) Dar infecţiunea saii progresiunea cancerului prin vene este 
mult mai uşoră ca în artere și copilare, căci mugurii carcino- 
matoşi, pot copleși şi perfora pereţii venoși. Şi ca probă de 
strabarea acestor elemente neoplasice în vene, avem obser- 
vațiunile lui Andral, Gavarret şi Cruveilhier, cari ai găsit în 
venele unui ândivid mort de cancer, corpi fibrinoşi conţi- 
nând elemente celulare provenite din tumoră. Acker a pu- 

blicat mai multe observațiuni analsge. Heurtaux a v&zut în- 

iro preparaţiune de sânge obținută prin înțepătura degetului 

unui bolnav atins de cancer melanic, o celulă caracteristică a a- 

cestei afecțiuni. 

Aceste elemente deci, pot să emigreze printrun mecanism 

embolic, ceia-ce de sigur esplică modul lor de penetraţiune in vase. 

Dar deja Broca atrăsese atențiunea asupra acestui fapt, ară- 
tând că unele tumori pot perfora pereţii vaselor, formând în lu- 

mina lor filamente, din cari deslipindu-se mici porţiuni pot juca. 
rolul de emboli.
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Dar cum se produce acâstă formaţiune secundară in urma e- 
migrărei elementului primitiv din tumoră ? 

După unii, fenomenul ar proveni în urma unei simple iritaţiuni 
locale, provocată de elementul emigrat într'un teritorii virgin; 
iar după alţii, prin proprietatea vitală a acestor elemente, cari 
fiind parasiți se grefează, sau mai bine zis fac corp cu elemen- 
tul copleşit, pe carel distruge. 

In acest cas, infecțiunea este forte periculâsă, de 6re-ce pro- 
dusul neoplasic, fie că străbate prin mijlocul inflamațiunei pereți- 
lor venoşi, sait a perforațiunei şi distrugerei lor, o dată însă intrat 
în aceste vase, este repede dus în torentul circulator, şi intrând 
prin cordul drept str&bate în plămâni, iar de acolo trece în cor- 
dul stâng şi de aci se răspândește în întregul organism sub 
formă de embolie, dându-ne cancere în diferite organe splachnice, 
prin grefare directă. De aci cancere secundare, cari fie zis în 
trecăt, aii o predilecție a se stabili mult mai des în ficat de cât 
în plămâni. 

Prin urmare, infecțiunea sai progresiunea în vene, întrece pe cea 
produsă pe căile limfatice, din causă că agentul morhid, nu numai 
că se opresce în diferitele etage ganglionare, dar pentru a stră- 
hate în sânge, trehue mai întâi treptat să percurgă căile cu- 
noscute ale canalului toracic sau marea venă limfatică, şi în urmă 
apoi să intre în sistemul venos. 

Dar tocmai acâsta constitue singura graţie ce cancerul oferă 
bolnavului. În adevăr, daca, infecţiunea organismului s'ar face tot 
atât de repede prin limfatice precum se produce de uşor, atunci 
nu ar mai fi absolut nimic de făcut, căci or ce intervenție ar 
fi de prisos, Şi numai conduşi de acest fapt fisiologic, extir- 
pările precoce a tumorilor precum şi a ganglionilor, daca nu 
tot dauna, cel puţin însă de multe ori prin ele scăpăm viața 
bolnavului; şi acâsta numai prin bariera ce stabilim între orga- 
nism Şi limfatice, ridicând ganglionii. 

Caracterele clinice generale ale cancerului sar putea resuma în 
câte-va cuvinte, studiul lor trebuind a se face mai cu profit la 
fie care regiune în parte. 

Vom avea deci: întâiii, uă tumoră în general tare, râu limi- 
tată şi presentând făşii sub formă de cordâne tari trimise în 
diferite direcții; acâsta le-a şi causat numele de cancer, din a- 
semănarea, ce ar avea aceste prelungiri cu picidrele unui rac.
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Al doilea, pierderea elasticităței pielei şi aderenţa sea de tu- 
moră, care, graţie acelor tracturi fibrâse ce plecă de la fața 
profundă a, dermului, produce asupra pielei uşore ridicături şi 
afundături, asemănându-o cu o cojă de portocală (peau Vorange). 

AL treilea, desvoltare mare de vene la suprafața pielei, pre- 
cum Şi presența unui edem, care e resultatul procesului scleros 
a neoplasmului, ce aduce un obstacol în circulațiunea vensă. 

AL patrulea, un mers relativ repede, însoţindu-se de timpurii 
de prinderea ganglionilor corespondenți. 

Trebue însă a nota, că în unele casuri, cancere autentice pre- 
cum de esemplu ale mamelei, ai r&mas staționare în timp de 
12 şi chiar 20 de ani, fără a produce nici o desordine (Butlin) 
pe când alte ori, mersul ia un caracter adevărat fulgerător. Ast- 
fel Malherbe în enciclopedie, cit&ză casul unei tinere femei, care 
in urma alăptărei fu coprinsă de un cancer encefaloid al ma- 
melei, ce a provocat mârtea, în timp de 6 săptămâni. 

AL cincilea, distrugerea tegumentelor şi a diferitelor țesuturi, 
care nu e resultatul unei simple compresiuni precum se observă, 
în tumorile benigne de un volum mare, ci distrugere provocată 
prin copleșirea elementelor din însuși neoplasmul. 

In fine, din aceste distrugeri va resulta o ulcerațiune având 
mai adesea un caracter fongos, lesne sângerând şi cu mărginile 
resfrânte în afară. Din acâstă ulceraţie se scurge o materie mur- 
dară, fetidă, saii guinolentă — ichoz canceros. 

De și la început şi mai ales în unele regiuni ca mamela și 
colul uterului, tumorile cancerâse nu dau loc la nici un feno- 
men dureros, mai târzii! însă, tubii nervoşi fiind copleșiți, du- 
rerile devin violente, iar une-ori insuportabile. Aceste dureri în 
peri6da ulcerativă se exagerâză şi mai mult, prin trecerea dife- 
ritelor lichide, — dacă cancerul se află așezat pe buze, gură, 
anus etc. 

Dar cu cât l6la înaintâză, cu atât organismul începe a suferi : 
volnavul slăbește în mod progresiv, forțele se micşoreză, mo- 
ralul e profund atins, iar infecţiunea urmându-şi mersul, tegu- 
mentele iai o coloraţiune specială numită qalbeniă de paiti 
(feuille morte) provenită fie din emoragii fie din conruperea 
sângelui. 

Tote organrle încep a intra în degenerescență, iar 6sele se 
ating de osteită rareflantă, putându-se rupe cu cea mai mare în-



lesnire dându-ne fracturile spontanate, pentru a căror producere 

este destul o simplă mişcare făcută de bolnav în pat, spre 

a-şi rupe o mână or picior etc. 
Ipertrofiile ganglionare, prin compresiunea lor saii chiar prin 

acțiunea directă a neoplasmului asupra unor vene de calibru 

mare, pot produce staze sanguine, or trombose, cari atingând 

venele iliace saii fenorale, produc ceia-ce Trousseau a numit 

Hegmaţia alba dolens. (vezi vol. 1) 
Ca resultat final al progresiunei acestor tumori, avem con- 

sumțiunea şi mortea mai mult sau mai puţin repede a bolna- 

vului, venită fie în urma extensiunei râului, a cahexiei sai ge- 

neralisărei cancerului, saii în urma unei bâle intercurente, con- 

tra, căreia individul slăbit neputând lupta, se sfârşeşte mai cu- 

rând de cât ne-am aştepta. In special pneumonia este care a- 

duce terminațiunea fatală. 
Durata e variabilă, căci une-ori, cancerul r&spândindu-se cu 

multă furâre şi copleşind de o dată mai multe organe esențiale, 

formând ceia-ce se numeşte carcinosa, acută, produce mortea 

în câte-va, s&ptămâni sai luni. (Prin carcinosă iiiliavă, se înţelege 
diseminațiunea cancerului la suprafața serâselor sub formă de 

noduli mici ca bobul de mei): Alte dăți mersul e mai lent, pu- 

tând dura 1—2—3 saii mai mulți ani, ca de exemplu la bătrâni, în 

cancerele atrofice etc., pe când la tineri, la femeile gravide şi 

în cancerele ecefaloide, durata nu e mai mare ca l0—I12 luni. 

DIAGNOSTICUL clinic în general e torte uşor, mai ales după 

câte-va luni de la aparițiune. 
Este adevărat că la început, cancerul sar putea lua drept o 

tumoră henignă; sar putea presupune o gomă sifilitică or tu- 

bercul6să; dar antecedentele ca şi caracterele locale observate 

cu atențiune, nu vor întârzia a ne risipi or-ce indoială. 
Vom fi fârte reservaţi în acâstă privință; şi afară de casuri 

cu totul escepționale, e mult mai profitabil a conchide la o tu- 

moră malignă de cât la or-ce alt-ceva, înlesnindu-se ast-fel calea 

a interveni mai repede, ceia-ce va fi numai în folosul bol- 
navului. 

Pentru unele casuri cu totul speciale, şi mai cu deosebire 
pentru tumorile aflate în interior, ca ahdomen ori viscere, sa 

căutat ca, pe lângă cele-Palte caractere clinice, să se recurgă şi
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la următorele investigațiuni, procurate prin examenul sângelui 
şi analisa udului. 

Era în adevăr forte natural ca în fața unei asemenea bâle cu 
un resunet asupra întregului organism, să se cerceteze modifi- 
cațiunile aduse în sânge saii urină. 

Ast-fel Lucke ar fi găsit în sângele canceroşilor. nisce mici 
celule fusiforme. Alţi autori, dar mai ales Hayem a constatat o 
crescere forte mare a globulelor albe la canceroşi. In adevăr, pe 
când în starea normală ştim că pe un milimetru cub avem cinci 
miline de globule albe, Hayem a găsit la I4 bolnavi atinşi 
de skir al sânului şi alte tumori encefaloide, numărul globule- 
lor alhe crescute de la șese mii la 11400. 

Pe de altă parte, Quinquaud a arătat influența cancerului a- 
supra bogăției sângelui în emoglobină. 

Ast-fel la 1000 grame de sânge în stare normală se găsesce 
125 grame de emoglobină; dar acâstă cifră la canceroşi scade 
până la 25 grame. Prin urmare, resultatul cancerului asupra sân- 
gelui, ar fi determinarea unei leucocitose şi a unei clorose fârte 
manifestă. 

Insă aceste constatări nu ai o putere diagnostică abso:ută, 
de 6re-ce se pot observa şi în alte circomstanţe cu totul streine 
de cancer, precum în inflamațiuni cronice, supuraţiuni întinse, 
emoragii, intoxicații palustre etc., pentru care cuvint trebue să 
fim cu circumspecțiune în afirmările nâstre. Presența lor însă, 
dacă nu ne arată sigur existența cancerului, este însă o mare 
presumțiune de o tumoră malignă. 

Un alt eriteriii este exam-nul urine'or. 
In 1884, Rommelaere din Bruxel împreună cu Thiriar, ai ară- 

tat prin mai multe observaţiuni, că la canceroşi există o Micşo- 
rare forte însemnată în escreţiunea urei, a materiilor fosfatice 
ca şi a clorurilor ete. Am avea deci o ipoazoturie şi ipotfasfa- 
turie. Sa stabilit dar, că în tesă generală și în afară deo 
alimentațiune prea azotâsă, dacă un bolnav în timp de 21 ore 
produce uree mai puţin ca 12 grame, ar fi un semn de ma- 
lignitate a tumorei; cifra normală variind între 25—35 grame 
pe zi. 

Alți autori însă între cari şi Kirmisson, aii arătat că acesta n'are 
nici o valâre, de Gre-ce în tumori fârte maligne, ca de exemplu 
cancerul stomacului şi ficatului, s'aii găsit 32—40 grame de uree
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în timp de 24 ore, pe câtă vreme în alte tumori benigne, ca 

hist al ovarului, lipâme şi fribrâme, s'a găsit 8—10—13 grame. 

Lucas Championitre, a comunicat anul acesta (lulie) societăţei 

de chirurgie observaţiunile sale relativ la acestă chestiune, ară- 

tând că ridicarea, cantităței de uree, precum şi scăderea sea de- 

pinde de o mulțime de condițiuni; aşa, pe când durerea, aduce 

o scădere a urei, acelaș bolnav, pus în repaus şi la o dietă 

lactată, face să crescă cifra de uree; apoi, mai toţi operaţii în 
timp de câte-va zile determină o ridicare sensibilă a urei. 

După Reynier, fenomenul se atribue acţiunei chloroformului 

asupra funcțiunei ficatului, iar nu la absorpţiunea sângelui sait 
diferitelor lichide extravasate în timpul operaţiei, precum crede 
Championiere. Inlăturând deci tote causele de erdre, nu trebue 
să respingem aceste cercetări de scădere a urei, care de multe 
ori ne daii folose însemnate, mai ales în tumorile organelor 
splahnice. 

In ceia ce priveşte pronosticul, este chiar inutil a mai spune 

că mai tot-d'auna e fatal, or care ar fi specia saii varietatea de 

cancer. Singură intervențiunea precoce pâte da 6re-cari speranțe 
de scăpare. 

Durata bolei însă precum şi gravitatea, depinde de felul can- 

cerului. Forma encefaloidă este cea mai gravă şi pericol6să, atât 

prin repedea sa desvoltare, cât şi copleşirea ganglionilor, putând 

aduce mârtea chiar în câte-va săptămâni. Cancerul schiros cu 

varietățile - sale are un mers mult mai lent, putând dura chiar 

ani întregi. Resultatul final însă va fi iarăşi infecţiunea orgnis- 

mului, şi consecutiv distrugerea, sa. Daci iluziuni să nu avem câ- 
tuşi de puţin. 

Etiolosiagenerală şi tratamentul epiteliomelor 

Statisticele ati probat că etatea cea mai favorabilă este de la 

30—95 ani, formând maximum de predisposiţiune. 

Femeile sunt mai predispuse ca bărbaţii, având însă fie-care 

anumite regiuni pentru a fi atinse: la primele sunt mamelele, 
uterul, ovarele; iar la bărbați limba, buza inferidră, stomacul, 

rectul etc. lroditatea după cum am arătat esta admisă de toți 
şi în afară de ori ce discuţiune.
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Reamintim şi aci, că prin ereditate nu se înţelege transmi- 
siunea în natură a virusului precum ar fi pentru sifilis sai chiar 
tuberculosă, ci numai o predisposiţiune pentru neoplasme, care 
după unii există în diatesa artritică, lucru asupra căruia, am în- 
sistat în primul volum la capitolul diatese. 

Pe lângă acestea, odată predisposiţiunea admisă, putem primi 
tote causele ce pot aduce o debilitate a organismului, precum : 
întristări repetate, emoțiuni morale vii, precum și diferite iri- 
tațiuni cronice. 

După unii, alimentarea prea animalisată ar predispune la can- 
cer. Şi ca probă după Leblanc, ar fi că pisica şi câinele sunt 
mai espuse de cât oile, vacile, caii etc. Deci carnea şi sărătu- 
rile sunt mai vătămătâre de cât un regim vegetal. 

Cu tote acestea nu e nimic hotărât, observându-se casuri de 
cancer la, 6meni vegetariani, ba chiar şi la cai, la vaci etc- 

In ceia-ce priveşte influența raselor iarăşi nu e nimic hotărât, 
de şi unii susțin că rasa Indo-Germană e mai puţin expusă ca 
cea Latină şi Slavonă. 

Se susține insă că ori-ce schimbare adusă în situațiunea ŞI 
structura normală a unui organ, precum şi iritațiunile prelun- 
gite, predispun la cancer. Ast-fel rinichii mobili, ectopiile testi- 
culare etc., sunt mai predispuse la cancere 

Dar acesta vine în sprijinul teoriei lui Conheim, a inclusiu- 
nilor embrionare, căci acele celule rămase printre ţesuturi şi 
deci aflate întro stare de ectopie congenitală, formâză în a- 
celaşi timp o predisposiţie la cancer. 

lritațiunile sunt aşa de manifeste, în cât nui se mai discută 
influența. lor. 

Noi suntem convinşi că, aceste iritațiuni sunt suficiente fără 
a mai avea trehuință de nici o teorie. Deja Virchovw susţine că 
aceste tumori, sunt produsul iritaţiunilor şi traumatismelor des 
repetate. 

Și drept probă, ce observăm în clinică? că locurile sati 
punctele mai strimpte, sunt sediul de predilecție al cance- 
rului; ast-fel avem extremitatea inferidră a faringelui, părţile 
strimpte a esofagului, cardia, pilorul, cecul, orificiul anal etc. 

Prin tâte aceste strimtori, corpul iritant în trecerea sa Îi va 
exercita în mod continuă acţiunea, de unde o inflamație cro-
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nică, 0 ipergenesă a epiteliului şi în definitiv cancerul. Și cred 
că dacă la Gmenii din societatea înaltă, se observă mai des 
cancerul tubului digestiv, acesta ţine la alimentația mai exci- 
tantă, la brânzeturile fermentate, şi băuturile alcoolice tari de 
cari dinșii uzeză; pe când în clasa de jos, cancerul rectului e 
mai frecuent din causa constipaţiilor şi a lipsei de igienă. Dar 
cancerul buzelor şi al limbei, nu recunâște iarăşi desele irita- 
țiuni produse fie de tutun, alcool sai contusiunile cronice de- 
terminate de un dinte stricat? 

Cu acâstă ocasiune îmi permit a da, următârea, reflexiune ce 
tot-d'a-una am comunicato elevilor. 

Atențiunea mi-a fost atrasă asupra cancerului colului uterin 
pe care "lam observat forte des la femei tinere, la țărance, sai 
femei din popor, pe când aceiaşi b6lă e mai rară in clasa de 
sus. Socotesc că aci principalul rol îl jâcă îngrijirele igienice 
de cari femeile sărace nai nici o cunoştinţă. La dinsele, secre- 
țiunile vaginali, metritele, sunt cu totul neglijate şi lăsate în 
voia lor; dar aceste iritaţiuni cronice daii ca, resultat desvoltare 
de cancere fără ca ele să aibă nici o cunoscință, căci din ne- 

norocire, cancerul în acâstă regiune nu provâcă dureri; când 
dar se presintă medicului deja sunt în ultima periodă. Ceia 
ce aș dori, ar fi o statistică forte seri6să, pentru a se ve- 

dea daca la prostituate cancerul e mai frecuent de cât la cele 
alte femei. 

lFOrte rar mi sa întâmplat să îngrijesc o prostituată de a- 
cestă bolă, 

Cred dar, că desele spălături vaginale interesate, contribue 

mult la depărtarea secrețiunilor iritante, plus că multe din ele 

tot din interes profesional își fac injecţiuni cu piatră acră şi 

tanin cari în definitiv sunt substanțe antiseptice. Afară de a- 
câsta, prostituatele nu aii ruşine, să se arate medicului pentru 

cea mai ușdră scurgere, pe când multe alte femei sub pretextul 
că sunt ruşinâse, preferă a sta cu diferite scursori timp înde- 
lungat, din a căror iritaţie, încă o dată zic, resultă începutul 

cancerului. Dar cercetări ulteridre sunt necesare. 

Tot în rubrica iritaţiunelor intră bâlele cronice ale pielei; 
până şi însuşi Kistele sebacee, papilâmele şi negii pot de o 

potrivă să se termine prin cancer. Sau vâdut iarăşi fimose, ul- 
cere ale gambei, (vedi primul volum) fistule urinare, anale o-
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sose etc., degenerând în cancere, numai prin faptul iritațiunei 
cronice de care se însoțesc. 

Până și arsurile, plăgele contuse şi cicatricele ombilicale, nu 
sunt scutite de invasiunea acestui flagel. 

Am arătat deja că unii autori în cap cu Paget susțin opini- 
unea constituționalistă, iar alții pe cea localistă. 

Dar e chestiunea a se sci, care e procesul intim, adică pa- 
togenia saii mecanismul după care se produce acâstă prolifera- 
țiune epitelială desordonată, monstruosă şi copleşitâre până la 
generalisațiune, constituind cancerul ? 

Thierseh. susţinea că în starea normală există un fel de luptă 
între celulele epiteliale şi țesuturile subjacente, şi că echilibrul 
nu se menţine de cât graţie activităţei egale a celor două țesuturi, 
In bătrânețe, țesuturile sub epiteliale se slăbese ca vitalitate ; 
iar celulele epiteliale îşi conservă totă energia, şi astfel ne- 
găsind nici o resistență, intră în țesutul conjunctiv, unde începând 
a vegeta produce cancerul. 

Opiniunea acâstă însă nu este admisă și pare chiar prea 
singulară. | 

Teoria lui Conheim prin inclusiunele germenilor embrionari, 
de şi cea mai probabilă, este însă atacabilă mai ales prin fap- 
tele desvoltărei unui cancer pe o cicatrițe de arsură, unde ori-ce 
element celular este distrus. 

Astăzi tendința este a se așeza şi cancerul în grupul bolelor 
infecto-contagi6se, atribuindu-i-se aceleaşi proprietăţi ca şi tu- 
berculosei. Dar pentru acâsta se cere probe clinice, esperimen- 
tele și presenţa mierobului. 

Printre probele clinice se invocă de unii, faptul că epitelid- 
mele de multe ori ocupă regiuni espuse, şi deci mai proprii 
pentru a se pune în contact cu agentul infecțios. Dar tă alte 
fapte mult mai convingătâre: sunt observaţiuni a mai multor 
autori ca Tall, Langenbeck, Mac-Ewen cari aii arătat contracta. 
rea cancerului penisului la un bărbat având raporturi sexuale 
cu o femee, atinsă de cancer al uterului; alte dăți apariţiunea 
acestei bole sa făcut după un timp mai depărtat, unul din soți 
fiind bolnav. 

Vin apoi faptele de autocontagiune saii autoinoculaţiune, pre- 
cum desvoltarea unui cancer pe buza superidră în locul unde 
vine în contact cu tumora aflată pe buza inferidră; şi ce e mai
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curios, se citâză un cas de desvoltare a cancerului în locul punc- 
ționat pentru o ascită cancerâsă. 

Tote aceste fapte probeză o năâtură specifică a neoplasmului 
cu putere de inoculaţie saii de grefare. 

Probele experimentale sai făcut de Bilroth, O. Weber etc. 
ajungând la, resultate positive, în aceia că introducând în ţesu- 

turile sai cavitățile unui animal fragmente cancerâse, aii obţinut 

desvoltarea acestei bâle. Langenbeck a făcut și dinsul expe- 

rienţe, reuşind a transmite cancerul de la om la câine 

Anul acesta saii făcut academiei de științe din Paris nişte 

comunicări forte interesante din partea dr. Henry Moreau asu- 
pra inoculațiunilor de cancer, injectând ţesuturi de acestă tu- 
m6ră la mai mulţi şâreci albi, cu resultate din cele mai posi- 

tive. Mai mult încă, acest autor a constatat că şorecii eşiți din 

părinți inoculaţi, aii presentat tumori cancerse subcutanate, ce 

ati apărut fără nici o causă determinată apreciahilă. 

Conclusiunile acestui autor sunt 

1) Epiteliomul cilindric al şorecelui este transmisihil la ani- 

male de aceiași specie prin inoculație și ingestie. 
II) Ereditatea jocă un rol considerabil în desvoltarea şi evo- 

luţiunea acestor tumori. 

III) Traumatismele grăbesc şi favoriseză generalisațiunea lor; 

asemenea şi graviditatea şi naşterile. 
IV) Aceste tumori fabrică otrăvuri cari resorhite de organism 

produc determinaţiunea şi cahexia. 

V) Dinsele par că'şi perd din virulență cu cât evalusză. la a- 

nimale noui, dar tot-d'a-una de acsiaşi specie. 

VI) Pe cât timp aceste tumori nu sunt ulcerate, ele nu conțin 

microbi, (vezi Buletin Medical 12 Iulie 1893). 

In fine de la 1887 s'au făcut cercetări pentru descoperirea 

microbului. 
Mai cu s6mă Scheurlen a reuşit să isoleze, şi să cultive bac- 

teria cancerului sub forma unui corpuscul verzui, şi în urmă prin 

inocularea lichidului de cultură, să ohţie reproducerea neoplas- 

mului. Esperienţele făcute pe căţele în mamele, a produs o tu- 
moră unde Saii găsit prin microscop proliferaţiuni celulare şi 

spore. Un alt autor Domingos a mers încă şi mai departe, sus- 

ținend nu numai că a reprodus tumori, dar căa putut să con- 

fere chiar imunitatea la animale.
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Dar mai toți autorii ca Rappin, Schild, Frenke, Babeş ete. au 
găsit diferiți. microbi şi bacterii, fără însă a se stabili în mod 
definitiv natura parasitară a cancerului. Unii cred chiar, şi între 
aceştia e Rosenthal, că tâte aceste micro organisme sunt para- 
siți banali ce se află la suprafața, pielei, descrişi de Bizzozero 
sub numele de Bacillus epidermidis, și ca probă ar fi că nu- 
mai tumorile ulcerate posedă, aceşti pretinşi microbi, pe când 
cele profund situate sunt cu totul scutite. Pe de altă parte 
Senger, care făcând 350 de inoculaținni şi tâte cu resutat 
negativ, impută descoperitorilor de bacili, greşeli technice, sus- 
țin6nd şi dinsul presenţa unor microbi banali iar nici de cum 
specilici. Despre rolul coccidiilor am vorbit deja. 
TRATAMENTUL. — Nu trebue câtuși de puţin să ne amuzăm 

cu un tratament medical or-care ar fi el. Cel mult, în anumite 
casuri şi: organe ca limba, putem da ca încercare un tratament 
antisifilitie, fără însă a persista mult in el, dacă resultatele nu 
ne daii o satisfacțiune imediată. 

Tratamentul chirurgical deci, constând în ablațiune totală a 
tumorei, însoțită şi de estirparea ganglionilor corespondenți, chiar 
dacă i-am presupune sănătoși, este operaţiunea cea mai rațională. 

Trebue însă să ştim, că recidivele mai tot-da-una, vin după 
un timp mai mult sai mai puţin lung ; şi de aceia vom căuta 
ca imediat după operație să obţinem reunirea prin prima inten- 
ție, pe de o parte spre a evita întreținerea, unei iritațiuni ce 
ar grăbi recidiva, iar pe de alta a ridica moralul bolnavului, 
v&zându-se lipsit de ori-ce rană și crezându-se pe deplin sănă- 
tos. Noi care susţinem teoria localistă, recomandăm ahlațiunea 
imediat ce am constatat tumora, chiar când asupra ei nar e- 
xista nici o îndoială de natura sa benignă, fiind convinşi, că 
ori-ce tumoră lăsată în loc pote lua caracterul malignităţei. 

In ceia-ce privesce încercările ce sau făcut acum în urmă 
mai ales de Mosetig, prin injecţiuni în interiorul tumorilor de 
substanţe colorante, în credința de a distruge celulele prin im- 
preagnarea nucleilor de aceste materii, a r&mas o încercare cu 
totul sterilă şi la care astăzi nici un chirurg nu se mai gân- 
desce. 

In ceia-ce mă privesce, am făcut mai multe experiențe în a- 
cestă direcţiune, atât cu albastru de metil cât Și cu carmin, fără
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De alt-fel, mai mulți medici de la noi între cari profesorul Assaky, 
D-r Calalb V., D-r Nanu în serviciul D-lui profesor Severenu, D-r 

Bianu la spitalul din Horez, aii.experimentat acestă metâdă, nu 
însă cu reșultate încurajetâre, de dre-ce cu toţii am renunţat la 

continuarea experiențelor ca şi toți cei-Lalți chirurgi din strei- 

nătate, până şi autorul însuşi al descoperirei.: 
larăşi ca specific contra tumorilor maligne, sa recomandat de 

un medic german Lassar, întrebuinţarea la interior a soluțiuni- 
lor arsenicale. 

Mărturisesc că acâstă idee, de şi în aparenţă bizară, totuşi pote 

mai târzii să joce vre un rol, dându-se proprietăţile antiseptice 
ale arsenicului. Nu mai încape îndoială, că tratamentul empiric ce 
constă în aplicarea pe tumori de o alifie secretă! conţine ca 
bază arsenicul. 

Am întrebuințat continuă acest tratament sub formă de licârea 

lui Fowler la interior, şi chiar local întrun mare număr de casuri 

de cancere, dar absolutamente fără nici cel mai mic îndiciii de 
ocețiune hine-făcătore. 

Nu scim ce va da încercările lui Mareau şi Quinquaud cu aci- 
dul picric, lucrul e în studii. 

Trebue 6re să mai menţionăm tratamentul tumorilor maligne 

prin paste caustice, electroliză, masagiii etc etc? Socotesc a ne 

pierde timpul în zadar şi a ne încărca memoria în mod gratuit; 

de aceia nici nu le mai menționăm. Rămânem dar fixaţi asupra 

tratamentului chirurgical, ce trebue să consiste în extirparea cât 

se pâte de precoce a tumorei şi a ganglionilor limfatici, chiar 

când îi credem că sunt sănătoşi. 

CHESTIONAR 

Tumori epiteliale. Definiţie. 

Tumori epiteliale tipice, atipice şi metatipice. 

Adenâmele. Definiţia lui Cornil. Discuţiuni teoretice şi clinice. Opiniunca 

lui Butlia. Caracterele clinice. Sediul. Forma acinsă, tubul6să şi reticulată. 
Epiteliom şi carcinom. Consideoraţiuni generale istologice. — Istoricul :
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'Fhiersch. “Teorii asupra carcinomului: Lebert, Broca şi ollin. Teoria lui 

Virchow. “Teoria lui Waldeyer. Cercetările lui Malassez. 

Epiteliom propriu zis. Divisiune. 

Epiteliom stratificat pavimentos şi epiteliom cu un singur strat de celule 

cilindrice. Ă 

Sediul. Specii: epiteliom pavimentos lobulat şi tubulat. 

Caracterele epiteliomului lobulat, dispositiunea stratelor epiteliale, glob 

epidermic. Varietăţi. 

ipiteliom mucos cornat sau perlat. 

Epiteliom pavimentos tubulat. Caractere şi varietăţi. 

Epiteliom cilindric. Caractere şi sediul. 

Varietăţi clinice a epitelimelor; formă tuberâsă, ulcarâsă şi vegetantă. 

Căile de infecţiune. — Prognosticul. Tratamentul. 

Cancer. Definiţie şi caractere. Diferite specii şi varictâţi. Cancer encela- 

loid. Caractere. Varietăţi: pultacei, ereciil, melanic, vilos şi coloid. Cancer 

fibros sai schiros. Caractere. Varietăţi. Cancer atrofic şi in plastron. 

Progresiunea Cancerului : 1) Prin Kariokinesă, Ii) Prin extensiune Jiscon- 

tinuă, ÎI) Prin vasele limfatice, IV) Prin artere, V) Prin vene. 

Caractere clinice: Consistenţă, perderea elasticităţei pielci, desvoltare de- 

vene, mers repede. Distrugerea tegumentelor, ihorul canceros, dureri, prin- 

derea ganolionilor, flegmatia alba dolens, Cachexie. — Carcinosa acută şi 

Carcinosă miliară. 

Diagnosticul. — Analisa sângelui şi a urinei. Cercetările lui Lucke, Hayem 

şi Quenguaud asupra raportului emoglobinei. Cercetările lui Rommelacre şi 

'Thiriar asupra micşorărei excreţiunei urei. Diferite opiniuni. 

Pognosticul in raport cu diferitele forme de cancer. 

Ftiologia generală a epitelimelor. Statistice. Froditatea. Influența rogi- 

mului animal sait vegetal, a sexului a ectopiei organelor. 

Influenţa isitațiunilor cronice. Opinia autorului. 

Patogenia epiteli6melor. — Teoria lui Thiersch şi Conheim — Teoria pa- 

rasitară. Probe clinice de auto-contagiune. 

Probe experimentale. Experiențele lui Moreau. 

Tratamentul chirurgical. 

Încercările lui Mosetig şi Moreau. 

 



CAP. II. 

TUMORILE CU TIPUL VASCULO- 
CONJUACTIV 

Celule țesutului conjunctiv se presintă succesiv sub trei as- 
pecte: celule rotunde, compuse de un nucleii şi protoplasmă, 
avend ca representant globulul alb; celule lungite în formă de 
fus sai cu un aspect stelat, în cari "protoplasma este mult mă- 
rită, și în fine a treia formă, unde celula se turtesce și ia sai 
caracterele unui țesut conjunctiv adult, sai de celulă adipâsă, 
or de celule endoteliale ce căptusesc serâsele şi vasele. De 
aci diferite tumori: Sareome, fibroime, lipome şi enlotelicme. 
Mix6mele sunt formate de celule stelate or rotunde, încon- 

jurate de ţesut mucos. 
Dar la țesutul conjunctiv se pot adăoga şi alte elemente, 

precum cartilagiii, os, celule mari numite “micloplaxe, formând 
tumori conjunctive mixte. 

Tot în acâstă clasă se pune o altă serie de tumori, formate 
din ţesut limfatic, numite limfadenâme. — Vom studia deci în 
clasa tumorilor cu tip vasculo-conjunetiv : 

_ . . | | Sarcom 
]) 'TPumori conjunctive, embrionare | Mixom. 

| Fibrom 
II) Tumori conjunctive adulte Lipom 

| Endoteliom 
III) Tumori cartilagin6se | Chondrâme 
1V) Tumori os6se | Oste6me. 
V) Grup a parte ! Limfadenom 
Pat. Chirurg. Dr. L. hiviae 3
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I. DESPRE SARCOM 

Din cășt carne, sa numit ast-fel încă de Galien, care cel din- 

tâiii, impresionat de asemănarea ce aii aceste tumori când sunt 

tăiate cu aceia de carne, le-a dat acest nume. De sigur, sar- 

comul fasciculat a fost acela care a tentat pe Galien a întro- 

duce acest nume, căci dinsul, prin transluciditatea şi formarea 

sa din făşii mai mult sai mai puțin lungi, sar apropia întru cât- 

va de aspectul cărnei musculare a omului. Billroth însă susține 

că sarcomul s&mănă mai mult cu carnea de epure or de brâscă. 

Dar tâte acestea mai! nici o importanță, microscopul arătând că 

nu există cea mai mică analogie între carne şi aceste tumori 

sarcomatâse ; numele însă luat din caracterele macroscopice fiind 

bine dat, sa conservat prin ohiceiii și azi. 

(le este un sarcom ? Tumoră formată din celule embrionare 

pure, saii cari aii trecut prin unele modificaţiuni spre a deveni 

un ţesut adult. 
Este sciut, că celula embrionară, formză la început baza for- 

maţiunei, constituțiunei n6stre, de unde şi numele ce posedă ; 

şi că tâte cele-lalte țesuturi nu resultă de cât dintro anumită 

modificare şi disposiţie a acestor celule, căci ele lățindu-se, sul- 

ţiindu-se, condensându-se etc. vor produce 6se, muşchi, nervi 

ete. etc. 

Ast-fel fiind, sarcomul după definiţiunea dată, pâte să fie for- 

mat nu numai din celule pur embrionare, dar şi din celule cu 

un început de desvoltare, fără însă să atingă maximul săi re- 

presentat în țesuturi definite, ci numai întro periodă de evo- 

luţie. 
Pus în aceste limite, sarcomul zice Billroth se pote apropia 

de ori-ce țesut: fie conjunctiv, cartilaginos, osos, muscular ete 

fără cu tâte acestea să fie nici țesut conjunctiv pur, nici osos, 

nici cartilaginos or muscular. 
Tesutul sarcomatos are o analogie forte mare cu mugurii căr- 

noşi simplii, ce ne presintă tote fasele de transformare ale ţe-
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sutului embrionar (Rindfleisch). Acestă idee este susținută şi de 
Cornil și Ranvier. 

In adevăr, mugurii cărnoși ai același țesut ca şi sarcomul, a- 
dică sunt formaţi din ţesut embrionar; și precum celulele aces- 
tor muguri se pot transforma în țesut osos, cartilaginos etc. tot 
ast-fel şi celulele sarcomului pot trece prin aceleaşi transfor- 
mări. Şi asemănarea e atât de mare, încât după Billroth, sar- 
comul se apropie fârte mult de neoplasia inflamatorie cronică. 

Cu tâte acestea, în mijlocul ori cărei asemărări, fie dinsa 
chiar microscopică, deosebirea este manifestă cel puţin ca cli- 
nică, căci țesutul inflamator are tot Vauna un sfârşit, adică sati 
tinde a dispare prin resoluție, saii a reproduce țesutul din care 
provine, mergând ast-fel către vindecare etc, pe câtă vreme 
sarcomul are o tendinţă neîncetată a cresce în mod indefinit. 

Dar acest mod de a vedea, astăzi este înlocuit prin teoria 
embriologică ce sa aplicat tutulor tumorilor. 

Şi 6tă cum trebue considerat sarcomul după D-nu prof. Babeş: 
„Sarcomul este o tumoră de natura țesutului conjunctiv (para- 
blastic) născând dintr'o desvoltare rătăcită (atipică) a sistemului 
vascular, cu caracterul de a produce în mod progresiv elemente 
embrionare din cari se compun vasele “ 

Sarcomul din puntul de vedece istologic ne presintă tumorile 
cele mai simple în ceea ce privesce structura lor, căci ai or- 
ganisațiune cu totul embrionară, adică formate numai din celule 
mici, rotunde, aşezate în mijlocul unei materii amorfe. 

Aceste două elemente formâză baza structurei sarc6melor; şi 
din diferitele lor modificațiuni, vor resulta tot atâtea varietăți. 
In general deosebim trei tipuri principale: 

1.) Sarcme unde celulele sunt mici, globulse, rotunde, pu- 
țin ovale saii uşor neregulate, analoge cu leucocitele. Celulele 
posedă unul sai doi nuclei, iar acestia tot atâţia nucleoli. — Suh- 
stanța fundamentală întercelulară de şi une ori abondentă, este 
însă forte msle, şi grație ei, celulele nefiind presate unele con- 
tra altora, îşi conservă forma globulâsă, fără însă a presenta 
vre-o arangiare particulară. 

In fig 20 originală, luată din labor. prof. Obregia şi desem- 
nată de D-nu Tatuşescu, se pâte vedea un model de sarcom 
globo-celular, având însă amestecate ici colea celule fusiforme.
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La acest tip corespunde 

sarcomul prorii zis, numit 

enecefaloil, din causa ase- 
mănărei ce ar avea cu sub- 

stanța cerebrală ramolită. 

> Va i Se mâi numesșce incă de 

ia a a) - o Robin surcom globo celu- 

  

    

   9 

9 (MU ză 

A, .4 ; ebaoast e [albi e , , . , 
i (arid a pita SNA 59  lur,iar de Lebert tumorii 

e, Cp $ i Cn . SR ăi 
E Fe i E d FN 4 A c, embrioplastică. Ele sunt 
„ et tel la . . de paie UR ih N ME a caracterisate printr'o mare 
pa ce AU e Spa friabili . . 

: riabilitate a celulelor, şi 
printr'o abondență conside- 

Fig 20, rahilă de vase. 

Sarcom embrionar însoţit de celule Când voim să raclăm aces- 

fusiforme (originală). ai 
. (originala) te tumori prospete, pentru a 

estrage sucul, celulele se rup forte uşor, iar nucleii r&mân liberi, 

fapt ce a făcut pe unii autori să admită existenţa de nuclei liberi, 

dar după cum vedem e un produs artificial, resultând din dis- 

trugerea țesuturilor (Cornil şi Ranvier). Raclând aceste tumori 

după 24 ori 48 ore, obținem un lichid abondent de o culore al- 

burie, miscibil cu apa, şi în totul analog cu ichorul canceros, 

provenit însă numai din lichefacţiunea cadaverică a substanței 

intercelulare ; răzuirea însă făcându-se imediat după estirpare, 

lichidul obținut e cu totul transparent şi fără nici un caracter 

specific. 
Vasele acestor tumori nu aii părete propriii, ci sunt formate 

tot din țesut embrionar, şi deci incapabile de a opune cea mai 

mică resistență tensiunei sanguine. De aci dilatații varicose 

saii anevrismatice, ruperi uşore şi formațiuni de chişti sanguini, 

ce se găsesc în mijlocul tumorilor ; de aci emoragii, une-ori forte 

tenace şi venite în urma celei mai uș6re exploraţiuni. 

AL doilea tip: celulele în loc de a fi mici şi rotunde, devin 

mai mari şi se lungesc luând aspectul numit fuziform, iar subs- 
tanța intercelulară, ia o consistență mult mai mare. Celu- 

lele se pun în contact direct unele cu altele, sunt presate în 

diferite sensuri şi silite a-şi schimba forma primitivă, luând pe 

cea fusiformă şi dând naștere unor făşii sau trabercule cari se 
încrucişâză, se anastomozeza, imbrăţișându-se întru cât-va unele 

cu altele. Vasele ai păreţii formaţi de unul saii mai multe stra-
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turi de celule fusiforme. Deci în acest tip, elementele sarcomu- 
lui ai tendință către formarea unui ţesut adult, apropiindu-se 
mai ales de cel conjunctiv. 

Din causa disposițiunei fusiforme a celulelor şi Juxtapunerea 
lor formând făşii, aceste tumori aii luat numele de sarcori 
[uscicului, sau tumori fibroplastice numite de Lebert şi Ro- 
bin, iar de Germani sarcom tare sau fuso-celulur. (Rindileisch) 

Celulele acestea, din causa aspectului lor fusiform, aii prin ur- 
mare o parte centrală sai corpul celulei care-i mai umflat, şi 
doue€ estremități subțiri și lungi, mai tot-da-una simple iar une- 
ori cu ramificaţiuni, prin cari se anastomozeză cu alte celule pre- 
cum arată fig. 21 din Cornil și Ranvier. De ordinar, aceste fu- 

so-celule sunt mici, une-ori insă aii 
3 dimenşiuni colosale, ceia-ce a fă- 

3 S cut pe Rindfleisch să întroducă alte 
o. 2 x PS două sub-divisiună, de alt-fel fără 

N za . 2 - mare importanţă, de sarcom fasci- 
=== 

- . . La culat cu celule fusiforme mici şi 
Pa 3 mari. Făcend o.secţiune transver- 
Sos sală a acestor tumori, făşiile se pre- 

Fig 21. sintă sub formă de grămezi (tour- 
Celule tusiforme cu prelungiri billon) risipite ici colea în mijlocul 

ramificate şi anastomosate pro-  secțiunei şi separate de diferite fâşii. 
venite dintr'uan sarcom, Al treilea tip, este caracterisat 

printro mărime escesivă a celulelor, pe când substanţa interce- 
iulară adesea lipseşce saii e în cantitate minimă. 

lorma lor e fârte neregulată şi sunt provăzute de nişce pre- 
lungiri numerâse și cu nuclei de la 10 până la 20 şi chiar mai 
mulți. Virchow numeșce aceste tumori sarcâme gjiganlo-celulure ; 
iar Robin tumori în plăci cu nuclei multiplii sai, mieloplaze, 
din causa asemănărei ce aii cu cele ce se găsesc în starea nor- 
mală în me&duva 6selor. Câte odată, pe lângă aceste celule gi- 
gantice ce sâmănă cu mieloplaxele, mai găsim alte celule mai 
mici, rotunde, cu nuclei limitați, apropiindu-se de medulocele, ce 
pot chiar întrece în număr pe cele dintâiu. 

Tumorile formate din comhinațiunea acestor dou& feluri de 
celule, adică mieloplaxe şi medulocele, ai fost numite de Paget 
şi Verneuil tumori mieloide. 

Unul din punctele cele mai importante ale acestor tumori este
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tendința de a se vascularisa întrun mod prodigios: vasele de- 

vin aşa de numerâse şi desvoltate, în cât se asemănă în totul 

prin bătăile lor pulsatile cu un adevărat anevrism. 

Mallassez şi Monod susțin că aceste vase provin chiar din 

mieloplaxe, cear avea proprietatea vaso formatrice. 

Dar or cum ar fi, aceste vase fiind forte friabile, se pot di- 

lata și rupe cu cea mai mare înlesnire, iar prin anastomosele 

lor să formeze, după Cornil şi Ranvier, un adevărat sistem ca- 

vernos, prin care sângele ar putea circula. Cu multă probalitate, 

anevrismele 6selor descrise de cei vechi, nu sunt de cât tumori 

mieloide. 

Dai aci 2 figuri luate din Butlin (enciclopedie) unde se văd 

modele de celule şi sarcom mieloid. (fig. 22 şi 23). 

  

Fig. D2. fig. 23. 

Celule gigantice sai mielo- Celule gigantice sau mieloplaxe in 
plaxe in sarcom (cu prelungiri).  sarcon (fără prelungiri) 

Cât pentru aspectul sub microscop ce ne oferă nişte asemenea 

sarcâme, se pâte vedea în fig. 214 luată din Butlin. 

Acestea sunt cele trei mari tipuri de sarcom, basate pe ca- 

racterul celulelor şi a substanţei intercelulare şi în care întră: 

sarcom ericefaloid, fasciculat și mieloud. Ca varietăţi avem : 

a) Sareorm, osifiant, nu e de cât un sarcon mieloid, în care insă 

substanța intercelulară are tendința a se osifica, fără însă să 

ne presinte nimic din sistemul osos normal: canalele lui Havers 

nu aii nimic de analog cu acele linii osâse, cari în loc dea 

presenta canale anastomotice cu corpusculi osoși normali, nu 

ne oferă de cât simple cavități ovoide sait sferice, fără pre-



  
fig. 24. 

Sarcom cu mieloplaxe sau mieloide. 

lungiri. Avem deci numai nisce simple alvoole osâse pline cu țesut 
de sarcom mieloid, adică cu celule de medulocele şi mieloplaxe. 

D) Sarcom nevroglic este iarăşi un sarcom envefaloid, dar 
al cărui țesut se as6mănă cu al nevrogliei ce se allă în sistemul 
cerebro spinal. Virchow le numesce .liome, din causa consis- 
tenței de cleiii ce aii (Glue). După unii, celulele ar presenta 
nisce filamente fine şi unite între ele, formând un adeverat re- 
ticulum ca şi în limfadenâme. Acest reticul însă după Cornil 
şi Ranvier este. un produs cu totul artificial, provenit din întă- 
rirea tumorilor în alcool şi acid cromic; şi ca probă este căa- 
celaș reticul îl observăm şi în alte sareâme întărite în diferite 
acide. 

In or ce cas, vasele acestor tumori ne presintă deja o tâcă, 
ast-fel în cât une-ori ne este posihi! a le separa.
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c) Sureoin angiolitic este caracterisat prin presența unor ce- 
lule cu totul particulare, de o mărime colosală și de o formă 

neregulată şi turtită, având centrul ocupat de un nucleii lenti- 

cular. 

Cornil le compară cu un voal, se pâte lesne îndoi sait des- 

doi ridicându-se de la un colţ, precum arată fig. 25. 
„Numele lor însă provine de acolo, 

că. vasele ce conţin, sunt formate după 

acelaş tip ca şi acela din plexul co- 
roid, adică presintă în păreții lor 

nisce muguri formați din celule turtite, 

unde se depun incrustațiuni calcare; 

de aci numele de sarcom angeolitic din 
âvțeiov vas Şi Aldos piatră. 
Virchow le mai numesce psandme, 

ceia-ce însemnează nisip, şi care for- 

meză, incrustațiuni calcare în centrul 

, fie cărei celule. Aceste tumori, din ca- 

Celule de sarcom angiolitie. .< usa celulelor sale, asemănându-se cu 
ri Și â "6 ă di a . 
Prima celulă e vezută din față, celulele endoteliale ale vaselor, pre- 
iar a doua de profil. 

  

cum şi din causa mugurilor vasculari 

ce posed, s'aii luat drept epiteliome, atât de Robin cât şi de 
Virehow. 

Se susține însă că se deosebesc de ele, prin aceia că celulele nu 
sunt sudate între dînsele ca în epiteliâme, iar mugurii ce sai luat 

drept globi epidermici, sunt. în raport direct cu vasele, ceia-ce nu 
există în epiteli6me. 

Aspectul microscopic ce ne oferă aceste tumori e representat 

în (fig 26.) luată din Butlin. 
Mai există încă alte varietăţi, numite sarcom mucos saii gre- 

sos, ce resultă din degenerarea celulelor într'o substanță mu- 

cosă or grăs6să. 
Când acâstă degenerare e parțială, tumora ia numele de histo- 

saPcoiii; iar când e totală, de Pistome, tesultând din fuziu- 

nea mai multor kiști isolați şi multiplii. 

Celulele sarcomului pot să se impregneze, adică să se adauge 
în interiorul lor diferite alte elemente, schimbându-le fisionomia 

fără însă ale distruge.
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Fie »6. 

Psamom. Porțiunea centrală a fie cârui gloh e caleară,. 

Ast-lel ele pot să conție celule de grăsime saii materie pig- 

mentară, de unde va resulta următârele varietăţi: 
Sureon lipomalus, caracterisat prin presența de picături gră- 

sose în celulele sarcomului. Acestă supra-adăogire insă nu îm- 
pedică întru nimic desvoltarea regulată a celulelor sarcomatâse, 
aşa în cât, departe de a se distruge, ele continuă a trăi şi 
a se desvolta, ceia-ce tocmai constitue deosebirea între o de- 

generescenţă grăsâsă ce este resultatul transformărei sai distru- 
gerei celulară în acest țesut. Cu alte cuvinte, în degenerescență, 
celulele încetând de a trăi, produc acest ţesut prin mârtea lor; 
pe câtă vreme în sarcomul lipomatos, avem o adăogire a aces- 
tui element, care cresce împreună cu celula însăşi. Din acâstă ca- 
usă dinsele iai un aspect mai mare şi devin mai grâse, pânte- 
cele lor devine mai umflat, iar nucleul impins către periferie,—pro- 
babil din causa presiunei ce suferă din partea picăturilor de gră. 
sime ce se găsesc în număr mai mult saii mai puțin mare în 
interiorul celulelor. 

Savconint îmelanic este caracterisat prin presența în inte- 
riorul celulelor sarcomatâse, de granulațiuni pigmentare în genc-
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ral negre, de unde numele lor din: pthas — negru. Sarcomul 

fasciculat se crede a fi cel mai susceptibil de acestă transtor- 

maţiune. 

Forte rar se întâmplă ca, tâte celulele unui sarcom să se im- 

pregneze de o dată de acestă pigmentațiune. In general, co- 

lorațiunea se face încet şi treptat, începând mai întâi îm- 

prejurul nucleului, şi toemai în urmă copleşeşte substanța fun- 

damentală, adică protoplasma ; în casuri mai rari, însuși nucleul 

se pâte pigmenta. 

Unii cred că acâstă substanță nâgră numită mela nina, provine 

din estravasaţiuni sanguine, şi anume din emoglobină. Se deose- 

hesce însă de acesta «lin urmă, întâi, că coldrea n6gră venită în urma 

unei estravasaţiuni, apare după ce mai întâi sângele a trecut 

prin diferite coloraţiuni, adică galbenă, roşiatică, roşie şi în ur- 

mă n6gră ; pe câtă vreme nucleina de a dreptul este negră;al 

doilea, emoglobina conţine sulf şi fer, iar nucleina numai sulf; 

şi în fine că acidul sulfuric şi amoniacul nu aii nici o influență 

asupra granulaţiunilor pigmentare, pe când dinsele atacă emo- 
globina. Deci melanina se deosebeşte de pigmentul lalș sai e- 

matic provenit, din transformațiunea sângelui estravasat, consi- 

derându-se ca o elaboraţiune proprie a celulelor. Acest fel de 
sarcom se găseşte în special în piele, în globul ocular etc. 

In fine mai putem adăoga incă o varietate, de sarcom pu- 

pilar, caracterisat prin forma sea, ce se apropie de a unei pa- 
pile, ce apare când se desvoltă pe mucâsă sau piele. Tipul lor 

ni-l oferă vegetaţiile, cari după Billroth însă, sunt nişte produse 

sifilitice sai blenoragice, iar nu de natură sarcomotâsă. 

CARACTERELE CLINICE. — Sarcomele se pot observa în ori-ce 

etate, unele putând fi chiar congenitale. Etatea medie e mai pre- 
dispusă, fără însă a nu se putea observa pe copii şi chiar bă- 
trâni, ce pot deveni victima acestei b6le chiar la vârsta de 70 

şi 80 de ani. Am arătat deja că sarcomele, sunt clasificate de 

unii autori ca formând linia de dermacaţie între tumori benigne 

și maligne. In adevăr, une-ori aceste tumori, probabil în urma 
desvoltărei unui ţesut conjunctiv şi a unei capsule de înveliş, 

pot de multe ori să rămâie staționare; alte ri însă, aceste ha- 
rieri neputându-se efectua, sai fiind distruse de progresiunea 

repede a neoplasmului, proliferațiunea celulelor embrionare nu 

întârzie a copleşi țesuturile vecine, şi a lua ast-fel caracterele
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maligne. Infecțiunea, când se produce, se face în mod fârte re- 

pede, prin faptul că dinsa se efectueză prin mijlocul capilarelor 

Şi a venelor, iar nu prin limfatice ca în epitelisme. De aceia 
de multe ori, în sarcâme indivizii pot muri forte repede în ur- 

ma unor embolii pulmonare, mai cu semă după operațiune, şi a- 

tunci când cu câte-va zile înainte bolnavul nu ne presenta ni- 

mic de bănuit. Prin urmare, trebue să fim fârte circumspecţi în 

prognosticul acestor tumori, mai ales când işi ai sediul în sis- 

temul osos şi în glande ca mamelă, testicul ete. Sarcâmele, în 

afară chiar de casuri maligne, dar lăsate la mersul lor natural, pot 
prin creșterea şi volumul ce capătă să determine suhțiimea, 

perforarea şi ulcerarea tegumentelor, şi să fie punctul de ple- 

care al unei infecţiuni. 
Pentru restul clinic al simptomelor sarcomului, vom zice îm- 

preună cu Butlin, că e imposibil a da e descripţiune generală a 
caracterelor sale, ce sunt supuse la atâtea variaţiuni, depinzând 

de sediul tumorei şi alte condițiuni reunite. 
Cu tâte acestea, când o tumoră ne va oferi o inegalitate de 

consistență, o creştere repede, absență de simptome infla- 

matorii, une-ori prinderea ganglionilor, tendința părţilor bol- 
nave de a deveni din ce în ce mai puțin mobile, sediul tumo- 
rei în anume regiuni ca estremitatea superidră a gambei la co- 
pii, regiunea, claviculară şi sternală la adulţi, glanda mamară 

la femei între 30—10 ani, multiplicitatea, tumorilor pe tegumente 

(sarcomotosă) etc. etc., e multă probabilitate în aceste casuri, că 

tumora ce ni se presintă va fi un sarcom. Dar încă o dată, ni- 

mic de positiv. Acâsta însă, fie zis în trecăt, importanță mare 

nu jcă, căci conform principiilor ce avem, diagnosticul dife- 

rențial între tumori forte adesea e inutil, tratamentul fiind u- 

nul şi acelaş: ablațiune complectă şi. precoce a ori-cărei tumori, 
care în sumă însemneză prost lucru pentru bolnav! 

DIAGNOSTICUL se face mai ales între tumorile maligne : Sar- 

comul benign e mobil, pielea neaderentă şi fără prelungiri in 

țesuturi, bine limitat şi fără resunet în gangliom. În cas con- 

trariă, când dinsul ia forma malignă, deosebirea e forte minimă. 

Totuși, cancerul va avea o consistență mai tare şi un volum mai 

mic, pe când sarcomul are o consistență mai mâle şi un volum 
mai mare. 

Din punctul de vedere practic însă, tâte acestea dupe cum a-
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rătarăm n'aii importanță, tratamentul fiind acelaş. Vom lua însă 

în consideraţie, că sarcomul se desvoltă mai ales pe indivizii 

tineri şi în anume organe ca: rinichi, ochi, testicul, cerebru, bă- 

şică etc. Tâte cele alte cause ca ereditatea, traumatismele lo- 

cale etc. ete., sunt aceleaşi ca în ori-ce tumori. 

Ar mai trebui lămurită chestiunea absenței prinderei ganglio- 

nilor, ce în majoritatea casurilor e caracteristică sarcmelor, 

formând chiar un semn patognomonic în stabilirea diagnosti- 
cului diferenţial între aceste tumori şi cancer. Pentru ce acest 

lucru ? E probabil, dupe cum susține Butlin, că sarcomul nu se 

desvoltă în elementele epiteliale a glandelor precum face can- 

cerul, ci în afară de ele, în țesuturile circumvecine, în țesutul 

conjunctiv ; așa că dinsele (Sareâmele) desvoltându-se, prin creş- 

terea lor determină o sufocaţie a, limfaticelor, şi ast-fel produ- 
sul elementelor sale constitutive, mai uşor distrug tegumentele 
de cât strâbat limfaticele. Lucru cu totul invers în cancer, unde 

cu tot volumul lor mic, totuşi se insoțesc de ganglioni mari şi 

fără nici o ulceraţie a pielei. Şi exemplul cel mai clasic îl a- 

vem în mamelă, ai cărei ganglioni sunt cu totul normali de 
şi densa e copleșită de sarcâme de mărimea unui cap de 

fst; pe când un mic schir, se însoţeşte de ganglioni de un 
volum mult mai considerabil ca tumora primitivă. În schimb 
însă, sarcomul se propagă mult mai uşor prin vene, ceia-ce nu 

1 face mai puțin malign ca cancerul. - 

TRATAMENTUL este pur chirurgical, constând nu numai în 
ablațiunea tumorei când e în părțile moi, dar chiar în disec- 

țiunea membranei de înveliş saii a sacului, care tot-dea-una lă- 

sată în loc, e puntul de plecare al recidivelor. 

Când e vorba de sarcom al 6selor, mai tot-dea-una trebue să 

recurgem la amputaţia membrului, singura ce ar garanta ca re- 

cidivă să nu apără.
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Ii. DESPRE MIXOAME 

Acestea sunt tumori formate tot din celule ca şi sarcomele, 
dar al cărui țesut inter celular, adică substanța fundamentală, are 
un caracter mucos. 

Dinsele aii fost ast-fel numite de Virchow, din causă că ele 
conțin multă mucină (ui5z mucus), 

In mijlocul acestei substanțe mucâse se găsesc celule, cari 
pot fi de două feluri; unele rotunde şi isolate, iar altele ste- 
late, când sunt mai mult saii mai puțin anastomosate între ele 
și cu lungi prelungiri. 

Aceste tumori ni se presintă sub o formă mele, semilichidă, 
fluctuentă şi de o aparenţă gelatiniformă. 

La secțiune sunt incolore, sait cu o nuanță galbenă or cenuşie, 
dar mai tot-Va-unu transparente. 
Tumora pote fi cu totul omogenă, saii divisată prin făşii fi- 

brâse, ce o separă în unul sai mai mulți lobi. Aspectul micros- 
copie e representat în figura 27 luată din Butlin. 

De un volum în general mic, se pot 
întâlni în țesutul celulo conjunctiv suh 

cutanat, și în diferite organe ca mamelă, 
glandele salivare, fosele nasale sub formă 

de polip, şi chiar în placentă formând 
mola, idatică. 

Dacă le: tăem or le răzuim, se scurge 
o substanță galbenă transparentă, ce s&- 

mănă forte mult cu o soluţiune gomâsă ; 

nu conține însă nici o dată suc lăptos, 
dar aii o rățea vasculară fârte aubon- 

dentă, pe când trama lor e cu totul 

5 laxă. Mai observăm încă faptul, că ce- 
„Mixom hialin, desvoltat,  lulele acestor tumori de diferite forme, 
in țesutul conjunctiv sub .- : e . cutanat din jurul unghiului Sunt palide și cu contur r&ii indicat, din 
maxilarului inferior. causă că le vedem printr'o substanţă 
refringentă, ceia-ce a făcut pe unii autori să susție, că mix6mele: 
saii tumorile coloide ar fi lipsite de celule. 
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Dinsele în clinică ni se oferă ca tumori moi, palide, polipâse, 

umplând cavitățile nasale, şi putându-se desvolta pe nervi, glande, 

ţesut, conjunctiv, 6se ete. Dinsele ne oferă tote caracterele unor 

tumori benigne, contra cărora însă trebue să lucrăm, ca şi la 

cele maligne: adesea fiind capabile de a recidiva chiar după o 

extirpaţiune în aparenţă totală. 

Ji. DESPRE FIBROAME 

Tumori formate exclusiv din fibre conjunctive ajunse la o des- 

voltare complectă, formând făşii separate, celule turtite, ra- 
mificate şi anastomosate între ele. 

Numele de fibrom a fost propus de Verneuil, pe când Paget 

susține a i se da numirea de inom, din grecescui îns fibră. 
Caracteristica fibrâmelor după Cornil şi Ranvier, este de a fi 

formate numai din ţesut conjunctiv şi în conexiune cu celulele, 

prin prelungirile lor, fără însă să conţie în alveole absolut nici 
un alt-fel de celule, căci numai ast-fel se pot deoseli de can- 
cere, lip6me, mixome, etc, etc. Tipul acestor tumori se arată 

în fig. 28 din Cornil şi Ranvier. 
Avem 2 forme de fibrâme: Tumori 

fibrose noi și tumori fibrose tavi (fi- 
broid). 

I) Cele siioi, numite şi tumori ale ţe- 

sutului conjunctiv prin escelență, sunt 

forte frecuente, şi aii sediul aprope esclu- 

siv în piele. 

Ele sunt formate din fibre lungă și în- 

crucişate intrun mod forte neregulat. 

  

Fig. 28. 
Secţiunea unui fibrom a) , 

fâşii de flbre tăiate trans- Lichidul interpus între aceste fibre este 
versal, b) Celule conjunc- într'o cantitate destul de mare; de aci 
iive anastomosate. . . , A 3 şi consistenţa lor mâle. Când presăm o 

asemenea, tumoră, obținem un lichid transparent, galben şi forte 

adesea lipicios, care nu e de cât lichidul proprii al tumorei.



Acest lichid se pâte colecta, formând ast-fel kişti de un volum 

variabil şi cu un conținut gelatiniforim. 

Ptintre aceste fibre găsim nuclei, granulaţii moleculare, eie- 

mente celulare și fusiforme, grăsime şi chiar greunțe calcare. 

După Billroth, sar putea numi iperplasie parţială a pielei, pen- 
tru-că sunt constituite exclusiv din elementele acestui organ. 

Ai forma unei tumori mâle atârnândă şi manifest pediculată /eutis 

pendula sai moluscum  fibrosuii ]. Adesea congenitale, mai 
ales acelea ale feţei când aii aspectul unor creşte de cocoș 

(naevi cu păr şi pigmentaţi); se observă la femei pe buzele cele 

mari precum şi” pe restul corpului în cantităţi enorme. Ele 

constaii dintrun țesut conjunctiv lax, şi pe suprafața lor con- 

statăm mai tot dauna papile ascuțite, thiar când se găsesc în 
regiuni unde în piele nu există papile în stare normală. 

De asemenea putem găsi şi vase, cari câte odată iau o des- 
voltare fârte mare. 

[i de observat că în nivelul acestor tumori, nervii și glandele 
sebacee iau o desvoltare anormală. 

II) Tumori fibrose tari sai fibroizi, sunt compuse din țesut 
conjunctiv forte dens, de unde provine şi tăria lor. 

[le constati câte o dată din fibre concentrice unele în jurul al- 
tora. Ac6stă disposițiune după Billroth resultă de acolo, că ţesut 
fibros se formâză în jurul nervilor și al vaselor; fapt care ne 
esplică pe de o parte presența acestor organe în mijlocul u- 
nora din aceste strate concentrice, iar pe de alta că nervii sunt 
adesea copleșiți, de unde o sensibilitate considerabilă a tumorilor. 

Alte dăți însă, în loc ca aceste fibre să fie concentrice, sunt 
încrucișate întrun mod forte neregulat. Printre aceste fibre 
strumte şi lungi găsim nuclei, grănulaţiuni, elemente celulare ŞI 
fusiforme, precum şi grăsime sub diferite forme. 

Din aceste diferințe de composiţiune a acestor tumori, resultă 
dificultăţi în ceia-ce priveşte locul ce ele trebue să ocupe în 
sistema de clasificațiune. 

De sigur, acele tumori, ce constat dintrun ţesut dens, pre- 
cum vechii fibroizi ai uterului, intră fără discuţiune în clasa fi- 
bromelor; dar sunt alte tumori. cari cu tâte că ai aceleaşi ca- 
ractere exteridre şi aceiaşi consistență ca şi primele, nu conţin 
însă mai de loc ţesut conjunctiv, ci numai celule fusiforme. 

Isplicaţiunea acestor celule e diferită.
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Virehow le consideră ca elemente organice stabile, ca fibro- 

celule musculare. De aceia el nici uu pune fibroizii uterului pe 

lângă miomi sai mio-fibromi. De alt-fel, deja Lebert, examinând 

tumorile fibrâse ale uterului şi a anexelor sale, şi găsind în a- 

ceste tumori fibro-celula ce se găseşte în muschii vieței or- 

ganice, conchise la existența unei specii deosebite de tumori 

fibrâse. 

Pentru Rindileisch însă, aceste fibro-celule nu sunt câtu-şi de 

puțin organe stabile, ci numai un grad în seria evolutivă a țe- 

sutului conjunctiv, aşa că ele pot să rămâe staţionare saii să se 

transforme în ţesut conjunctiv. Billroth este tot de acestă i- 

dee; de asemenea şi lollin. 

Prin presiune facem să iasă din intervalul fibrelor ce consti- 

tue fibromul, un lichid transparent, galben şi forte adesea 'lipi- 

cios, care câte o dată se colecteză sub formă de Kişti. 

Aceste tumori pot suferi diferite metamorfose, precum creti- 

ficațiunea, osificațiunea etc. 

Ele se pot ulcera, în urma cărora pâte chiar să se cicatrizeze. 

De şi puţin vasculare, totuși une-ori posedă o răția cavernosă, 

de unde ies vene mari şi numerâse, formând fibrâmele erectile. 

Ele pot da nascere la emoragii fârte mari, din pricina ade- 

renţei vaselor, cari ast-fel o dată deschise nu se mai pot con- 

tracta, , 

Asemenea tumori când ies dintro cavitate, se numesc polipi, 

precum: polip fibros al uterului, polip nasal etc. lar când se 

află pe piele, se numesce Keloid (7nXă-picior de rac) care e un 

nume improprii. 

Periostul ca şi 6sele (max. super) sunt adesea coprinse de a- 

câstă b6lă ; vine apoi periostul tibiei, claviculei, 6sele craniului, ale 

feței şi în special fața inferidră a sfenoidului. În acest din urmă 

cas, tumora iese din cranii sub formă de polip în fosele nasale 

şi în farinx. 

Fibrâmele se pot desvolta şi în trunchiurile nervâse (ne- 

vrâme); şi când sunt formate numai din elemente nervose se 

chiamă nervom adevărat. 

Din punctul de vedere al caracterelor clinice, acestea vor va- 

ria după sediul şi felul fibromului; une ori putând fi mâle, quasi 

fluctuent, iar alte dăţi consistent şi forte tare. 

Sediul său de predilecțiune fiind în mamelă şi testicul, se va.
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caracterisa, prin aceia, că fibromul formâză în general o tumoră 
mică, nodulară; bine circumserisă, mobilă și ast-fel limitată, în 
cât se-pote apuca între degete. Forma sa rotundă, indolenţa, 
absența ganglionilor, neaderența pielei şi desvoltarea pe femei 
în general tinere, vor constitui tot atâtea elemente ce vor în- 
clina către o tumoră benignă, către un fibrom. Să nu uităm, însă 
că aceste tumori forte adeseă îmbracă haina sareomului, şi deci 
să, fim forte reservaţi în stabilirea pronosticului dar forte lârgi 
în extirparea sa. 

VI. DESPRE LIPOM (4izog grăsime) 

Tuinoră formată prin desvoltarea anormală şi limitată a ţesu- 
tului gresos. 

Caracteristica lipomului este de a fi limitat prin o capsulă 
de înveliși ; căci la din contră, grăsimea fiind respândită formâză 
lipomul difus, ce constitue o obezitate locală. Ast-fel la unele 
femei, grăsimea desvoltându-se prea mult in păreții abdominal 
și nefiind limitată, ocupă tâtă acestă regiune ailucând o difor- 
maţie a pântecelui. Și tocmai acesta e motivul că sexul frumos, 
din punct de vedere estetic, ar suferi or ce operaţiune. Din par- 
te "mi, am operat în 1859 un preot cu un lipom difus enorm al 
celei, ce se întindea de la protuberanța externă a occipitalului 
şi ambele apofise mastoide, mergând în jos pe părţile laterale 
ale gâtului pină la umeri. Din causa, incomodităţei şi a aspec- 
tului urât semănând cu ceafa unui boii ce trage la jug, holnavul 
a pretins operaţia ; am extirpat printro incisie ovalară tâtă a- 
cestă masă gresosă prin disecţie, remâind în loc o mare cantitate 
de piele. Aş fi dispus, ca prin incisii verticale şi succesive să, 
extirpez grăsimea abdominală. E de temut însă că cicatricele 
să nu se transforme în keloide, precum s'a intâmplat la un pacient 
Frăsineanu, de şi reunirea tutulor incisiilor sa făcut per primam. 

Aceste tumori par a avea o vitalitate independentă de nu- 
trițiunea, generală, aşa că adesea 6meni fârte slăbi, posedă lipome 
iorte enorme precum e casul nostru arătat în fig..29, 30 şi 31. 

Pat. chirurg. Dr. £. Kiriac. 9



Tig. 20, 

Lipom enorm al cetei v&zui de pro- 

fil, datând de IG ani. (obs. personală), 

  
“0. 

Acelaşi lipom vezut de faţă. 
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[E vorba de individul Gheorghe Mogosianu, ţigan din Roman, 
în etate de 45 ani, care fiind de o slăbiciune f6rte mare până 
la o adevărată emaciare, poseda însă un lipom al cefei enorm, 
având diametrul long. 48c. m., circomferința 76 c. m. iar pedi- 
culul de 42 c. m. Dupe extirpare a cântărit 10 kilogr. 

Lipomul se observă mai pretutindeni afară de mâini ŞI picidre 
unde se întâlnesce forte rar. 

Cu tâte acestea, Follin a observat lip6me pe faţa antero- 
latero-dorsală a degetului medii; Robert, pe fața palmară a 
mâinei; Liston, pe nas; Delpech, în grosimea buzelor mâri, iar 
Pelietan în despărţitârea recto-vaginală. 

Nelaton a găsit lipom în grosimea 6selor, iar Jobert de Lam- 
halle în maxilarul inferior. 

In fine sa observat în țesutul sub mucos al tubului digestiv, 
sub serâse etc. 

In general sediul lor e în țesutul celular su cutanat. Cu tâte 
acestea, unele se găsesc și suh muşchi şi chiar în grosimea lor, 
ca în limbă, biceps etc. 

De volum variabil, pote lua dimensiuni colosale ca în obser. 
vația nâstră; de consistenţă medie şi mai des solitare, une-ori 
lipomul e multiplu şi chiar simetric. Broca a numărat până la 
2009 pe acelaşi individ (12) 

| de notat însă că aceste lipâme deşi multiple, fârte rar sunt 
simetrice. Am observat însă pe individul C. Frasineanu căruia 
i-am estirpat 16 lipâme mici situate pe torace, abdomen şi 
lombe, dar dintre cari 4 eraii simetrice, adică câte două pe fie- 
care margine internă a ante-brațelor. 

Iarăşi vom nota, că de şi în majoritatea casurilor aceste tu- 
mori ai tocmai drept caracter esențial de a fi cu totul indo. 
lente, totuşi une-ori devin forte durerâse, ceia ce constitue o in- 
dicațiune precisă pentru extirpare. Ast-fel a fost casul nostru 
unde individul era forte nervos şi a stăruit în mod desesperat 
a "i face operaţie, din causa durerilor. 

Raporturile sale cu cele-Lalte organe sunt: sai se confundă 
cu țesutul celular al regiunei, saii e separată printr'o capsulă 
fihrâsă. 

In interiorul lor, putem observa vesicule de cristale steliforme 
de margarină (efectul răcirei). Celulele grăsose sunt aşezate în- 
tro masă omogenă saii sunt dispuse în grupe representând lobi
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piriformi sai ovalari, or în fine iau o disposițiune de foi im- 

bricate una peste alta in formă de straturi. In fig. 32 desem- 

nată dupe natură de d-nu Minovici, se vede în mod forte clar a- 

tât capsula de înveliș cât şi disposiția lobulilor gresoşi semă- 

nând ca nişte ciucuri. 
Când sunt sub cutanate, lipomele 

pot respinge tegumentele, să se pe- 

diculizeze şi chiar să se deplaseze 

apărând ast-tel în regiuni depăr- 

A. tate. Paget citâză un lipom al sero- 

tului şi perineului, care cu zece ani 

mai nainte, se afla în partea supe- 

rioră a copsei. 

Verneuil a demonstrat că vesi- 

culele gresâse din lipom sunt mai 

„mari ca cele normali; în acelaş timp. 

sunt şi mai transparente și cu un 

contur mai delicat. Fig. 33 şi 34 

desemnate de d-nu Tătusescu re- 

presintă aspectul microscopic al u- 

nui lipom. 

lg. 92. Composiţia lipomului constă în- 

Aspectul macroscopic al unui  Îr-0 masă de ţesut adipos, ale că- 

lipom aparea indiu din rei celule sunt separate de un țe- 

“A Gapsula de invâlişi. sut conjunctiv, Şi totul înconjurat 

B. Lobuli gresosi saii învelit de un ţesut celular, care 

  

conţine vase sanguine. 

Acest înveliş lesne se pâte separa de masa gresosă, afară nu- 

mai când tumora a fost sediul unui travaliii inflamator. 

Când țesutul celular ce separă lobulii gresoși nu e mai desvol- 

tat, atunci avem lipom simplu; la din contra fibro-lipom. 

Aspectul ciuruit în fosete al pielei ce învăleşce tumora când 

e subcutanată, resultă din aceia că în casurile acestea, lipomul 

contractâză aderenţe mai intime cu pielea în nivelul spaţiurilor 

lobulilor sei gresoşi. De aci resultă că în dreptul acestor punete, 

pielea fiind trasă în năuntru ne dă acele mici gropițe cu un as- 

pect de câje de portocală întocmai ca şi în cancere. 

In general lipomul formeză o masă plină; câte o dată_ însă 

se observă o cavitate centrală.
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Ele sunt supuse la diferite alterațiuni precum : inflamație, ul. 
ceratie, îndurație parțială, osificaţii şi chiar formare de Kiste ȘI 
alcese centrale. 

  

Fig. 4, 

  
Fig. 34. 

Secţiune microscopică al unui lol din Lipomul fig. J0. Grâsimea sa di- 
solvat prin alcool; improjur se vede fâşii de ţesut conjunctiv limitând lobul 
xresos. (originală).
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Ast-fel Broca ar fi observat un lipom din regiunea frontală 

ce poseda in centru o cavitate fără lichid, dar in care Saii găsit 

un mare număr de mici corpi pediculați fibroşi; iar Gosselin a 

arătat induraţiuni osificate în grosimea lipomelor. 

Origina lipomului după unii, provine din țesut embrionar saii 

mucos, ale căror celule se umple cu picături gres6se. — Alții insă 

cred că provine dintro exageraţiune vasculară prealabilă, de- 

terminată în urma deselor presiuni saii uşore inflamatiuni locale, 

ca la cei cară pârtă greutăți pe câfă, claviculă ete, precum şi 

pe regiunea fesieră la călăreți. Să adaogăm incă lipmele her- 

niare observate încă de mult de autori, în'urma aplicărei de 

aparate r&i făcute. 

In aceste puncte, desvoltându-se la început un țesut embrionar 

şi vase de neoformaţie, grație micelor contusiuni determinate de 

frecarea sus numitelor aparate ca bandage, cobiliță, bretele, 

şiaua, de cal etc., daii mai târzii nascere la limpom — şi ca 

probă şi mai evidentă, ar fi desvoltarea lipomelor pe tumorile 

erectile congenitale, tocmai din causa presenței unui exces de 

vase şi deci de lichid nutritiv. 

DIAGNOSTICUL este uşor. Pe lângă caracterele ordinare semna- 

lăm : sensaţiunea ce încercăm de o masă compusă de granulații 

însoţită de o adevărată crepitaţie. 

Intinzând bine pielea, putem vedea cum se desemn6ză mici 

lobuli gresoşi. Desvoltarea lentă in general, mersul insă e ca- 

prițios: aşa pot cresce forte repede, fie in urma supresiunei re- 

gulelor, fie în timpul alăptărei, fie in urma unui esces do vin. 

(Brodie). 

Câte o dată aii un pedicul format de vasele sanguine ; alte dăți 

însă nu are, din causă că vasele str&bat în lipom prin mai multe 

orificiuri ale învelişului s&u fibros. 

Procedeul lui Nelaton pentru a stabili diagnosticul între lipom 

şi encefaloid sait tumori liquide, ca abces rece, etc., constă de-a 

introduce un ac lung; daca putem imprima instrumentului o 

mișcare complectă de circumducţie, tumora nu e lipom. 

Tratamentul constă în extirpare. 
Procedeul lui Baunct de Lyon prin sdrobirea tumorei cu sec- 

ţiunile sub cutanate, precum și al lui Jobert de Lamballe prin 

divisarea, în două a tumorei printr'o incisie sub cutanată, sunt 

f6rte rar întrebuințate.
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Cea mai bună metodă deci este extirparea printr'o încisie 
verticală și pote chiar eliptică, daca tumora e prea, voluminosă, 
spre a nu lăsa o prea mare cantitate de piele atârnândă. Dupe 
incisie, vom căuta, a enuelea tumora mai mult cu desetele, a- 
rându-i baza în mâna stângă, pe care comprimând-o, adesea 
tumora ese întocmai ca un sâmbure de cir€şă. Vom evita, di- 
secțiuni prea minuțicse spre a nu aduce o subțiune prea mare 
a pielei ce ast-fel ar putea cădea în sfacel. In cas de pediculi- 
sare a tumorei, vom fi atenți, aplicând la trebuință câte-vă le- 
gături pe pedicul care une-ori e fârte vascular. 

Dacă însă extirparea lipomului este pot zice o operaţie de 
mică chirurgie în majoritatea casurilor, nu este însă tot ast-fel 
cu lipomele cetei cari sunt forte vasculare. Dar acesta încă nar 
fi nimic în comparaţie cu ceea ce se petrece când aceste tumori iaii 
o desvoltare ca, cea arătată în figurele nâstre. E enormă vasculari- 
tatea în asemenea casuri și mai presus de orce mijloc emostatic. 

“Este ştiut de alt-fel, că în aceste tumori țesutul fibros ia o. des- 
voltare forte mare, aşa în cât vasele o dată secționate remân 
deschise şi sângereză intocmai ca un țesut cavernos. Am râmas 
surprins întrun cas identic cu acesta, şi unde de și nu se fă- 
cuse de cât o simplă secţiune a pielei, emoragia însă a fost aşa 
de mare că sa aplicat peste 109 pense emostatice, ceia ce a 
şi făcut a se întrerupe operaţia. Reamintindu'mi de acest cas, 
nam întreprins operaţia pe individul mei, de cât după ce am 
aplicat o forte legătură elastică pe pedicul, după care apoi ex- 
tirparea am .făcut-o fără, sânge, cu totul pe cale uscată. 

Mai recomand încă a se lua cele mai mari precauțiuni anti- 
septice, căci cea mai mică negligență, devine fatală, individul 
putând să moră de o septicemie supra acută, în urma absorp- 
țiunei microbilor de aceste sutimi de- vase ce rămân deschise. 

Incă un lucru forte important este a nu ne felicita prea mult 
şi a fi siguri de succes dupe ablațiunea, tumorei, căci individul 
pote muri fârte repede, tocmai când nu ne așteptăm. Şi din ce 
causă ? li cred că ridicând nişte asemenea tumori enorme, 
sustragem individului o prea mare cantitate de sânge, care, din- 
du-se. mai ales conexiunea, tumorei cu vasele pielei capului, pâte 
să aducă o anemie cerebrală, iar de aci un şoc, din urma căruia 
individul pte muri, cu atât mai mult dacă dinsul va fi şi slă- 
bănog.
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Ast-fel era să se întimple cu pacientul meii. Eram în adevăr 

forte liniştit vedând că tumora am extirpato absolut fără nici 

o scurgere de sânge. Dupe o oră însă viind a vedea bolnavul, 

l-am găsit în mijlocul celui mai complect şoc şi amenințat de o 

morte sigură : era însensibil, pulsul dispărut, corpul rece şi cu 

sudori, privirea rătăcită şi fără reflex cornean. Două ore nam 

luptat cu dinsul, întrebuințând flagelaţie, masagiii, injecţiuni cu 

caleină, eter, plosci cu apă ferbinte, şi abia “l-am readus la 

viaţă. Cred dar că acest șoc a provenit numai din sustragerea 

acelei mari cantități de sânge aflat în tumoră, căci ca aneste- 

sie nu luase de cât vre-o opt grame de cloroform. 

Cu altă ocasie, sunt dispus şi propun chiar, ca înainte de o- 

peraţie să se exercite pe tumoră o compresie cu handa elastică 

spre a împinge sângele din tumori, dupe care apoi aplicând o 

legătură la bază să procedăm la extirpare. O singură contra- 

indicație ar fi: daca am avea o degenerescență sarcomatosă a 

tumorei or ar fi însoţită de alte complicaţii ce sar opune la 

introducerea în organism a unui sânge viciat. — In or ce cas, 

trehue să ne gândim la prevenirea şocului. 

V. ENDOTELIOAMELE 

Endotelismele sunt tumori formate din celule endoteliale, des- 

voltându-se pe serdse şi în special pe arachnoidă. Ele se apro- 

pie fârte mult de saremele fibro-plastice saii angiolitice. Ai un 

interes mai mult anatomo-patologic.
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VI. DESPRE CHONDROAME 

Tumori formate de ţesut cartilaginos. 
Aceste tumori se desvoltă excesiv de rar pe cartilagele pree- 

sistente. Cu tâte acestea se pot vedea une-ori pe cartilagele 

costale, şi cărora Virchow le-a dat numele de ecchondiose, ce 

rmân sub formă de noduli mici, şi se crede a fi sub dependinţa 

rachitiomului. Când se desvoltă în interiorul 6selor se numesc 

enchondvonie, iar când ocupă numai periostul sai părţile moi — 
perichonulrome. 

Chondrâmele pot conţine sait țesut cartilaginos propriii zis, 

format din celule conținute şi separate de o substanță omo- 
genă numită hialină, sai din varietatea de cartilagii numită 
fibve-cartilagiii, ale cărui celule sunt separate de o substanţă 
densă, de aspect fibroid. De aci chondront: hialin şi chon- 
«rom. fibros sau fibrochondroni. 

Celulele acestor tumori de şi semănă cu celulele țesutului 
cartaginos normal, putend fi rotunde, ovoide saii fusiforme şi să 

conție un nucleii, iar acesta mai mulți nucleoli, totuşi se deosi- 

besc prin caracterile următâre, arătate de Cornil şi Ranvier 
precum şi de Quenu. | 

1) In țesutul cartilaginos normal, substanţa întercelulară sati 
hialiană este pretutindeni omogenă; în chondrâme diferă de la 

un grup de celule la altul, iar între grupe mai mari substanța 

hialină se pote transforma în fibre fine, de unde aspectul reti- 
culat al tumorilor. 

II) In țesutul cartilaginos normal, substanţa intercelulară fie hi- 

alină sait ușor fibrâsă, are tot-b'auna o consistență uniform densă; 
în chondrom aspectul săi e gelatinos sai granulos. 

III) "Țesutul cartilaginos normal e cu desăvârşire lipsit de vase, 

acela al chondromului pâte fi provăzut de vase abondente. 

Aceste tumori se pot desvolta în 6se şi în părţile moi. Acelea 

ale 6selor sunt iarăşi de 2 varietăţi: ale 6selor proprii zis, — 

enchondrome, şi ale periostului — perichondrâme sai chondrofite. 

Enchondromul 6selor, de volum variabil, formeză tumori tot- 

dauna tari, acoperite de o câjă os6să câte o dată forte grosă, 
iar alte dăţi se pote subția până chiar a dispare. De aci con-
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sistenţa neegală a tumorei. Aceste tumori copleşesc în general 

osele lungi ca femurul, tibia, umărul ete. ocupând mai mult 

extremităţile; se observă însă pe claviculă, omoplat maxilare 

şi alte 6se mici. 
Degetele mâinilor și picidrelor ne oferă exemple forte dese, 

aducând deformaţiuni ce ne silesc a recurge la amputaţie, precum 

arată fig. 35. In aceste casuri, adesea tumora coplesește țesutul 
osos procedând chiar din centrul fa- 

langei, şi apoi treptat coprinde peri- 

ostul şi părţile moi, așa că am avea 

un eudoperichondrom. 
In alte casuri însă putem avea 

perichondrome pure ce pot lua nas- 

cere saii numai de la fața superii- 

cială a periostului, sai de la fața 
sa profundă. EI se presintă iarăşi sub 

aspecte diferite, aderând de os, câte 
o dată printro largă basă, pe când 

35, alte dăţi printrun simplu pedicul forte 

Chondrâme multiple ale subțire. 
degetelor. - - NR 
Mii Este de observat că în general, a- 

  

  Fig. 

ceste tumori nu copleşesc părţile vecine, ci numai le respinge, 

aşa că Sai văzut 6se, tendâne, nervi desvoltaţi în jurul tumo- 

rilor şi lăsând chiar urmele lor pe ele şi fără să fie alterate; de 

asemenea şi articulațiile respective r&mân intacte. — Nu tre- 
bue însă să le dăm un caracter cu totul benign, căci sai ob- 

servat casuri în cari noi focare morbide se desvoltă în jurul 

tumorei primare, iar alte dăți o transformaţie a ţesuturilor ad- 

jacente în cartilagiii (infecţie locală). In fine une-ori ia un ca- 

racter adevărat infecțios, generalisându-se în tot organismul şi 

în special în pulmoni. Infecţiunea se face mai des prin vene 

(embolii), pote însă şi prin limfatice. 

Enchondromul tegumentelor nu e rar, se găsesce însă de pre- 

dilecţie în parotidă, glanda submaxiliară şi mamelă. 

Chondrâmele ni se presintă în clinică sub formă de tumori înconju- 

rate de un înveliş fibros, de consistenţă tare, elastică şi nedurerosă. 

Unul din caracterele chondrâmelor este că aceste tumori nu 

aii o consistență omogenă, lucru ce e în legătură cu diferitele 
metamorfose la cari sunt supuse. Şi cea mai principală este ten-
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dința la, osificare şi calcificare. In adevăr, chondrâmele in majo- 
ritatea, casurilor nu formâză o tumoră unică, ci ni se presintă 
sub formă de grupuri sai noduli separați, și centrul fie-căruia, 
incrustându-se de materii calcare, ne va produce tot atâtea sen- 
sațiuni diferite de părţi moi sait tari. Pe lângă, acesta, mai pu- 
tem observa, o transformaţiune muc6să, făcând tumora mai mult 
sait mai puţin mdle și transparentă ca şi cum ar fi formată de 
o masă gelatinosă, sai lichid viscos. Ajunse în acâstă, stare por- 
țiuni mari din tumoră se pot lichefia luând tote caracterele unui 
chist ordinar, cu acestă deosebire că în conţinutul lor găsim o 
materie albă sai galbenă dar transparentă, semănând cu sinovia, 
ȘI în care microscopul arată presenţa, celulelor cartilaginose sub 
diferite forme. A 

In fine chondromul pâte lua caracterele unui sarcom, ceia ce 
iarăşi va produce semne particulare cari ne-ar împinge a con- 
chide la o tumoră malignă, mai ales când prin degenerarea, lor 
ni se impun drept un sarcom encefaloid. 

Aspectul acestor tumori după ablaţiune va fi diferit conform 
metamorfoselor, depărtândul cu totul de tipul normal. Astfel, 
transluciditatea și tăria lemnâsă ce scârţie la tăetura prin scal- 
pel şi cari formâză semnele patognomonice, se înlocuese prin 
lichide kistice sai sânge coagulat or fibrinos, după cum emo- 
ragiile ait fost vechi saii recente şi după numărul și calibrul va- 
selor rupte de cari chondromul une ori pâte fi. inzestrat. Tâte 
acestea contribue forte mult în a face diagnosticul dificil. | 

Semnele clasice ale chondrâmelor sunt: tumori tari nodu- 
lare sai tuberâse, indolente, creştere lentă Şi fără răsunet in 
ganglioni. Apar în etatea tinără sau medie şi aii ca sedii 6sele 
la extremităţi, periostul, despărţitârea nărilor nasului ete. Dar 
in special ating maxilarele, degetele mâinilor şi picidrelor, glanda 
parotidă şi mai rar testiculul şi mamela. Detalii mai mari se vor 
da în b6lele regiunilor. 

Origina chondrâmelor ar consta după Conheim, în inclusiunea, 
unor resturi de ţesut cartilaginos din peri6da embrionară, şi prin 
care ne esplicăm tumorile 6selor. 

Chondrâmele parotidei ar proveni din restul de cartilagiii al 
lui Meckel; iar al testiculelor, din celulele cartilaginâse a verte- 
brelor primitive, ce s'ar introduce în testicul în timpul şederei 
sale lângă col6na vertebrală. |
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Dar acelea din piele, mamelă şi plămâni?! 

Enchondrâmele nu genâză de cât prin volumul lor, ce une-ori 

devine mai mare ca un metru. Si 
De multe ori benigne, avem însă chondro-sareome saii chon- 

dro-epitelime. 

De aceia trebuesc extirpate, mai ales când prin volumul lor 

împedică funcțiunea organelor. 

VII. DESPRE OSTEOAME 

Tumori formate din ţesut osos. 
Câte o dată elementele lor constitutive seamănă în totul cu 

ţesut osos normal; alte dăţi însă se depărteză. Ast-fel, canalele 
“lui Havers, osteoplastii, ca şi canaliculele os6se, pot lipsi sau 

să fie desvoltate în proporțiuni neregulate, luând un volum e- 

xagerat; alte dăţi sunt grupate întrun mod desordonat, aşa că 
disposițiunea lameldsă a substanţei os6se nu se mai recunâsce, 

In fine câte o dată tâte elementele caracteristice ale osului se 

micşorâză de număr, aşa că osteomele sunt reduse numai la 

simple producțiuni calcare, cretacee. 
In 6se se arată la suprafaţa lor esternă, în grosime, saii la 

suprafaţa internă. 
Cele externe numite exostose încep mai întâiii printro secre- 

țiune plastică sub periost, care apoi trece în stare de cartilagii 

iar de aci în stare os6să. 

La șifilitici apar pe diafisul osului, iar la reumatici pe epifise. 

Ele pot fi pediculate, sesile, recurbate saii în formă de cârlig. 
Usteâmele formate chiar în substanța osului, sunt caracterisate 

prin marea lor tărie şi iai numele de ostevme parechimatose. 
UOsteâmele câte o dată sunt constituite dintro substanță spon- 

gi6să, areolară, şi unde se pâte găsi măduvă ordinară a osului; 

ele se numeşce osfedine sponpiose. 
Alte dăţi sunt formate din lame concentrice paralele, ceia-ce 

le dă o tărie ca fildeşul, precum se observă pe faţa internă a 

6selor craniului; acestea se numesc osteiie eburnale.



lar când țesutul osos reaminteşte pe acela al diafiselor 6selor 
lungi, şi substanța os6să e dispusă în lame concentrice încon- 
jurând canalele vasculare, tumora pârtă numele de osteoiiu cvin- 
pact (Cornil şi Ranvier). 

Osteomul la început apare ca un exudat între canalele lui 

Havers şi osteoplasti, cari în urma compresiunei pot chiar să 
dispară. 

Osteâmele de la fața internă a osului se numesc e/iostose şi 

presintă diferite grade de desvoltare: de la o subţire lamă pa- 
piracee până la adevărate exostose eburnate. 

Când aceste tumori se desvoltă împrejurul dinţilor, se nu- 
mese odontoimie. 

Oste6mele prin escepţiune se pot observa şi în părţile moi 
precum şi diferite organe ca testicul, dura mater ete. Adesea le 
întâlnim în articulaţii atinse de reumatism cronic; în aponevrose 
și grosimea, tendânelor etc., dar acestea probabil, dupe cum sus- 
ține Butlin, sunt efectul osificațiunei produselor inflamatorii. 

In general, osteomele pure se desvoltă pe 6sele lungi şi 

în punctul de unire al diafisei cu epifisa, adică pe cartilagiul 
de osificațiune. Acesta ar proba că oste6mele resultă din o creş- 
tere anormală sait râu dirigeată in evoluţia fisiologică a 6selor; 

și acesta cu atât mai mult, că afecțiunea se observă pe 6meni 

tineri atinși de rachitism, serofulosă sait sifilis ereditar tardiv. 
In or ce cas, osteâmele sunt tumori benigne, putând r&mâne 

staționare zecimi de ani. [le însă se pot complica de burse se- 

rose accidentale, carii, necrose, şi pot chiar a se transforma în 
sare6me. 

Sediul acestor tumori pe se, fixitatea, tăria, indolenja, 

apariţiunea în etatea tânără, cronicitatea, iar une-ori multipli- 
citatea şi simetria ce adesea le constatăm şi pe părinţi, con- 
stitue semnele patognomonice a oste6melor. 

Contra, lor forte rar vom interveni, afară numai când am avea 
aface cu unele exostose pediculate şi proeminente, pe cari le 
vom extirpa.
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VIII. LIMFADENOM, LIMFOM, 
TUMORĂ LIMFATIGĂ 

Sunt tumori formate dintr'un ţesut analog, cu acela al ganglio- 

nilor limfatici, numit încă şi ţesut adenoid al lui His sait țesut 

conjunctiv reticulat. 
Acest țesut posedă areole, saii ochiuri forte fine, numerâse, 

dispuse în direcţiuni diferite, şi sunt pline cu o plasmă ce con- 

ține celule limfatice şi strehătute de vase capilare sanguine. 

Aceste tumori de şi ar trebui să nu le întâlnim de cât în or- 

ganele ce conţin țesut limfatic ca ganglioni, splină, amigdale etc. 

totuşi se observă şi în alte organe ca 6se, piele, plămâni, ficat, 

muschi, unde nu există ţesut limfatic. 
Limfadenâmele se apropie prin composițiunea lor aşa de mult 

de sareme, în cât e fârte rar a se găsi în stare pură, adică 
formate numai din țesut limfatic; de aceia se şi numesc mai în 

general fim fosavcome. 
Dinsele se însoțesc une-ori de o creştere enormă de globule 

albe în sânge, precum şi de o ipertrofie: generală a ganglionilor 

şi a splinei. 
B6la ce cunoscută atunci sub numele de leucocifeimie, leuce- 

rue, sa limfademie (Virchow, Bennet). 
Iar când dupe cum a arătat Bonfils în 1856, există numai iper- 

trofii ganglionare şi a splinei dar fără un adaos de globule albe 

în sânge, atunci avem ceia ce Trosseaux a numit adenie. 
ANATOMIA PATOLOGICĂ. — Limfadenâmele ganglionilor lim- 

phatică ni. se presintă sub formă de tumori isolate saii multiple, 

cu saii fără aderențe, de un volum une-ori enorm şi cu tendință 

a forma messe întinse, întocinai ca ganglionii tuberculoşi. 

Aceste tumori une-ori .sunt de o consistență tare, alte dăţi 

„ndle. Prin. tăetură estragem un lichid cenuşiii, lactescent, pre- 
sărat de puncte roşii, de o colâre galbenă şi aspect caseiform. 

Sucul e format din celule rotunde, multinucleare și fără co- 

nexiune între dinsele, aşa că o pensulă le pâte uşor ridica, când 
ne arată reticulul, care e caracteristic al țesutului limfatic. A- 

cest ţesut formâză ochiuri de diferite forme şi mărimi ale că-



  

fig. 36, 

Limfadenom ale cărui celule în 
mare parte au fost ridicate cu 
pensula. In ? se vâd celule limfa- 
tice isolate. 

43, 

ror trabecule une-ori sunt sul- 

țiri, iar alte dăți de o consistență 

fibrâsă. In aceste ochiuri sunt 

aşezate celulele limfatice precum 
arată Fig. 36 din Butlin, 

In limfadenâme, foliculii gan- 

glionari sunt măriţi de volum, 

iar substanța medulară înlocuită, 

prin cea, corticală (lLancereaux). 

Ca privire generală sub mi- 

croscop a unui limfadenom a- 
vem' fig. 31 luată din Cornil şi 

Ranvier dupe o preparațiune a 
lui Malassez. 

  
Fig. 4. | 

Secţiunea unui limfadenom al testiculului trocând prin mijlocul unui tub 
seminifer : « secțiunea unui tub seminifer al cărui pârete fârte ingroşat este 
transformat in țesut adenoid şi a cârui lumină fârte strimptă prosinta câte- 
va celule libere ; e fibre de ţesut reticulat:; n celule limfatice,
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In 6se, aceste producțiuni iaii adesea forma difusă, mai rar cir- 

conscrită, asemănându-se cu osteo-sarcomul. În piele dinsele, a- 

par sub forma unei tumori mici ca un bob de mazăre sai ca nuca; 

tare, elastică şi roșiatică, având tote caracterele unei tumori 

maligne, şi purtând numele de lisnfadenie cutanală, care după 
unii e sinonim cu sarcom al pielei (Kaposi) iar dupe alţii de natura 

parasitară (Auspitz). Când aceste tumori se desroltă în multe 

puncte de o dată sub forma unei erupțiuni, atunci formeză b6la 

numită de Alibert, micosis fongoud. 
SIMPTOME. Limfademonul are multă tendință de a distruge 

țesutul conjunctiv ce'i servă de înveliș, şi ast-fel termină prin 

a se fusiona cu ganglionii vecini. D&nsul tinde la generalisațiune, 
copleşind mai tot sistemul ganglionar, după care apoi atacă fi- 

catul, splina, plămânii, rinichiul, mucâsa gastro-intestinală etc. 

Mărimea de volum a. ficatului şi în special a splinei, pote să 

mergă până la opt chilograme. 

Până şi însăşi pielea, țesutul osos şi testiculele nu scapă de 

acestă copleşire. 
In fine, sângele e fârte mult modificat prin crescerea enormă 

a slobuielor albe, putând să ajungă un globul alb pentru zece 

roşii şi chiar unul pentru dou& roşii. 

Limfadenomul ganglionar, une-ori apare sub forma unei tu- 

mori mici, indolentă şi mobilă, semănând cu un simplu ganglion 

lumefiat, fie de natură iritativă sau scrofulosă. După un scurt 
timp însă, caracterele se schimbă prin copleşirea ganglionilor ve- 

cini, aderenţa şi volumul considerabil. De multe ori în regiuni 
depărtăte, descoperim alte mese ganglionare de aceeași natură. 

Tumora primitivă, prin desvoltarea sa, şterge une-ori exte- 

riorul unei regiuni, producend adevărate diformaţiuni. Şi acâsta 

se observă mai ales la gât, unde se formeză de jur imprejur ca 

un fel de guler, cu diferite ridicături şi adâncături unele moi, al- 
tele tari, dând individului un aspect hidos, şi purtând numele 

de b6la lui Hodghkin, autor care a dat o descriere forte clasică. 
Nu există reacțiune generală în acâstă bolă precum nici du- 

reri, afară de casuri escepționale şi mai ales când volumul e mare, 

producând compusiuni ale nervilor; saii când tumora fiind atinsă 
de procesul sclerotic sub acut sai cronic, prinde în el unele cor- 

d6ne nervâse. Din acâsta resultă şi dre-care dificultate în res-
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piraţiune, de unde dispnee, opresiuni şi chiar asfixii, ca în tu- 
morile amigdaliene și bronchice. | 

In ultima periâdă de desvoltare, individul pote să, fie coprins 
de o adevărată cahexie, fără cu tâte acestea tuiora, să 
se ulcereze. Atunci observăm accese de febră, cu formă, inter- 
mitentă sai remitentă, emoragii, erupțiuni papulose şi eczema. 
tse pe piele ce apar şi dispar de sine, lăsând în loc un edem 
roșiu pe tegumente. Dar une-ori se pot produce ulceraţiuni aşa de 
mari în cât putem introduce pumnul în tumoră. 

In acâstă stare individul mâre. 
Durata limfadenomului variază de la câte-va luni la 2-3 ani. 
Langhaus a stabilit două forme clinice: una, tare — limfade- 

nomul propriii zis; alta mâle — limto-sarcomul, Dinsele însă pot 
trece una întralta, aşa în cât formele aceste nu sunt absolute. DIAGNOSTICUL nu e tot dauna ușor, mai cu sâmă dându-se 
asemănarea, limfadenomului cu adenitele cronice ŞI în special 
cu cele tuberculâse. Acâstă asemănare e adeverită nu numai 
prin evoluţiunea clinică, presentându-ni-se şi una și alta sub 
formă de pachete indolente fără reacțiune locală sai generală, 
dar chiar şi microscopul de multe ori nu e în stare să le deo- 
sibescă- 

Se pretinde că adenita tubereulsă e mai tare și cu tendință 
la ramolire şi ulcerare, pe când limfadenomul e mai mâle ȘI mai nici o dată ulcerat. 

Dar câte escepţiuni la tâte acestea. 
ŞI pentru a ne convinge și mai mult de greutăţile diagnosti- cului, reproduc următârele frase luate din Butlin : „Or care ar fi dificultăţile în studiul tumorilor, nici una. din ele nu e mai mare ca in limfom. Se pâte zice chiar, că aceste dificultăţi sunt ina- tacabile; şi nu ştii cum viitorul ar putea să le resolve întrun 

mod satisfăcător,. 
In adevăr nu numai clinica, dar nici microscopul adesea nu pot 

deosebi un limfom adevărat, de un ganglion tuberculos cronic 
inflamat, sau de un limfo-sarcom; de Gre-ce une-ori aceste di- ferite afecţiuni iau în totul caracterile unei tumori limfatice. 

Totuşi, luând în consideraţie antecendentele bolnavului, mersul afecțiunei, apariţiune de aceleași tumori în alte. regiuni, etatea, examenul sângelui etc, etc, putem după experienţa ce fie-care vom avea, să conchidem la un limfom or altă specie de tumoră. 
Pat. chirurg. Dr. LL Kiriac. 

10
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Microscopul de asemenea, arătându-ne presența acelui ţesut a- 

denoid, reticulat şi în alveolele căruia să existe celule limfatice 

fără să fie mărite de volum ci numai în num&r considerabil, ne 

pâte ajuta în punerea diagnosticului. 

PROGNOSTICUL este forte grav, aşa că mai toți chirurgii re- 

fusă a opera aceste tumori, resultatele fiind tot-d'auna din cele 

mai detestabile. 

De aceea ne vom mărgini în a da la interior fosfurele de zinc 

de la 1—2 ctgrame pe zi (Verneuil); arsenic în injecții intersti- 

ciale or ca potiune internă etc. Billroth dă 10 picături la inte- 

rior şi injecteză 2—6 picături în tumoră. Prin acesta, Billroth 

spune a fi obţinut resultate strălucite, ba chiar vindecări definitive. 

Lucke întrehuinţeză injecţiuni intersticiale de tinctură de iod. 

Dar ilusiuni nu trebue să avem câtuşi de puţin. Am avut între 

alte casuri, un preot cu un limfadenom desvoltat în logia caro- 

tidiană, întinzându-se în urmă şi pe cslă, și contra căruia tot ce 

am întrebuințat a fost absolut fără nici un efect. Bolnavul a mu- 

rit după un chin de două luni, în mijlocul celor mai atroce du- 

reri de cap. 

  

CHESTIONAR 

"Pumori cu timp vascular conjunetiv.— Consideraţiuni asupra țesutului con- 

junetiv clasificare : 

|. Saveome Istoric. Definiţie. Analogia cu mugurii cărnoşi simpli. Distine- 

țiuni. Cele trei tipuri principale ale sarcomului. 

I tip. Sarcom embrionar, caractere, disposițiunea vaselor. 

AL II-lea tip. Sarcom fasciculat, caractere, diferite sub-varictaţi. 

Al II-lea tip. Sarcom giganto-celular, caraciere, sub-varietăţi : sarcom osi- 

fiant, novrogrie, angiolitie. Diferite degenerescențe : Ristică, lipomatâse, me” 

lanică. Caractere şi teorii «diverse. 

__ Caractele clinice ale sareâmelor. Modul de infecţiune. Diagnosticul cu can- 

cerul. Tratamentul pur chirurgical. 

I[. Mizâmele. — Dofiniţie. Caractere. Diviziune, 

III. Fibrâmele. — Definiţie. Caractere. Divisiunea în tumori fibrâse moi şi 

tari. Fihroine moi numite şi moluscum fibrosum, Caractere. Tumori fibrâse
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tari sau fibroidi. Caractere. Teorii asupra celulelor fusilorme ce se găsesc în fibroidi. Caractere clinice. 
IV. Lipom. — Definiţie. Caractere. Patogenia ; teorii de exageraţie a va- 

elor. Diaenosticul. Procedeul Nelaton. Tratament, Procauţiuni speciale. Pro- 
punerea autorului. 

V. Endoteliom. Definiţie. 
VI. Chondrâme, — Definiţie. Echondrose, enchondrâme, perichondrâme. I)eo- sebirea între țesutul cartilaginos din tumori şi cel normal, Caractere clinice. Origina. Teoria lui Conheim. 
VII. Osteâme. — Definiţia. Diviziune. Exostose, enostose, odontome, Ca- 

ractere clinice. 
VIN. Limnfadenâme. — Definiţie. Limtadenie. Anatomia patologică. Limfade- 

nie cutanată. Micosis fongoid. Simptome. Caractere. Diagnosticul. Opinia lui 
Butlin. Tratament. 

= 
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CAP. III. 

TUMORI CU TIPUL MUSCULAR 

MIOAME 

Mi6mele sunt tumori formate din ţesut muscular adult. 

Ne oferă cu următârele două specii: 
Rabdomiâme formate din fibre musculare striate şi L'omiome 

din fibre musculare netede. 

Miâmele striate sunt mult mai rari; cu tote acestea sai ob- 

servat în limbă, rinichi, ovar, testicul, regiunea lombară. Dar 

mai tot-dauna sa constatat a fi de origină congenitală, și deci 

amestecate cu alte țesuturi, precum cel fibros, cartilaginos etc. 

Se contestă chiar de mulți autori posibilitatea unei neoforma- 

ţiuni de fibre musculare striate după naştere. 

Limiomele aii fost separate de fribroide cu care se confun- 

daii de Lebert în 1852, iar apoi de Virchow şi Rothitansky. 

Ele sunt fârte comune în uter şi prostată, precum şi în derm, 

unde putând fi destul de numersse, pentru a simula o adevă- 

rată erupțiune, ai fost luate drept limpfadenâme cutanate ge- 

neralisate. 

In piele miâmele de şi multiple sunt însă forte mici; pe când 
în prostată şi mai ales în uter capătă nisce dimensiuni colo- 

sale şi greutăți neașteptate putând merge până la 10 klgr. 
Aceste organe pot fi atinse în totalitatea lor, sai numai în. 

parte: probă ipertrofiile parţiale ale prostatei sau tumori mul- 
tiple în uter.
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Forma lor e rotundă, lohulată şi provă&zute de o capsulă, fă- cendu-le ast-fel a fi forte ușor enucleabile. 
Prin tăetură obţinem aspectul şi disposițiunea fibrâmelor. Va- sele sunt mai numerâse la perilerie, unde formâză: adevărate si- nusuri ca şi cele uterine. In aceste tumori constatăm presenţa, de fibre musculare striate sat netede, ceia ce formeză tocmai caracteristica lor. 
După Cornil şi Ranvier, mimele sunt formate nu prin iper- plasia celulelor musculare preexistente, dar printr-o producţiune nouă de celule musculare. 
In or ce cas, aceste tumori secționate, posedă prin disposiţiu- nea făşiilor şi traheculelor ce conțin, o formă concentrică Și aşa, de caracteristică în cât diagnosticul macroscopic se impune prin simpla vedere; probă fig. 38, luată din Sinâty şi reprodusă din 

== SS Cruveilhier, ce arată o ase- 
menea tumoră (fibro-miom) 
umplând cavitatea uterului. 

Miâmele pot suferi dife- 
(jj: rite transformaţiuni şi anu- 
/ me : . transformaţiune  mu- 

câsă, când devin cu totul 
moi; ramoliri parţiale, de 
unde provin chisti; une-ori 

   

     

       
               

    

suferă, degenerescență gre- 
N Y | s6să și chiar calcară. 
(| Vasele pot lua o desvol- 

INV tare enormă, formând tu- 
Fig. 38. morile telangiectasice. 

Mimele prin crescerea 
lor at tendință a se separa de organul ce “i-a dat nascere. De 
aci producțiunea de pedicul, precum se observă în miâmele suh- 
serose ale uterului, unde câte o dată pediculul este de o subli: 
mie extraordinară ce abia lEgă tumora de uter. a 

Acelaş lucru îl constatăm în miâmele sub-mucâse, când iarăşi 
pediculisarea tumorei o pâte face a ieşi din cavitatea uterului 
cu cea mai mare înlesnire. - 

Când însă miomul este intersticial, adică desvoltat în grosi: 
mea păreților uterului, atunci dânsul crescând mereii, ridică în 
acelaşi timp şi uterul, care cu timpul pâte suferi o subțiime a 

Pibro miom umplând cavitatea uterului,
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porțiunei sale cervicale, aşa în cât se reduce la un pedicul cu 

totul subţire, putându-se ast-fel uşor separa de colul uterin. 

Miâmele sunt în general tumori benigne, căci mai nici o dată 
nu se însoțesc de recidive saii infecţiuni generale. Tratamentul 

fiind în legătură cu operaţiile pe prostată şi uter le vom face la 

locul competent. 

4 

- —m5030 XE aeeece— 

CAP. IV. 

TUMORI CU TIP NERVOS 

NEVROAME 

Prin acâsta se înțelege tumori formate din țesut nervos de 

nouă formaţiune. 
Usajul a făcut ca sub numele de nevrom să se numâscă și 

alte tumori cari nu întrunesc condiţiunile date în definițiune; 
ast-fel, ori-ce tumoră ce presentă caracterele durerâse sunt în 

general numite nevrâme. 
Aşa, fiind, s'a introdus în aceste tumori lipâme, fibrâme, sar- 

c6me, mixome, etc, cari nu ai altă calitate de cât a fi aşezate 

pe traettul unui nerv și să fie însoțite de dureri. Tot ast-fel 

este şi cu acele tumori durerâse ce se desvoltă în bonturile 

de amputaţie cari iarăşi după drept cuvânt nu sunt nevrome, 

ci nevrite; precum şi acelea aflate pe traectul nervului cari 

sunt simple tumori durerose. 
Este însă adevărat că şi însuşi microscopul nu tot-Vauna pote 

să ne preciseze dacă o tumoră durerosă este sai nu constituită 

din elemente noi nervâse, adică pur nevrâme. De sigur, histo- 
logicesce nevromul aste o tumoră formată numai din elemente
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nervose; iar când printre acestea găsim şi alte elemente ca 
țesut conjunctiv or celule embrionare, atunci e mai mult o to- 
moră durerâsă de cât un nevrom pur. 

De aceia mai toți autorii sunt de acord a admite că nevro- 
mele adevărate sunt escesiv de rari; ba încă unii le nâgă exis- 
tența de Gre-ce caracteristica, nevromului ar fi o multiplicaţiune 
în numărul cilindrului ax, ceia-ce până acum nu sa constatat. 

Nevromul pote să fie format din două elemente: din celule 
nervâse şi din tubi nervoşi; de aci doug grupe: nevoie ai 
Jlionare sai cu celule, şi nevrâme faseieulate sau cu _tubi 
nervoși. 

Nevrâmele ganglionare se observă în substanța cerebrală şi 
medulară, în corpii striaţi, precum şi la suprafaţa ventriculelor 
cunoscute sub numele gliome. Aii tendință în a se întinde local 
şi a da nascere la diferite fenomene cerebrale în raport cu lo- 
calisațiunile diferitelor centre. 

Nevrâmele faşciculate se găsesc pe traectul nervilor periferici. 
Sunt compuşi din tubi nervoși în mare număr, încrucişați în di- 
ferite sensuri, şi separați de țesut conjunctiv. 

Dar după cum tubii nervoși sunt cu mielină sau fără mielină, 
nevromele vor fi și ele numite mielinice şi ainielinice. —(Cornil 
și Ranvier). 

Caracterele acestor tumori din puntul de vedere clinic se re- 
sumă în dureri une-ori exasperante, ce apar spontanat sai Ja 
cea mai mică atingere. Contra lor nici o altă medicațiune nu 
reusesce de cât ablaţiunea. 

  

—-.223520 &



CAP. V. 

TUMORI COMPLEXE SAU CU 
TESUTURI MULTIPLE 

Se numesc ast-fei, tumorile cari. resultă din combinaţiunea mai 
multor țesuturi, fără să se potă precisa care din ele aii o prio- 
ritate mai mare. 

In acâstă mare clasă intră chișştii. 
Se numesc chişti, tumori formate de nisce cavităţi închise, 

pline cu o substanţă lichidă şi mâle, fârte rar solidă. Une-ori 
substanța este organisată şi chiar vie. 

Păreţii chistului sunt în raport de continuitate cu țesuturile 
vecine, ia tumora pare că este independentă de _circulaţiunea, 
generală. 

Incă din timpul lui Hunter, chiștii aii fost împărțiți în aeci- 
dental şi matuvali. După Cruveilhier în preezistenți şi ne- 
preexistenți, Broca introduse cuvintele de prodenă şi neogeni. 

I) Se numesc c/hiști progenă sau prin retenție, aceia cari se 
desvoltă pe socoteala unei cavități preexistente, precum: chiştii 
ovarului, a corpului tiroid, chiști tendinoși etc. Dar cei mai prin- 
cipali, din aceştia sunt chiștii ce aii drept origină o cavitate preexis- 
tentă, cu păreți secretanți, dar cari în mod accidental închizându-se, 
produsele de secrețiune se acumuleză formând ast-fel tumora. 
Aci avem chiştii sebacei, chiştii plespelor, ai sinusului maxilar, 
sacului lacrimal, ranulele, chiștii mamelei (galactocele) etc. 

Toţi aceşti chişti resultă din obliteraţiunea conductului excretor



153 
al glandelor cari continuând a secreta, produsele lor neputân- 
du-se evacua, dilată acinii și fundurile de sac ce se transfor- 
mă ast-fel în pungi sai chişti; de aceia Butlin îi numeşte chişti 
prin retenţiune. Conţinutul lor de şi în general s6mănă cu a- 
cela produs de glandă, de multe ori însă sufere alterațiuni şi 
modificaţiuni profunde depărtându '1 de tipul normal, oferind 
de esemplu în loc de lapte sau mucus, un lichid seros, limpede 
saii chiar sânge. 

Tot în acestă clasă Butlin pune igroma, idrocelul, numin- 
dui Chiști prin exudațiune din causă că se produce o can- 
titate mai mare de sinovie de cât e necesar pentru lubrefierea 
și alunecarea suprafeţelor serâse. Dar fiind ast-fel, ar trebui ca 
şi exudaţiile serâse din plevră, peritonei, pericard ete. să fie 
considerate tot ca nişte chişti, ceia-ce desigur nimeni nu va ad- 
mite. Tot acelaș lucru va fi cu chiştii sanguini sai limfatici cari 
nu vor putea păstra numele de chiști de cât perzându 'şi or-ce 
conexiune cu vasele şi r&mâind isolate printre țesuturi; căci la 
din contra intră în clasa amvrismelor, varicelor etc. 

II) (hiști neogeni sunt aceia a căror membrană de îaveliș 
este de nous formaţiune, desvoltându-se în mijlocul ţesuturilor. 

Aci avem două varietăți: a) chiști perigeni, ai căror păreți 
se formâză în urma conținutului lichid sai solid introduşi în 
țesuturi, și cari prin presența lor, provâcă membrana de în- 
chistare. 

Ast-fel avem toți corpii streini întroduşi în organism ca: fire 
de legătură, sequestre os6se, proectile, ţepi, ăşchii de lemn saii 
de piatră, corpi vii ca, diferiți viermi, corpi fcotali etc. ce prin 
acţiunea lor iritantă, plastică, produc formațiunea unui noii țesut, 
care învelindu-le, formâză p&retele chistului. 

D) Chiști autogeni sunt aceia în cari conținutul ca; şi înve- 
lișul se produc simultaneii, iar nu succesiv ca în cei perigeni. 

Aci avem două varietăți : 
Chiști. seroşi şi dermoizi. Chiştii seroşi ai fost negaţi mult 

timp. Cu tâte acestea există casuri neindoi6se de asemenea 
chiști, în locuri unde nu există cavități preexistente. Astfel 
Robert a v&dut un mare chist cu conținut lichid intre cele două 
table ale omoplatului. 

Nelaton a descris un chist multilocular în diafisa femurului,
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precum şi alți chişti în epiploon, mesenter şi în regiunea sub- 
peritoneală. 

Chiştii seroşi se observă forte des în țesutul conjunctiv, în 
special în părţile laterale ale gâtului la copii mici. Adesea sunt 
congenitali și se numesc higrome chistice- 

Uniloculari saii multloculari dinșii ait tot-dW'a-una un părete forte 
subțire și neted conţinând un lichid clar, fluid şi incolor. Aceşti 
chiști seroşi sunt probabil formaţi prin dilatarea şi fusiunea spa- 
țiurilor areolare a țesutului conjunctiv. De 6re-ce însă faţa in- 
ternă a acestor chişti e căptuşită de endoteliii se admite că 
dinșii se desvoltă mai mult pe socoteala spaţiurilor limfatice 
de cât a simplelor areole a țesutului conjunctiv. 

Dar aceste consideraţiuni sunt de prisos, căci dupe cum no- 
teză Malherbe, deja Ranvier a arătat că tâte areolele țesutului 
conjunctiv comunică larg cu limfaticele, formând chiar origina 
acestora. Deci or unde sar desvolta un chist, neapărat se va 
găsi şi limfatice şi endoteliii vascular. 

Am observat un cas de chist seros fârte curios în regiunea 
azilară în 1889 la o femee Niţa Ion de ani 30, fără a putea 
descoperi altă causă, de cât frecări dese în regiune, femeia fiind 
muncitâre. Fig. 39. 

Acest chist "l-am extirpat în totalitate fără a găsi absolut nici 
un pedicul. Conţinutul a fost o simplă serositate fârte clară. Din 
causa, deselor frecături pielea, se ulcerase, aşa în cât se impunea 

drept un neoplasm și în special un sarcom. Operația însă mi-a 

arătat că, era vorba de un chist seros. 

Chiștii dermoizi numiţi încă tumori eterotopice, chişti fetali, 
chiști prin inclusiune etc. sunt de sigur cei mai importanți. 

Studiul lor începe cu Meckel în 1815. Acești chiști își au 
sediul de predilecțiune în ovar, sprâncene şi testicul. Sa ob- 
servat însă și în gambă, epiploon, sternum, pielea capului, plă- 

mâni, neninge etc. Numele de chişti dermoidi le-a fost dat din 

causa asemănărei de structură ce păretele lor aii cu pielea, însă 
cu 0 disposițiune inversă, adică că fața lor internă e în totul 
analogă cu lamele epidermice cornate, stând pe un derm identic 
cu al tegumentului extern având adică vase, foliculi piloşi, 
glande sebacee, sudoripare etc. 

Volumul lor e variabil, pot însă atinge un cap da adult sau 
şi mai mare. Conţinutul este complex. Se caracterisă însă prin:



  
Fig. 59. 

Chist seros în regiunea axilară drâptă (originală). 

presența unei materii albă viseâsă, ca seul, unde sunt împle- 
ticite fire saii chiar şuviţe întregi de păr, de diferite culori. Alte 
dăți conţinutul este cu totul lichid, oleios. 

In casuri mai complicate şi în special în chiştii dermoidi ai o- 
varului, se constată în adevăr lucruri extra-ordinare, găsindu-se 
dinți implantaţi în părete, şi al căror numer une-ori este con- 
siderabil atingând ţifra de 300. Ba ce este mai mult, unii 
autori ail găsit o adevărată mamelă bine conformată. Kqo-
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berlek a v&dut un. organ. semănând în totul cu o limbă rudi- 
mentară. In fine s s'aii găsit unghii şi chiar dinți cariați. 

Patogenia acestor chişti a dat loc la diferite teorii, 
Mai întâiii este un lucru constatat și în afară de ori-ce îndo- 

ială, că aceşti chişti sunt congenitali. 
Lăsând la o parte credința unei pedepse divine, precuim şi aceia 

a unei concepțiuni fără coabitațiune, susținută de Mickel şi nu- 
mită Partenogenesă, teoriile următâre sunt acelea cari ai a- 
vut un 6re-care resunet. 

I) Producțiunea unui chist fetal, precum și a gravidităfei 
exlva uterine este cu totul părăsită, de dre-ce ori-care ar fi mo- 
dificațiunile ce ar suferi acâstă fiinţă, nu se pote compara cu 
materia, informă şi bizară ce se găseşte în aceşti chişti. Fetul 
se pote inchista, se pote macera, dar fără să se fragmenteze 
în nişte părți atât d6 neaseimănate de organisațiuiea sa. 

II) Teoria diplogenesei sau a, iiclusiunei fatale, presupune că 
în momentul concepţiunei, fecondându-se de o dată doi ovuli, 
unul este împedicat în desvoltarea sa, și ast-fel este înghiţit, ca, 
să zicem ast-fel, de cel-Palt frate, ce continuă a creşte. Eşind 
însă în lume, el portă pe cel-Palt gemen care după un timp 
Gre-care, și în urma unor circumstanţe nedeterminate, dă semne 
de viaţă, prin producerea unui chist dermoid. 

Dar dacă nu ar fi de cât faptul că în aceşti kişti sau « găsit până 
la 300 de dinţi, încă acestă teorie nu sar putea susține, “afară nu- 
mai dacă nam admite, nu o diplogenesă dar o actogenesă, care 
încă tot nar da cifra de 300, de 6re-ce acest :număr ar cere 
dinții a zece copii. 

III) Teoria înelavărei tegumentului în timpul vieţei embrio- 
nare, numită de Germani teoria lui Remak, iar de Francezi a 
lui Verneuil este cea mai solidă. . 

Aceşti autori, observând frecuența chiştilor dermoizi pe câda 
“sprăcenei saii în regiunea gâtului, şi basându-se pe faptul că 
tocmai în aceste regiuni în timpul vieţei embrionare există ceia 
ce se numesc spintecăturile branchiale, admiseră că, în momen: 
tul închiderei acestor spintecături, o porţiune din tegumenlul es- 
tern suferă un fel de pișcătură, o introducere în năuntru, o inclu- 
siune sai inclavare. Acâstă porțiune rămănând ast-fel închisă în 
interiorul organismului, formâză un fel de sac, şi pote mult 
timp să persiste în acâstă stare. Mai târzii însă, în urma unei
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cause intrând în funcțiune, produce tot ceia-ce dă tegumentul 
„extern, adică secrețiuni de glande sebacee, peri, unghii și tâte 
produsele cornate. 
“Acestă teorie ne esplică întrun mod perfect chiştii dermoiză 

ai sprâncenei şi ai gâtului; remâne însă insuficientă pentru chiştii 
ovarului şi ai testiculelor, unde se găsesc corpi mult mai com- 
plexi, ca 6se, cartilage etc. 

Lannelongue basându-se pe fapte embriologice, conchide că 
patogenia, chiștilor dermoizi, cel puţin în aceste casuri, se dato- 
resce inclusiunei nu numai a ectodermului, adică a fâiei esterne 
a blastodermului ci şi a endodermului, adică a, fâiei interne ; ba 
pote chiar a, tutulor celor trei foi. 

Lucru curios, acum în urmă, Waldeyer a dat o teorie, care 
sprijinesce în totul vechia teorie de partenogenesă, aducând în 
sprijinul ei nisce idei forte ingeni6se Şi seducătâre. După acest 
autor, formațiunea chiştilor dermoizi, cel puţin ai ovarului, de- 
pinde pur și simplu din proprietățile speciale a celulelor epite- 
liale ale acestui organ. 

In adevăr, acest epitelii care în starea normală pâte să dea 
nascere unui embrion în urma actului de fecondațiune, dânsul, 
în virtutea acelorași proprietăți, pote să producă nisce țesuturi 
variate, dar apropiate întru cât-va de cele normale, chiar şi în 
afară de actul fecondațiunei, prin urmare pe o cale cu totul 
partenogenesică. Şi de re-ce, celulele epiteliale în acest cas 
suferă o deviațiune anormală în evoluțiunea. lor, produsele la 
cari daii nascere se vor depărta, de tipul normal luând mai mult 
caracterul epidermic. 

Acestă teorie este susținută şi de Mathias Duval şi Repin, cari 
conchid că toți chiştii dermoizi ai ovarului provin din acâstă 
causă de deviaţiune a evoluţiunei normale, de unde şi produ- 
sele ce iaii nascere nu ajung la o complectă desvoltare, ci re- 
presintă numai un început de embrion. 

Fără a mai discuta alte teorii, conchidem că adevărata pato- 
genie a chiştilor dermoizi este încă în studii. 

In ceia-ce privesce chiștii mucoiză, vom spune numai că denşii 
se asâmănă cu cei dermoizi, cu deosebire că păretele lor intern, 
în loc de a avea caracterele epidermice aii caractere epiteliale 
şi prin urmare dai nascere unei secrețiuni mucâse. 

Tipul acestor chiste nil oferă colul uterului, cunoscute sub
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numele de ovulele lui Naboth; se mai observă pe vulvă, buze, 

sub limbă şi în sinusul maxilar. Aceste chiste, resultat al dilata- 

țiunei glandelor mucâse, une-ori sunt forte mici şi nu devin mai 
mari ca, o alună când au sediul pe faţa internă a huzei inferidre 
or sub limbă, pe când în ovare pot lua o desvoltare enormă. 

Tâte aceste tumori sunt în general benigne, escepţie însă în 
ovar, unde pot suferi transformări maligne. 

Cu acesta am terminat pe scurt studiul tumorilor, r&mâindu-ne 

însă a vorbi de angiâme şi limfangi6me ce sunt puse de autori 
ca apendice la tumori. 

ANGIOAME 

Sunt tumori formate din vase de nou& formaţiune. 

Se numesc angiome simple când tumora e formată din vase 
cu totul isolate şi cu păreți deosebiți; iar angiome cavernose 
când printre capilarele justapuse şi dilatate există un ţesut 

conjunctiv, care nu numai le separă, dar constitue nisce adeve- 
rate ochiuri. 

Acest nume a fost dat de Dupuytren, din causa asemănărei 

ce aii cu țesutul erectil al corpilor cavernoşi. 
Angi6mele simple numite încă şi tumori erectile ne presintă 

dou& varietăţi clinice: acelea cari 'și ai sediul în piele, numite 

pete vasculare sai naevi materni, şi acelea cu sediul în țe- 
sutul celular sub cutanat numite tumori erectile proprii zise: 

Cele cavernose ocupă părți mult mai profunde, putându-se lo- 

calisa chiar şi în 6se, unde iaii tâte caracterele unui anevrism. 

Din definițiunea dată acestor tumori chestiunea de resolvat 

este : de unde provin aceste vase de nou& formaţiune ? 

Provin ele dintro burgeonare a vaselor capilare preexistente 
saii din transformarea celulelor conjuctive? 

Unii susțin că acest ţesut, grație umflărei şi prelungirilor ce 
emit, se pot transforma întro răţea cu tâte caracterele unei ră- 
țele capilare. Și tocmai pentru acâsta sait şi numit celule vaso- 
formative.
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Ac6sta este o chestiune încă în studiu ; totuşi se pâte cu folos 
citi cele scrise în volumul întâiii pag. 360, relativ la vasele de 
nouă formaţiune în mugurii cărnoși. 

Aceste tumori sunt tot dWauna congenitale. In stadiul cel mai 

simplu constati într'o simplă ipergenesă a vaselor capilare 
Pot însă să comunice cu venele, dar mai ales cu arterele 
producând ceia-ce vom studia sub numele de anevvismul cir- 
soid, a căreia producțiune se datoresce tocmai existenței prea- 
labile a unei tumori erectile şi al cărui rol şi consecinţe le vom 
arăta la locul competinte. 
SIMPTOMELE acestor tumori sunt pur locale, caracterisându-se 

“când sunt cutanate, prin nisce pete livide, indolente, fără nici 
un resunet asupra organismului, dar urmate de emoragii în urma 
celei mai neînsemnate plăgi prin instrument tăetor. 

Ele constitue semne de frumuseţe când sunt mici; iar când 
iati o estensiune mai mare, sunt puntul de plecare a diferitelor 
porecle ce se daii indivizilor, numindu-se măslină, câcăză, ci- 
reşă etc, după forma ce iai aceste tumori. 

In acest cas, tumorile se pot infiltra de o materie pigmentară, 
iar pata fiind prea mare, în loc de a da un semn de frumuseţe, 
numite murse, pe cari unele cucâne le simul6ză prin mici puncte 
făcute cu nitratul de argint pe piele; produc din contra pete dis- 
grațiose, asemănându-se unele cu un adevărat şoriciii de porc, 
grație coldrei şi desvoltărei perilor, ceia-ce face că indivizii r&- 
mân botezați cu acest epitet. 

Deci, angi6mele cutanate ni se manifestă sub formă de mici 
puncte ca mușcătura unui purice, saii de mărimea unei palme de 
mâini, acoperind une-ori o mare parte din regiune a feţei. Une-ori 

"graţie comunicărei cu arterele, pot presenta fenomene de tur- 
gescență şi chiar pulsaţiuni. | 

Cele suh-cutanate remân ascunse, afară numai când există co- 
municaţiune cu esteriorul, formând ungiomele difuse or miarte. 
In acest cas, b6la ne oferă caracterele unei tumori moi adesea 
reductibilă, semănând cu un varicocel. 

In fine, aceste tumori pot să aibă comunicațiuni şi conexiuni 
mult mai profunde, mergând chiar până la 6se, precum se oh- 
servă la pielea capului, unde tumorile erectile numite anevrisme 
cirsoide, iaii tote caracterele unui anevrism arterio-venos, având 
“conexiuni cu vasele encefalice.
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PROGNOSTICUL acestor tumori este benign; forte rar sunt în- 
soțite de dureri. Pericolul constă în transformaţiunea lor în a- 
nevrisme cirsoide, favorisate prin diferite traumatisme ce nea- 
părat trebuesc evitate. 
TRATAMENTUL în general e nul, dându-se că aceste tumori 

fiind mică, trebuesc neatinse. 
” casuri escepţionale, putem recurge la următârele metâde. 
I. Metoda atrofiuntă, representată, prin compresiune directă 

saii legătura arterelor aferente. Se prefară însă complesiunea 
precum şi aplicația diferitelor refrigerente. 

IL. Metoda perturbatice constă în a favorisa desvoltarea unui 
țesut fibros cicacitricial, care prin retractilitatea sa este menit a 
aduce astuparea vaselor. 

Principalele din aceste mijlâce sunt agenți provocatori de un 
proces inflamator, ce se obține prin Vesicatore; dar mai ales 
prin vaccinaţiune, care însă ma dat resultate satisfăcătore tot 
ca şi acupunctura. 

Cel mai bun mijloc dintre tâte şi asupra căruia am chiar es- 
periențe personale, în urma celor văzute la spitalele din Paris, 
este injecţiune directă în tumoră de percloror de fier intro a- 
numită formulă, cunoscută sub numele de licrea lui Piazza, ce. 
se compune din apă distilată 60 grame, perelorur de fier 25, ȘI 
clorur de sodiii 15 grame. Cu siringa lui Pravaz se injecteză în 
cantități de 5—6 picături, după ce mai întâiu se aplică în jurul 
tumorei un inel de metal, pentru ca lichidul să nu pstă stră- 
bate în torentul circulator. 

Tot aci putem întrebuința, ferul roșu în mod prudent şi abia 
atingând suprafața tumorei, pentru a evita ulceraţiunea pielei 
Şi a produce numai coaguli obliteranţi. Electrolisa de şi rațio- 
nală este însă puțin întrebuințată. | 

II) Metoda destructivă constă în ablațiunea totală a tumo- 
rei, care la rigore se pote aplica în unele casuri, fiind însă bine 
asiguraţi de pense emostatice şi mijloce antiseptice, căutând în 
acelaș timp a obţine reunirea prin prima intenţie pentru a e- 
vita cicatriţe diforme.



LINFANGIOMUL 

Tumori escesiv de rari, tot-d'a-una congenitale. Ni se presintă 
cu caracterele angiâmelor, dându-li-se aceleași forme, de limfan- 
giom simplu adică format prin producerea unei cantități de vase 
limfatice de nouă formaţiune, și în limfangiom cavernos, când 
aceste vase sunt separate şi încrucişate de țesut conjunctiv, ce 
formâză ochiuri mai mult sait mai puțin largi, circonscriind va- 
sele limfatice. 

Patogenia acestor tumori este cu desăvârşire obscură; iar din 
puntul de vedere clinic se confundă cu limfangiectasia despre 
care vom vorbi, precum și cu chiştii congenitali seroși. 

Acestă afecţiune se întâlnesce une-ori pe limbă, pe piele şi 
în țesutul conjunctiv sub cutanat însoțind elefantiasul arab; în 
fine s'a găsit pe fețe, câpsă, braţ etc, 

Simptomele sunt cu totul negative, afară de sensaţia unei 
tumori plexiforme cu ridicături moi saii tari ; forte rar reduc- 
tibile. _ 

Prin înțepătură putem scâte un lichid clar, ce numai micros- 
copul şi analisa chimică ne pote arăta, dacă e limfă sau alt 
produs. 

De aceia diagnosticul mai tot dauna se stabilesce printr'o 
puncție esploratrice, pentru a vedea dacă conținutul are carac- 
terele limfei. 

Tratamentul este aprope identic cu al angi6melor. 

CHESTIONAR 

Cap. III. Tumori cu tipul muscular. 
Midme. Definiţie. Divisiune : rabdomisme şi liomi6me. Caractere. 
Cap. IV. Tumori cu tip nervos. 
Nevrâme. Definiţie. Divisiune. Nevrâme ganglionare şi fasciculate. Caractere. 

Nevr6me mielinice şi amielinice. 

  

Pat. Chirurg. Dr. L. Kiriac il
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Cap. V. Tumori complexe. Definiţie. Divisiune. Chişti. Definiţie. Divisiunea 
lui Broca în chişti progeni şi neogeni. Chişti progeni. Definiţie. 
Chişti prin retenţie, chişti prin exudaţiune. 

Caractere. Chişti autogeni. Varietăţi, 

Chişti seroşi, dermoizi şi mucoşi. Sediul chiştilor seroşi. Consideraţiuni a- 
natomice. 

Chişti dermoizi. Definiţie, Caractere. Sediul. 
Istoric: Meckel; teoria fetală ; diplogenesa ; teoria lui Vernenil prin in- 

clavarea unei porțiuni tegumentare embrionare. 
Teoria lui Lannelongue ; teoria lui Waldeyer. 

Chişti mucoizi. Caractere, sediul. 

Angi6me. Definiţie. Divisiune. 

Angi6me simple şi cavernâse. Simptome. 
Angisme diluse. Tratament: metâăa atrofiantă, perturbatrice, distructivă. 
Limfangiom, Definiţie. Sediu, caractere. 
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PARTEA II A CHIRURGIEI



PTA II 4 CHIRURG 
i 

Se ştie că studiul chirurgical se pote împărți în trei mari părți: 
1) Studiul bolelor în general, materie ce am tratat în pri- 

mul volum şi până acum. 
II) Studiul bolelor fie-ciruă sistem luat în parte. 
II) Studiul bolelor considerate pe Tegiună. 
Incepem acum partea II proprii zisă, pe care o dividem pre- 

cum urmeză : 

PARTEA Il 

BOALELE SISTEMELOR ORGANICE 

CAP. I.. 

LELIUNILE PIELEL SAU TEGUMENTULU] EXTERN 
S 1. Leziunile toaumatice și indamatonii ale pielei 

ŞI tot ast-fel vom continua pînă ce treptat, mergând de la piele 
la 6se vom studia, fie-care sistem. în parte. 

Incepem dar cu
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SI. 

LEZIUNILE TRAUMATIGE ȘI INFLeă- 
MATORII ALE PIELEI 

De sigur vom trece cu totul peste afecțiunile atât de diverse 
ce putem observa pe suprafața pielei, de 6re-ce unele fac parte 
din domeniul medicinei, iar altele din dermatologia propriii disă. 

In adevăr, scim că tâte febrele eruptive ca rugeola, scarlatina, 
febra, tifoidă, etc., nu se pot diagnostica fără o erupţiune prea- 
labilă pe piele. 

Pe de altă parte, eczema, psoriasul, acnea până și prurigo, 
aii dat nascere la nisce cercetări aşa de mari, în cât sa făcut 
din bâlele pielei o specialitate cu totul a parte. 

Tot acelaşi lucru vom zice de manifestaţiunile sifilitice, cari 
încă înaintea dermatologiei, tot-Vauna ai fost obiectul cercetă- 
rilor celor mai reputați specialişti. 

Mai avem încă o mulţime. de alte erupțiuni şi inflamaţiuni 
superficiale ale pielei, provenite din aplicarea, directă saii inge- 
rarea unor substanțe medicamentâse, de cari iarăși nu ne vom 
ocupa. Vom menționa numai dermatitele consecutive aplicărei 
tincturei de iod, arnica, mercurul sub formă de fricţiuni, sul- 
ful, gudronul etc. precum şi erupțiunile iodice, bromice, de 
chinină, balsam de copaiii, cubeb, beladona ete etc, cari fiind 
întrebuințate fără precauțiuni, pot produce inflamaţiuni une-ori 
destul de seri6se, mai ales dacă pielea, va fi delicată sau fină, 
precum se intâmplă la persânele limfatice. Dar asupra lor nu 
ne vom opri, nefiind de un interes chirurgical mare. 

Cu modul acesta, studiul chirurgical al pielei s'a restrâns, cu 
atât mai mult că intregă clasă a traumatismelor represintată prin 
contusiuni, plăgi contuse, arsuri, degerături, etc. de și în prima linie
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atacă pielea, totuși nu se studiază ca bâle speciale ale pielei, 
ci a unor anumite regiuni, sai intrând în clasa unor bâle cu un 
capitol special, ca plăgi, arsuri, degerături, fulguraţii etc. etc. 
lucruri studiate în primul volum. , 

Ast-lel reduse, nu ne rămâne de cât prea puţin de zis asupra, 
afecțiunilor cutanate chirurgicale, şi încă din cele de o impor- 
tanță, mai inferidră. 

Așa, din contusiunea, pielei se menţionăză numai flictenele sait 
ampulele produse prin frecare, şi cunoscute în limba, vulgară 
sub numele de b&șici pe palma mâinelor şi talpa picidrelor. 

Aceste leziuni trebuesc deosebite de frecăturile cronice și pro- 
fesionale, cari după cum știm, finesc prin desvoltarea de burse 
serose în anumite puncte şi regiuni 

Flictenele sai băşicele de cari e vorba, se produc în mod 
acut, la indivizi a căror piele nu e obicinuită, cu presiuni vechi. 
Ast-fel, când pentru distracţie tăem lemne, facem gimnastică, sait 
dăm cu rindeaua, ori mânăm caii, sati facem preumblări lungi 
pe jos pe un loc plan, or urcăm munţii etc. imediat la sfârșitul 
petrecerei, observăm pe palma mânei şi tălpile picidrelor nisce 
bășici pline cu o serositate citrină, ce nu presintă de alt-fel 
nici o importanță de cât o jenă, une-ori dureri Şi chiar imposi- 
bilitate de a umbla saii a scrie. Contra lor, dacă ai un volum 
prea mare, putem să aplicăm o deschidere în partea cea mai 
declivă, pentru a da scurgere serosităței. 

Cu t6te acestea, trebue să scim că adesea, mai ales la indivizi 
predispuși și când un agent infectant intervine, aceste flictene 
în aparență de nici o importanță, pot deveni fârte grave, prin 
desvoltarea limfangitelor şi chiar a flegmânelor. 

Lucrul se observă mai ales la soldați în timpul unei cam- 
panii, și pentru cari îngrijirile igienice ale picidrelor şi mâinelor 
trebuesc larg aplicate. 

Il) Tot ca efect al contusiunilor avem cunoscutele şi banalele 
bătături, ce apar pe mâini în urma unor anumite profesiuni, 
dar mai ales pe degetele pici6relor, provocate de o încălțăminte 
strimtă şi r&iu croită. 

Aceste bătături sunt de mai multe feluri. 
a) Une ori avem o simplă îngroşare a epidermului, caracteri- 

sată printo placă galbenă, rotundă, pronunțată, şi ale cărei 
mărgini se continuă în mod insensibil cu epidermul vecin. De
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o consistență tare şi uscată, compusă din straturi epidermice 
superpuse, formeză ceia-ce Francesi numesc Durillons. Când se 
află la partea internă a degetului mare, în dreptul articulațiunei 
metatarso-falangienă, produce chiar o deviațiune a acestui organ, 
insoțindu-se câte o dată de dureri vii. Prin aspectul s6ă, semănă 
cu un bulb de cepă (oignon) 

D) Bătăturile propriii zise, se deosebesc de durilliâne sai ca- 
losităţi, prin aceia că aii una saii mai multe prelungiri centrale, 
de o coldre albă şi de o consistență tare, şi cari cunoscută sub 
numele de cuiii sai inima bătăturei, strebat în grosimea der- 
mului, apasă papilele, şi devin ast-fel punctul de plecare al u- 
nor dureri câte o dată escesive, nu numai la presiune, dar chiar 
şi în mod spontanat, dacă se adaogă o congestie sai început de 
inflamație. 

Când aceste hătături se află între degetele piidrelor, se nu- 
mesc ochi de potârnichie (coils de perdrix), cari din causa năduşe- 
lei şi a umidităței părţilor, sunt tot-d'auna, moi, flasce şi albe ca 
cum ar fi macerate ; pentru acâsta se mai numesc şi bătături moi. 

Contra tutulor acestor producțiuni, un singur: remedii există: 
depărtarea încălțămintelor strimte şi răii croite, precum și evi- 
tarea unui mers prelungit, pentru a preveni calosităţile şi bătă- 
turile călcâiului. 

Băile locale. şi excisiunea ce face preocupaţiunea, specială a pedicurilor, constitue tratamentul chirurgical. 
I. de notat că acestă operaţiune, în loc de a se face de însuşi 

chirurgi, fără a fi considerată ca o umilință, este încredinţată or cărui prim venit, care lipsit de principiile antiseptice, adesea pro- 
vâcă complicațiuni grave sati chiar mortale, prin tăetura acestor 
bătături cu instrumente murdare, dând loc la limfangite septice şi chiar flegmâne difuse. Şi cu atât mai de temut sunt aceste acci- 
dente, cu cât 6menii cu Dătături, fac parte din societatea înaltă, cari 
mai adesea sunt diabetici, şi la cari limfangitele, după cum pe 
larg am insistat în primul volum, sunt de o gravitate în afară 
de or ce descriere. 
Am v&zut mai multe casuri de morte, provenite în urma tăerei bătăturilor; și vinovatul nu e de cât consiliul de igienă publică, 

ce nu pune absolut nici un control asupra pedicurilor, lipsiţi şi de cundscerea hâlei, ca şi de principii antiseptice. 
Nu vom insista, asupra diferitelor topice cunoscute sub numele
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de Anticalum, căci ele nu fac de cât să esploatese buna cre: 
dință a 6menilor. | 

Totuşi, acidul acetic şi acidul salicilic, bucurându-se de pro- 
prietatea dekeratinisantă, prin umflarea și disolvarea celulelor 
epidermice, îşi aii Gre-cum rațiunea de a fi. 

Intrebuinţarea, acidului nitric fumans, își are locul în bătăturile 
vegetante şi sângerâse, cari sunt adevărate papil6me. Intrebu- 
ințarea sa însă nu trebue confiată de cât chirurgilor, şi încă cu 
cea mai mare precauţiune, atingându-se partea bolnavă cu un 
stilet, avend în verful său puţină vată muiată în lichid. 

Leziunile inflamatorii ale pielei 

In acâstă clasă se studiâză mai multe bâle. Prima linie însă, 
o ocupă furunculul şi antrazul. 

PURUNCULUL este o b6lă inflamatorie, având sediul de obi- 
cetii în piele. 

Acestă afecțiune este. representată printr'o tumoră conică, du- 
rerosă şi acuminată, adică terminându-se printrun fel de vârt 
ulcerat, și din care la un moment dat, iese o mică masă con- 
cretă şi galbenă, numită inima saii cuiul bâlei (bourbillon), con- 
stituind semnul patognomonic al furunculului. 

In limba vulgară, furunculul se numeşte buboiiă orb! sai șezut 
de găină! (2) 

Acestă b6lă a atras atenţiunea tutulor autorilor, şi formeâză 
chiar azi una din afecțiunile cele mai interesante, atât din pun- 
tul de vedere al patogeniei, cât şi al consecințelor sale. 

Teoriile ce sai emis ai fost numerâse, avându-se în ve- 
dere mai mult esplicaţiunea bourbilonului. 

Pentru Dupuylren, furunculul este inflamaţiunea țesutului ce- 
lulo-adipos, aflat în areolele dermului. Aceste areole însă, fiind 
prov&dute de fibre conjunctive tari, şi prin urmare fără proprie- 
tate de a se întinde în urma procesului inflamator, produc o 
strangulațiune a țesutului celulo-z dipos inflamat, din care resul- 
tând. siacel prin suprimarea lichidului nutritiv, ne dă acel bur- 
bilon caracteristic: 

Acestă teorie susținută şi de Follin, a fost făcută pentru a 
combate teoria lui: Gendrin şi Nelaton, cari susțineau că fu-
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runculul este un fel de igromă acută, ce se desvoltă în ochiu- 
rile sait spațiurile ce se găsesc în țesutul conjunctiv. Aceste 
ochiuri fiind considerate ca nisce mici buzunare serâse, infla- 
mațiunea lor dă nascere la aceleaşi produse ca şi în cele alte 
cavități serose, adică Ia, o producțiune pseudo-membranâsă, pre- 
cum lucrul se observă în inflamațiunea peritonelelui, pericar- 
dului etc. 

După acești autori deci, burbillonul nu era de cât o peliculă 
pseudo-membran6să.. 

Prin faptul însă că în acest produs s'a constatat presența de 
fibre conjunctive, Follin şi Dupuytren ai dedus că burbillonul 
nu este un exudat fibrinos, cu atât mai mult că pare nici o 
analogie cu cele ce găsim pe cele-lalte serâse; ci este resul- 
tatul constricțiunei produsă de alveolele dermului, după cum am 
arătat. 

După Richet, furunculul este o inflamaţiune având sediul în 
glandele tegumentare, în special în foliculii piloşi şi glandele 
sudoripare; şi că burbillonul este resultatul unui amestec de ma- 
terie normală secretată de aceste organe, din produse inflama- 
torii, precum și din eliminarea, însăşi a glandei coprinsă de ne- 
crobiosă, de sfacel. 

Acâstă teorie este și adi primită de toți, stabilindu-se că fu- 

runculul este în adevăr o inflamaţiune gangren6să, necrobiotică 
a glandelor tegumentare. De alt-fel, observaţiunile clinice sunt 
în acord cu acâstă teorie, prin faptul că furunculul mai tot- 
da-una începe printro ușdră acnee sait sudamină, şi prin a- 
ceia că în partea acuminată, tot-d'a-una se găseşce presența 
unui pâr. Deci origina pilo-sebacee este singură admisă azi. 

Liwenberg în 1881 a -demonstrat, că în etiologia acestei a- 
fecțiuni, foliculi pilo-sebacei joacă un rol fârte mare. Dinsul ob- 
servă că acei perişori mici (fulguleți) fixeză la suprafaţa, lor mi- 
cro-organismele din aer şi apă, şi le servă ca conductori, în- 
lesnindu-le drumul a se stabili la rădăcina lor. Ajunşi aci, dinșii 
se desvoltă şi ocupă regiunile din vecinătate. 

Acestă extensiune sar face, după Cornil și Babeș, prin infil- 
trațiunea ser6să a țesutului conjunctiv, şi prin intrarea bacte- 
riilor în vasele limfatice, cari i-ar transporta la 6re-care dis- 
tanță, iar acolo din noii sar cultiva în țesutul conjunctiv. 

Lowenberg admite mai mult că, puroiul eşit din deschiderea
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unui furuncul, umecteză pielea, o contagioneză şi determină noui 
leziuni, destul numai să străbată în derm în urma unei ramoliri 
a epidermului, şi acâsta mai ales în nivelul foliculilor piloşi. 

S'a obiectat contra, acestei teorii, că furunculul de ordinar nu 
apare tocmai în regiunile provădute cu păr desvoltat. 

In adevăr, acestă bâlă nu se întâlnește pe barbă saii pe cap, 
ci mai mult pe ceafă or pe obraz, unde abia există Gre-cari 
fulgi de păr. 

Dar acâsta vine în favorul teoriei, lucrul fiind demonstrat că 
foliculul pilos, cu cât e mai desvoltat, cu atât străbate mai a.- 
dânc în-derm. Penetraţiunea microbilor însă se face tocmai prin 
acei fulgi de păr,a căror rădăcină fiind mai superficială, devine 
mai proprie pentru stabilirea microbului. | 

Cât pentru a doua obiecţiune, că furunculul se observă Și în 
regiuni unde nu există foliculi piloşi, precum sunt palmele și 
tălpile picidrelor, adi e stabilit că acâstă bâlă pâte să-și aibă 
origina şi în glandele sudoripare. 

Sa mai obiectat încă de Reverdin, Verneuil etc. că în tumo- 
rile furuncul6se, glandele sebacee de multe ori se găsesc in- 
tacte. Dar aci se răspunde, că aceste glande fiind fârte nume- 
rose, multe din ele scăpă de a fi copleşite, caia-ce însă nu îm- 
pedică pe altele de a, fi atinse. 

Teoria glandulară r&mâne ast-fel intactă. 
Adevărata patogenie a furunculului este basată pe cercetările 

bacteriologice. 
Cel dintâiii autor a fost Pasteur, care în 1880 a demonstrat 

presența de micrococi în furuncul. Acești microbi aerobi, for- 
mați din mici coci sferici reuniți doui câte doui, fârte rar câte 
patru, sunt adesea dispuşi în grămezi, există deja în partea 
pielei proeminentă și roșie unde puroiul are să apără. 

In lecţiunile prof. Petrini Galaţi, găsim că aceşti coci pot să 
se presinte chiar în formă de ciorchine de struguri. 

Dup& Pasteur, nici o dată nu s'a întâlnit acest micro-organism 
în sângele circulaţiunei generale, deşi însă e un microb aerob. 

Dup& Pasteur, aceşti microbi aerobi cresc forte cu grei in 
sânge ; probabil din causă că globulii roşii absorb mai repede 
oxigenul ca microbii, daca bine înțeles bolnavul nu e stabilit. 
(Vezi lecţiunile clinice asupra bâlelor de piele de D-nu prof. 
Petrini-Galaţi).
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Lucrările lui Leowenberg, Ogston, Cornil şi Babeș, Rosenbach, 
Passet etc. aii arătat că microbul furunculului nu este de cât 
iniciococus. stafilococus aureus, adică acela al supuraținnilor cir- 
cumscrite în general, şi al osteo-mielite; ordinare. 

Acest fapt este de o importanță forte mare în clinică, dân- 
du-se pe de o parte, că adesea isbucnirea unei osteo-mielite este 
mai tot-da-una precedată de o erupţiune furunculâsă pe indi- 
vid, iar pe de alta că infecţiunea glandulară constitue pârta de 
intrare a unei infecţiuni generale. Garr6 a pus în evidenţă a- 
cest lucru printr'o esperiență personală, ce a constat în aceia 
că frecându-şi antebraţul cu o culţură de stafilococ piogenus 
aureus provenit dintro osteo-mielită, 'și a produs un adevărat 
antrax, însoțit de febră vie şi adenită axilară. 

Singura deosebire ce ar exista între osteo-mielită Şi furuncul 
ar fi, după Rosenbach şi Kraske, că în osteo-mielită infecțiu- 
nea este mixtă, anume, că pe lânga stafilococ se adaogă şi un 
streptococ propriii supuraţiunei. 

Furunculul, desvoltându-se în glandele lui Meibomius, se nu- 
meşce urcior (orgelet), iar în glandele sudoripare ale axilei, 
constitue abresele tuberose ale lui Velpeau. 

Otita, cel puţin esternă, nu e de cât iarăși un mic furuncul 
al glandelor acestei mucâse ; precum de asemenea și diferitele mici 
abcese ale buzelor, vulvei şi anusului, fiind dat că furunculul 
se desvoltă tot aşa de uşor pe mucâse ca şi pe piele. 

ETIOLOGIA. Stafilococul e de sigur causa principală ; dar înles- 
nirea străbaterei sale se face graţie altor cause locale și gene- 
rale. În adevăr, contactul cu obiecte murdare, însoţit de cele mai 
mici escoriațiuni ale pielei, favorizeză desvoltarea furunculului : 
ast-fel avem soldaţii, muncitorii, tăbăcarii, măcelarii, călăreții, 
infanteriștii etc. 

Anatomiştii sunt de asemenea forte des atinși de furuncul, 
mai ales în timpui verei, când în urma sudațiunilor escesive, 
porii fiind deschişi, străbaterea microbului devine forte ușGră, 

In aceste casuri, adică în timpul verei, e destul o simplă iri- 
taţie a, pielei, fie de guler, şia, raniță, mănicuțele cămășei, o scăl- 
pinătură nebagată în s6mă etc. pentru a fi urmate de furuncul. 
Deci or ce mic traumatism ŞI iritaţie trebuesc evitate. 

Am avut un membru în familie, care aplicându'şi tinctură de 
iod pe spate pentru a combate niște dureri, a fost coprins de
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uă, erupțiune furuncul6să enormă, precum şi de un antrax colo- 
sal in regiunea omoplatului. 
Tâmna şi primăvara sunt anotimpurile cele mai favorabile 

pentru desvoltarea furuncului. 
Acesta se esplică, zice D-nu prof. Petrini-Galaţi, prin faptul 

că în timp ploios, părul fiind igroscopic, după cercetările lui 
De Saussure, fix6ză mai bine microbii. 

Dar aceste cause locali forte adesea sunt ajutate de alte cause 
generali, cari formâză o adevărată predisposiţie a individului 
de a contracta furunculul. Aci întră alteraţiunile profunde a 
funcțiunelor nutritive, oboselile morali, cele fisice, excesele de 
tot felul, derangiarea funcțiunilor digestive, febrele generale grave, 
vegherile nocturne şi în fine abaterea de la regulele igienice 
ete. ete. cari sunt tot atâţia factori favorabili furunculului, ce 
găsește un teren propice la desvoltare, graţie debilităței în care 
se află organismul. Și în asemenea, casuri, individul pote fi co- 
prins de o erupţiune generală, constituind ceia ce se numește 
fuvunculosă. Sa 

Dar dintre tote aceste cause generale sai predispunătore, dia- 
betul face de sigur pe individ să contracteze b6la cu o facili- 
tate extremă. 

Intr'adevăr, esperiențele lui Odo-Bujwid, au arătat că sta- 
filococul ia o desvoltare forte repede în zahăr: o doză de. 
stafilococ forte slabă şi insuficientă de a provoca supuraţiu- 
nea, capătă o proprietate puternică pentru a da naștere la 
acest fenomen, îndată ce-i adăogăm o mică cantitate de za- 
har. Deci o supra-abondență de glicosă, favorizâză desvoltarea 
microbilor piogeni. 

Trebue însă a nota un lucru, că dacă în majoritatea, casurilor 
presența; zahărului se pâte constata inaintea, aparițiunei furun- 
culului, aşa dupe cum a stabilit Proust încă din 1840, precum şi 
Marcha! de Calvi, nu este mai puţin adevrat, că une-ori zahă- 
rul apare in momentul desvoltărei b6lei, iar alte dăți tocmai 
dupe ce furunculul a dispărut saii pote să nu existe de loc. 

In adever, sunt mulți autori, între cari şi D-nu prof. Petrini- 
Galaţi, care cu cel mai minuțios examen al urinei făcut chiar de 
D-nu prof. Istrati, n'a constatat zahăr în urina indivizilor atinşi 
de furuncule. (Vezi lecţiunile clinice asupra bâlelor de piele de 
prof. Petrini-Galaţi).
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De aceia, unii autori susțin că diabetul e efectul iar nu causa, 
furunculului. Dar or cum ar fi, existența. zahărului în organism, 
aducând o debilitate a individului, face pronosticul furunculului 
să devie grav, prin aceia că se .pâte transforma în enorme 
antraxe. 

In privința mecanismului acţiunei zahărului, în producerea fu- 
runculului, reproduc. urmatârele linii din lecţiunile d-lui prof. 
Petrini-Galaţi: „Diabeticii bând apă multă, corpul lor se răceşte 
cu timpul; zahărul nu se mai arde, rămâne prin urmare în sânge, 
care din acestă causă devine mai gros; pielea devine uscată, 
căci zahărul din sânge atrage lichidele spre el;. sudârea fiind 
mai grosă produce diferite turburări ale glandelor sudoripare 
şi sehacee, cari devin apte a primi microbul furunculos, ce se 
lipeşte pe piele prin sudâre mai lipici6să.“ 

Vom adăoga, că pe lângă diabet mai avem albuminuria, azoturia, 
guta și diateza artritică, cari sunt atâtea cause ce favorisează apa- 
rițiunea furunculului, fie spontanat sai în ucma celui mai UȘOr 
traumatism, precum am arătat pe larg în primul volum. 

In fine vom nota o predisposiţie manifestă a unor regiuni pen- 
tru desvoltarea furunculului, formând sediul său de predilecţiune. 
Asi-fel avem câfa, buzele, spatele, fesele şi partea .posteridră a 
copselor, tâte regiuni, unde pielea fiind mai tare şi grosă, ait 
şi țesutul areolar al dermului mai desvoltat. Escepţiunea ar fi 
palmele mâinilor şi talpele picidrelor unde nu se observă fu- 
runcul, dar „acâsta de sigur ţine la faptul că în aceste regiuni 
nu avem păr — singura .pârtă de intrare a microbului. 

Furuncul fiind o' b6lă microbienă, este şi contagi6să, fapt forte 
demonstrat printro frumâsă observaţiune a lui Trastour în 1880 
Şi citată de toți autorii. Este vorba de cinci călugărițe cari erai 
însărcinate să, îngrijescă pe o camaradă a lor, atinsă de antrax 
în regiunea fesieră. Patru din ele ai căpătat furuncule pe mână 
şi față; a cincea însă a fost scutită, grație unei suferințe ante- 
riore şi precauțiunei ce a luat de a nu spăla rufele, de cât după 
ce stătuse mult timp în apă fiartă; şi încă nu le storcea de 
cât cu ajutorul unor suluri de lemn. . 

Dar Arnould, zice prof. Petrini-Galaţi, chiar inaintea desco- 
perirei: microbului furunculosei, a raportat o adevărată epidemie 
de acestă b6lă, în armata de cavalerie frâncesă. 

Furunculul prin inoculație pâte produce iarăşi un furuncul, pe
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când alte dăți un atrax, şi vice-versa. Acâsta de sigur e în le- 
gătură cu conruperea saii asociațiunea de microbi, precum şi cu 
starea diatesică a individului. Ast-fel sunt următârele casuri re- 
latate de Leloir într'o lecţie clinică asupra piodermitelor, publi- 
cată în Bulletin medical din August 1893. 

1) O damă al cărui bărbat poseda nnmerâse furuncule, fu atinsă 
şi dînsa la rîndul s&ii de un mic antrax al spatelui, şi de câți- 
va furunculi ai corpului. 

Il) O damă îngrijind pe bărbatul săi ce avea furuncule mari, 
fu şi dinsa atinsă de furuncule pe mâini şi faţă. In urma acestui 
accident, îngrijirea bolnavului s'a făcut de una din ficele sale 
(cea mai mare). Dar şi acesta fu atinsă de un furuncul al mâinei 
şi un antrax al obrazului. Sora cea mai mică ce a venit să pan- 
seze pe tată, mamă și sora mare, n'a scăpat de cât în urma unor 
precauțiuni antiseptice rigurâse. 

III) Un bărbat fu atins de furuncule, spălând obiectele de pan- 
sament ale amantei sale, ce avea un furuncul al copsei. 

IV) Un tinăr purtând tartanul (cache nez) fratelui săi atins 
de furuncule la gât, a căpătat la rândul sâii furuncule ale gâ- 
tului și foliculite, cu o stare sicosică a bărbie. 

V) Un tînăr avea regulat în timpul ernei furuncule şi antrax 
pe gât, din causă că tâmna îmbrăca uă haină (pardessus) ce a- 
parținea fratelui s&i, ce murise de un antrax al gâtului. 
VI) D. prof. Petrini-Galaţi, dă în lecţiunile. sale în fine, un cas 
forte demonstrativ de o servitâre ce a. căpătat furuncule, îngri- 
jind pe stăpânul sâu (un ofițer) afectat de un antrax. 

În fine sunt atâtea casuri de contaminațiune, resultând din 
aceia că indivizi sai culcat în patul ocupat de un furunculos 
sai antracic. | 

. Cunoştinţele acestea sunt fârte importante ca, igienă ; mai ales 
în precauțiunile ce trehuesc luate prin oteluri. 

'urunculul, graţie naturei sale contagi6se; pâte lua chiar ca-. 
racterul epidemic, mai cu sâmă în spitalele de facere, unde prin 
întrebuințarea acelorași rufe, bâla se pste transmite de la o 
bolnavă -la alta. | 

In lecţiunile clinice ale D-lui prof. Petrini-Galaţi, găsim că,. 
Hergott, a observat la maternitatea . din Nancy, un cas unde o 
femee presenta un furuncul în regiunea fesieră. Dupe câte-va 
zile, cinci femei cari eraii în aceiaşi sală, ati căpătat şi ele fu-
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runcule pe diferite părți ale corpului. S'a constatat că vasul cu 
care se spăla cea dintâi, se întrebuința şi la cele alte cinci 
bolnave. Spălarea radicală cu sublimat corosiv a vasului molipsit, 
a avut de resultat încetarea furunculosei în sală. 

SIMPTOME. Acestea se divid în locale şi generale. Cele locale 
incep printr'o ușără mâncărime puțin durerâsă, şi o mică ridică- 
tură roșie, conică, papul6să, or vesicul6să, plină cu serozitate 
sanguinolentă, mai mult sai mai puțin negră. Observănd cu a- 
tențiune, constatăm în virful ridicăturei un mie păr. 

Ac6sta ar constitui peridda inițială în furuncul. 
In urmă, bolnavul începe a simți o durere vie, împungătore, 

ce 'i răpește repausul. Pielea din prejur se roşeşte saii devine 
lividă, iar tumora creşce şi ia un volum une-ori destul de mare, 
cât un oii, în care timp durerile Și tensiunea devin și mai mari, 
iar tumora capătă o basă largă şi îndurată. 

Ac6sta formâză peridda de confirmare a bolei ce atinge 
punctul săi maxim dupe 6—7 zile de la aparițiune. Imediat. 
dupe acâsta, tumora începe a se albi, iar vârful se deschide, lă- 
sând să iasă un puroiu conţinut în interiorul s&ii. După a- 
ceia, orificiul lărgindu-se, apare burbillonul caracteristic, în urma. 
căruia rămâne o escavațiune mare, cu mărginile deslipite ŞI Vio- 
lacee, care după o supuraţiune mai mult sai mai puțin lungă, 
încep a apare muguri cărnoşi cu tendință către cicatrisare. Ci- 
catricea de furuncul păstrâză mult timp o coldre violacee, pre- 
cum şi o depresiune destul de manifestă, resultând din ade- 
rențele pielei cu părțile profunde. Dinsa, se pote impune une- 
ori drept cicatrice sifilitice. De la aparițiune pînă la eșirea pu- 
roiului şi a burbillonului, durerile une-ori sunt excesive. In a- 
cestă periddă însă de eliminare totul încetâză. Acesta formeză, 
ultima periddă numită de supuraţie, ulceraţie și cicatrisare. 

Descrierea ce am făcut pînă aci, este în totul cu privire numai. 
la furunculul simplu saii benign. Există însă un furuncul ma- 
lign, resultând din diferitele complicațiuni flegmon6se, gangre- 
n6se şi de generalisare de cari dinsul se însoţeşte. In acâstă va- 
rietate, putem avea o inflamație dilusă a țesutului celular din ve- - 
cinătate, complicaţie observată mai ales în furunculele desvol- 
tate în glandele sudoripare. De asemenea, în forma de furuncul 
Sangrenos, inflamațiunea, fiind forte intensă, durerea e excesiv 
de vie, precum se întâmplă la indivizii diabetici şi la cari tâte
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complicațiunile sunt mult mai frecuente. In acest cas, tumora se ulce. 
reză şi cade în gangrenă în totalitate, şi are tendinţă la copleşire. 

In fine furunculul în loc de a fi cu totul limitat, pote să se 
întinză printrun fel de infiltrațiune, formând o placă furunculsă. 

Alte dăţi, pe acelaşi individ, furunculul in loc dea r&mâne so- 
litar, vedem apărând de odată mai multe furuncule şi în dife- 
rite regiuni, formând ceia-ce am menționat, fuvunculosă, şi unde 
putem. constata sutimi de furuncule, ne nelăsând ast-fel individu- 
lui nici un punct pe caresă stea. Acest fapt de sigure o causă 
de slăbiciune, dându-se că bola se desvoltă mai ales pe discra- 
sici, cahectici, albuminurici, diabetici etc. 

Când acâstă erupțiune furunculâsă în loc de a fi r&spândită 
pe corp, se limitâză la un teritoriii devenind confluentă, atunci 
produce antraxul. 

In fine une-ori furunculul nu trece prin periddele arătate, ci 
ia o evoluție bastardă, in care cas remâne mult timp în stare 
de tumoră dură, violacee, fără deschidere, așa că resoluţia se 
face forte încet şi cu multă greutate. Acesta constitue ceia-ce 
unii autori numesc și azi furuncul atonie. Din contra, in alte 
circumstanțe, furunculul ia o extensiune locală mai mare, atât 
prin: baza sea mai largă cât şi prin o culdre roşie vânătă cel 
înconjoră, ast-fel că sar părea a se apropia de antrax, pentru 
care cuvânt se şi numește furuncul antracoid. 

Simptomele generale de ordinar sunt nule când furunculul e 
isolat şi mic; în cas contrarii, se produc fenomene grave și 
chiar ataxo-adinamics, mai ales dacă individul e diabetic, când 
se adaugă fenomene de limfangită și flegmâne difuse, formând 
ceia-ce autorii numesc furuncul malign. 

Simptomele iarăşi variază după sediul furunculului. Alt-fel, un 
furuncul al gâtului, pâte impedica deglutițiunea, şi să se insoțâscă 
de o dispnee intensă; furunculul din regiunea perineală pâte 
produce retenţiune de urină etc. 

Dar mai ales furunculele din regiunea, cervico-facială şi în 
special acelea ale buzei, feței, celei etc., se însoțesc de feno- 
mene meningitice, din causa propagaţiunei inflamațiunei la si- 
nusurile cerebrele, fie prin mijlocul venei faciale ce comunică, 
cu oftalmica, a venelor diploe, sai a limfaticelor. 

Gravitatea acestor furuncule a atras atenția autorilor încă din 
1851 în persâna lui Stanley şi Loyd. Dar atât autorii Englezi 

Pat. chirurg. Dr. £. Firiae. 12
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cât şi cei Germani, n'ai dat o esplicaţie suficientă fenomenelor 
observate, mărginindu-se în a le atribui unei forme speciale, nu- 
mită furancul malign, considerându-l chiar ca pustulă malignă. 

Ivude însă, un chirurg Danes în 1860, a analisat faptele mai 
științificeşte, interpretându-le pe cunoştinţe anatomice, vederi ce 
fură primite în Franța mai de toți chirurgii ca Follin, Broca, 
Tr6lat, Verneuil, Reverdin etc. Astăzi dar, e demonstrat că ma- 
lignitatea furunculelor din regiunea, cervico-facială, se datorește 
unei flebite a venelor oftalmice sai durei mater, care fârte des 
se pot însoți de piemie; de unde forma ataxo-adinamică, me- 
ningitică, ce omoră pe bolnavi. 
PROGNOSTICUL variază cu sediul furunculului. Complicaţiunile 

flegmonose şi limfangitice, dar mai ales starea diatesică a in- 
dividului şi în special diabetul, favoriseză transformarea furun- 
culului în flegmâne difuse şi consecutiv piemie. 

DIAGNOSTICUL. O tumoră de ordinar mică, de o formă acu- 

minată, cu o basă tare, având în vârful sg un fir de păr sub- 

țire, tumoră în grosimea pielei și durerâsă, constitue basele diag- 
nosticului. | 

In ceia ce priveşte deosebirea de un flegmon circumscrit şi 
mai ales de o pustulă malignă, mărturisim că nu vedem între 
ele nici o legătură, și de aceia credem inutil a ne opri asupra 

semnelor diferențiale. Mai lesne putem insista a deosebi furun- 
culul de o gomă tubereulâsă sai sifilitică, cari iarăşi îşi ai 
semne şi sediuri deosebite, şi în plus nu se însoțesc de dureri 
Și reacțiuni inflamatorii, precum nici de acel burbillon caracteristic. 

Antecedentele şi starea, generală ca şi diatesa individului, ne 
vor arăta că ne găsim în fața unui furuncul de cât a ori-cărei 
altă afecțiune. 
TRATAMENTUL. Mijlocele abortive ca badijonare cu tinctură 

de iod, or nitrat de argint, preconisate de Boinet și Velpeau, 
sunt iluzorii. Singurul tratament local residă în pansamente 
umede cu sublimat, saii cel mult în injecţiuni sub-cutanate de 
acid ienic imprejurul tumorei — metoda lui Bidde: 1887 — pre- 
cum și pulverisaţiunile fenicate şi băi antiseptice prelungite 
(Verneuil). 

Mai tot-dauna însă trebue să recurgem la incisiuni largi şi 
profunde, iar une-ori chiar la estirparea totală a tumorei. 

Noi în general întrebuințăm Paquelin, adăogând mai multe
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puncte profunde cu acel ac fin, înprejurul basei tumorei, dacă acesta 
este destul de largă. 

De multe ori, după deschiderea furunculului cu bisturiul, noi în- 

trebuințăm răzuirea cavităței cu lingura Volkmann. Prin acest pro- 
cedeii, am căpătat resultate din cele mai satisfăcătâre, căci distru- 
gând tâte acele bride fibrâse, transformăm leziunea întro plagă 
simplă, și ast-fel scurtăm forte mult durata reparațiunei, nefiind siliți 
a aștepta eliminarea părţilor bolnave prin sfacel. Ast-fel între alte 
muite casuri este şi acela al unui domn locot. Albu, care având 
un furuncul al cefei forte mare, făcându-i răzuirea, dupe incinsie, 
vindecarea a fost aprâpe complectă în 10 zile. 

In peridda de ulceraţie vom căuta a favorisa cicatrisarea re- 
gulată a plăgei. 

Pe lângă acâsta, trebue să avem în vedere şi diatesa indivi- 
dului, mai ales dacă e diabetic saii cahectic, administrându-i o 
medicaţiune apropriată. 

ANTRAXUL (â*0pxt) — cărbune) 
Acestă, b6lă, prin manifestaţiunile și terminaţiunea sa, prin 

durerile arzăldre ce provâcă, asemănându-se cu un cărbune 
aprins introdus în ţesuturi, a făcut pe vechii chirurgi să o 
considere ca forte apropiată de carbuncul săi pustula malignă. 
Ba ce este mai mutt, acâsta din urmă era o varietate a celei 
dintâiii. 

Astfel Astruc (1759), împărția antraxele în 4 grupe: cărbune 
adevărat saii legitim; cărbune bastard sai erisipelatos; (antrax 
propriii zis), cărbune simplu și cărbune compus. 

Boyer, ceva mai optimist, admise două categorii de antrax: 
benign şi malign. 

Dar mai ales Dupuytren este cel dintâii, care a recunoscut 
lipsa absolută de or-ce analogie cu pustula malignă, scoțând 
ast-fel antraxul cu desăvârşire din acâstă clasă. 

Astăzi toți autorii sunt de acord a admite, căantraxul nu e 
de cât una şi aceeași bâlă cu furuncul, dar în mai mare. 

De aceia Jamin definea antraxul ca un furuncul fârte întins; 
Follin ca o acumulațiune de furuncule, iar Broca ca un furuncul po-
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liglandular ; opiniune primită de toţi, dându-se mulţimea orifi- 
ciilor antraxului precum şi a hurbillânelor sale. 

Astăzi e adoptat de toţi autorii modul de a vedea al lui 
Trelat, care a dat o definiție a antraxului, bazată pe anatomia 
patologică şi evoluția clinică. Antraxul este o tumoră infla- 
matorie, de volum variabil, ce începe în aparatul glandular pilo- 
sebaceu; de aci se întinde la dermul periferic şi la țesutul ce- 
lular subjacent; determină mortificațiunea unei părţi din aceste 
țesuturi, și se insoţesce de simptome generale adesea forte grave. 

ETIOLOGIA. Principiul e același ca şi în furuncul, adică stre- 
baterea în piele prin rădăcina părului a, stafilococului piogenes 
aureus. Dar pe lângă acesta, mai avem cause predisposante și 
determinante. Ast-fel, statisticele ai arătat lui Halpryn (1872) că. 
nici odată antraxul nu există la copii mai mici de zece ani; că 
e mai frecuent la bărbat ca la femee; că afecteză bătrâni de 
60—10, şi în fine că se observă forte rar în timpul iernei. 

Causelo determinante locale sunt iritaţiunile, lipsa de î îngrijiri 
igienice etc., în tocmai ca și la furuncul. 

Caracterul contagios al !antraxului, se adeveresce prin diferi- 
tele inoculațiuni directe, putând ast-fel să trecă de la un indi- 
vid la altul mult mai uşor ca furunculul. Ast-tel se citâză casul 
unui medic, care pansând pe un bolnav de antrax, a căpătat un 
panarițiu antracoid al mânei drepte. O spălătorâsă, spălând o- 
biecte contaminate, a căpătat un antrax al antebraţului. In fine, 
mulți chirurgi aii contractat furuncule, făcând autopsia indivizi- 
lor morți de antrax etc. etc. 

Pe lângă acesta, inoculațiunile imprejurul antraxului prin pre- 
sența puroiului, dând naștere la desvoltare de mai multe furun- 
cule, vorbesc în "destul de contagiositatea acestei b6le. Forma 
acesta de contagiune este numită de Teldman legea declivităţei. 

Nu se scie însă până acum dacă antraxul este o bâlă viru- 
lentă în adevăratul sens al cuvântului, de 6re-ce inoculaţiuni în 
serie pe animale nu sati făcut; saii unele din ele mai dat re- 
sultate positive. Trelat e contra virulenței. 

Printre causele generale determinante, diabetul jâcă cel mai 
mare rol. Acâstă idee a fost susținută mai ales în Englitera de 
Duncan, Karl Michael, Adams etc., iar în Franța de Marchal de 
Calvi și în Germania de Wagner, Griesinger etc. . 

Relativ la influența diabetică asupra antraxului, există în Fol-
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lin două casuri forte demonstrative aparținând lui Wagner. In- 
trunul e vorba de un om de 50 ani, de o talie atletică Şi sănă- 
tate perfectă, dar glicosuric. Dânsul e coprins de un antrax al 
obrazului drept, şi după o mică ameliorare bâla ocupă obrazul 
stâng. Fenomene generale fârte alarmante se declară, iar bol- 
navul more după 4 zile. 

Al doilea caz iarăși aparținând lui Wagner e, cu privire la un 
locotenent de marină de: o sănătate excelentă, dar care fiind 
coprins de un antrax al buzei superidre, a murit forte repede ; 
urinele aii presentat o cantitate enormă de zahăr. 

Unii autori însă nu dai o importanță prea mare acestui lucru, 
susținând că s'a făcut o exageraţiune în acâstă privință. Ba ce 
e mai mult, se admite că glicosuria e determinată de aparițiu- 
nea antraxului, iar nu acesta de diabet; drept probă ar fi că 
diabetul dispare cu vindecarea antraxului, şi deci, diabetul pro- 
vine din starea febrilă a bolnavului. “ 

Pe de altă parte, antraxul apare şi în alte condițiuni, adică 
pe albuminurici, sifilitici, scrofuloşi etc., fără să aibă zahăr în 
sângele lor. 

După cum vedem, acâstă chestiune încă nu e cu totul lămu- 
rită. Remâne însă un fapt constant în clinică, anume că, pre- 
sența zahărului în organism, fie primitivă sau consecutivă, are 
o influență vătămătâre asupra evoluţiunei antraxului. 

Diatesa artritică sati gutâsă, iarăși predispune fârte mult la 
desvoltarea antraxului, după cum deja susținea Hunter. În adevăr, 
acestă b6lă atacă mai ales pe indivizii voluminoşi, graşi și 
mâncăcioşi, la cari economia fiind mult împregnată de acid uric, 
acesta tinzând a se elimina prin piele şi mucose, ar juca rolul 
unui agent iritant, favorisând apariţiunea antraxului. 
SIMPTOME. Mai tot-d'auna antraxul e precedat de o indispo- 

siție, oboselă, durere de cap, fenomene de anorexie, dispepsie 
şi o mișcare febrilă, provocând chiar un adăvărat frison. 

Imediat întrun punt al tegumentului, bolnavul simte o căldură, 
durere vie, ca, o înțepătură, însoțindu-se de o pată roşie. Mai 
curând saii mai târzii, tumefacţiunea, cresce, roşiața devine mai 
închisă, pielea de consistență tare și difusă, iar către centru se 
desemnsză o tumoră cu mai multe orificii, prin cari iese o se- 
rositate înlocuită în urmă prin puroiii, iar după aceia prin părți 
sfacelate.
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Caracteristica autraxului este că tumora ia un aspect ciuruit, 

întocmai ca un fagur de miere, formând semnul cel mai pato- 

gnomonic. 

Durerea locală devine fârte mare, lancinantă, acesta repede 

slăbesce pe individ împedicându-l de a se odihni. Mai mult încă, 

antraxul fiind voluminos şi aşezat pe abdomen, torace sau gât, 

împedică pe bolnav de a-şi face necesităţile corporale, de a 

respira în mod normal, mergând chiar până a presenta fenomene 
de sufocaţie. 

Se descrie dou6 forme clinice: antraz circumscris şi 

difus. 
Cel circumscris de şi pote lua un volum destul de mare, r&- 

mâne însă limitat, nepresentând de cât cel mult o mică aureolă 

roşie cu câte-va vesicule, flictene saii mici furuncule; dar totul 

ss mărginesce aci, fără a da nascere la temperatură ridicată 

sati fenomene generale alarmante. — Supuraţiunea o dată sta- 

bilită, iar burbilonul eşit prin acele orificii sait cratere, tâte te- 

nomenele locale incep a descresce, iar reparaţiunea își urmeză 

cursul până la complecta vindecare.— Acesta formeză antrazul 

benign saii furunculos al lui Boyer. 
Antrazul difus e forma cea mai gravă, nu numai prin feno- 

menele locale şi generale, dar şi prin complicaţiunile de cari 

se insoțesce; asl-fel, basa tumorei în loc de a fi bine limitată, 

este din contra cu totul difusă, de o tărie colosală, semănând 

ca cum sub piele sar fi introdus o piatră saii scândură; colo- 
rațiunea, roşie inchisă, iar durerile ce provâcă bolnavului devin 
insuportabile. 

Acsstă placă indurată are tot-d'auna tendință a progresa, 
aşa că pote să ocupe suprafețe colosale de 20—30 şi chiar 

50 c. m. de diametr. Acestea sunt adevăratele antraxe ale lui 

Guerin, maligne ale lui Boyer, şi pe cari le vedem ocupând 
tâtă, regiunea, cefei, trecând chiar dincolo de occipital, iar în jos 

intinzându-se până spre epolete. — Une-ori aceste antraxe pot 

ocupa totă regiunea spatelui saii întrega față posteridră a 
câpsei. 

Volumul tumorei este iarăşi enorm, ca un pumn, iar numărul 
orificiilor considerabil; prin ele iese o materie sanguino-puru- 
lentă murdară, saii adevărate grămezi de sfacele, formate din 
țesuturile copleşite. Durerile ce provâcă slăbesc forte re-
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pede pe indivizi, cu atât mai mult cu cât se însoțesc şi de fe- 
nomene generale grave, ca febră intensă, limba uscată, agi- 
tațiuni, delir, coma, cari de sigur aduc o terminaţiune fa- 
tală. Şi cu atât mai repede msrtea, e grăbită, cu cât aceste an- 
traxe se complică de flegmone difuse, de proces gangrenos, de su- 
purațiuni abondente şi limfangite. In urma acestor complicaţiuni, 
bolnavul e coprins de tâte fenomenele de septicemie şi in mijlocul 
celor mai mari devastațiuni, de 6re ce aponevrosele r&mân desco- 
perite, muschii disecaţi, distrucţiunea, putând să mârgă chiar până 
la col6na vertebrală. In aceste casuri complicate, bolnavi mai 
tot-d'a-una sucombă în prada unei piemii, şi apariţiune de ab- 
cese metastatice. 
PROGNOSTICUL deci e forte variabil, stând în raport cu forma, 

“antraxului şi cu starea generală a individului. Antraxele cefei 
şi ale regiunei posteridre a corpului, sunt mai grave de cât acelea 
din alte regiuni. Mai cu s6mă antraxele cefei, ale feţei şi buzei, 
aii o gravitate escepţională, din causa propagaţiunei inflamaţiei 
și agentului septic, prin flebita venei faciale ce comunică cu o- 
ftalmica, saii prin venele emisarii ale craniului, dându-ne feno- 
mene de meningită. 
Prognosticul iarăşi variază cu întinderea antraxului, care dând 

loc în urma operaţiei sai a deschiderei spontanate la, o suprafaţă 
sângerândă prea largă, bolnavul so slsbesce în timpul reparaţiunsi 
prin prea mare cantitate de puroiii, fiind espus în acelaşi timp la 
tote complicațiunile septicemice, mai ales când antisepsia nu e 
păstrată cu cea mai mare rigâre, Putem în fine adăoga ca semn 
răi pentru pronostic, acela când cu tâtă intinderea antraxului, 
totuşi bolnavul nu simte aprâpe nici o durere; acesta ne anunţă, 
o gangrenă repede şi o deteriorare profundă a organismului. 
DIAGNOSTICUL este forte uşor, aşa in cât mai tot-d'auna dinsul 

se stabilesce de visu, de toți aceia cari o dată aii văzut un 
antrax în splendârea lui. In adevăr, nici o bâlă nu are caracte- 
rele sale representate prin acele orificiuri numerâse, dând as- 
pectul ciuruit, şi acea basă roşie nâgră, de o tărie lemnâsă 
şi difusă, lucruri ce nu ait nimic de a face cu flegmonul, şi 
cu atât mai puțin cu pustula malignă, cu care socotim de prisos 
or-ce diagnostic diferențial. 
TRATAMENTUL. Putem la început aplica un tratament local, 

respingând însă cu desăvârşire vechile cataplasme ce nu servă
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de cât ca mediii de cultură al microbilor, precum şi tote cele- 
alte emplastore, ce nu fac de cât să mărâscă iritațiunea. Vom 
întrebuința zic pansament pur antiseptic, cunoscut sub numele 
de pansamentul lui Liston sai umed, şi care constă în a pune 
compresii muiate în sublimat, apoi gutapercă şi un strat gros 
de vată, totul menţinut prin feşi. 

De multe ori am obținut bune resultate cu acest mijloc, făcând 
în același timp prin unul saii mai multe orificii deja deschise, 
injecții cu sublimat, acid fenie 10, şi croelină. 

Verneuil recomandă pulverisaţiuni repetate antiseptice, cari 
de sigur sunt bune, dar mai puţin eficace de cât băile prelun- 
gite, când regiunea permite. | 

Ca și pentru furuncule, putem. întrebuința după deschidere 
pansarea -antraxelor cu acid boric în pulbere, ast-fel precum a 
stabilit Loewenberg servind chiar ca anestesic. Dr. Nicolini din 
Galaţi şi Dr. Goilav ai obținut câte-va succese cu acest pro- 
cedeii; după cum reese din observaţia publicată în România, 
medicală No. 13 din 1893. | 

Mai tot-dba-una însă trebue să recurgem la incisiuni largi şi 
profunde, fie în sens paralel sai circular (metâda Lallemend), 
fie în cruce (Dupuytren) or în raze după cum practica Velpeau, 
mergend până la 12 sau 14 incisiuni. 

Noi mai tot-ba-una introducem în mijlocul tumorei acul fin al 
lui Pauelin roşit la maximum, și practicăm un număr consi- 
derabil de aceste înțepături cât se pote de adânci. După aceia, 
circumserim basa tumorei la limita roşeței, prin una sai două 
colone de punte de foc, la distanțe de un c. m. şi la adâncimi 
variabile ; aplicăm apoi un pansament umed cu sublimat or 
creolină 5%. (Vezi vol. 1). | 

După | sai 2 zile, orificiile se lărgesc, și fie-care începe a co- 
munica între dinsele, ast-fel că făcând spălături cu sublimat prin 
unul din ele, lichidul iese prin cele-l-alte în tocmai ca printr'o 
stropitore. 

Resultatele sunt din cele mai satisfăcătâre, şi recomandăm cu 
totă insistența acest mod de a lucra, având urmăţorele avan- 
tage mai ales când antraxul e voluminos. 

I) Nu producem nici o emoragie şi deci prevenim or-ce ino- 
culație posibilă; | 

II) Temperatura escesiv de mare servă ca microbicid.
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III) Tegumentele nu sunt distruse şi deci nu lasă o suprafaţă 
ulterior ulcerată. 

IV) Graţie comunicărei orificiilor între ele, facem + o irigațiune 
profundă și totală. 

In fine, în loc ca 'să lăsăm cuiburi de'antrax neatinse, aflate 
în spațiul incisiunilor, prin punctele de foc, distrugem fie-care fu- 

runcul în parte, adresându- -ne direct la grămegile mai pro- 
nunțate. 

O altă metâdă constă în ablațiunea. complectă a antraxului, 
întocmai cum ar fi vorba de estirparea unei tumori maligne, 
metodă propusă și susținută mai ales de Broca (1865). 

Acestă metâdă este întrebuințată şi adi, în unele casuri mai cu 
s6emă, după cum dice Labb6, în antraxele lign6se, cari fiind prea tari 
nu pot fi bine incisate cu bisturiul şi deci limitele profunde ale bâlei 
nu potfi atinse de cât eu: multă greutate; ba încă chiar incisate, 
aceste antraxe n'aii tendință a se deschide saii căsca, şi deci nu 
daii loc la nici o ieşire de puroiii saii burbillon. 

De tâte cele-l-alte substanțe destructive ca pasta de Viena, 
săgeți, de clorur de zinc, nu vom vorbi fiind cu totul părăsite. 

Este iarăşi. de prisos a reaminti, că antisepsia trebue să fie 
pusă in prima linie, pentru a evita or-ce complicaţiune. 

Tratamentul chirurgical va fi însoțit şi de cel general, ce 
se va adresa la diatesa bolnavului, mai cu semă contra diabe- 
tului, a albuminuriei şi.a diferitelor caheexii, dând medicamente 
apropriate şi susțiitore de forţe: printre acestea, dieta lactată, chi- 
nina și antipirina, apa de Vichy, sedativele, ocupă primul loc.
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DESPRE FOLICULITE 

Din studiul furunculului şi al antraxului, am v&dut că aceste bâle își datoresc origina, putem zice la rigdre, numai unei inflamaţiuni specifice a bulbului pilos. Sunt însă și alte inflamaţiuni a rădă- cinei părului, cari fără a da nascere unui furuncul sati antrax, constitue o afecţiune a parte, numită perifoliculită, degenerând mai adesea într'o. adevărată foliculită pilară care pote fi de 2 feluri: acminată şi isolată. 
Când acestă inflamaţiune se desvoltă în perii de la mustață, 

barbă sai obraz, se numesce sicosis (60x2y smochin), caracteri- sată prin nisce pustule acuminate aşedate la basa părului, și in 
urma, căreia se produc nisce indurațiuni tari sub formă de no- duli. De aci şi două varietăți de sicosis: pustulos şi tuberos 
despre: cari imediat vom vorbi. In adevăr, dintre tâte discuţiu- 
nile şi opiniunile emise, aceia a lui Cazenave este cea mai admisă. După acest autor, sicosis este o inflamațiune a, foliculilor piloşi, presentându-se sub dous forme: sicosis pustulos, când conductul escretor al părului e singur inflamat, și sicosis tuberos când le- ziunea atinge fundul de sac al foliculului. 
Ac6stă hâlă e fârte rebelă ȘI cu tendință Ia, estensiune, co- pleşid une-ori mare parte din peri, unde prin depositul lichi- dului ieşit din pustule, sai chiar de puroiii provenit din abce- sele foliculare ce se desvoltă, produce o pastă aglutinativă forte desagreabilă şi plicticâsă pentru bolnav. Une-ori acâstă afec- țiune este de natură pur inflamatorie, dar mai adesea e sub dependinţa unui parasit numit tricofiton tonsurans, după cum deja a arătat Bazin. 
Când sicosis ocupă faţa ȘI pielea capului se numeşte Herioi al luă Celse; precum prin mienlagră, se înţelege sicosis al barbei, 
Cu acestă ocasiune trebue să dăm definiția unor termeni, pen- tru a nu fi luaţi unii drept alții. Ast-tel: 
Prin impetigo se ințelege nisce pustule eczematâse _turtite iar alte dăți ridicate, rotunde şi resistente, de mărimea unui
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bob de mazere sait alună, dar fără relaţiune constantă cu părul; 
evoluiază repede şi se acopere de cruste galbene; aii sediul 
pe faţă. Iar ectima, care e rară pe față, însă mai frequentă. 
pe gambe, se presintă sub formă de crustă neagră pronunţată, 
largă, turtită şi isolată. 

Tratamentul sicosisului este pur antiseptic, sub formă de spă- 
lături prin sublimat etc. 

Epilaţiunea e indispensabilă dacă bola e parasitară. 

Pentru detalii mai mari, recomand lecţiunile clinice asupra b6- 
lelor de piele ale D-lui profesor Petrini Galaţi. 

Peritoliculita acminată studiată de Leloir în 1884, este carac- 
terisată printro placă de mărimea unei piese de cinci lei 

saii mai mare, şi de o grosime de 2—4 m. m. având sediul în 

special pe fața dorsală a mâinilor, a antebraţului şi în tâte re- 
giunile prove&dute cu foliculi piloşi. 

Densa e de o culdre albastră saii roşie închisă, cu supra- 

fața pe alocurea netedă, iar în alte părți aspră şi acope- 

rită de nisce cruste galbene, mai mult sai mai puţin grâse, po- 
sedând un puroiii concret sai lichid. Ridicând aceste cruste, 

suprafața ni se presintă ca ciuruită de nisce găuri, ce nu sunt 
de cât orificiul rădăcinelor de peri subțiri sai: perişori, şi din 

cari prin presiune putem sete un lichid sait o substanță albă. 
ca fideaua subțire. 

Acestă perifoliculită neglijată sai răi căutată, se pote com- 

plica de inflamaţiuni flegmondse, saii de ulceraţiuni fârte rebele 
și luând forma serpigin6să. 

Acestă afecțiune, care se apropie de erupțiunile produse prin 
luarea la, interior a bromului saii a iodului, este datorită după 
cercetările lui Pallier şi Leloir, la str&baterea unui microb nu- 

mit stafilococus albus, saii chiar a unui streptococ dacă există. 
şi supurație. Leloir însă a făcut cercetări mai întinse în acestă 

privință, găsind un microb special, bucurându-se chiar de pro- 
prietăți virulente, de 6re-ce prin inoculație la epuri a produs. 

parezie, accidente locale, roşiață, gangrenă, provocând până şi 

m6rtea animalului după 8 dile. Duclaux, în laboratorul căruia. 
Sai făcut aceste experiențe, conchide la o fârte mare asemă- 

nare a acestui micro-organism cu acela din buboiul de Biscra 

despre care vom vorbi. (Cornil şi Babeş). 

Ast-fel fiind, tratamentul lesne il înțelegem fiind un anti-septic.
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Incă o afecțiune -destul de importantă ce se găsesce în: gro- simea, pielei este inflamaţia glandelor sudoripare şi sebacee. Primele formâză abcesele tuberâse ale lui Velpeau sai idrosadeni- tele lui Verneuil, iar secundele Uchea asupra căria nu ne vom opri, fiind pe larg descrisă în lecţiunile clinice de bâbe. de piele a D-lui prof.. Petrini Galaţi. 
Idrosadenita ni se presintă sub forma unei" mici tumori TO- tunde, tare, circunscrisă, mobilă Și stând în grosimea pielei. Sediul săi e mai cu s&mă, pe scrot, buzele cele mari, anus, axila și areola mamelonului, regiuni unde glandele sudoripari ail maximul de desvoltare. Pe lângă cele-l-alte cause banale ca iritaţie etc., patogenia constă în presența unui microb analog cu al furunculului, adică stafilococus piogenes aureus; şi ca probă avem evoluțiunea succesivă de focare multiple, une-ori conflu- ente, resultat al unor inoculațiuni directe de la o glandă la alta. Lipsa de presență a unui fir de păr în vârful tumorei, este su- ficient pentru a-l deosebi de furuncul, fără însă a-l scuti de „complicațiunile sale ; probă abcesele şi chiar flegmânele anu- sului, terminându-se une-ori prin fistule, şi a căror origină nu e de cât o idrosadenită. 

CHESTIONAR 

Lesiuni traumatice şi inflamatorii ale pielei.— Caracterele generale.— Di- “visiunea lesiunilor traumatice. — Flictene. — Batături, (Durillons). Bătăturile propriă dise- 
Mâsuri preservative. — Tratamentul. 
Lesiunile inflamatorii. 
Furunculul. — Definiţie. — Istoricul, 
Teoria lui Dupuytren şi Follin.— Peoria lui Gendrin şi Nelaton.— Teoria lui Richet. 
Observaţiuni clinice. — Teoria lui Lâwenberg, Cornil şi Babeş. — Obiec- țiuni. — Patogenia bacteriologicâ.— Microbul furunculului, analogia sa cu al osteo-mielitei. -
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Causele predisposante. — Rolul diabetului. 
Probe de contagiositatea bâlei. — Observațiile lui Trastour. Simptome. — 

Peridda inițială, periâda de confirmare, periâda de supuraţie.— Caracterele 
fie-căreia din ele. Furuncul atonic şi antracoid, Prognostic. — Diagnostic 
între o gomă, antrax etc. 

Tratamentul. — Metâda lui Bidder, Verneuil. — Metâda actuală. 

Antrazul. — Definiţie. Istoric: Astruc, Boyer. 

Opinia lui Follin şi in special a lui Trelat. — Etiologia. — Mierobul. — 
Caracterul contagios şi virulent. Rolul diabetului. 

Observaţii. — Obiecţiuni. — Simptome. — Forme clinice: Antrax circum- 

scris şi difus. — Caractere, — Proguosticul— Diagnosticul. — Tratamentul. — 
Diferite metâde, — Metoda cu Paquelin şi avantagele sale, 

Perifoliculita. — Sicosis. 

Perifoliculita, acminată., — Caractere. 
Mierobul. 
Idrosadenitele. — Acnea.: 
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SII. 

ULCERAȚIUNII:E SPECIFIGE ȘI TU- 
MORILE PIELEI 

I. TUBERCULOSA. PIELEI 

Din studiul şi istoricul ce am făcut asupra tuberculosei, e cu 
totul inutil a mai insista asupra peripeţiilor prin cari aii trecut 
leziunile tuberculâse ale pielei, căci ar fi să repetăm cele deja 
zise. 

Vom spune numai că, autoritatea legei stabilită de Louis era 
aşa de mare, în cât mult timp, nimeni nu îndrăsnea a pronunţa 
“cuvântul de tuberculosă, cutanată, fără ca individul să aibă şi 
plămânii afectaţi. De aceia, ca respect pentru Louis, sai mai bine 
zis ca timiditate, autorii s'a servit mult timp de cuvântul scro- 
fulosă pentru a evita or ce discuțiuni şi certuri !. 

In adevăr nu exista de cât un singur criterii pentru tuber- 
culosa, pielei, acela ca bolnavul să fi presentat aceleași leziuni şi 
în plămâni. 

Dar niște asemenea condițiuni fiind cu totul escepționale, tu- 
berculosa cutanată nu putea fi recunoscută. 

Astăzi însă microscopul, bacteriologia şi sistemul inoculaţiu- 
nilor, ai distrus cu totul teoria, lui Louis, arătând că tubercu- 
losa pielei există în adevăr ca o bâlă locală Şi independentă de 
tuberculosa pulmonară. 

Noi nu vom intra în mari detalii asupra acestui studii, ci ne 
vom mărgini a da numai două forme clinice ce sunt mai direct 
în raport cu chirurgia, lăsând restul pe s6ma dermatologistilor.
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Fiind dat natura contagi6să şi virulentă a tuberculosei, fârte 

adesea observăm pe piele şi mucâse ulcerațiuni specifice des- 

voltate în urma unei autoinoculaţiuni prin însăşi lichidele indi- 
vidului manifest tuberculos, fie în urma unei contagiuni, bolna- 

vul până aci fiind sănătos, dar întroducându-şi virusul de la un 

alt tuberculos prin contact direct, fie în urma unei inoculațiuni. 
Existenţa tuberculosei cutanate nu se. confirmă numai de cli- 

nică ci şi de cercetările bacteoriulogice întrnprinse de Cornil 
și Babeş, Hanot, Leloir, etc. Aceşti autori au găsit bacili atât în 

puroiul secretat cât şi în marginele şi fundul ulcerului. 
Ast-fel Hanot întrun cas de ulceraţiuni tubercul6se serpigi- 

n6se situate pe antebraţ, nu numai că bacili ai fost constataţi 

în puroiii, dar bolnavul murind de tuberculosă pulmonară, s'aii 

făcut preparaţiuni din marginele şi fundul ulcerațiunilor cuta- 
nate, în cari Saii găsit o cantitate considerabilă de bacili. (Cor- 

nil şi Babeş). . 

Varieteţile clinice ale tuberculosei cutanate sunt de două forme: 

Ulceraţiunea luberculosă cu caracter distructiv şi mers repede 
şi tuberculosu papilară, care e mai proliferantă dar cu evolu- 

țiune lentă. După unii autori ca Vallas şi Ritzo, ulcerațiunea tu- 
bercul6să este apanajul indivizilor ftisici, pe când cea papilară, 

aparţine indivizilor sănătoși dar inoculați. 

Forma, ulcerâsă apare printr'o uşoră rană isolată sau multiplă, 

dar căreia nu i se dă nici o importanță. Cu timpul însă densa 

cresce, ia caracterul unei ulcerațiuni, de o formă circulară, si- 

nudsă, serpigin6să ca şi cum marginele sale ar fi rose de şoreci. 

Ac6stă formă policiclică este resultatul reunirei mai multor mici 

ulcerațiuni, saii mai bine zis foliculi tuberculoşi. Mărginile sunt în 
general tăiate drept, mai adesea deslipite şi de culbre roşie vâ- 

nătă; ulcerul are o suprafață, atonă, fără viață, acoperită de o 

peliculă cenușie şi presărată ici colea cu puncte galbene. 

Baza ulcerului este fârte puțin indurată, mai ales când ulceraţia 
este superficială; suprafața, ulcerului nu sângereză uşor, dar se- 

cretă un lichid sero-purulent, care une-ori condesându-se formeză 
crustă, 

Un caracter principal al acestor ulceraţiuni e că înprejurul 

lor se află o mulțime de mici puncte ca gămălia de ac, asemă- 
nându-se cu o adevărată semănătură de mici semințe, cari la rân- 

dul lor se ulcereză, se reunesc cu rana principală, asigurânduri
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ast-fel axtensiunea în suprafață şi producândui acel caracter de 
mărgini policielice. 

Ganglionii corespondenți sunt intacți, totuşi ulceraţiunea aflân- 
du-se pe mucâsa, buzelor sai a limbei, dânşii pot fi prinşi. 

Semnele funcționale variază, Ulceraţiunile pielei mai tot-dauna 
nedurerâse, sunt din contra fârte sensibile, când se află în cavi- 
tatea bucală, pe comisuri sau orificiul anal, împedicând pe bol- 
navi de a se nutri sai a efectua actul defecaţiunei. Am avut 
în căutare pe o sărmană femee tuberculesă din strada Virgiliă, 
cu nişte ulceraţii tuberculbse bucale, care numai din causa lor nu 
mânca zile întregi, spre a preveni durerile ce deveneaii atroce 
chiar. 

Diagnosticul de multe ori e fârte dificil putându-se confunda, cu un 
epiteliom. Dar aci ulcerațiunea ia o desvoltare mai repede, sân- 
gereză mai ușor, are mărginile resfrânte în afară, iar ganglioni sunt. 
prinşi de la început; pe când ulcerațiunea tuberculdsă e lăţită mai 
mult în suprafaţă, are marginile rupte, deslipite, fără o basă indu- 
rată şi fără prinderea ganglionilor în masă. In or-ce cas, mersul este 
mult mai lent, iar acele mici puncte ca nisce seminţe şi de o co- 
l6re galbenă, diseminate în jurul ulcerului, nu le găsim de cât în 
tuberculosă. Pe lângă acestea nu puţin vor contribui antecedentele 
ca şi starea presentă a bolnavului, putând găsi fenomene de tu- 
berculosă şi în alte viscere, lucru ce nu există la un cancer. 

Diagnosticul în privința sifilisului și mai ales în ce privesce 
plăcile mucâse e ceva mai dificil. Vom adăoga însă că în sifili- 
sul bucal, plăcile se află mai mult în fandul gurei, pe amigdale, 
vSlul palatin, bucile obrazului, iar cele tuberculbse pe limbă, 
podișul gurei şi fața internă a buzelor, lăsând la o parte că în 
peri6da sifilisului secundar, diferite alte sifilide cutanate ne vor 
înlesni diagnosticul. 

Dar şi aci caracterele deja arătate ale ulceraţiunei tuberculâse, 
precum și diatesa individului ne vor fi de mare ajutor. 

In casuri de îndoială, putem recurge la un tratament specific, 
cu tote că adesea singur microscopul și bacteorologia ne pâte 
lămuri chestiunea. 

Trebue să mărturisim că une-ori leziunile tuberculdse ai atât 
de mare asemănare cu cele sifilitice, în cât fără alte leziuni 
concomitente, diagnosticul pote deveni imposibil, mai ales când 
afecțiunea ocupă regiuni neobicinuite ale sifilisului, ci mai mult
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acelea a tuberculosei. In adever o gomă situată pe fața dorsală, 
a piciorului e mai proprie tuberculosei ; şi cu tâte acestea, în fig. 40 
originală dinsă era sifilitică, probă că vindecarea sa obținut prin 
iodur de potasium luat la, interior. | 

Dar acesta sa confirmat mai mult prin cele alte leziuni sifi- 
litice şi anume de tubercule serpiginâse ce existau pe câpsă şi 
alte regiuni, precum arată figura. 

  Fig. 40. 
Gomă sifilitică pe dosul piciorului simulând o gomă tuberculdsă, Presenfa. 

insă de tubercule serpigin6s> concomitente au evitat confusiunea. (Originala). 

De aceia în asemenea casuri, examenul minuțios al bolnavului 
e de cea mai mare necesitate, adesea fiind singurul ce pote sta- 
bili adevăratul diagnostic. . 

A doua formă de tuberculosă cutanată e cea tuberdsă, repre- 
sentată prin tuberculul anatomic şi care apare pe fața dorsală a 
degetelor şi în special pe police şi index, ca fiind mai espuşi 
la ori-ce inoculație. 

Acestă formă tuberâsă se consideră ca cea mai benignă din 
Pat. Chirurg. Dr. L. Kiriac 13
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tote tuberculosele, ceia-ce tocmai a făcut pe unii și în deosebi 
pe Polosson să-i nege natura tuberculsă, mai ales că de multe 
ori nu sa putut găsi nici bacilul, nici foliculi tuberculoşi. 

Ast-fel Cornil şi Babeş declară că în două casuri de aceste 
producțiuni nau găsit bacili; pe când Karp şi Riehl ai găsit ba- 
cili în tuberculele anatomice cronice (Cornil şi Babeş). 

Dar faptele clinice sunt afirmative, arătând că aceste tuber- 
cule anatomice neglijate se pot însoți de limfangite tronculare, 
cu abcese reci multiple, cu infecțiunea ganglionilor şi consecutiv 
a întregului organism aducând în cele din urmă mârtea indivi- 
dului. Și dacă microscopul n'a dat resultate positive, este că pro- 
abil după cum susțin mulți autori, pielea constitue un medii 
răi de cultură; dar încă o dată, clinica a arătat în destul natura 
sa virulență. 

Benignitatea tuberculului anatomic constă că individul prin el 
însuşi nu e tuberculos ci inoculat în mod accidental. Deci prin 
îngrijiri apropriate dar mai ales prin estirpațiunea, precoce, pre- 
venim ori-ce infecțiune ulteridră. 

II. LUPUS 

Afecțiune bizară, cel puţin pentru vechii autori. Sa numit 
ast-iet din causa tendinței distructive a procesului săi ulceros, 
care ca şi un animal feroce, tinde la o continuă distrucţiune a 
părților copleşite, întindându-se une-ori în adincime (Lupus vorax), 
iar alte dăţi în superficie (Lupus serpiginos). 

Astăzi se scie, că acâstă afecţiune e de aceiași natură şi iden- 
tică cu tuberculosa, neformând de cât o varietate a parte. 

Sediul săi de predilecțiune e fruntea, nasul, obrazul, comisura 
buzelor, gâtul, trunchiul, membrele, organele genitale ete. 

Natura bacilară este azi cu totul demonstrată, atât prin fap- 
tele clinice, cari ne-aii arătat că indivizii atinşi de lupus, mai cu- 
"End saii mai târzii mor tuberceuloşi, precum ȘI prin aceia că, 
lupus ia tote caracterele unei ulceraţiuni tubereulose papilare. 
Ixamenele hbacteoro'ogice, mai tot-deauna în mâinele lui 

Krause, Cornil şi Babeş, Leloir etc., încă din 1892, au ară- 
tat presența bacilului lui Koch. Mai mult. încă, acești autori 
ai reușit a obține inoculaţiuni positive cu țesutul lupic. Lustig
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şi Weichselbaum ai reuşit chiar cu inoculaţiunile de sânge în 
care a găsit bacilul; iar aceia cari n'aii obținut resultate posi- 
tive, de sigur aii făcut erâre de diagnostic, confundând lupusul 
cu manifestațiunile sifilisului ereditar, saii că n'aii examinat mai 
multe. preparaţiuni. 

In adevăr, trebue multă perseverență în a descoperi aceşti ba- 
cil, din causă că sunt fârte puţin numeroşi şi astfel pot scăpa 
unei cercetări superficiale. Ast-fel întrun cas, însuşi Koch a tre- 
buit să examineze 27 de secțiuni microscopice, iar în altul 43 
secțiuni până să găsâscă un bacil. Şi nici o dată n'a putut con- 
stata mai mult ca un bacil într'o celulă gigantică. In plus însă, 
nicăeri și în nici o altă leziune tuberculâsă nu se găsesc mai 
frumâse tipuri şi cu caractere mai clasice foliculii tuberculoşi ca 
în lupus. 

Puţină discuțiune există asupra lupusului eritemotos, unde nu 
sa găsit nici foliculi, nici bacili, plus că Şi inoculaţiunile aii fost 
tot-deauna negative. De aceia unii esită chiar de a pune acâstă 
formă în clasa tuberculosei. Clinica însă nu o pote separa de 
adevăratul lupus. 

Varietăţile clinice ne dă două tipuri principale, lupus tuber- 
culos şi lupus eritematos. 

Lupusul tubereulos se caracterisă prin existenţa unui nodul de 
mărimea unui bol de mazăre, de o coldre galbenă, aspect lu- 
citor, translucid şi virât în grosimea pielei, ce nu presintă nici 
o urmă de inflamație, fiind ast-tel cu totul indolent. Mai curînd 
saii mai târdiii acest tubercul devine mâle; iar alte dăți îşi pă- 
streză caracterul indurat, fie sub forma isolată (lupus solita- 
rius), fie sub formă conglomerată. 

După cum se ramolesce sai nu, avem alte două subvarietăţi : 
lupus ulceros şi neulceros. 

Lupusul neulceros pote fi plan când tuberculele sale rămân 
mici dar multiple şi abia desemnându-se sub piele ; lupus iper- 
trofic este atunci când turberculele iati o desvoltare mare, 
atingend chiar volumul unei nuci. Lupusul ulceros sar desvolta 
mai ales pe individi cu totul limfatici, producând nisce ulcera- 
țiuni-cu tendință la extensiunea periferică, având cicatriţe cen- 
trale şi dind forma serpiginosă ; alte dăţi merge mai mult 
în profunzime, aducând distrucțiuni mari, ating&nd chiar cartila- 
gele şi 6sele, formând varietatea de lupus terebrant sai voraz.
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Cicatriţele lor produc nisce deformațiuni inspăimântătâre, mer- 
gond chiar până la atresia și astuparea complectă a unor or- 
gane ca gură, nas, ochi etc. 
DIAGNOSTICUL presintă 6re-cari dificultăți mai ales în privinţa 

sifilisului terțiar, începând prin tuberculele sub cutanate. De 
sigur, analogia ca leziune locală cu aceste două afecţiuni e forte 
mare; vom sci însă că lupusul se desvoltă mai ales ps indi- 
vidi tineri, iar nu pe cei adulți ca sifilisul. Afară de acesta, e 
forte rar ca sifilisul terțiar să se mărginscă numai la o simplă 
manifestațiune în piele fără să găsim şi alte leziuni în diferite 
regiuni, și mai ales in 6se și periost unde mai tot-d'a-una vom 
descoperi exostose și periostoze, lucru de care lupoșşii vor fi 
privați, având însă în plus stigmatele scrofulosei sau antece- 
dentele ereditare ftisice. 

Este adevărat însă, după cum a arătat Fournier, că. sifilisul 
ereditar pote să se manifeste la, copii prin tâte caracterele proprii 
ale lupusului tuberculos și unde diagnosticul diferenţial de multe 
ori e imposibil de stabilit. De aceia, acest autor conchide, că 
acele leziuni de lupus, cari prin miracul sau vindecat în urma 
unor medicațiuni iodice, trebuesc mai mult considerate ca leziuni 
sifilitice ereditare, de cât la leziuni ale lupusului. De aceia mai 
cu deosebire la adulţi, la cea mai mică îndoială putem recurge la, 
un tratament antisifilitic, care nu va aduce de cât folos bol 
navului. 

Lupusul critematos se manifestă prin nisce plăci roşii ocupând 
în special nasul, fața și anume obrajii, în regiunea pometelor. 

De multe ori aceste plăci sunt simetrice și gemene, reunite 
între dinsele printr'o punte, ce trece pe d'asupra nasului, dând 
astfel ernpțiunei aspectul comparat de Hebra cu un fluture cu 
aripile deschise. 

Lupus atinge de ordinar sexul frumos, luându-se acest eritem 
drept resultatul unei degerături de gradul |. Acestă pată cu 
tendință de a se întinde în mod excentric, pote fi insoţită de 
0 desquamaţiune uşâră a dermului şi chiar de o cicatrice albă, 
înconjurată de un lizereii roșii. 

Une-ori lupusul se acopere de squame cenușii, fine şi uscate, 
formând nișce cruste seboreice și formând varietatea de Lupus 
acneic sau exfoliativ, ceia-ce îl face de multe ori a se con- 
funda cu un herpes sait eczemă uscată.
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PROGNOSTICUL e forte serios, atât prin estensiunea r6ului, 
prin natura sea tuberculosă, cât şi cicatrițele la cari dă nascere. 
TRATAMENTUL va fi local constând în aplicaţiunea diferitelor 

antiseptice, și general în medicaţiunea antiscroful6să şi tubercul6să. 
Ca intervențiune chirurgicală avem mai întâiti scarificațiunea, 

inventată de Balmanno Squire, ce se face cu un instrument în forma 
lingurei lui Volkmann, şi este recomandată mai ales în lupusul 
ulceros și terebrant. 

In alte casuri, putem recurge la ablaţiunea, comiplectă a lupu- 
sului, saii la distrugerea sea prin răzuire, metodă recomandată, 
de Volkmann încă din 1870. 

Se impută acestei metode sângerânde că dă nascere unei a- 
uto-inoculaţiuni, observându-se casuri de desvoltarea unei tu- 
berculose miliare, şi chiar meningită tuberculâsă, aducând mârtea 
indivizilor. 

Credem însă că auto-inoculațiunea pote fi evitată, operaţiunea, 
făcându-se în mod antiseptic riguros și cu aplicarea bandei elas- 
tice daca e posibil. 

Din parte-mi am distrus prin răzuire un lupus total al feței 
dorsale a piciorului la un copil de 14 ani, ce-i copleșise chiar 
spațiunile interdigitale şi unde am mers cu r&zuirea până la 
aponevrosă, fără cu tote acestea să se fi întâmplat nici un ac- 
cident, individul vindecendu-se pe deplin. 

Gomele scrotulsse în grosimea, dermului sunt analoge cu lupusul 
tuberculos, cu acestă deosebire că dânsele ai o tendință ire- 
sistibilă către supuraţie și ulceraţie, şi ale cărei caractere sunt 
aceleaşi ca ale ori-cărei ulcerațiuni tubercul6se, despre care 
am vorkit în mai multe rinduri, putându-se ast-fel ușor deosebi 
de tuberculele sifilitice cutanate si ulcerate. 

Pentru cei cari doresce detalii mai mari, recomand instructi- 
vele lecţiuni ale d-lui profesor Petrini-Galaţi. 

III. ULCER EXOTIC AL PIELEI 
(Cosi, bubă, bouton d'Orient, de Alep. de Biscra, herpes de Nil, b6la de smochine a Arabilor (din causa credinţei câ mâncarea sai culesul smochi- nelor produce acâstă bâlă ete. etc.) 

Se numesce ast-fel o ulcerațiune cutanată având ca sedii spe- 
cial membrele şi fața. Este proprie ţărilor calde mai ales din Orient.
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Patogenia sea se atribue astăzi unui microb forte analog cu 
stafilococul piogenes aureus, dispus în formă de zooglees şi 
forte bine studiat de Duclaux, care a obținut inoculaţii positive 
pe epuri. 

A fost încă observătă din 1756 și 1187 de Russel şi Volney, 
iar în Franţa sa studiat mai bine de Alibert în 1833. 

SIMPTOMELE. Se descrie trei periâde: peridda papulo-tubev- 
culGsă, începând printro ridicătură mică ca, gămălia de ac, se- 
mănănd cu o acnee. Mai târzii apare o mică crustă galbenă ce 
se întinde împrejur, formând un coleret epidermic. Mai multe 
papule de acestea se reunesc formând tubercule conglomerate. 
Când suprafața lor devine mai roşie, se acopere de scuame us- 
cate, iar centrul se ramolesce ; atunci, în urma unei scărpinături 
se produce un ulcer. 

II) Peri6da, ulcerativă. Dacă ridicăm crusta centrală, apare o 
ulceraţiune mică, profundă, iar alte dăți prin confluenţa, mai mul- 
tor puncte ulcerate, ne dă o ulcerațiune mare, ale cărei mărgini 
se apropie prin coldrea lor de a sifilidelor. Acâstă, ulceraţie de or- 
dinar este îndolentă, une-ori însă e fârte durer6să, mai ales când 
se află pe plicele articulare ale degetelor; câte o dată secre- 
țiunea devine purulentă și fetidă. 

Peridda II!. Cicatrisavea se efectutză după 6 luni: mai 
des după un an, pentru care afecțiunea sa și numit bâlă de un an. , 

Repararea se face pe socotâla unei cicatrițe indelebile, de o 
coldre roşie, une-ori albă și provezută de o mulțime de mici 
găuri, semnul ulceraţiunilor elementare, ce sâmănă fârte mult 
cu cicatrițele sifilitice. 

Une-ori cicatrița, fiind întinsă, dinsa pote prin retrachilitatea ei 
să producă. diferite diformități, dacă-și are sediul pe buze, nas, obraz, pleope eic. Acestă bâlă fiind de natură, microbienă este 
de natura contagidsă, şi de aceia numărul bubelor pâte să fie considerabil mergând până la 20-—30 ȘI 40, graţie inoculalaţi- unilor succesive; ba une-ori ia chiar un caracter epidemic. 
PROGNOSTICUL e destul de serios, atât prin tenacitatea în faţa tratamentului, cât şi prin posibilitatea diferitelor complicațiuni ca limfangite, adenite, flegmâne etc. 
DIAGNOSTICUL e dificil, putându-se confunda în prima peri6dă cu furunculul, perifoliculitele, etc., iar în peri6da ulcerâsă cu
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ectima, şancăr, lupus, epiteliom și mai cu deosebire cu sifilisul 

în tâte peridele sale. Vom lua însă în considerație proveniența 
individului, stabilind dacă aparține ţărilor calde sai a făcut că- 

lătorii în oraşele sus indicate. 
Tratamentul va consta în parasiticide, mai ales în aplicaţiuni 

locale sub formă de pomezi mercuriale. Ast-fel un plastor de Vigo, 
tinctura de iod, sublimatul corosiv, iodoformul ai dat pe rând 

diferite succese. 

TUMORILE PIELII 

|. PAPILOMELE. Sunt tumori formate de o ipertropie a papilelor 
normale simple saii compuse. In țesutul conjunctiv însă al aces- 

tor tumori se găsesc celule embrionare în abondenţă, arătând 
intervenţiunea, unui proces înflamator, fără însă ca aceste celule 

precum şi presența, țesutului conjunctiv să ne autorize a admite 

natura, sarcomatâsă saii fibrâsă a acestor tumori. 

Suprafaţa papilomelor este acoperită de un înveliș epitelial, 

păstrând caracterul pavimentos, iar alte dăţi sufere evoluţiunea 

cornată, de unde și divisiunea clasică în -papilome mucăse şi 
cornate. 

Origina acestor tumori este pur inflamatorie, căci atât obser- 

vaţiunile clinice cât şi histologice aii arătat că nasc în urma 

unei iritațiuni şi necurățenii. 

Representantul lor îl vedem în negi sub diferite forme, ce se 

desvoltă pe mucosele organelor genitale afectate de blenoragic, 

şi unde une-ori iai o desvoltare enormă. Ast-fel avem vegeta- 

țiile prepuţului, ale glandului, vulvei, anusului etc. ete. 

Pe lângă acestea, există nisce negi.cu totul mici, moi, sesili 

sai pediculați, cari apar pa fața dorsală a degetelor mâinei, pe 

față, gât, mucosa labială etc. Dinşi sunt contagioşi posedând un 
microb numit bacteriem porri, descris de Majocci de Cornil 
şi Babeş, şi contra cărora nu există de cât escisiunea sai distru- 

gerea cu acid nitric fumans. 

II. VEGETAȚIILE SENILE se observă pe pielea bătrinilor sub formă, 
de plăci ridicate, neregulat rotunde, de' mărimea unei piese de 

2—5 lei şi de o colâre închisă negră.
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Suprafaţa netedă și de o consistență gres6să, fiind ridicată cu 
degetele, lasă în evidență papilele ipertrofiate. 

Aceste vegetaţii iritate se pot transforma în ulcere cutanate capilare şi pot deveni punctul de plecare al cancroidelor. 
Se mai descrie încă nisce bapilome numite simple, ce apar pe adulţi, ocupând fața dorsală a mâinelor, a pici6relor şi a an- tebraţului, asemănându-se fârte mult cu tuberculul anatomic, fiind prin urmare de natură tuberculâsă. 
II. MILIUM şi COMEDON sunt de sigur cele mai puţin impor- tante ca, chirurgie. | | 
Milium este o tumoră de cea mai mică mărime posibilă, de unde “i-a provenit şi numele, ne fiind nici o dată mai mare ca un bob de meiii, semănând ca niște mărgăritare isolate sau reu- nite, de o culâre albă sai galbenă, iar une-ori transparentă. Se- diul lor e imadiat sub epiderm. Nu are nici un orificii, cu tote că procede din glandele sebacee sati foliculii perilor subțiri, căci orificiul de escrețiune este astupat; şi ca probă de origina lor avem, că dacă le înțepăm cu un ac scâtem o mică masă solidă, ce nu e de cât produsul ds escrețiune al glandei. Se observă mai cu s&mă pe frunte, unghiul extern al pleo- pelor şi pe pomete. Dacă sunt numeroși saii capătă un volum mai mare, devine întru cât-va disgraţioşi. 
Comedon saii acnea, punctată, este “iarăşi o mică tumoră, așe- zată în glandele sebacee, caractarisată printro ridicătură albă saii galbenă, de mărimea unei gămălii de ac, avend însă la centru ua punct negru, de unde prin presiune iese un mic cilindru alb, cu estremitatea nâgră, numit în popor vierme cu cap negru, De aci provine chiar și numele bâlei comedon, din coiedere, a mânca, a râde, a perfora întocmai ca un vierme. 
Punctul negru provine după unii din celule keratinisate şi pig- mentate -cari astupă canalul escretor. 
Se crede a fi de origină parasitară, găsindu-se în el un vierme: Demodex foliculorum, descoperit încă din 1842 de Henle. Sadiul lor e pe faţă, obraz, frunte, nas şi spate. Câte o dată numerul lor e aşa de considerabil în cât desfigurâză pe indivizii ce le portă; sar zice că nişte grăunțe fine de prat de puşcă, sunt împlântate în grosimea pielei, dând un aspect de murdă- rie bolnavului. Diagnosticul între comedon şi milium constă în lipsa de orificiu şi presența punctului negru; iar milium se
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deosibeşte de sudamina prin conținutul lor: materie sebacee în 
milium ; sudcre în sudamină. 

Tratamentul constă în loţiuni boricate, pomezi sulfurate saii 

chiar deschiderea micilor tumori cu bisturiul. Piftard aplică o 
mică picătură de t-ra lodi după incisie, în scopul de a provoca 
o inflamație și a distruge glanda. 

IV. CHIŞTI SEBACEI 

Sunt nisce tumori de consistență şi aspect variabil, având o 
pungă ce conţine celule epidermice şi materii gres6se. 

Numele lor provine din aceia că Beerhaave şi Van Swieten le con- 
siderai ca resultatul unei retențiuni a produselor de secreţiune a 

glandelor sebacee. Cooper şi Follin susțin acestă teorie arătând 

chiar că chistul sebaceii nu e de cât o desvoltare, o maturitate 
a acelor mici tumori pe cari le-am menţionat, adică milium şi 
comedon. 

Astăzi Paget, Hartmann, dar mai ales Franke, luptă contra a- 
cestei opiniuni deja veche. 

Aceşti autori se bazeză mai ales ps faptul că chiştii sebacei 

nu se desvoltă numai în grosimea pielei, ci in regiuni mult mai 

profunde, unde de sigur aceste glande nu există, precum de a- 
semenea şi în regiuni ce nu sunt prev&zute de glande sebacee. 

In adevăr, sa observat chiști sebacei nu numai în țesutul celular 

subcutanat, dar chiar supt aponevrose, precum şi pe palmele mâi- 

nilor şi picidrelor, unde lipsa glandelor sebacee nu mai e de dis- 
cutai. - 

Acești autori dar susțin că aceşti chişti aii aceiaşi origină ca 
și chişti dermoizi, adică provin dintre inclusiune a unei por- 

țiuni aberante de epiderm în timpul vieţei fetale. De sigur, 

acestă, origină se pâte aplica la chiştii sus indicaţi, dar a, sus- 

ţine că un chist sebaceii aşezat la rădăcina unui păr, cu un punct 

central negru ca şi cele-l-alte mici tumori, miluim şi comedon, 
provin dintro inclusiune ectodermică, ar fi a merge cu genera- 

lisaţiunea prea departe, și a abuza de datele embriologice. Ră- 

“mâne dar, că cea mai mare parte din chiştii sebacei resultă în 

adevăr din osbstrucţiunea canalului secretor a glandei pilo- 
sebacee. 

Dinșii se observă în special pe faţă, scrot, dar mai ales pe
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pielea capului, unde iai numele de lupi. Se pot însă desvolta 
şi în alte regiuni cronic iritate, ca de exemplu fruntea sau 
umerii, — prin acţiunea locală ce determină frecarea pălăriei sai 
a bretelelor. 

Aceşti chişti pot fi divisați în cutanați, sub cutanaţi şi sub a- 
ponevrotici, după sediul ce ocupă. Volumul lor în general nu 
e mare, mărginindu-se la acela de o alună sau nucă; cu tâte 
acestea negiijați sau iritați, pot lua o desvoltare fârte mare, pu- tându-se intinde de exemplu de la apolisa mastoidă până la 
claviculă. 

Follin citâză un cas al lui Lebert unde un chist căpătase vo- 
lumul unui cap de copil. Une-ori iai o formă turtită ca de 
brâscă, țestâsă, de unde numele de talpa saii testudo ce se dă. 
acestor tumori. 

In ce priveşte numerul lor, câte odată e considerabil mergând 
chiar până la 100. 

In general însă numărul e mult mai restrâns, observându-se 
5—6 saii cel mult 10, precum arată figura n6stră originală, unde 
există 8 chişti sebacei sati lupi pe pielea capului (Fig. 41.) 

Mai tot-dW'a-una sunt sesili ; în 
momentul extirpărei însă îi gă- 
sim pediculaţi, ceia-ce probează toc- 
mai origina lor glandulară. Dinșii 
sunt mobili, ai tegumentele nor- 
male şi libere, iar consistenţa va- 
riabilă, şi după dinsa sau stabilit 
chiar mai multe varietăţi: 

Se numesce atevon când celu- 
lele predominând în cavitatea chis- 
tului, conținutul este caseos, ca o 
cocă, iar alte dăţi este și mai tare, 
semânând cu seul solidificat, de unde 
numele de steatom. 

Din contră, une-ori lichidul este 
Fig, M. cu totul semi-solid, mai mult fluid, a- 

Chişti sebacei saii lupi ai pielei Semănându-se cu mierea,de unde nu- 
capului (originală), mele de chist șueliceric; iar alte dăți 
conținutul este în tocmai cu unt-de-lemnul, formând chiștiuleioși. 

In fine grăsimea pote să se împregneze de diferiți acidi: 
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stearic, margaric etc.; şi se numeşce colesteitom tocmai acei 
chişti în cari se constată mare cantitate de colesterină. 

PROGNOSTICUL e î6rte benign, afară bine înţeles de diferite 
complicațiuni precum şi de opiniunea susținută de unii de a se 
transforma, în epiteliom. 

DIAGNOSTICUL se impune, şi numai de formă, ca să zicem ast-fel, 

se mai caută a se diferenția de o gomă scrofulosă or sifilitică. 
Sa căutat a se face un diagnostic diferențial între menin- 

gocel şi encefalocel. Aci mărturisim, lucrul e mult mai serios ; 
pe de o parte, că aceste tumori craniene, apărând sub tegu- 

mente, pot în urma, diferitelor circumstanţe, fie inflamatorii etc. 
să-şi piarză caracterul patognomonic de a fi reductibile, şi de 
aci lesne înțelegem consecințele, luându-le drept chişti seba- 

cei sait lupi. 
Alte ori inversul se produce, şi acesta mai ales în chiştii 

forte vechi şi de un volum mai mare. In general, chiştii dermoidi, 

sunt cari cu timpul şi treptat pot ajunge a contracta aderențe 

cu periostul, iar de acolo pe nesimţite să producă o uzură a 

osului şi consecutiv o perforare, ceia-ce aduce inconveniente 

forte mari, dacă nu chiar periculose, în urma estirpărei lor. De a- 
ceia un asemenea fapt trebue să-l avem în vedere, pe deo parte 

a nu fi surprinşi, iar pe de alta a nu merge în mod orbesce, pu- 

tând deschide imeningele, cregend că ridicăm pediculul chistului. 
Este de prisos socotim a spune că tratamentul e pur chirur- 

gical al acestor chişti, constând în ablaţiunea - totală împreună 

cu membrana de înveliş, spre a împedica ori-ce recidivă. Când 
acesta nu e posibil, vom practica incisiunea largă, însoțind-o 

de r&zuirea pungei şi de cauterisațiuni ulteriâre cu acid fenic, 

spre a-i distruge cu totul punga 

V. GOARNELE CUTANATE 

Sub acest nume se înțeleg nisce producţiuni ce constitue o 

adevărată curiositate sciințifică, şi constaii în aparițiunea pe 

tegumente a unor escrescențe, al căror aspzct şi consistență le 

apropie în adevăr de cârnele animale. | 

Istologia a arătat, că ele nu sunt alt-ceva de cât deposite 

succesive de straturi epidermice. 

Ele însă pot să'şi aibă origina şi întrun neg, care crescend
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mereii şi acoperindu-se de celule epidermice, pote în cele din 
urmă să se transforme întrun adevărat corn. 

Une-ori aceste cârne sunt escesiv de multiple, aşa în cât a- 
copere mai totă suprafața corpului. Există un cas celebru al 
fraților Lambert, cari ai adus bolnavul la Paris pentru a fi v&dut 
de marele dermatolog Alibert. 

Une-ori aceste cârne sunt moi, iar alte dăţi de o consistenţă 
tare, şi prin generalisarea, lor, schimbă cu totul aspectul de om 
al individului, apropiindu-l de un porc mistreț, sub numele că- 
ruia chiar, acești nenorociți sunt esploataţi pentru a fi espuşi la 
târguri, unde curiositatea face a se plăti Gre-care intrare, 

Mai adesea însă cârnele sunt solitare, avându-și sediul de pre- 
dilecție pe față, câpse, dar mai ales pe cap, fără însă ca mu- 
cosele să fie escluse, căci s'a obsersat nisce asemenea cârne, 
pe conjunctivă, limbă, glandul penisului şi prepuț. Aceste cârne 
tari ai une-ori o lungime destul de mare, putând merge până 
la 20 e. m.; iar grosimea de 3—4 c. m. Une-ori sunt drepte, saii 
încurbate ca cârnele de berbec, iar alte dăți posedând alte mici 
corne secundare, dându-i un aspect ramos, ca cârnele de cerb. 

Tot ca producţiuni cornate se consideră şi acele deposite mai 
mult săi mai puțin grâse de epiderm în formă de solzi, asemă- 
nându-se cu ichtiosa şi formând o specie a parte de cârne în plăci. 

Se admite că necurăţeniile și diferitele iritațiuni locale, ca, 
eczeme, ulcere, negi, cancere, lupus etc., favorizeză producţiunea 
acestor cârne — condițiuni ce adesea le găsim în clasa săracă, 
unde tocmai se observă aceste producțiuni monstru6se. 

Diagnosticul se impune ; iar cât pentru prognostic trebue dre- 
care reservă, susțiindu-se că une-ori nisce asemenea cârne mici 
pot fi punctul de plecare al desvoltărei unui cancroid. Ast-fel 
Boyer a operat un om de 40 de ani, la care un corn al obra- 
zului produsese după câţi-va ani o tumoră malignă, ce a recidi- 
vat de vre-o 2 ori. Denuce a observat o femee de 80 de ani, 
care a murit de un cancer, desvoltat în urma unui corn al bra- 
țului stâng. 
TRATAMENTUL nu e de cât chirurgical şi constă său în 

ferestruirea cornului la basa sa Și nivelul pielei, dacă-i prea 
mare, dar mai ales in estirparea totală a cârnelor când nu sunt așa multiple și daca regiunea ne permite, căci numai ast-fel putem 
preveni ori-ce recidivă,



VI. TUMORI EPITELIALE ALE PIELEI 

Am studiat deja o mare parte din ele, arătate în capitolul tu- 
morilor în general şi în special în chistele sebacee, cari sunt cele 
mai comune. Dar vorba aci e de un neoplasm saii mai direct dis 
de epiteliomul saii cancroidul pielei, cunoscut de Englesi sub nu- 
mele de Ulcus rodens, iar de cei vechi sub acela de noli me 
tungeve şi care apare în special pe 6meni ceva înaintați în etate. 
Are ca sedii fața, dosul nasului şi sghiabul naso-bucal, naso-ge- 
nial etc. 

Se mai poate încă observa, şi in alte regiuni fiind în legătură 

cu profesiunile individului. Ast-fel avem un epiteliom al scrotului 
ce apare la măturătorii de coşuri (epiteliom des ramonneurs) ; 
epiteliomul feței dorsale a mânelor și antebraţului, la lucrători 
din fabricelo de gudron şi parafină, etc., tâte datorite exclusiv 
iritațiunei locale a acestor substanţe. 

Acest epiteliom al pielei, numit încă şi ulcer şaneros, din 

causa asemănărei ce ar avea cu un şancăr extragenital, se sus- 

ține că provine dintro iritațiune glandulară. Dinsul se caracte- 
risă, printr'o placă ulcerată, indurată, cu marginile tăiate drept, 
restrânte in afară şi stând pe o bază resistentă. Mersul sâii este 
eminamente lent şi pare a atrage către sine părțile moi vecine. 
Acesta ne şi explică enorma suprafață sângerândă ce determinăm, 
când estirpăm aceste tumori relativ mici, şi care nu provine de 
cât din secțiunea bridelor ce le ficsaii de tumoră ; o dată însă sec- 
ționate, pielea retractându-se, ulcerația se măreşte. De şi aceste 
tumori ai tendință a rămânea staţionare şi a nu se propaga la 
ganglioni, totuşi nimic nu le impedică de a lua un caracter ma- 
lign local, fiind neglijate saii iritate. Ast-fel Bârard spune că a 
v&dut bolnavi la cari orbitele, fosele nasale şi gura nu formaii de 
cât o singură cavitate ; şi cu tâte acestea starea generală a acestor 
individi ce numai ai figură umană r&mâne escelentă. Pe lângă a- 
cestea, cancroidele pielei, pot cu timpul atinge chiar scheletul, pre- 
cum se intâmplă la cele situate pe cranii şi nas, putând ast- 
fel merge cu copleşirea până a strebate in cavitatea craniană, 
perforând osele craniului, etmoidul, şi dând ast-fel naştere la niște 
distingeri cu totul înspăimântătâre. Un exemplu în mic se pte ve-
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dea în fig. 42 luată din serviciul meii de la spit. Filantropia în 1892. 
Incă un fapt demn de notat este, că aceste epitelisme pot fi 
multiple, resultând din contagiunea directă, ceia-ce ar veni în 
ajutorul teoriei parasitare şi anume a acțiunei presenţei coc- 
cidiilor. 

  
Fig. 42, 

Epiteliom al feţei complicat de distrugere a obrazului şi copleşirea mu- cosei bucale. (Original). 

Din punctul de vedere clinic, epiteliomul pielei ne presintă 
trei varietăți distincte, de şi une-ori se pot asocia între ele. 
Astfel avem : epiteliom turtit plan sati superficial ; nodos şi 
papilomatos. 

Cel superficial numit încă şi ulcus rodens începe prin nişte 
ridicături forte mici cărora nu li se dă absolut nici o atențiuns,
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luându-se chiar de unii bolnavi drept grăunţe de frumuseţe, dar 

cari dupe un timp 6re-care se ramolesc puţin la virf, lasă să 
iasă un lichid ce se usucă pe loc, şi produce o crustă galbenă 

saii brună. Cu timpul, elemente noi se adaogă la cele vechi, şi 

ast-lel treptat dupe 5, 10 luni şi chiar şi mai târziii, se formâză o 
ulcerațiune de o întindere şi formă variabilă luând aspectul ser- 

piginos. 
Varietatea nodâsă sai profundă, începe dWadreptul prin nişte 

tuberculi ce se desvoltă şi ocupă grosimea pielei, şi cari iarăşi 

în mod lent şi prin adăogare succesivă de noi tuberculi, merge 

progresând până a copleşi tote părțile subjacente, distrugând 6se, 

periost şi deschizând articulațiile şi alte cavităţi naturale. 

Cât pentru varietatea papilomatâsă ac6sta apare sub forma 
unui neg pediculat saii sesil, dar care nu întârzie a degenera 

în ulcer, ce se caracterisă prin o suprafaţă granul6să, cu spin- 
tecături saii fisuri roşii și forte uşor sângerânde. 

Din caracterile descrise resultă, că aceste epitelisme se pot 
impune drept un şancăr, și mai ales drept un lupus; cu atât mai 

mult cu cât dinsele une-ori ne pot oferi fenomene de cicatri- 

sațiune la centru, rămâind numai cu nisce ulceraţiuni periferice, 
Și luând ast-fel caracterul ulcerațiunilor serpiginâse sifilitice sai 
lupice. 

Opiniunea unora că epiteliomul pielei se pâte desvolta şi pe 

o. ulcerațiune de lupus, nu este încă. confirmată, de şi se susține, 

că acea varietate de lupus rodens saii vorax, ce se însoțesce 
de nisce destrucțiuni forte mari, nu este de cât resultatul unei 

desvoltări a epiteliomului. Dar acestă afecțiune, a căreia natură 
fiind tubercul6să, noi nu o credem capabilă de a se transforma în 

cancer, ca unii ce deja am susținut în primul volum, că tumo- 

rile maligne sunt apanagiul diatezei astritice şi incompatibilă, 
cu diatesa tuberculosă. (Vezi primul volum, despre diateze). 

le ceia ce priveşte tratamentul chirurgical, fârte rar avem o- 

casiunea al aplica, de 6re-ce după cum am văzut, mersul bslei 
fiind forte ient şi inşelător, face ca bolnavii în general să ni se 

presinte în peridde cu totul înaintate când nu ne r&mâne de 
cât un rol forte restrâns, limitat la simple aplicări de subs- 
tanțe sai pomezi. 

Trebue însă a nota, să ne ferim a produce iritațiuni pe plagă 
saii a înteprinde operaţiuni incomplecte, căci acestea aii de efect
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a grăbi în mod înspaimântător un mers repede, cea ce de sigur: nu face de câta compromite arta chirurgicală. 

VII. CHELOID 

Numit ast-fel din asemanarea ce ar avea cu nisce picidre de. rac ($ndă rac şi et3oş formă). Este o tumoră formată din polife-. rațiunea țesutului fibros al dermului cu saii fără comprimarea. glandelor. 
Acâstă tumoră ni se presintă sub aspectul unei escrescențe mai mult sai mai puţin pronunţată, do o formă rotundă ovală, or cilindrică, semănând după Retz cu o macarână. 
Are o consistență formă dar elastică, mobilă pe tegumente, cu care face corp şinu are absolut nici un resunet asupra orga-. 

nismului, 
Se deosebesc două feluri de Cheloide: unul spontanat ce a- pare fără nici o causă apreciabilă Şi avend un sedii de pre- dilecţiune pe sternum, apendicele xifoid sau spațiul interma- mar, și un alt cheloid fals, ce se desvoltă, pe o veche cica- triţă. | 
Deja Bazin, iar azi mai mulţi autori, voesc a susține că Che-. loidul adevărat nu există, fiind tot-Vauna, falș, căci mai tot-Vauna. putem descoperi în antecedentele bolnavului acțiunea unui mic traumatism, ce de sigur a provocat o mică cicatrice nebă- 

gată în s6&mă. Ast-fel vom desceperi aplicaţiunea, unei lipitori, 
o înțepătură, lovitură de biciit, frecarea pielei de un nasture de cămașă, găurirea urechelor—după cum e obiceiul, vaccinaţiunea. ete, ete; iar când acestea par a lipsi pentru regiunea sternală, atunci de sigur a fost în acest loc una din acele mici tumori ce am studiat sub numele de acnea, care cu timpul s'a trans- 
format în cheloid. 

Este însă un lucru aprope probat, că acestă afecțiune se des-. voltă pe indivigi scrofuloși ; și ca probă avem că pe aceste per- sone, cheloidele numite falşe se desvoltă aprâpe în mod inevi- tabil pe or-ce cicatrice, fie operatorie or causată de arsuri ete. Unele din ele sunt albe; mai adesea însă ai o coloraţiune ro- șietică sait violacee, cu arborisațiuni vasculare, visibile mai ales, la periferie. 
Ac6stă tumoră, al cărui mers este tot ce pote fi mai insidios, crește câte o dată numai în lungime întocmai ca o macarână,
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după cum a arătat Retz, formând ceia-ce Alibert numia Cheloid 
cilindraceii ; alte dăţi însă ia aspectul unei plăci de diferite 
forme: pătrată, ovală, oblungă, dar trimițend prelungiri în dite- 
rite sensuri, ceia-ce tocmai i-a provocat numele cel pârtă, ase- 
măn6ndu-se acele prelungiri cu picidrele de rac. 

Cheloidul în majoritatea casurilor e unic; une ori însă putem 
observa tumori multiple, precum e casul lui Cazenave cu 10 
tumori, iar al lui Follin cu un număr considerabil de tumori pe 
acelaşi individ. 

Tot între tumorile resultate din ipertrofia țesutului conjunctiv 
al dermului, intră şi sclerodermia, caracterisată prin indurațiunea, 
și retracțiunea pielei pe regiuni une-ori fârte întinse ale cor- 
pului, aducând desfigurări şi suprimarea funcțiunei organului. 
Sediul de predilecție sunt mâinele dar mai ales figura (faţa) 
formând o adevărată mască individului. Nu ne vom opri însă 
asupra acestei afecțiuni, fiind de domeniul dermatologiei. 

Contra cheloidelor nu putem face aprâpe nimic, căci atât com- 
presiunile cât şi aplicațiunile locale de emplastru de Vigo, nu 
dai aprope nici un resultat. Astăzi autorii sunt pe punctul de a 
descoperi diferite substanţe, cari injectate împrejurul tumorei, ar 
aduce topirea acestei escrescenţe, considerată de Valpeau şi 
Alibert ca o varietate de cancer, iar de Bazin ca o tumoră fi- 
broplastică. 

VIII. FIBROAMELE PIELEI 

Contrariii cu numele cel.posedă, aceste tumori ai mai mult 
o consistență mâle, când iaii numele de moluscuin, iar când se 
pediculiseză se numesc moluscum pendulu. 

Aceste tumori după observaţiunile lui Besnier pot să aibă se- 
diul în piele sait în țesutul celular sub-cutanat, de unde fibrom 
ipodermic, formând o tumoră sferică mai mult saii mai puţin 
m6le, iar une-ori dură, dar cu tendință de a deveni pendulum; 
şi fibrom profund al dermului mai adesea sesil. Fibromele 
moi saii moluscum pot fi solitare saii generalisate. Structura lor 
considerată de unii ca fibrâsă iar de alții mixomatosă, pote să 
conţie și fibre musculare lise, ceea-ce se esplică prin sediul a- 
cestor tumori, unde se găsesc nisce asemenea fibre. 

Recklinghausen le atribue o desvoltare împrejurul vaselor 
Pat. chirurg, Dr. L. Kiriac. 14
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sanguine şi limfatice, precum şi în jurut nervilor. De aceia după 
acest. autor, moluscum solitar ar fi un limfangio-fibrom ; iar mo- 

luscum generalisat ua nevro-fibrom. Drept probă ar fi structura 

intimă a acestor tumori ce sar asemăna cu țesutul conjunctiv 

perinervos, precum şi în existența unui fir nervos ce strebate 

tumora, formând chiar nisce nevrâme în miniatură; precum şi 

faptul că aceste fibrome multiple se găsesc în trunchii nervoși 

ai membrilor. 
Dar acestă opiniune nu e primită în mod absolut, şi se 

admite adi că fibrâmele sati moluscum pâte să ia nascere 

împrejurul or-cărui element al dermului, precum corpul papilor, 

(Rindfleisch şi Besnier), țesutul conjunctiv ce înconjoră areolele 

gresose (Virchow şi Bazin) precum şi în țesutul conjunctiv ce 
însoțesce foliculi pilo-sebacei. 

Din puntul de vedere clinic, aceste tumori ni se presintă sub 
forma unor escrescențe de mărimea unui ac de gămălie, alună 

saii nucă, rar ca un oii de găină, aşa că une-ori densele sea- 

mănă ca nisce alice vârâte în derm. Pielea e normală saii pu- 

țin roșie prin presența unor fine arborisaţiuni desvoltate la virf. 

Mai tot-d'auna moi și asemenea unei b6be de strugure sbârcită; 
când sunt ceva mai desvoltate, ai tendința d'a se pediculisa. 
Une-ori presintă fenomene nervâse, ca anestesie sai iperestesie, 
ceia-ce ar veni în sprijinul opiniunei lui Recklinehausen. 

Moluscum solitar al căruia sediii este mai ales tâmplele, pleo- 
peie, cefa, pieptul, şi buza cea mare, iar fârte rar palmele mâi- 
nilor şi picidrelor, recunâsce adesea un traumatism, şi pote să 
aibă o formă atârnândă ca aceia a unei limbe de orologiu, sai 
turtită în forma unei cute. 

Ast-fel Chassaignac a presentat un bolnav cu un fibrom pen- 

dulat, care înserat la partea superidră a pieptului, avea un 
ast-fel de pedicul, în cât mergea până la pubis, 
veşte forma tuitită cunoscută încă sub numele de de 
casurile sunt şi mai curiâse. 

Cât pri- 
ealolisis, 

Ast-fel Nelaton a arătat o aseme- 
nea tumoră, care sub formă de plică pleca de la esfă până la 
sacrum, iar înainte până la epigastru... 

Dar unul din casurile cele mai celebre este acela al unui medic 
Eleonor, vădut de J. Bell. Este vorba de o cută a pielei, lungă 
de un metru şi cinci-zeci, care plecând de la ureche si înnapoia 

capului, acoperea gâtul, pieptul Şi abdomenul, cădând în jos
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sul formă de burelete voluminse, întocmai analoge cu nisce pa- 
chete de intestin, sai împrumutând expresiunea lui Duhring, cu 
nişte şalvari turceşti! Când femeea stătea jos, ea era silită să- 

şi pue pe genuchi cu ambele mâini acestă tumoră monstrusă. 

Pozzi a extirpat o asemenea tumoră care pleca de la ma-: 
melă la câpsă, cântărind 11 kilg. şi care pusese 10 ani pentru 
a se desvolta, 

PROGNOSTICUL e benign, afară de complicaţiuni inflamatorii, 
precum şi de unele fapte arătate de autori că, frecările repe- 

tate şi ulcerațiunile ce produc pot da nascere la emoragii grave; 
dar mai ales trebue să notăm posibilitatea acestor tumori de a 
degenera în sarcome şi chiar cancere. 

TRATAMENTUL nu e de cât chirurgical, constând în ablațiunea 
tumorei, fie prin legătura elastică sai estirparea cu bisturiul, 

Mai există încă şi alte tumori diverse ale pielei, însă de o mai 

puţină importanţă, fie prin varietatea şi confusiunea, lor cu alte 
tumori, fie făcând un studii special de dermatologie. , 

Ast-fel avem mimele pielei, cari pot fi şi ele multiple, iso- 

late, sesile or pediculate și caracterisate prin existența fibrelor 

musculare striate or lise, dar cari cel puţin din puntul de ve- 

„dere clinic, se confundă şi nu se pot deosebi de fibrâmele sau 
moluscum pielei, afară numai de un semn care sa dat ca pa- 

tognomonic, constând întrun fel de retracţiune a tumorei, pro- 

vocată în urma frigului, a iritațiunilor diverse saii a electrisărei. 

Același lucru vom zice despre degenerescența coloidă a der- 
mului, care iarăşi nu se pâte deosebi de acele mici tumori pe 
care le-am studiat sub numele de milium, de cât cel mult prin 

coalescența lor, formând nisce adevărate plăci; de re-ce atât 

sediul, care este faţa, precum şi colârea galbenă lucitâre, le a- 
propie forte mult de cele dintâiii, nedeosebindu-se istologicesce 

de cât prin presența unei mese coloide r&spândită în țesutul 
conjunctiv. 

Limfangi6mele pielei sunt excesiv de rari şi nu se manifestă 
după Hebra şi Kaposi de cât ca nisce mici tumori tuberâse, mul- 

tiple, de marimea unui bob de mazăre saii fasole, de o consis- 

tență fermă sait elastică şi al cărui caracter esențial ar fi tran- 
sparenţa. 

In fine Xantomele pot fi consecința unei desvoltări exagerate, 

luând o formă tuberâsă, a acelor plăci întinse şi de o colora-
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-țiune brună, ce se observă în plica inguinoscrotală, plica, co- 
tului şi fosa axilară, plăci colorate, cunoscute de dermatologiști 

sub numele de Xantelasmă, şi a cărei origină este încă desbă- 

tută, atribuindu-se de unii la o combustiune incomplectă a ma- 

_teriilor grase sub influența leziunilor epatice, iar după Balzer 
la acțiunea unor microbi speciali cromogeni. 

Autorii englezi însă susţin relațiunile acestei afecţiuni cu un 

icter anterior ce ar fi avut bolnavul, fiind deci sub dependința 
unor bâle a ficatului. Acesta ar justifica credinţa poporului nostru 

care numeşte acestă bâlă pete de ficat. Dar o asemenea coen- 

cidenţă nu se găsește tot-dauna. Virchow le consideră ca neo- 

plasme a țesutului conjunctiv, iar Kaposi ca neoplasme a țesu- 

„tului fibros cu deposite de grăsime galbenă. 

BOALELE UNGHIILOR 

Nu vom insista asupra leziunelor traumatice ale unghiilor cari 

de alt-fel sunt destul de frecuente, căci aceste leziuni remân 
mult mai inferidre în importanţa lor, față cu complicațiunile la. 

cari dati naștere, precum limfangite ; flegmone etc. 
Vom spune numai că ori-care ar fi gradul contusiunei, unghia. 

crește, cu condițiune ca lunula sait matca să nu fie distrusă, 

precum nici dermul sub-ungueal. De aci acele diferite diformi- 

tăți ale unghiilor, ce nu cresc de cât în jumătatea lor, sait nu 

sunt representate de cât prin nisce straturi cornate informe, și 

cari de sigur ne arată diferitele grade de alterațiuni a orga- 
nelor sus citate. 

O altă deformaţiune a unghiilor în adevăr de natură patolo- 

gică şi cunoscută sub numele de Onicogrifosă, este represen- 

tată fie sub formă de măciucă, de linii profunde transversale, de o 

crescere demăsurată până la aspectul de ghiare; alte dăţi în loc 

de o consistenţă peste măsură cornată, unghiile pot deveni fragile, 
putând chiar să cadă in mod spontanat. De sigur nişte aseme- 
nea alteraţiuni sunt de cea mai mare importantă în medicină, de 6re- 

ce azi este bine demonstrat că tote sunt direct sub dependința le- 
ziunilor nervilor trofici, formând adesea elementul cel mai pre- 

țios de diagnostic al blelor nervâse. Pe de altă parte, cine nu 
cunsce semnul patognomonic al ftisicilor prin forma specială
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de măciucă ce iai unghiile, formă r&masă încă Şi adi clasică 
cunoscută sub numele de unghii Hipocratice, după numele celui 
mai profund spirit de observaţiune — Hipocrat. 

Sifiligrafii ai descris şi stabilesc adesea-ori diagnosticul unui: 
sifilis ascuns, numai prin leziunile caracteristice ale unghiilor. 
Medicina legală şi psihiatria sunt de asemenea pe cale de a 
trage cel mai mare profit din studiul unghiilor, ast-fel că oni- 
chologia e menită a juca cel mai mare rol în medicină. 

Dar asupra tutulor acestor varietăți nu putem intra, de 6re-ce 
ar fi să ieşim cu desăvârşire din domeniul patologiei chirurgi- 
cale pure. De aceia trecem peste ele, limitându-ne exclusiv la 
alternațiunele- de resortul pur al chirurgiei. 

Incepem dar cu: 

ONIXIS 

Sub numele de Onixis se cunosc nisce afecțiuni, ale căror ca- 
ractere comune constaii în inflamaţiunea părţilor moi peri-un- 
gueale. 

Dupe cum inflamaţia se mărginește numai la părţile laterale, 
la părțile moi ce formează aşternutul unghiei, saii înapoi către 
matcă, vom avea onizis lateral, onizis sub ungieal şi retro- 
agueal. Ultimele două varietăți numite încă ongladă de Astruc, 
sai onichia malignă de Wardrop, nu sunt așa de importante, pe 
de o parte că se observă rar, iar pe de alta că cer acelaşi tra- 
tament ca şi cel lateral, 

Onixul sub ungueal e resultatul contusiunilor forți sau pre- 
senței diferiților corpi streini introduşi între unghie și părțile 
subjacente ; o inflamație se declară, apoi desvoltare de puroiii, 
iar unghia se pâte deslipi în totalitate, 

Onixul retro-ungueal ne presentă aceleaşi fenomene, când o- 
ulcerație apare în jurul matcei unghiei, care cu timpul se pâte 
eslipi din tâte părţile prin un adevărat sghiab de eliminațiune. 
Nu mă voiii ocupa aci de cât de onixul lateral de natură me- 

canică, sifilitică şi scrofulosă. 
Onizul lateral numit încă şi unghie incarnată, este o ulcera- 

țiune, produsă de o causă mecanică, constând în presiunea mar- 
ginilor unghiei pe părţile laterale ale degetelor, dând ca, resul-
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tat final intrarea unghiei în carne, de unde şi numele de unghie 

incarnată. 
ETIOLOGIA. Unghia incărnată e o b6lă aprope esclusiv a de- 

getului mare. de la, picior, căei forte rar sa observat la cele alte 

degete şi mai nici o dată la degetele mâinilor. 
Unghia încarnată se desvoltă mai tot-d'a-una în părțile late- 

rale a degetului şi anume în punctul nnde marginea liberă a 

unghiei se continuă cu cea laterală. 
De aceia, Boyer critica, obiceiul, ce există și azi, de a se tăia 

unghia în mod rotund, căci prin acâsta să crează un unghiu as- 
cuțit ce în urma celei mai mici cause, intră cu înlesnire în cărnuri. 

Unghia incarnată e rar bilaterală; mai des pe marginea in- 

ternă şi cu totul escepțional la rădăcină. 
Cât pentru incarnarea marginei libere, acesta nu sar putea 

efectua, de cât la degetele mâinilor, ce sar ţine întro stare per- 
manentă de flexiune, când de sigur unghiile crescând pot stră- 

punge în palma mâinei. 
Unghia incarnată e o afecțiune proprie 6menilor inculți ce 

caută printro încălțăminte strimptă să 'şi formeze un picior 

subţire. 
La Gmenii săraci, bla se. produce prin o încălțăminte răi 

croită şi necurățenia picidrelor. 

Mecanismul e uşor de înţeles. 
In urma, unei presiuni, părţile moi neincetat sunt împinse către 

unghie care, prin marginele sale, va căuta să str&bată in căr- 

nuri ; acestea încep întâi a fi iritate, apoi inflamate, până ter- 

mină a se ulcera şi a fi chiar spintecate de marginea unghiei. 
La acâsta, mai adăogând şi greutatea corpului care face ca in 

timpul mersului pulpa degetului să fie ridicată în sus, constitue 
un noii factor mecanic ce înlesneşte incarnarea unghiei. 

SIMPTOME. Acâstă b6lă apare prin uşâre dureri, printr'o mică. 

umflătură şi o ușoră roşață; apoi se face o jupuitură în sghia- 

bul ungueal, degenerând cu timpul intro ulcerațiune, şi în cele 

din urmă tae tâtă lungimea mesei cărnose. 

Când incarnaţiunea este bilaterală, atunci ulcerațiunea încon- 

jură unghia întocmai ca o poteovă de cal. 
O dată ulceraţiunea declarată, țesuturile vecine se tumefiază, 

supurația apare destul de abondentă, bureletul lateral devine 

dur, formându-se nisce fungosităţi, ce acoperă fața dorsală a.
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unghiei. În fig. 43 se represintă un model de unghie incarnată 
laterală. 

Culdrea, pielei este de un roșu. violacei, 
care se intinde necontenit și în mod dilus, 
La un moment dat unghia se deslipesce, de- 
vine subțire şi tăetâre, însă nici odată ea nu 
cade. 

Onixul lateral este o leziune seridsă, căci 
indată ce ulceraţiunea, este formată, durerile 
devin vii şi face imposibilă umblarea, sati 
forțeză pe bolnav a umbla pe călcâe. 

Pe lângă acesta, unghia incarnată devine 
Representă un mo-  seri6să prin abcesele ce se pot desvolta şi 

del de unghie incar- : . . . nată laterală. limfangitele ce de multe: ori o însoțesc. 
Trebue iarăşi a şti că une-ori bâla fiind veche 

şi neglijată, putem observa periostite, osteite şi chiar necrose a 
falangelor ce adesea pot compromite degetul. 

ONIXUL SIFILITIC presintă după Fournier două varietăţi: onix- 
ungueal și periungueal. 

Cel ungueal ni se pâte manifesta: prin dințături a marginei 
libere a unghiei, ca şi cum ar fi unghia râsă; prin o deslipire 
parțială sai totală (alopecie ungueala), sai prin o stare iper- 
trofică cu o suprafață neregulată (psoriasis ungueal). 

Varietatea periungueală, se divide în onix uscat, inflamator 
și ulceros. 

Onixul uscat se mai numesce squamos și este constituit din- 
tr'o simplă sifilidă papulo-squamâsă a şanţului lateral saii anterior. 

Onixul inflamator s6măna la inceput cu o turniolă, dar care 
nu supureză şi ulceraţia urmată une-ori după căderea unghiei 
este rară. 

Onixul ulceros primitiv este datotit unei adevărate plăci mu- 
cose periunguale. 

[a se pâte forma la mână ca şi la picidre, dar mai ales la 
picior, la degetul cel mare şi la rădăcina unghiei. 

ONIAUL SCROFULOS. Constitue onichia malignă a. lui Wardrop; 
se desvoltă pe copii și adoleşcenţi. Dacă acestă leziune este sai 
nu de natură scrofulosă pură sai de sifilis ereditar, chestia n'a 
fost studiată până acum în mod complect. 

La început acâstă afecţiune este roşie, lividă în dreptul indoi-  
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turei retro-unguale, apoi înconjură unghia şi formâză un burelet, 

care se ulcereză, devine fongos iar unghia se înegresce și în 
urmă cade. 

Acâstă b6lă e cronică; și dacă un tratament apropriat nu-i o- 
presce mersul, pote să aibă consecințe forte seri6se; așa putem 
să avem între altele necrosa falangei etc. | 

Tamori sub-ungueale. (Exostose sul ungueale). 

Sub unghia degetului mare, se desvoltă une-ori o tumoră ce 
prin creșterea, sa, ridică și deformeză unghia mergând chiar până 
a 0 distruge. Acestă tumoră considerată de Follin ca o simplă 
ipertrofie a papilelor dermului sub ungueal, cercetările recente 
tinde a face din ea o bâlă cu nişte caractere mult mai maligne 
de cum se credea, descoperindu-se că dacă une-ori tumora constă 
intrun fibro-miom, saii papilom, alte dăți pote fi considerată 
ca un adevărat epiteliom plecat din părţile moi or os6se. 

Tratamentul unghiei incarnate 

„Nu este suficient a ridica numai părţile moi, inflamate şi fon- 
gose ce acopere unghia, de Gre-ce după ablațiunea lor, unghia 
încă va continua ași exercita acțiunea, sa iritantă, şi de aci re- 
cidiva. 

Când dar prin diferite îngrijiri nu reuşim a opri bla din mer- 
sul săi, atunci pentru a obţine o vindecare radicală, trebue să 
ridicăm atât părțile moi cât şi unghia. 

Am absolută convingere, că prin pacienţă tot-d'auna se pote 
vindeca o unghie incarnată fără operaţie, ci numai prin metâde 
blânde, precum făceau vechii autori. Şi susțin acesta atât din 
succesele obținute pe alții, cât și pe mine însumi şi familia mea! 
Mai întâiii, pentru a preveni b6la nu trebue să permitem pedi- 
curilor a ne tăia unghiile în mod elegant, rotunjindu-le ; şi în 
special să nui permitem a intra cu instrumentul prin sghiabul 
unghiei, precum toţi aii obiceiul. Unghia trebue tăiată in mod 
pătrat şi ast-tel în cât să acopere pulpa degetului. 

Imediat ce bla sa declarat, cu multă blândeţe și cu ajutorul 
unui stilet bine desinfectat să ridicăm puţin unghia, introducând 
în acelaș timp câte-va fire de vată fenicată, până ajungem ca
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unghia să stea pe vată iar ru pe carne. Atunci totul e finit şi 
or ce durere înceteză la moment. 

De va fi inflamație sau uşoră ulceraţie, vom da băi cu subli- 
mat şi vom atinge cu acid fenic 10%/, acolo unde va fi trebuință, 

Previn, că acâstă manipulaţie e în adevăr forte durerâsă. In 
casul dar când bolnavul va, fi prea nervos, vom recurge la a- 
nestesie locală cu ether; nici o dată însă în timpul serei, căci 
fără a băga, de semă eterul pote lua foc la apropierea unei lumini. 
” larăși un mijloc ce merită a fi incercat, şi care "mi-a dat succese, 
ste atingerea ușdră a unghiei cu o soluţie forte de potasă caustică, 
(40%,) metodă veche recomandată deja de Levrat Perroton. 

In momentul badigionărei, răzuim 
cu bisturiul unghia, care treptat se 
m6e până se reduce la o foiţă forte 
subțire; atunci se pâte scâte numai por- 
țiunea ce voim, şi fără ca bolnavul 
să, simtă durere. 

lar când operaţia se impune, atunci 
vom recurge la metodele următâre: 

|) Procedeul lui Lisfranc. Ridicăm 
părțile moi înfigând bisturiul la mijloc 
între unghie și densele coprinzând tâtă 

grosimea şi scoțând vârtul la fața plan- 

tară. De aci terminăm secțiunea eşind 

la extremitatea liberă a degetului.După 
aceia aplecăm din nou bisturiul în pri- 

mul loc şi mergem tăind către baza de- 
getului, unde trecând dincolo de matca 
unghiei, ridicăm tâtă masa fong6să. Fi- 
gura 44 desemnată după natură de Dr. 
Minovici, arată modul cum procedez ei. 

Cele-alte procedee ca de esemplu 
al lui Guyon ce constă în a ridica 
părțile moi printr'un lamboit pătrat şi 
în urmă prin autoplastie a reconstitui 
suprafața sângerândă, precum și pro- 
cedeul lui Desault prin care ridicăm 

  

  
    

Fig. 44. . , _ e . Positiunea bisturiului pentru unghia prin o lamă de tinichia, azi nu 
rezecarea pârței fong6se din se mai întrebuințeză. 
unghia incarnută (originală). ”
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. Ablațiunea unghiei se pâte face numai a porțiunei incarnate, 
a _jumătăței unghiei, saii a totalităței sale. 

Pă ără a mai descri diferite procedee şi modi- 
ficaţiuni, vom da pe acela ce urmăm în practica 
nostră şi care trebue aplicat fie în extirpările 
parțiale sau totale. 

Bolnavul va fi chloroformisat, sait cel puțin 
anestesiat local cu ether, căci durerile sunt teri- 
bile. Incepem întăi a împinge cu o spatulă îndoitura 

ce acopere matca unghiei precum şi părţile sale 
jlaterale. Introducem atunci sub unghie o sondă 
canelată, al cărui vârt îl scâtem dincolo de matcă, 
precum arată fig. 45. Cu fârfecile saii bisturiu 
tăem unghia pe sondă. Dupe aceia introducem 
sub fie-care jumătate a unghiei o pensă fixă, mer- 
gând până la matcă, când prin tracțiune şi miş- 
cări de lateralitate o extragem, nu în mod 
brusc ci blând, căci dacă părţile moi aii fost bine 
deslipite unghia ese cu inlesnire 

Dupe casuri, putem face o răzuire cu lingura 
lui Volkmann saii cauterisări cu Paquelin daca 
voim a distruge cu totul unghia spre a nu mai 

| creşte. Operaţiunea acâsta de și în aparență mică, 
lie. 45 trebue însă făcută cu cele mai mari precauţiuni Preparative pen- tru ablațiunea un. antiseptice, nu numai spre a evita diferite com- 

ghiei (originală).  plicațiuni inflamatorii precum şi limfangitele or 
crisipelul, dar să nu uităm că de multe ori operațiunea de un- 
ghie incarnată a dat naștere tetanosului, aducând mârtea bol- 
navului, 
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CAP. II. 

BOALELE TESUTULUI CELULAR SUB-CUTANAT 

Nu ne vom opri asupra atrofiei țesutului celular sub cutanat 
ce se observă une-ori, şi care'tot-d'a-una e sub dependința unor 
afecțiuni generale nervâse, precum nici asupra ipergenesei sale, 
dând adiposa generală, şi contra căria chirurgia nu are a in- 
terveni. 
Vom studia deci numai următârele bâle ca singurile fiind de 

rezortul chirurgiei : 

I FLEGMONUL DIFUS (Celulita Malignă) 
După regulă ar trebui să studiem flegmonul circumscrit, dar 

cred de prisos acesta, de 6re-ce dinsul formând tipul inflamaţiei 
a fost forte pe larg studiat de mine în lucrările de laborator al 
D-lui prof. Assaky (1887 vol. | și [l) precum şi la capitolul Abces 
Și puroiu, în primul volum. 

Reamintim numai, că inflamaţia limitată a țesutului celular sub 
cutanat, formâză flegmonul circumserit care pote fi superficial 
saii profund, dupe sediul inflamaţiunei. Cele 1 semne ale infla- 
maţiei (tumor et rubor cum calore et dolore) formâză baza fleg- 
monului fără de care nu ar putea exista. 

Trecem dar la flegmonul difus. 
Este inflamaţiunea acută a țesutului celular sub cutanat, da- 

torită, după cercetările moderne ale lui Pasteur, Ogston, Ro- 
senbach, Cornil şi Babeş etc., presenţei în țesut a unui microb 
numit streptococus piogenes.



221 

Flegmonul difus din punctul de vedere clinic a fost forte bine. 
definit de Follin când zice: se numesce ast-fel, inflamaţiunea a- 
cută şi necircunscrită a țesutului celular, cu tendință a copleşi 
din distanță în distanță păturele celulose vecine, producând în 
același timp mortificaţiunea lor. Flegmonul difus era, forte bine 
cunoscut de cei vechi, observându-se adesea în urma venesec- 
țiilor. Pentru esplicarea producerei sale A. Pare, Fabrice de 
Hilden etc. invocaii rănirea nervului median sai a bicepsului. 
Se crede că insuşi Carol IX ar fi căpătat un flegmon difus al 
brațului în urma unei venesecții. Mai târdiu se incrimină  fle- 
bita, iar Charles Bel făcu să intervie limfaticele. 

Istoria științifică a Megmonului difus a început în Engli- 
tera în persâna lui Hutchinson (1814). Mai în urmă a a- 
părut lucrările lui Bell, Colles, Duncan şi Lawrence. In F ranța, 
tocmai în 1827 acâstă bâlă a fost ştiințificeşte studiată, bine 
înțeles din punct de vedere clinic, de Dupuytren şi Bâclard 
în lecţiunile lor. 

Impreună cu aceştia, Chassaignac şi Dolbeau aii dat descrip- 
țiuni clasice ale flegmonului difus, introducând forme diferite în 
raport cu mersul și complicațiunile sale. Ast-fel dinșii numiră 
flegmon gangrenos, acele flegmne difuse insoțite de sfaceluri 
întinse a țesuturilor şi pe cari le atribuiau la acțiunea specială 
a bilei, urinei, materiilor stercorale etc. în vapori cu regiunea, 
precum și la presența tincturei de iod în urma tratamentului 
idrocelului cu acestă substanță : flegmonele gangren6se ale scro- 
tului, urmaii fârte adese-ori injecţiunile idrocelului. 

Flegmonul erisipelatos era iarăşi un flegmon difus însoțit 
însă de o roşsță, edem și flictene ca ŞI erisipelul. 

In fine, Chassaignac descria flegmonul saii erisipelul bronzat, 
care iarăşi nu era de cât un flegmon difus împins la maximul 
săi de desvoltare şi copleşire. 

ETIOLOGIA constă după cum am arătat în străbarea în țesutul 
celular a streptococului piogen. Presenţa, stafilococului aureus 
ne produce flegmonul circumserit, fiind cu totul invers celui 
difus, mărginindu-se adică la o inflamațiune limitată a, țesutului 
celular fără nici o tendință către copleşire şi nici de compli- 
cațiuni gangrenbse, erisipelatâse etc. 

Calea pentru str&baterea streptococului în țesutul celular este
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favorisată prin tâte efracţiunile tegumentului, mergând de la es- 

coriațiunile cele mai mici până la sdrobirile cele mai mari. 
Mai adesea însă flegmonul difus tip, vine în urma unor înțe- 

pături neinsemnate, prin cari un vas limfatic fiind deschis, strep- 

tococul străbate cu înlesnire; pe câtă vreme în sdrobirile cele 

mari ca, şi în fracturile complicate, flesmonul difus pote să fie 

consecința unei flebite sai ostee-mielite. 

Flegmânele difuse se observă mai cu semă la estremitățile supe- 

ridre şi inferidre, şi în deosebi în urma înțepăturilor la degete 

în momentul facerei autopsiilor, depinzând de causa morței in- 

dividului: cadavrele cele mai periculâse fiind a celor morți de 

piemie, saii a femeelor parturiente. 

Cadavrele în putrefacţii sunt mai puțin pericul6se, susțiindu-se 

că micro-organismele dispar în fața procesului gangrenos. 

De sigur, pe lângă agentul microbic jâcă rol şi starea sene- 

rală a individului, de altfel ca in tâte bâlele microbiene, căci 

dinsa constitue gradul de resistenţă sai de capitulare, formând 

deosebirea indivizilor cari espușşi la aceleaşi traumatisme, nu toți 

capătă flegmonele difuse. 

In or-ce cas, acestă b6lă pentru desvoltarea sa, cere străba- 

terea microbului în ţesuturi, străhatere, care une-ori e inlesnită 

printr'o sgârietură așa de mică in cât nici nu se bagă în semă, 
făcând pe autori să admită un flegmon difus spontanat, dar care 

în realitate nu există. 

Flegmonul difus fiind o b6lă microbienă se transmite prin con- 
tagiul direct, producând chiar adevărate epidemii, fapt de alt-fel 
deja întrevăzut de Duncan, care susținea transmiterea bâlei de 

la un individ la altul. 

Din observaţiunile lui Follin resultă, că flegmonul difus e mai 

rar la copii ca la adulţi şi mai puţin frecuent la femei ca la 

bărbaţi ; de sigur din causa profesiunilor penibile ce i expun la 
diferite traume. 

Se mai adaogă încă oboselele, contracțiunile violente ale mus- 

chilor, și în special contusiunile saii. plăgile pungilor serâse, cari 
mai tot dauna se complică de flegmon difus, din causa conexi- 

unilor vaselor limfatice cu aceste organe. 
Reamintim iarăşi opinia lui Beclard, ce dedea ca o causă a 

Negmonului difus preexistența unei vechi fracturi cominutive. 

După acest autor, în timpul consolidărei, se produc adererenţe
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între os și părțile moi; dar acestea, în urma unui mers prelungit 
se pot irita și inflama prin faptul unei continue tracțiuni. Şi nu- 
mai pe acsstă cale dinsul a putut să'şi esplice apariția unui fleg- 
mon difus, zece ani după o fractură cominutivă !? 
AMATOMIA PATOLOGICĂ. După sediul ce ocupă flegmonul difus, 

Chassaignac instituise următârele 4 forme: 
I) Flegmon difus panicular, când copleseşte numai țesutui 

celular sub-cutanat, ale cărui ochiuri sunt pline de o materie con- 
cretă. - 

II) Plegmon difus supra-aponevrotie numit încă şi masă 
purulentă. 

II) Flegmon difus profund sai sub aponevrotic, când infla- 
maţia copleşeşte tecile musculare. 

IV) Flegmon difus total, când ocupă tote aceste țesuturi de 
o dată, şi când prin urmare un întreg membru e compromis. 

In flegmonul difus şi în prima sa peri6dă, țesutul celular este 
copleşit de o serositate fluidă, producând un edem de o grosime 
forte mare, de o coloraţiune roşietică, dând țesutului un aspect 
gelatiniform, transformându-l întro peltea, de portocale, şi care 
dă membrului afectat o grosime dublă sai întreită. Vascularita- 
tea țesutului conjunctiv e fârte mare, iar venele se găsesc îm- 
buibate cu sânge. 

In peri6da de supuraţie avem un puroiii întins în masă, care 
iarăşi infiltrâză țesutul conjunctiv. Une-ori e concret, galben-verde, 
iar mai târzii devine fluid, se scurge cu greutate şi rămâne in- 
filtrat în țesuturi fără a avea tendință a se colecta. Acâstă 
lipsă aparentă de puroiii făcuse pe Chassaignac să introducă 
o varietate de fleginon difus fals. 

Aponevrosele, cu progresiunea, râului se alterâză şi dinsele, 
luând o colorațiune verde caracteristică ; iar când puroiul se află 
sub dinsele, atunci se deslipesc de muschi, cari la rîndul lor se 
separă unii de alții ca cum ar fi disecați. 

In mijlocul acestui puroiii fetid şi fluid, se văd plutind trun- 
chiuri ven6se, vene și artere, ce la rîndul lor sunt copleşite de 
procesul inflamator sai chiar se distrug, dând nascere la emo- 
ragii. Disecţiunea puroiului merge până a copleşi 6sele pe cari 
le deslipesce de periostul lor, le necroseză, mergând chiar până 
la distrugerea și deschiderea cavităţilor articulare, precum şi 
altor cavități serâse.
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Ajuns la apogeul săi, flegmonul difus determină sfacelarea 
totală a țesutului conjunctiv copleşit, care împreună cu cele alte 

trabecule fibrâse saii vasculo-nervâse ele însuşi necrosate, ies 
atară, sub forma unui ghem de păr sait câlți, ast-fel precum deja. 
lucrul a fost observat de Duncan. 

In fine tegumentele pe o largă suprafaţă devin şi ele livide, 
își pierd vitalitatea şi se termină printrun sfacel ce une-ori ia 
o întindere colosală. | 
SIMPTOMELE. llegmonul difus se anunță de o dată prin feno- 

mene generale grave, ca frison, febră intensă, agitațiuni, delir 
și chiar dese vărsături, putându-se lua la început drept febră ti- 
foidă, mai ales când agentul inoculat e de natură septică. 

Fenomenele locali predomină însă prin intensitatea lor, ca- 

racterisându-se printro durere vie, umflare repede, difusă şi 
enormă a membrului. 

Roşaţa une-ori este deschisă, iar alte dăţi violacee, şi se în- 
tinde fără linie de demarcaţie ca și însuşi umflătura. Pe suprafața. 
regiunei observăm diferite flictene sai bule, pline de o serosi- 
tate adesea sanguinolentă, iar ici colea pete negre. 

Prin presiune căpătăm sensațiunea unei părți spongi6se pli- 

ne de lichid, ce nu se aseamănă nici cu sensațiunea, ce ne-o 
dă edemul, nici emfisemul, nici tăria inflamatorie pură adică 
fegmonul circumscris. 

In mijlocul unor dureri atroce, mai tot-deauna constatăm pre- 

sența unei limfangite reticulară sau tronculară, ce se întinde 

până la rădăcina membrului, afectând şi ganglionii conrespon- 

denţi. Flegmonul dilus are tendința a progresa, copleşind un 
întreg membru şi făcând chiar cinctură în jurul săi. 

Cu progresiunea, râului, durerile devin din ce în ce mai vio- 

lente, tumefacțiunea membrului mai mare, fenomene generale 

mai intense, fără ca nimic să potă micşora nici căldura nici in- 

somnia de care bolnavii sunt pradă. Și dacă o intervenţiune re- 
pede nu se aplică, flegmonul pâte produce gangrenarea țesutu- 

rilor, deschiderea vaselor şi deslipiri întinse a mușchilor, în 
urma cărora puroiul infect pote produce septicemia individului. 

Acssta constitue peridda inflamatorie a flegmonului difus 
care nu dureză mai mult ca 3—4 zile. 

Daca bâla e lăsată la mersul săi, atunci dinsa atingând ma- 

ximul de intensitate, putem observa un fenomen înşelător con-



225 

  

stând în disparițiunea durerilor, dar care în realitate nu e de cât pre- ludiul gangrenei, ce nu întârzie a se manifesta prin sfacelarea, întinsă a pielei și a celor alte țesuturi. Acesta formâză peridda, de mortițicaţiune, în care fenomenele generali în loc de a se mic- 
şora, cresc in intensitate, puind pe bolnav în prostraţie, dândui 
diaree colicativă, și acea întregă stare ataxo-adinamică, ce nu 
întârzie a'i ridica viața. 

Cât pentru a Ill-a periddă numită de eliminare a escarelo;, 
dinsa constă după cum numele indică, in eliminarea tutulor părților 
slacelate ce deja am arătat. Adesea însă bolnavul dispare îna- 
intea acestei peride, sati dacă nu, atunci de multe ori se dis- 
truge, neputend lupta, contra puroiului fetid, gangrenei întinse şi 
resorpțiunei lente a acestor produse ce se termină, prin septi- 
cemie cronică. Fârte adesea terminațiunea fatală e determinată 
prin o b6lă intercurentă : ca pneumenia, pleureşia etc. 
PROGNOSTICUL escesiv de grav, stă in raport cu virulenţa. 

microbului, starea generală a bolnavului şi diferitele complicațiuni 
de cari am vorbit. 

Deci nu trebue să avem ilusiuni într'o vindecare spontanată, 
precum nici în forme benigne, susținute de unii autori precum 
şi de Reclus. 

Se citâză-in adevăr în Follin o observaţiune datorită lui Dun- 
cân, în care sudori fârte abondente, fetide şi negie, aii servit drept crisă acestei afecţiuni, în urma cărora un flegmon difus ar fi dispărut în mod repede. Dar acestea sunt adevărate es- 
cepțiuni, căci în majoritatea casurilor, fără o intervenţiune re- 
pede, mortea e o terminaţiune obicinuită a flegmonului difus. 

Trebue iarăși a şti că şi chiar daca individul scapă, remâne 
însă forte adesea cu membrul compromis, dându-se aderenţele ce tendânele şi muşchii contractă între dinşii, întinderea enormă a cicatricei etc. etc. ce pun membrul în imposibilitate a'şi în- deplini funcțiunile fisiologice. Şi acâsta se observă mai ales la, 
antebraţ, unde adesea după vindecarea flegmonului, suntem siliți a face amputaţia membrului, ce numai e de nici un folos Dolnavului. 
DIAGNOSTICUL. Din cele descrise, în general e fârte ușor de pus, dându-se mai ales caracterele locale ale bâlei. Deosebim 

flegmonul difus de cel circumscrit, prin tendința sea la difusiune, 
iar de erisipel şi limfangită, cu care de alt-fel se complică a- 
desea, prin lipsa de tumefacţie şi împâstarea edematesă. 

Pat. Chirurg. Dr. 1. Kiriac 
15
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Un diagnostic mai dificil este de pus între erisipelul bronzat, 

ce represintă imaginea septicimei supra-acute — şi de care am 

vorbit în destui în primul volum, precum şi de osteo-mielita 
acută, ale cărui caractere distinctive le vom arăta mai târzii. 
Iste însă destul a avea în vedere etiologia şi mersul blei, pentru 

a evita ori-ce erdre. 

TRATAMENTUL. În prima linie va fi preventiv, evitând înțe- 

păturile, mai ales cele de la cadavre. Bâla însă o dată consti- 

tuită, vom recurge imediat la băi anti-septice prelungite şi la 

pansamente unede, respingând cu totul vechile metode de ca- 

taplasme, vesicători, muşturi etc. 
Incisiunile magistrale, adânci și multiple, recomandate de B6- 

clard, Chassaignac şi alții, sunt azi părăsite pentru aceleași cu- 

vinte ce am arătat la antrax, mai cu semă că aci adesea prin 

aceste incisiuni, putem deschide vase importante, ale căror e- 

moragii vor fi cu atât mai de temut cu cât nu putem aplica un 

fir de legătură, vasul aflându-se înconjurat de acestă massă e- 
normă edemaţiată. Bârard a v&dut bolnavi murind în urma a- 

cestor emoragii. Deci vom întrebuința ferul roşii ca şi contra 

antraxului, ba încă, dacă am intervenit târziii şi vedem că apar 

fenomene de septicemie și piemie, nu trebue să esistăm a prac- 

tica amputația membrului, pentru a scăpa cel puţin viața bol- 

navului. 
Tratamentul intern iarăşi nu va îi lăsat la o parte, căutând 

prin el a ridica şi susține forțele bolnavului, luptând în acelaş 

timp contra septicemiei.
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II. ELEFANTIASIS ARAB 

Prin numele generic de elefantiasis, se înțelege o crescere con- 
siderabilă de volum a membrelor, datorită unei infiltrațiuni de 
serositate în ochiurile şi chiar în întregul țesut conjunctiv sub- 
cutanat. 

In urma acestui fapt, membrele devin aşa de grâse şi tu- 
mefiate, în cât prin asemănarea ce capătă cu nisce picidre de 
elefant, a determinat şi numele acestei bâle. Acâstă acumulațiune 
de serositate saii edem pote să provie din mai multe cause: în 
special însă sunt vasele limfatice şi venele, în cari existând di- 
ferite obstacole în libera cireulațiune a lichidului ce conțin, se- 
rositatea sanguină iese prin transudaţiune prin păreții vaselor, 
şi respândindu-se în țesutul conjunctiv, produce hâla numită ele- 
fantiasis. “ 

Noi nu ne vom ocupa de chestiunea elefantiaselor în general, 
şi deci ne vom mărgini a menţiona numai, că llebitele, varicele 
ca şi limfangitele, mai ales cele cronice, precum şi tâte tumo- 
rile situate în drumul sai pe trunchiurile principale ale acestor 
vase, precum și însuși paludismul, produc un edem, un elefan- 
tiasis. Une-ori dinsul e acoperit de un epiderm fârte subțire, cu 
corpul papilar atrofiat, formând varietatea de elefantiasis slab 
[elefuntiasis laevis sai glabra]; alte dăți corpul papilar 
este ipertrofiat, înmugurat şi acoperit de un epiderm cor- 
nat și gros, formând elefantiasis verucosa a lui Virchow; iar 
alte dăţi în fine, acâstă ipertrofie papilară se transformă în ade- 
ve&rați nuclei saii tuberculi groși şi tari, formând o altă varie- 
tate de elefantiasis tuberosa, sai nodosa sai elefantiasis lobar. 

Mai avem încă şi alte varietăţi, stabilite după coloraţiune : ast- 
fel avem un elefantiasis rubra și elefantiasis fusca vel nigri- 
cans, după cum aspectul: săii va fi roşu, brun sai negru. In fine 
elefantiasisul se dice că e msle, gelatinos, tare or lignos, după 
gradul consistenței ce ne oferă la palpaţie. 

Noi dar, trecând peste tâte aceste varietăţi, ne vom ocupa numai 
de o formă cu totul particulară şi de o natură exotică, cunoscută,
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sub numele de elefantiasis arabic, care trebue cu deosebire se- 
parat de elefantiasis Crecesc, fiind de origină şi de o evoluţiune 
clinică cu totul deosebită, cunoscută sub numele de lepră. 

Flefantiasul arab este o afecţiune eminamente cronică, ca- 

racterisată printr'o infiltrațiune de serositate în țesutul con- 

junctiv, cu alteraţiunea ipertrofică a dermului şi a ţesuturilor 

subjacente. Patogenia sea constă în întroducerea în siste- 
mul limfatic, iar după Brassac chiar în sistemul limfatico-ve- 

nus, a unui parasit numit filaria sdngeluă. 
Acestă b6lă proprie ţărilor calde, are sediul de predilecțiune 

pe membrele inferidre şi organele genitale, în special scrotul 
şi buzele cele mari la femei. 

B6la acesta a fost cunoscută chiar de Romani, fiind menţio- 
nată de Lucreţii, sub numele de Elefas-morbus. 

Rhasez sa ocupat mai în special, descriind bâla sub numele 

de gambă de elefant. In urmă, Europenii prin diferitele expedi- 

țiuni, aii întreprins un studiu mai aprofundat al acestei bâle sin- 
gulare, printre cari vom menționă pe Wucherer şi Manson, ară- 
tând origina elmintică a b6lei. 

Pentru a specifica mai bine acest istoric forte important, vom 

spune că în 1868, naturalistul german Wocherer, studiind în Bra- 

silia urinele gres6se ale unui bolnav, a descoperit embrionii 
unui parasit, din genul Filaria. 

Mai târdiu, Lewis a găsit acelaşi embrion în sângele omului, 
dându-i numele de Filaria sanguinis homminis ; iară ciclul trans- 
formațiunilor acestui parasit se datoresce descripţiunei dată de 
Manson. 

Filaria este un vierme nematod, având o formă cilindrică, 

puțin umflată și de un diametru aprope ca al unui globul roşu. 
Există o filarie masculă şi una femelă. 

Larvele acestui animal, pentru a ajunge la o complectă des- 

voltare de vierme, trebue sa trecă prin corpul altor animale; 

şi iată, filiațiunea: Printr'o circumstanță re-care, acest animal 
microscopic, şi în special filaria femelă gravidă, este introdusă 
în corpul uman. Aci dânsa strebate în sânge, unde işi depune 

ougle saii larvele, dar cari nu pot progresa mai mult, ci rsmân 

în mod indefinit în acestă stare. Lucru curios, aceste larve de 

şi în sânge, ele însă în timpul zilei staii ascunse în adâncimea
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țesuturilor și în capilarele fine ale pulmonului etc., şi nu apar 
către esterior de cât în timpul nopței. 

In țările calde, există nisce musce numite muslic sai ţân- 
țari, cari tocmai către ssră şi în timpul nopţei ies a'şi esercita 
profesiunea, (?) muşcând pe locuitori. Dar cu acâstă ocasiune, şi 
in același timp cu sugerea sângelui, înghite şi larvele de filaria, 
ce acum în timpul nopţei se află în vasele periferice. 

După acâsta, larvele cresc în corpul musticului, care se duce 
la marginea lacurilor sau a apelor stagnante, pentru a depune 
embrionii, în urma cărui act dânsul mâre. 

Aceşti embrioni aflați astfel în apă, intră din noi în corpul 
omului în diferite moduri. 

Se scie că Negrii umblă mai tot-dauna desculți, se ocupă cu 
pescăria etc., aşa că intrând în apa infectată, este destul să aibă, 
o singură escoriaţiune pe picidre, pentru ca acest embrion vierme 
să potă străbate printr'o adevărată inoculațiune ; de aci şi fre- 
quența elefantiasului la estremităţile inferidre. Mai mult, con- 
form ritului Mahometan, locuitorii țerilor calde, trebue să'şi facă 
cel puţin de două ori pe zi spălături pe organele genitale, —spă- 
lături de sigur cu o apă infectată, —de aci lesne ne esplicăm. pre- 
sența elefantiasului scrotal, unde iarăși o neînsemnată escoria- 
țiune e suficientă pentru inoculaţie. 

“Dar inoculaţia se pete face și pe cale digestivă, individii bând 
0 asemenea apă conruptă, când embrionii pot străbate și să'şi 
stabilescă locuința în vasele lor de predilecție, cari sunt lim- 
faticele. 

Acesta este agentul principal al elefantiasului arab. Dar şi aci ca şi pentru or-ce bâlă patasitară, chiar şi tuberculosa, nu e su- 
ficient parasitul, ci se cere Și un teren propriii pentru desvolta- rea sa. Și ca probă avem, că nu toți locuitorii din ţările calde ai elefantiasis, căci atât ar mai trebui; ci numai acei cu -orga- nismul slăbit prin escese sau lipsă de hrană or îngrijiri. igie- nice, ca muncitorii Și în special clasa săracă a populației 
ANATOMIA PATOLOGICĂ se resumă, în acesta: că embrionii in- trând în vasele limfatice și desvoltându-se peste măsură, le mic- şoreză calibrul; deci, circulațiunea, fiind mai mult sai mai pu- țin împedicată — fie în urma acestei obstrucțiuni mecanice, sai a limfangitelor acute frecuente, alternând cu cele cronice -— produc



230 

acel exudat seros, care respândit în țesutul conjunctiv constitue 
bla însăși. 

SIMPTOME. Elefantiasisul pâte să începă în mod brusc, anun- 
țându-se prin tâte fenomenele generale şi locale ale unei lim- 

fangite acute, saii chiar prin accese cu caracter pernicios. Acesta, 

a şi făcut pe unii autori-să admită un elefantiasis de natură 

paludică. Alte dăţi însă, elefantiasul evoluiază întrun mod insi- 
dios, fără nici o reacțiune locală saii generală. De aci două forme 
clinice de elefantiasis: forma febrilă saii piretică şi afebrilă 

"sa, apirelică. 
Bâla o dată confirmată, ni se manifestă cu tote caracterele e- 

lefantiaselor în general, arătate deja. Totuşi hola ia forma tare, 

e provăzută de o col6re mai mult rosă, şi tot-Vauna însoțită de prin- 

derea ganglionilor, cari de şi sunt cu totul nedureroşi, constitue însă, 

un semn inițial al b6lei, pentru care saii şi numit glandele Bar- 

barilor. 
Relativ la glandele limfatice, vom menţiona predilecțiunea 

ce aii aprâpe fie-care specie de viermi aflați în corpul uman, de a 

se stabili în anumite organe, lără cu tote acestea să ne pu- 
tem esplica întrun mod suficient acest capricii, sai plăcere vier- 

minâsă (!). Ast-fel: viermii numiţi limbrici, se stabilesc în partea 

inferidră a tubului digestiv, adică în rect; oxiurii, imprejurul ori- 

ficiului anal şi la intrarea vaginului; pe când tenia solium remâne 
fixă în stomac. Pe de altă parte, cisticercul stă mai bucuros în 

țesutul celular, pe când trichina esclusiv în mușchi. In fine pu- 

tem menţiona tenia cenurus, ce are predilecțiune pentru creeri, 

cel puţin la oi şi la carile produce căpierea. 
Ei bine, tot ast-fel este şi cu filaria. Intr'adevăr, acest vier- 

me are o tendinţă iresistibilă a se stalili în organele lim- 

fatice, unde determină trombose, iar une-ori o astupare com- 

plectă a vasului, aşa că printrun exces de acumulațiune dea- 

supra obstacolului, aceşti nematozi pot perfora chiar vasul, r&s- 

pândindu-se în țesuturile vecine. 

Or cum ar fi, consecinţa unei asemenea stabiliri în vasele 

limfatice, sunt alteraţiuni variate, ce in prima linie aduc o jenă 

în circulațiune, de unde edemul; apoi o ipertrofie a dermului şi 

şi a pielei, precum şi limforagii, estravasațiuni în cavitățile se- 

r6se. De aci unde diaree şi emisiuni de urini gres6se, cunoscute 
sub numele de șilurie (chylurie), fenomen, care este atribuit la o
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invasiune directă a embrionilor, ce nasc, cresc, şi se desvolt în 
corpul omului și cari la un moment dat fac erupțiune în dite- 
rite cavităţi; şi ca probă avem următârea constatare făcută de 
un German Havelburg în 1882. Eto: 

Se scie că acâstă bâlă, pe lângă cele Lalte simptome, mai 
presintă faptul, că bolnavul are nisce emisiuni de urină, ase- 
mănându-se în totul cu o grăsime disolvată: urină chiliosă. 
lată ce a constatat numitul autor: pe o femee de 32 de ani, 
având șilurie cu o dilatațiune considerabilă a uretrei, Havelburg 
a practicat, fără să producă mari dureri, cateterismul digital al 
bășicei, şi a reuşit atunci prin mijlocul degetului, servindu-i ca 
conductor, să introducă în uretera stângă o sondă elastică No. 5, 
pe care a lăsato în loc mai mult ca două ore. In acest timp, 
totă urina ce se scurgea prin sondă avea un aspect absolut 
normal. Scoţând sonda, şi lăsând să iasă urina din băşică, se 
obținea un lichid şilios, gresos. Cateterismul ureterei drepte nu 
a reușit. Bolnava însă sucombând, sa găsit la autopsie o dila- 
taţiune considerabilă a limfaticelor din partea stângă, formând 
un fel de sac neregulat, dilatat ici colea, şi care perforând 
păretele vesical, forma în acest punct o ridicătură pronunțată, 
ce prin presiune lăsa să se scurgă un lichid şilios în reservo- 
rul urinar. 

Acesta este o probă evidentă că în general, şiluria nu este 
datorită unei modificaţiuni a secreţiunilor pe cale depărtată, ci 
unei modificațiuni provenită în urma unei acțiuni directe, grație 
str&baterei în natură a nematozilor însăşi. 

Aceste considerațiuni sunt de o importanță fârte mare, prin 
aceia că de multe ori, nisce asemenea fenomene şilurice, se ob- 
servă şi chiar pe indivizi cari nu numai nu sunt originari din 
țările calde, dar nici n'ait făcut călătorii în aceste locuri. Şi este 
admis azi a se grupa, tâte aceste fenomene, sub numele generic 
de filaviose, tocmai pentru a se arăta analogia ce există între 
aceste simptome europene, dacă ne este permisă espresia, cu 
cele transatlantice. 

Este vorba deci: tot-Vauna şi în mod fatal aceste fenomene 
or unde le vom constata, vor fi ele datorite aceluiaşi agent sai 
parasit descoperit de Levis şi numit filaria ?. 

Răspunsul este negativ, de 6re-ce prin cea mai minuţidsă an- 
chetă asupra indivizilor atinşi de acâstă fila riosa nostras, dinsa
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sa arătat cu totul independentă de influența nematodului, nu 
numai prin lipsa unei călătorii în locurile filarice, dar chiar ŞI 
prin cercetările negative a presenţei acestui vierme în sânge, 
urină saii organul atins. Se admite deci că, ori-ce tromhbosă lim. 
fatică, precum și or-ce causă mecanică, representată prin diferite 
tumori şi chiar cicatrice, capabile i insă de a produce un obstacol 
în cireulaţiunea limfei, e în stare să dea nascere unor fenomene 
cu totul analoge celor produse de filaria. Ast-fel s'a observat o 
șilurie venită în timpul unor trei gravidităţi succesive, care de 
sigur pote fi atribuită unei stase limfatice, în urma compresiunei 
exercitate de uterul gravid. 

Noi credem că la rigsre, opiniunea unor autori, cari admit un ele- 
fantiasis de natură paludică, sar putea susține dându- -se obstrucțiu- 
nea vaselor limfatice causată de numărul enorm Şi crescerea de 
volum a leucocitelor, ceia-ce tocmai constitue efectul paludis- 
mului cronic. 

Şi cine din noi n'a observat edeme colosale ale membrelor 
inferire, mergând chiar până la anazarcă, la nenorociţii noștri 
țerani, cașectisați de miasmele paludice (2). 

In or-ce cas, acest studiii este forte important, mai cu semă, 
cu privire la ţara nostră. 

Suntem siguri, că nisce observaţiuni mai minuțiose şi perse- 
verente, ar demonstra pote în mod neîndoios o filariosă de na- 
tură paludică; un tratament specific, ar învedera şi mai bine 
natura sea, prin obţinere de vindecări. ȘI cu atât mai mult e 
posibil acest lucru, cu cât paludismul pote determina leziuni mult 
mai grave, mergând până la gangrenă, chestiune deja tra- 
tată în primul volum, și unde am publicat chiar o observaţiune 
indubitabilă de gangrenă palustră. 

Mersul. In afară de diferite complicațiuni streine b6lei şi cari 
vin în urma traumatismelor. sati neglijenţelor mari, elefantiasisul 
nu are absolut nici un resunet asupra organismului, ast-fel că 
indivizii se bucură de o sănătate pertectă. 

Volumul ce capătă aceste tumori este enorm, întrecând chiar 
ori-ce imaginaţiune. Ast-fel se citeză un elefantiasis al gambei, 
a căreia circomferență era de un metru de grosime. Bate de re- 
marcat, că talpa piciorului şi chiar fața sa dorsală nu sunt co- 
pleşite de edem, așa că e surprinzător a se vedea 6meni cu
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membrul inferior gros ca un butoiii, şi totuşi purtând o încălță- 
minte strimtă! 

Elefantiasul organelor genitale la om devine Și mai enorm. 
Ast-fel sa văzut un prepuț cântărinti până la un kilogram, iar 
penisul luând un volum întocmai ca un penis de măgar! ba încă, 
une-ori s'a văzut nisce asemenea elefantiase atârnând până, la, 
păment, semănând cu o trompă de elefant şi care de sigur ar 
transforma pe om din hbiped în triped (? )) 

Scrotul iarăși ia o desvoltare enormă, putându-se coborâ până 
la genuchi şi chiar până la călcâe. Un autor Titley, a extirpat 
un serot ce avea doi metri de circomferență și în greutate de 
80 kilog! iar Brassac citeză casul unui Negru, care când obosia, se 
odihnea pe scrotul săii, al cărui volum şi tărie ii servea drept scaun! 

Elefantiasul buzelor mari, mică și a clitorisului la femee, este 
destul de frecuent, dar nu aşa de espus, din causa pudorei şi a 
îinbrăcămintei cel maschâză. 

Daii 'aci următorele trei figuri (Fig. 46, 41, 48) luate din Enci- 
clopedie, spre a da, o idee cititorilor de acestă teribilă b6lă, ce 
denaturâză speța umană, 

    Flefantiasis al = 2 
organelor genitale 70 AR Elefantiasis al scrotului. la, femee. Fig. 18 Fiefantiasis al membrului 

inferior drept.
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DIAGNOSTICUL e forte uşor; şi numai în peridda inițială. 
sar putea pune chestiunea între o limfangită acută sait cronică. 

Mai târzii, ne putem gândi şi la o sclerodermie saii elefan- 
tiasis nostras; dar proveniența individului şi examenul micros- 
copic ne vor ridica ori-ce îndoială. 

PROGNOSTICUL cu totul benign ca stare generală, de şi bla. 
n'are absolut nici o tendință către o vindecare spontanată. Vom 
evita însă tâte complicaţiunele ce pot schimba cu totul natura. 
b6lei, putând aduce chiar mortea individului, în urma limfagi- 
telor, flegmânelor și gangrenei. 
TRATAMENTUL. Cel profilactic constă în neîntrebuinţarea apelor 

infecte ; schimbarea, localităţei, şi o igienă mai rigurâsă. Dar e- 
lefantiasul odată confirmat, tratamentul variază după regiuni. 
Astăzi, cu mijl6cele antiseptice, putem recurge la înțepături mul- 
tiple, dar mai ales la incisiuni largi, prin cari serositatea scur- 
g6ndu-se, sar fi obținut unele succese. 

Compresiunea metodică cu banda elastică însoțită şi de ma- 
saj, merită a fi întrebuințată. Cele-Palte mijlâce, ca fomentaţi- 
uni, aplicațiuni de pomezi mercuriale, până şi electrisarea, n'aii 
dat absolut nici un succe. 

In 1820, Labat a propus legătura arterei principale a mem- 

brului, metâdă care la chirurgii Americani ar fi dat unele suc- 

cese, prin faptul micşorărei lichidului nutritiv ce se provâcă în 
membru. 

D-r Morton din Filadelfia a încercat în 1880, secțiunea ner- 

vului, întrun cas unde legătura arterei fermorale practicată cu 
2 ani înainte, nu dăduse nici un beneficii durabil. Acest autor 

deci, a rezecat nervul sciatic la mijlocul câpsei, pe o lungime 

aprope de 4 c. m. Operaţiunea a fost urmată de o micşorare a 

copsei în circomferență, obținându-se dupe 6 săptămâni o redu- 
cere de volum de 21 centimetri. 

Amputațiile membrelor au dat în general resultate defavo- 
rabile. 

Pentru scrot, cea mai mare parte din autori recurg la decorti- 
carea acestui organ cu sau fără anaplastie. 

Acestă operaţiune numită și oscheotomie, vulgarisată în Franța 
de Delpech, este în general forte benignă, căci casurile de mârte 
nu saii observat de cât în mod escepțional, şi atunci când prin- 
cipiile antiseptice au fost neglijate.
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IN. FILARIA DE MEDINA, 

Mai există încă o altă bâlă locală, determinată de un vierme 

helmint numit Filaria de medina — Dracunculus medinensis, 
ce se stabilesce în țesutul celular sub cutanat şi chiar prin în- 

terstițiile musculare. Acest animal, ale cărui larve se găsesc de- 

puse pe marginea lacurilor și riurilor, pote să străbată în corpul 
omului, fie printro inoculațiune directă în urma unei înțepături 

pe picidre sai gambă, fie prin tubul digestiv, prin înghiţirea a-. 
pei infectate. Sediul de predilecțiune al acestui helmint sunt 

glesnele picidrelor, gambele şi spatele, mai ales la indigeni cari 

duc apa în spinare în nisce burdufe şi prin cari de sigur, pro- 
vocându-și 6re-care escoriațiune, acâsta servă ca pârtă de in 
trare a elmintului. i 

Sa văzut însă acest vierme în ochi, buze, gură şi mai ales 
sub conjunctivă, unde câte o dată se văd chiar mişcările acestui 
vierme. Ast-fel Guyon povestesce istoria unei Negre, viind din 

părțile Africei, şi la care o filarie trecea cu o rapiditate surprin- 

zătâre de la o conjunctivă la alta, printr'un tunel sub cutanat, ce-şi 
crease la rădăcina nasului. 

Acest vierme aşezat mai ales sub piele, pote lua o desvoltare 
mare, până la 15 sau 20 e. m. şi chiar până la 2 metri, precum 

a observat Pere, care a estras un vierme de o asemenea lun- 

gime din păretele abdominal al unei fete de 12 ani. 

Acest vierme de o formă cilindrică şi uşor sbârcit transversal, 

de.v colore albă inchisă, are un cap ascuţit, pe care adesea îl 

scâte afară prin vre-un orificii fistulos. Când pielea e fină şi 

viermele cu totul sub cutanat îl putem chiar observa; mișcă- 

rile şi incolăciturile sale, semănă cu un ghem. 

Presența sa în țesuturi dă nascere la abcese sai traecte fis- 
tul6se interminabile, contra cărora nu există de cât deschiderea. 
Fiind vorba de o fistulă, introducem o ansă de mătase, prin 

care apucend viermele il tragem uşor afară pentru a nu se 

rupe. Nu tragem de o dată, dar în mai multe şedinţe, unele 

mergând chiar până la o lună sau 6 săptămâni, învîrtind pe un 
sul de diachilon porțiunea de vierme estrasă în fie-care ședință.
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DESPRE PSOROSPERMOSE 

Se numesc ast-fel, un grup de bâle parasitare causate de 
nisce animale unicelulare, puse de Leuckart și Balbiani în clasa 
psorozoarelor. Aceste parasite, trăind esclusiv în țesuturile e- 
piteliale sub formă de spore, sunt mai mult cunoscute sub nu- 
mele de coccidii. 

Au fost deja intrevăzute de Bollinger și Virchow sub numele 
de gregarine, precum şi de Batemann, ce le-a studiat în molus- 
cum contagiosum. 

Tendinţa este a autorilor moderni a arăta că, aceşti parasiţi 
stabilindu-se în celulele epiteliale ale tegumentelor şi mai ales 
în aparatul pilo-sebaceii, ar produce prin acţiunea lor o prolife- 
rare mare de epiteliii, şi ast-fel ar fi origina cancroidelor sati 
cancerelor tegumentului. Paget a descris chiar o formă de 
cancer al mamelei, ce pârtă numele săi, şi care nu e datorit 
după dinsul de cât acţiunei specifice a acestor coccidii. 

Albarran a arătat un epiteliom de natură psorospermică a ma- 
xilarului superior, iar Cornil o analogie între aceste parasite şi 
elementele găsite în cancerul uterului. Iarăşi Alharran, a făcut 
să intervie presenţa acestor parasite în unele tumori ale băşicei. 

Din puntul de vedere dar doctrinal, și mai cu semă cum 
acum la ordinea zilei e chestiunea, parasitară-a neoplasme- 
lor, e posibil ca coccidiile să joce nu re-care rol în pa- 
togenia tumorilor. Până atunci, Batemann a arătat, că bla 
de piele numită moluscum contagiosum, e datorită unui ase- 
menea parasit. Ac6stă afecțiune, ce se desvoltă mai ales pe 
față, ni se presintă sub forma unor mici coși, une-ori discreţi, iar 
alte dăți confluenți ; la centrul lor se află un punct mai închis, 
care cu timpul se turtesce luând forma unui omhbilic, de unde 
Și numele de acnea varioliformă dată de Bazin 

Despre rolul coceidiilor am vorbit deja în teoria parasitară a 
tumorilor.
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TUBERCUL SUB-CUTANAT DUREROS 

Nu trebue a fi influențați de acest nume de -tubercul, ce ar 
implica ideea unei entităţi morbide specifice, fie tuberculosă, can- 
cer6să or sifilitică ; ci să ne representăm bâla ca o simplă tumoră, 
sub-cutanată, al cărui caracter esenţial este o durere așa de vio- 
lentă, în cât constitue singurul semn patognomonic, de unde “i-a 
şi provenit numele. 

Ac6lă bolă a fost pensru prima 6ră studiătă de William Wood 
în 18i2. Velpeau o numia, nevromatie durerâsă; Virchow, gan- 
glion nervos, iar alții o descriii ca tumoră iritabilă, fibrom sub- 
cutanat dureros etc. 

Sediul tubercului, de şi pâte fi în diferite regiuni ale corpului, se 
observă însă mai des în zonele periarticulare, une-ori pe mamelă, 
dar mult mai des pe fața internă a gambei 

Durerea ce constitue unicul şi principalul simptom, pote după 
autori să apară înaintea apariţiunei tumorei, servindu-i ca un 
precursor; dar mai adesea o însoţesce după apariţiune. Casu- 
rile sunt rari când dânsa se desvoltă mai târzii, de şi Wood vor- 
besce de un fibrom ce n'a devenit dureros de cât după 17 ani 
de existență. | 

Ac6stă durere, une-ori fârte mediocră, pâte deveni însă destul de 
intensă, aşa că la cea mai mică atingere, dânsa capătă o intensitate 
aşa de mare și insuportabilă pentru bolnavi, în cât nu sufera 
nici chiar atingerea cămeşei. 

Durerea pl&că chiar de la tumoră, și se iradiază fie către pe- 
riferie, fie în lungimea unui traect cunoscut al nervului, provo- 
când țipete din partea bolnavului şi chiar sincope. Se zice că. 
bătrânul Beclard a suferit de un tubercul sub-cutanat, ce'i causa 
nisce dureri nevralgice, tot-Vauna localisate pe traectul ner- 
vului safen intern. 

Aceste dureri la început, pot lua un caracter de accese cu re- 
misiuni, pentru ca în urmă să devie permanente şi persistente, 
aşa în cât nimic să nu le calmeze, ci din contra să se exaspe- 
reze la cea mai mică atingere, iar une-ori chiar la schimbările 
temperaturei. De aci: lesne putem vedea cum, din causa acestor 
dureri continue, individii lipsiţi fiind de repaos pot slăbi, şi să, 
devie ipohondriaci, unii mergând chiar până la sinucidere. 

Care este causa acestor dureri așa de violente, dureri ce nu 
g
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ne presintă nici însuşi tumorile proprii ale nervilor, adică ne- 

vrOmele ? căci este în adevăr forte curios, când vedem cum a- 

ceşti tuberculi dureroși, prin cele mai minuţidse disecțiuni nu s'a 

putut descoperi de cât o conexiune cu firișcre secundare ale u- 

unui tub nervos sai un simplu contact, un filet nervos fiind a- 

şezat pe una din laturile sale saii între piele şi tumoră? 

Acestea sunt casuri până la un punct Gre-care suficiente a 

esplica durerile, dar ele sunt cele mai puţin la număr, de dre- 

ce majoritatea disecţiunilor celor mai minuţidse, şi chiar a exa- 

menelor microscopice, nau arătat absolut cea mai mică conexiune 

a tumorei cu vre un firișor nerros fie direct sai indirect. Şi cu 

tote acestea, durerile exasperante sunt în afară de ori-ce des- 
criere. Neputându-se dar găsi nici o explicaţiune satisfăcătore, 
Broca a emis deja opiniunea, că aceste dureri nu sunt datorite 
tumorei însăși, ci bolnavului. 

Nu este, a dis acest autor, tumora care este iritabilă, ci bol- 

navul însuşi. Cu alte cuvinte, se admite şi chiar adi că ceia-ce 

face caracteristica tuberculului sub cutanat dureros, e că se des- 

volta pe individi nevropaţi, nervoși, saii pe femei când se află 

sub influenţa unei perturbaţiuni generale a sistemutui nervos ce 
apare în momentul menopausei. 

Este lesne deci a deduce, cum nisce asemenea tumori în apa- 

rență fără nici o importanță, pot da nascere la nisce fenomene 

durerâse în afară de ori-ce descriere, dacă individul este ner- 
vos ori nevropat; şi ca probă avem, că la nisce asemenea, in- 

dividi, ori-ce tumoră devine durerâsă, după cum a arătat Broca, 

Billroth, Poget, Verneuil, unde mix6me, lipome, fibro-condrome, 

mi6me, sarcâme etc. se însoțesc de nisce dureri atroce, când se 

desvoltă pe individi nevropaţi, pe câtă vreme pe alţii scutiţi de 

acestă stare nervâsă, sunt cu totul indolente. 

Dai aci ca probă de relaţiunea între aceste tumori şi indi- 

vidi nervoși saii isterici, următârele observaţiuni, cari de şi forte 

vechi (1720) nu sunt însă mai puțin demonstrative. 
Ast-fel, se dice că Portal a prescris fără nici un succes cele 

mai variate remediuri unui epileptic, a căruia aură pleca tot: 
dauna de la police. Elevul săi Ledru, găsi în acest punct o bă- 

tătură forte durerâsă, pe care extirpându-o, bolnavul s'a vinde- 
cat de epilepsie (?). 

Tot aşa este a doua observaţie a unui alt medic Short, ce
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e relativă la o femee de 38 de ani, care în timp de 12 ani, era 
coprinsă de epilepsie cu crize frecuente, ce o adusese într'o 
stare de stupiditate. Aura pleca de la gambă. In timpul intero- 
gatorului, bolnava fu coprinsă de un acces; şi în acestă stare 
medicul a examinat punctul încriminat al gambei, dar na simțit 
nimic. Cu tâte acestea el tot introduse bisturiul, şi găsi un corp 
tare, de mărimea unui bob de mazăre, ce ţinea de un nerv pe 
care la tăiat; accesul a încetat imediat, fără ca mai în urmă să 
fie vorba de epilepsie (?). 

Nimic nu pote lupta contra acestei bole, de cât extirpaţiunea 
totală a tumorei. 

Reproduc aci ca o curiositate, un asemenea cas de tubercul 
sub-cutanat dureros, ce am observat încă din timpul internatului 
mei, pe când făceam servicii la regretatul şi eruditul mei pro- 
fesor Turnescu. Şi acum am present în mintea mea, starea de 
nervositate de care era coprinsă femeia, lucru ce m'a făcut a 
publica acâstă observaţie îu jurnalul Spitalul din 1881,la a că- 
ruia fundare am luat și eii parte. Bată casul: 

Maria Nicolae, de ani 50, domiciliată în Bărbătescu vechi (Bu- 
cureşti), intră în spitalul Colţea în ziua de 16 Noembrie 1881. 

Ananineza.—Femeia ne spune, că sunt aprâpe 4 ani de când 
simți că sub piele, în regiunea supero internă a gambei, se afla 
o tumoră forte mică, abia cât un bob de linte, pe care o putea, 
cuprinde în tâtă întregimea .sa, cu degetele. — /a început, a- 
cestă tumoră nui producea mai nici o sensație, afară de mici 
dureri, şi acestea numai atunci când o pipăia sai o freca cu de- 
getele — Cu timpul însă, dânsa observă că. încetul cu încetul, 
mica tumoră începe a cresce în volum, când şi durerile nu în- 
tărziară a deveni mai simțitre. Acestă stare de lucruri durâză 
aprope un an; după acest interval însă, fenomenele crescând, în- 
cepu a îngriji pe femee și a o determina să ia precăuțiuni con- 
tra lor. Intradevăr, după al II-lea an de vechime al b6lei, tu- 
mora nu numai că crescu întrun mod destul de simţitor, dar şi 
durerile câştigară atât de mult în intensitatea lor, în cât bolna- 
va începu a nu le mai suferi: or-ce compresiune cât de mică, 
chiar atingerea hainelor, îi producea nisce dureri înspăimântă- 
tre, cari de multe ori mergâu până ai provoca leșinuri. 

Un lucru demn de observat şi de reţinut este declaraţiunea 
bolnavei că, ori de câte ori o upuca durerile, fie că acestea ve-
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n6ii spontaneu, sai: că se provocaii prin loviri, frecări cu -de- getele saii în urma aplicărei vre-unui medicament, fumora se mi- vea. în volum, devenea tare şi căpăta, oculdre albă cenușie, în care timp durerele deveniaii atroce. Trecând acestă crisă, totul 
intra în starea de mai nainte: tumora se mai micşora de volum, devenea ceva mai mâle şi lua aceiaşi colorațiune ca a tegu- mentelor. Acâstă succesinue de fenomene, le-am constatat în- su-mi, Ja patul bolnavei. Femeia, fiind sub dependința acestor dureri atât de mari, începe a se plânge prin vecini. Camara- dele sale, departe de a o consilia să intre în spital căci o înspăimântai ziczndu-i „să nu te duci că o săţi tae piciorul “ o îndemnară să facă uz de apă tare, la care pacienta nâstră consimți cu cea mai mare plăcere, Dar, după întrebuinţarea zadarnică a acestei ape întrun timp destul de îndelungat, v&- zând că nu folosesce nimic, ci din contra răul progresa din zi în zi, astfel că o adusese într'o adevărată desesperare şi des. gust de viaţă, renunţă la or ce încercare Și se decise a veni la spital. Nu mai descriii frica cu care a intrat în sala de consu- laţiuni, nici paldrea feţei și căutătura s&lbatecă cu care ne pri- vea; voi spune însă numai atât, pentru aşi face cine-va idee de temerea ce avea în sulletul S6u, că întrebând'o ce voesce, ea, ne respunse „vă rog D-le Doctor, să trăiţi, să numi tăiați pi- ciorul! “ Abia după multe Stăruinți blânde şi asigurări mari, am putut'o determina să ne arate răul de care suferea. Alt-fel era o femee demnă de compătimit. O deciserăm în sfârșit se intre 

în spital. 
Slurea presentă: La 11 Noembrie se examinză şi de D-nu D-r. Turnescu şi se constată : In regiunea supero-internă a gambei 

stângi o tumoră de mărimea, unei alune mari, tare, nefluctuentă, 
neulcerată și având aceiaşi colâre ca a tegumentelor. Acâstă tu-. 
moră e situată în derm, mobilă, ast-fel că se pote cuprinde intre. 
degete, forte durerâsă aşa, că cea mai mică atingere provoca pa- 
cientei durerile cele mai teribile, Intr'adev&r, în timpul pe când 
se examina, bumora devine mai mare de volum, se întărește, se albeșie, iar femeia începând a tremura de d ureră, scrâșnind din dinți, de o dată sare din pat, și se duce la gura, sobei ca să'și dogorescă piciorul. Toţi credeam că'i va veni un atac de epi lepsie. — Puțin trecu ȘI durerile se calmară. 
Reviind la pat, ne istorisi tâtă peri6da b6lei aşa precum am a.



24] 

  

rătat în anamnese, și se mira şi se ciudea femeia cum de nu a 
putut, prin mijlâcele de care a uzat, să facă să spargă acestă 
necurată umflătură. D-nu D-r. Turnescu ne pune să facem 
compresiuni d'asupra şi de desuptul tumori iar D-sa apasă pe 
tumoră şi întrebând pe femee dacă o dore, acesta răspunse că 
prea puţin. — Atunci D-nu D-r. Turnescu luând în consideraţie, 
anamnesa, starea presentă cu tote fenomenele descrise, apoi 
faptul că nu a găsit pe întrega suprafață a corpului nici o ci- 
catrice saii semn ce de ordinar lasă sifilisul, a esclus idea că aci 
ar putea fi un tubercul cutanat de natură sifilitică, mai cu de- 
osebire luând în vedere, că acâstă tumoră e solitară, ceia-ce se 
întâmplă forte rar, fiind de natură specifică; căci de ordinar, 
un tubercul sifilitic, este însoțit şi de alte tubercule satialte si- 
filide ; apoi faptul că de 4 ani de când datâză nu a supurat sai 
ulcerat, în sfirșit durerele cari în loc de a fi nocturne, sunt pe- 
riodice și vin prin adevărate atacuri, tote aceste consideraţiuni, 
zic, a făcut pe D-nu Dr. Turnescu să escludă idea că aci ar fi 
un tubercul sifilitic. Tot asemenea s'a esclus şi idea că ar fiun 
cancroid căci şi acesta nu durâză atât de mult fără să se ulce- 
reze și fără să compromită organismul. In consecinţă se stabilesce 
diagnostic «Newrom». — Operația sa amănat pentru a doua zi, 
prescriind-i-se ca paliativ, pargeoric, cataplasme laudanizate. La 
18 se face extirpaţia tumori fără a se cloroformiza bolnava. Cu 
un Disturiii, sait făcut două inciziuni semilunare privindu-se prin 
concavităţile lor şi în aria cărora se cuprindea, tumora în tâtă 
întregimea, sa. Se disecă apoi puţin tegumentele, se apucă tu- 
mora, cu 0 pensă, şi cu bisturiu se separă de țesutul celular în 
care se afla situată. Acestă tumoră nu s'a găsit nici traversată 
nici așezată pe vreun filet nervos. (Tubercul dureros ?). După 
aceia buzele rănei sai reunit prin 3 puncte de sutură, pe cari 
a 3-a zi am fost siliţi să le scotem de dre-ce reunirea nu sa, 
putut dobândi prin prima intenţie. — La, 30 Noembrie bolnava 
eși din spital complect vindecată Şi fără a mai suferi nici o du- 
rere, care alt-fel dispăruse chiar din ziua operației. 

Pat. chirurg. Dr. 1. Kiriac. 16
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CHESTIONAR 

B6lele țesutului celular sub-cutanat. Flegmon difus. Definiţie. Istoric. Etio- 
logia. Microbul. Cause predisposante. Sediul. Starea generală. Anatomia pa- 
tologică. Divisiunea lui Chassaignac în flegmon panicular, supra-aponevro- 
tic, profund şi total. Caractere. Alteraţiunea țesutului celular, aponevroselor, 
tendâinelor, muschilor etc. Simptome generale şi locale. Caractere. Diferite 
periâde, inflamatorie, de fortificaţie, de eliminare. 

Prognostic. Diagnosticul cu erisipel, limfangită etc. Tratamentul general 
şi local. 

Elefantiasis arab. Consideraţiuni. 
Diferite forme. Definiţie. Istoric. 
Etiologia, Filaria, Levis, Mecanismul producerei. Anatomia patologică. 

Simptome. Forma febrilă şi afebrilă. Caractere. Urină gras6să. Opiniuni di- 
verse. Relaţiunea elefantiasului nostras cu cel arabic. Etiologia. Diferite o- 
piniuni. Mersul. Diagnosticul. "Tratamentul chirurgical prin decorticare, le- 
garea arterei principale, secțiunea nervâsă. 

Filaria de Medina (Dracunculus) Caractere. Lesiuni. 
Despre psorospermose. Consideraţiuni. Istoric. 
Tubercul sub-cutanat dureros. Definiţie Caractere, sediul. Opiniuni asupra. 

durerei. Diferite observaţiuai precum şi a autorului. 

220 SEE acea



CAP. III. 

LEZIUNILE VASELOR LII FA TICE 

Ş 1. 

LEZIUNILE TRAUMATICGE 

CONSIDERAȚIUNI GENERALE. De şi Magendie a voit să atri- 
bue venelor rolul vaselor limfatice, totuşi aceste vase de la 
descoperirea lor şi până azi, au fost și sunt considerate ca vase 

"absorbante. 
Dinsele, născute din intimitatea țesuturilor, absorb materia- 

lurile găsite şi apoi le varsă în marele sistem venos, iar de aci 
în circulația generală, în modul următor: 

Vasele limfatice o dată formate, se &rup6ză în general în 
două sisteme, unul superficial sai cutanat, iar altul profund, în- 
soțind vasele şi nervi organelor. 

Tote limfaticele intestinelor—numite chilifere—precum şi acelea 
ale membrelor inferidre şi a întregei jumătăţi stângi a corpului, 
se reunesc printro umflătură — reservoriul lui Pecquet—intr'uu 
mare trunchiu numit canalul toracic ce se află în dreptul celei de a [l-a vertebră lombară. De aci înaintând în sus prin diafragm, 
urmeză aorta şi intră în cavitatea toracică. Ajuns în dreptul 
celei de a IV-a vertebră dorsală, se înclină la stânga, urmărește artera sub clavieră stângă, ajunge la partea inferidră a gâtului, 
încrucişeză muschiul scalen anterior şi se varsă în fine în vena 
sub-clavieră stângă cam în acelaș nivel cu venele jugulare. 

Restul celor-alte limfatice ale corpului adică: jumătatea dreptă
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a capului, a gâtului, a toracelui, și a membrului superior drept, 
se varsă în vena sub-clavieră drâptă prin intermediul marei 
vene limfatice, ce represintă porţiunea, cervicală a canalului toracic. 

Conţinutul vaselor limfatice vărsat în venele menționate, trece 
în cordul drept, de aci prin arterile pulmonare în plămâni, iar 
de acolo prin venele pulmonare intră în cordul stâng şi de aci 
în marea, circulațiune. 

Ast-fel fiind, lesne ne putem esplica : 
|. Posibilitatea strebaterei unui agent toxic saii a unui microb 

în întregul organism, o dată ce a intrat în sistemul limfatic. Şi 
pe acestă cale ne putem da sâma de gravitatea limfangitelor, ce 
pot provoca fenomene de piemie prin formarea de embolii lim- 
fatice. 

Origina vaselor limfatice este și azi desbătută. Insă după cer- 
cetările lui Sappey, Cornil, Ranvier şi a altor autori, reese că 
dinsele nasc din intimitatea ţesuturilor: a țesutului conjunctiv, 
a mucoselor și serâselor prin nişte dilatațiuni numite sinusuri 
saii lacune limfatice, şi în urmă își reiau forma obicinuită de 
canale precum arată figura 49 din Klein şi Variot... . 

> Aceasta ne esplică faptele clinice. o A Ă 30 aaa _ II. Că inflamaţia, or cărei serâse saii 
mucose, tot-d'auna pote fi însoţită de 
limfangite. Ast-fel avem peritonitele, 
pleuritele, metritele etc. unde limfan- 
gitele nu lipsesc mai nici o dată. 

III. Inflamaţiunea parțială sau în 
masă a țesutului celular conjunctiv 
formând flegmonul circumscris sau di- 
fus, iarăşi se însoțește de limfangite, 
grație originei acestor vase. Pe de 

    
K Fig. 49 | altă parte, cercetările lui Cornil ŞI tomate sau guri, arâtând aa a az SI III , origina vaselor limfatice in Babeş ai arătat că micro-organismele mijlocul unui ţesut. din spațiurile conjunctive, dupe ce aii 

determinat o dilataţie nevro-paralitică a capilarilor și o reacţie 
înflamatorie, acești microbi strebat apoi în spaţiurile limfatice, 
iar de aci în vase provocând limfangitele. Dar şi opinia inversă, 
susținută de Chevalet, că inflamaţia țesutului celulo-conjunctiv 
e tot-d'auna consecutivă unei limfangite, încă se pete explica, 
iarăşi în urma, acestei comunicaţiuni, prin care micro-organismele
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din limfatice pot strebate în lacunele conjunctive şi să producă 
consecutiv un flegmon. 

Deci faptele deja intrevăzute de Duncan şi Chassaignac în 
privința tendinței copleşitâre a flegmonului difus, astă-zi se explică 
forte clar, şi putem chiar stabili un Hegmon centripet (venit în 
urma unei limfangite) iar pe de alta o limfangită centrifugă 
(venită în urma unui flegmon). 

De aci limfangită flegmonssă, precum şi flegmon limfangitic 
Saii numit de cei vechi flegmon erisipelatos. 

IV. In fine, din origina şi comunicarea acestor vase cu ser6: 
sele, ne explicăm diferitele complicațiuni ce observăm în lim- 
fangite din partea pungelor serâse şi chiar a pericardului dupe 
cum vom vedea. 

Vasele limfatice, conțin în interiorul lor un lichid numit lina fă. EL 
e incolor, transparent, şi ale cărui corpuscule sunt cu totul identice 
cu leucocitele. Limifa imedial ce iese din vase se coagulezei. 

Vasele limfatice presintă 3 tunici ca și arterele şi venele, însă 
aci fibrele musculare sunt într'o fârte mare abon- 
dență ; dinsele de şi transversale și longitudinale, 
se incrucișeză însă în dreptul valvulelor în mod i- 
nextricabil, formând inele. 

In adever, limfaticele presintă în interiorul lor 
nişte valvule fârte pronunţate şi diferite de acelea 
ale venelor, prin aceia că posedă ondulaţiuni şi ne- 
regularități asemănătâre cu aranjarea jocului numit : 
a da în cărți, precum arată figura 50. 

Din presența limfei ce are principala proprietate 
de a se coagula imediat ce iese din vase; din 
faptul că limfaticele în mare: parte sunt formate 
din ţesut muscular, reiese: 

V. Că plăgile acestor vase de şi fârte frecuente, to- 
tuşi dinsele se cicatriseză spontanat şi fără a se 
complica de fistule, graţie contractilităţei păreţilor 
ŞI coagulărei limfei. 

Monro a văzut chiar canalul toracic, rănit expe- 

  

Fig. 50 
Vase limfatice Timental pe un porc, obliterându-se forte repede 
cu disposiția prin coagularea limfei. 
valvulelor. Disi ae . VI. Că în cas de fistulă limfatică — lucru ce se 
pote observa când vasul fiind înconjurat de aponevrose sait
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țesuturi cronici inflamate, nu se mai pote contracta, şi deci va 
r&mâne deschis, şi ca atare stabilindu-se o fistulă vom avea 
scurgere de limfă saii limtoragie — diagnosticul cel mai important 
de făcut este întro plagă penetrantă a articulației, dacă bine 
înțeles fistula limfatică ar fi situată pe o articulaţie. Ei bine, 
în asemenea, casuri, pe lângă aceia că or ce scurgere înceteză 
exercitând o presiune între plagă și extremitatea membrului, 
pe lângă că traectul fistulei limfatice e mai lung şi superficial, 
mai avem caracterul coagulabilităei limfei, ştiut fiind, că si- 
novia, de și mai grosă și viscosă, nu se coagaleziă însă nici, 
0 dală și nici, constatăm presenţa de leucocite. 

VII. Din presenţa valvulelor Şi a dilatațiunelor sau amputelor 
ce se află d'asupra lor, ne explicăm multiplicitatea, şi forma în 
mătanii a abceselor, în casuri de limfangită supurată. Vom re- 
veni. 

Din cele descrise, este de prisos a mai insista asupra, plăsilor 
piin instrument tăetor a vaselor limfatice, căci acestea după cum 
am v&dut, se cicatrizeză forte repede in urma coagulărei limfei 
ȘI a contractilităţei păreților săi, 

Cu tâte acestea, sunt unele plăgi cari sunt urmate de o scur- 
gere continuă de limfă, de limforagie: ast-fel împrejurul unor 
articulații, la îndoitura cotului, la fața internă a c6psei, pe gâ- 
tul piciorului, în dreptul maleolelor interne și esterne, la gât 
etc., se observă fistule limfatice. 

In urma, venesecţiilor brațului, Van-Swieten şi Mitchel din Stras- 
burg aii observat acest fenomen, unde limfa curgea picătură cu 
picătură, 

Monro a observat acelaşi lucru cu ocasia unei extirpări de 
tumoră a brațului, În fine se cit&ză un caz clasic al unui doctor 
Hewson pe care îl luăm din Enciclopedia internaţională: 

„Unui măcelar cădendu-i cuțitul din mână, "și-a secţionat câte-va, 
din marile vase limfatice din lungul tibiei. Din acestă, plasă, se scurse o cantitate considerabilă de limfă ce se coagula, în con- 
tact cu vesmintele, formând un fel de fungositate albă, ce se putea ridica cu o spatulă.“ 

Cât privesce secțiunea și ruperea canalului toracic, casurile 
Sunt mai rari, mai ales în traectul toraco-abdominal; la gât însă sa putut deschide câte-odată în urma extirpărei cancerului din regiunea supra-claviculară. 
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In ori ce caz, aceste incidente operatorii saii accidente trau- 
matice nu presintă o gravitate mare, de re ce prin compresiuni 
sub plagă, saii prin tamponare directă, or aplicațiune locală de 
diferite caustice, saii la rigâre simpla, compresiune digitală, reu- 
șesc de a închide vasul şi a opri limforagia. 

Cât privesce ruptura, vaselor limfatice, acâsta iarăşi nu pre- 
sintă mare gravitate; este însă capabilă de a produce sub te- 
gumente nisce pungi serâse studiate forte bine de Morel-Laval- 
I6e, lucru asupra căruia am insistat în volumul I.



Si. 

LEZIUNI INFLAMATORII 

LIMFANGITE (Bouilland) 
Angio-leucite. (Velpeau) se numesc incă Limfite şi Limfatite). 7 p 

Prin Angio-leucite se înțelege inflamaţia vaselor limfatice. 
Studiul clinic al limtangitelor se datoreşte şcâlei franceze şi în special lui Velpeau, Breschet, Cruveilhier, cari ai lăsat o des- criere cu totul magistrală. Trebue însă a recunoște că în Anglia, sa dat semnalul studiului anatomic al vaselor limfatice de Hew- son, Cruikshank ete., precum și de [Hunter cu ocasia întreprin- derei de a distruge teoria umoristă pentru a o înlocui cu cea solidistă. Astăzi bacteriologia şi istologia aii adus servicii forte însemnate, prin arătarea originei acestor vase, precum Și rolul microbilor când strebat în ele. 
GAUSE. Pentru producerea limfangitei, se cere neapărat stră- baterea unui agent iritant sau septic în interiorul unui vas lim- fatic. Pentru realisarea acestui lucru însă, se cere o soluţie de continuitate, sai mai bine zis deschiderea vasului, 
Casurile de limfangite fără soluție de continuitate, ce se observă în urma contusiunilor, artritelor purulente, aparițiunea, bruscă a unui edem, precum Și disparițiunea sea subită, sunt astăzi greu de înțeles, şi să atribue iarăși unor soluţiuni de continui- tate, însă cu totul mici și neapreciabile, numite de Verneuil mi- - cro-lraumalisme. Tot prin acest mecanism de micro-traumă ne esplicăm Limfangitele tardive, bine studiate de Jouet, cari a- par forte târzii în urma traumatismelor saii chiar a cicatrisărei 

unei plăgi. 
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Deci, astăzi nu se admite de cât limfangite în urma unei so- 
luţiuni de continuitate, fie densa mică saii mare. Ast-fel, o simplă 
înțepătură, o sgârietură, ruperea unor vesicule prurigin6se de- 
terminate de o eczemă saii scabies, neoplasmele ulcerate, dar 
mai ales înțepăturile anatomice la Gmenii de profesie, sai a u- 
nei simple autopsii, se însoțesc în mod inevitabil de limfangită, 
grație soluțiunei de continuitate a păreţilor, şi străbaterea în în- 
teriorul vasului a agentului iritant, dând fie-care diferite forme 
de limfangită. 

In: ceia ce privesce natura agentului, în majoritatea, casurilor, 
după cercetările lui Rosenbach, acesta ar fi Stafilococul aureus 
şi Streptococus piogenes. 

Cornil şi Babeș au găsit în limfangite tote speciile de microbi 
comuni în ori ce supurație. 

Clado şi Verneuil au găsit microbul erisipelului — Shrepto- 
cocus erisipelatus, iar Koch pe acela al tuberculosei, 

De aci resultă că în linifangite nu avem un microb special şi 
deci su există o lim fangită ci linifaiigite, proprii fie-cărui mi- 
crob și stărei diatesice a individului. 

Modul cum lucreză aceşti agenţi este următorul: 
1) Se produce o tumefacție în celulele epiteliale ce căptușesc 

membrana internă a vasului; endptelium se umflă, se deslipesce 
pe alocuri, apoi pe o întindere mare a tunicei interne. 

Păretele se îngr6şă şi se umple cu o masă de celule rotunde, 
cari mai târzii vor deveni puroiu. 

Dar fenomenul cel mai principal ar&tat de Virchow este coa- 
gularea limfei. Acest trombus saii dop fibrino-globular, se pote 
întinde aşa de departe, în cât Weber la putut urmări până în 
reservoriul lui Pecquet, întrun cas de autopsie de febră puer- 
perală. 

Acest fenomen de coagulare a limfei când nu este prea în: 
tins, formâză de sigur o barieră în străbaterea mai departe a 
agenţilor septici, şi constitue ast-fel un beneficii pentru bolnavi; 
căci dacă dânsul nu se produce, infecțiunea se pâte propaga cu 
cea mai mare: uşurinţă. 

Dar acest fenomen a fost deja întrevăzut de Bouisson, care 
stabilesce că, dacă un aflux sanguin de natură flegmatică se pro- 
duce întrun organ, limfa conținută în vasele ce plecă de la acest 
organ, și schimbă composițiunea. încărcându-se de-o materie co-
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lorată roșie şi de o mai mare cantitate de fibrină. Limfa ast-fel mărită, trece cu dificultate în ganglioni pe cari îi umflă, astupând în acelaș timp şi calibrul vaselor. 
Până aci inflamaţiunea efectuându-se în tunica internă, se nu- mesce Fndo-linfangită, însoțită saii nu de abcese intra-tubulave. Procesul inflamator însă trece de păreți vaselor limfatice, pentru a copleșşi țesuturile din prejur, constituind ast-fel o peri- limfangită, aci, dacă procesul inflamator este prea intens, ţe- sutul conjunctiv şi celulo-grăsos se pot desagrega, revin în stare embrionară, şi ast-fel se transformă în puroiit. Acesta co- lectându-se dă nascere unor abcese Pâra sau extra-tubulare. La rândul lor, aceste abcese pot perfora pereți vasului, să se verse în interiorul săi şi să devie ast-fel intra-tubula re. 

De aci resultă că, în casul numai de simplă endolimfangită, vasul va fi cel mult mărit de volum, dar fără conexiune cu păr- țile vecine, pe câtă vreme, adăogându-se şi peri-limfangita, dinsul va fi mai mare, mai tare şi mai aderent putându-se simți sub degete sub formă de cordâne. 
Aceste leziuni sunt proprii mai mult limfangitelor tronculare, de altfel singurile importante ; căci în ceia ce privesce limfan- gitele _reticulare, leziunea, se mărgineșce numai în desquamarea. saii distrugerea epiteliulai după fața internă a vasului. 
SIMPTOME. Limtangitele au fost divisate de Le Dentu în: reti- culare, tronculare şi radiculare, | 
Cele radiculare, intereseză chiar rădăcinile limfatecilor; dar acestea avend origina în intensitatea țesuturilor, inflamaţia, lor se confundă cu inflamaţiunea acestor țesuturi, şi deci scapă ob- servațiunei chirurgului, mai ales când sediul lui se află în viscere ; deci vom studia numai primele două forme. 
Vechea diviziune de limfangite acute şi cronice e părăsită, de ore ce limfangita, cronică nu mai formeză o bâlă a parte, ci e un simptom al unei diateze a individului, fie tulerculâsă, sifilitică, cancerâsă etc. 
Deci, tot ce vom descri va, fi cu privire la starea acută, | In limfangită trei sunt semnele patognomonice : roșăța, ingor- javea saă prinderea, ganglionilor și febra. 
Roşiaţa o vom studia de o dată cu limfangita reticulară şi tron- culară. 
1) LIMFANGITA RETICULARA. Aci roș6ța une-ori este în con-
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tinuitate cu plaga, iar altă dată începe la o distanță de 1 sait 
2 €. m. Invasiunea se anunță pe lângă altele printro iritabilitate 
specială a buzelor plăgei, ce le fac să devie fârte sensibile Ia. 
cea mai uşoră atingere, fenomen cunoscut sub numele de ipe- 
restesia plăgilor. 

Aceste pete sunt continue, largi, dar cu mărginile dințate iar 
nu oprite brusc ca în erisipel. Ele de şi separate, tot-V'auna însă 
sunt reunite prin câte-va linii sau arborisaţiuni, datorite limtan- 
gitei tronculare. 

Col6rea este roşie deschisă, iar une-ori cenuşie închisă şi ve- 
nosă, când în general ne anunță supuraţia saii gangrena. 

Mai tot-d'auna, în limfangita reticulară avem un edem, ce câte 
o dată ia proporțiuni mari, precum îl observăm pe dosul mâi- 
nelor, pici6relor, buzelor, pleopelor şi în special pe penis, unde 
se determină fimose şi parafimose din cele mai inspăimântătore, 
transformând întregul organ întro grosime colosală. 

Un fapt constatat încă de Chassaignac, este că nici odată în 
limfangite nu avem flictene, lucru ce nu se vede de cât în e- 
risipel. Cu tâte că Roux spune a fi văzut limfangite cu flictene, 
casurile însă sunt forte rari; şi când există, se pâte lua ca pre- 
ludiul unei terminațiuni prin gangrenă. 

Aceste pete limfangitice sunt forte durerse la presiune, şi 
bolnavii manifestă o sensațiune analogă cu o arsură de gradul 
întâti. 

Se întâmplă că petele limfangitice în loc de a fi separate ȘI 
unite prin linii sait arborisaţiuni, să constitue o placă unică, 
roşie și în totul analogă cu o erupţiune scarlatin6să. 

După observaţiunile lui Chassaignac şi Guerin, o asemenea 
erupțiune a percurs în două casuri întrega suprafață, a corpului, 
întrun spaţii de 2 luni. Acest lucru se observă mai ales în 
limfangitele forte superficiale, când se însoțesc şi de o desqua- 
mațiune, ce sar impune drept aceia a unei scarlatine saii eri- 
sipel. Se deosibesce însă de ele, că desquamâţiunea în limfan- 
gită este forte subțire şi plâcă de la centru către periferie, pe 
câtă vreme în erisipel şi mai ales în scarlatină, dinsa se face 
în plăci largi şi grâse şi începând de la periferie către centru. 
„2. LIMFANGITA TRONCULARA sai TRAJECTIVA ni se presintă sub 
formă de linii, bande saii fâşii, cari plecate de la plagă, merg
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spre rădăcina membrului, sai întrun anumit loc, unde se con- 
stată presenţa unui ganglion. 

Acestă roș6ță desemneză une-ori în mod aşa de clar vasul 
limfatic, precum nu-l pâte obține cea mai fină injecţiune artis- 
tică, şi constitue câte o dată o adevărată plăcere vederea a- 
cestui lucru, ce e cu atât mai manifest cu cât persâna atinsă 
este mai limiatică și deci cu pielea mai fină. 

Dacă la acestă limlangită se adaugă și o perilimfangită, a- 
tunci vasele formâză cordâne, cari cu timpul pot deveni re- 
tractile, aşa în cât să jeneze unele mișcări a regiunei. Ast-fel 
Chassaignac Şi cu Richet aii fost nevoiţi întrun cas să secţioneze 
aceste cordone limfatice şi retractile din regiunea gâtului. 
(Lejars). 

Acesta constitue limfangita tronculară, trajectorie sau us- 
cendentă. 

Unii mai admit o limfangită retrogradă, care fie zis în pa- 
rentesă nu ne-o putem esplica, fiind dat că agentul iritant 
ar trebui să percurgă un drum cu totul opus cursului normal 
al limfei. 

Cu tâte acestea, Roux şi Gudrin dai două observaţiuni re- 
produse de Lejars: intrunul este vorba de o serie de fistule 
limfatice aşedate pe marginea internă a brațului. Pe fistula, cea 
mai inferidră cu scop de a se culege limfa, sa aplicat o mică 
cupulă de sticlă, ce s'a fixat pe loc, dar a cărui margine a de- 
terminat o mică ulceraţie. Scurgorea sa oprit în tâte cele-l-alte 
fistule, dar după câte-va zile, s'a desvoltat pe cot şi antebraţ o 
Jimfangită retrogradă, care se r&spândi pe mână, determinând 
şi un edem forte pronunţat. 

In casul lui Roux, este vorba de o placă limfangitică ce în- 
cepea de la maleola internă ridicându-se până la rădăcina mem- 
brului, iar de acolo retrogradând a copleșit faţa esternă a mem- 
brului mergend până la picior şi degete. 

Noi credem că în aceste casuri, este vorba de o limfangită 
concomitentă, plecată dintro plagă nebăgată în semă, iar nici 
de cum de retrogradarea inflamatorie, pe care încă o dată nu 
o admitem, chiar dacă am presupune străbaterea, agentului prin 
vre-o ramură anastomotică limfatică. - 

2) Ingurgilarea : ganglionară. Caracteristica limtangitei este 
de a avea r&sunet asupra ganglionilor.
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Acestă prindere ganglionară se face în genzral după una sait 
două dile; alte dăți însă extensiunea se face în mod aşa de 
brusc în cât or ce încubaţiune este înlăturată. Lucrul acesta se 
observă mai cu s6mă în limfangitele septice. Ast-fel sunt ca- 
surile lui Hunter, Broca şi Weber unde în urma unei înţepături 
la autopsie, în câte-va minute sa produs atât limfangita cât ȘI 
prinderea ganglionilor axilari. 

In general prinderea ganglionului se mărginesce la o simplă. 
împăstare durerâsă a zonei ce-l înconjoră; am avea deci o pe- 
riadenită. Alte dăţi avem o supurațiune francă, o adeverată 
adenită supurată, De ordinar, primul ganglion sau lanţ ganglio- 
nar este atins de extensiunea, inflamatorie. Se întâmplă însă că 
o parte din agentul iritant scapă din acest ganglion şi merge a 
copleşi un altul aşezat mai sus. In adevăr în limfangitele mem- 
brului superior putem avea deodată adenită axilară ȘI supra- 
claviculară. Alte dăți, primul ganglion rămâne neatins, pe când 
cel care-i urmeză supurâză ; exemplu: ganglionul epitrocleen să- 
nătos iar cel axilar inflamat etc. etc. 

3) febra se ridică brusc la 38—39 și 400, precedată de un 
frison şi urmată de un stadii de căldură și sudâre. Ca feno- 
mene generale avem : cefalalgie, inapetenţă, prostraţie, une-ori 
delir și adenanie, după diatesa individului. 

In or-ce cas, temperatura nu are caracterele precum nici mer- 
sul ce ni-l oferă în erisipel. (Vezi primul volum). 

Ar trehui să descriem şi limfangita profundă, studiată mai 
ales de Dolbeau şi Chevalet, dar simtomatologia sea este une- 
ori confundată cu aceia a flegmonului difus. Singurul lucru ce 
ne-ar veni în ajutor, ar fi prinderea ganglionilor precum şi apa- 
rițiunea după un scurt timp a unei limfangite superliciale, cons- 
tituind ceia-ce Follin numesce limfangită dublă. Pe lângă acesta, 
fenomenele sale de Și vagi, ne presintă însă o durere vie pe 
traectul trunchiurilor limfatice subaponevrotice, o iîmpăstare pro- 
fundă și un lanț de nuclei înduraţi, unde presiunea determină 
dureri mai mult saii mui puţin vii. Să nu uităm că în asemenea, 
cas există mai tot-dauna un edem al membrului. 

Acestă limfangită adese ori are tendința la supuraţiuni pro- 
fuse, constituind ceia ce Chassaignac a numit fifosul mem- 
brelor, şi unde întrun cas, Roux a fost silit să practice desar-
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ticulațiunea c6psei pentru o asemenea limfangită a membrului in- 
ferior. 

Mersul. În general după 5 sait 6 zile fenomenele dispar, iar ro- 
şeța locală se termină prin diliteşcență nelăsând nici un semn în 
urma sa. La varicoşi însă, pe membrele inferidre, saii când îin- 
flumaţiunea a fost intensă, rămâne câte o pată echimotică ce nu 
dispare de cât forte târziii- Acâsta ar proveni probabil din 
străbaterea în limfatice a globulelor roşii ale sângelui, confir- 
mându-se opiniunea unora, că vasele limfatice ai comunicaţiuni 
cu vasele capilare (2). 

Alte dăți resoluțiunea nu este complectă, rămâind unele semne 
ȘI dând nascere la dese recidive. Acesta constitue limfangita 
reticulară oscilantă a lui Chassaignac, ce se observă mai ales 
pe mâini și la individi cu natură scrofulâsă sait cu anumite pro- 
fesiuni. 

In fine, une-ori deşi fenomenele generale ca și prinderea gan- 
glionilor aii dispărut, roşeața însă persistă, însoțindu-se de in- 
durațiunea părților moi. Ac6stă se observă în limfangita nodâsă, 
care se crede a fi de natură palustră şi unde observăm mai 
tot-dauna şi un edem persistent. 

DIFERITE FORME DE LIMFANGITE 

Ceia-ce am studiat până acum, constitue limfangitele comune 
sait ordinare; sunt însă unele limfangite cari prin natura agen- 
tului și a simtomatologiei, constitue tipuri deosebite. Ast-fel avem : 

|). Limfangită supurată. Se observă mai ales pe indivizii 
slabi, cachectici şi în miserie fisiologică. 

Dinsa începe prin aparițiune de flictene și formaţiune de ab- 
-cese mici și multiple întindându-se pe traectul vasului. 

Aceste abcese une-ori sunt difuse, sub aponevrosă, dar mai 
des se colecteză la superficie. Sediul lor este, după cum am arătat 
la inceput, în dreptul fie-cărei valvule, și sunt caracterisate prin 
formă boselată, noniliformă, ampulară. Conţinutul lor este mult 
mai mare în raport cu volumul, aşa că din abcese forte mici, 
scotem cantităţi mari de puroii, fără a Îl însoţite de coagul 
“sanguin ca în abcesele varicose. 

Păreții lor sunt forte subţiri, iar cavitatea fără bride saii tra-
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becule, ast-fel în cât odată deschise se turtese Şi se cicatriseză 
forte repede. Numărul lor une-ori este considerabil: Chassaignac 
şi Roux aii deschis până la 32 de abcese limfangitice. 

Noi am avut ocasiune a deschide peste 30 de abcese situate 
pe gamba stângă varicâsă şi complicată de limfangite multiple 
pe un D-n. farmacist numit Albescu, și al cărui desemn îl repre- 
sentăm în figură. . 5] 

Dacă aceste abcese relativ sunt be- 
nigne, atât prin faptul că une-ori se 
resorb, iar odată deschise se cicatri- 
seză, trebue însă să scim că ele pot 
fi puntul de plecare de inflamaţiuni 
difuse perilimfangitice, saii a țesutului 
celular, dând ast-fel loc la angio-leu- 
cită legmon6să difusă. De aceia în 
deschiderea lor trebue să ne încon- 
jurăm de cele mai mari precauțiuni 
antiseptice. 

O a doua formă de limfangită su- 
purată este când, câte trele teritorii 
limfatice, adică reticulară, tronculară 
şi ganglionară întră în supuraţie- A- 
câstă constitue ceia ce Chassaignac a, 
numit Livfangită totală. 

II) LIMFANGITA SEPTIGĂ. De şi în 
principii or-ce limfangită este septică, 
totuși s'a dat acest nume la aceia care 
provine din înțepături anatomice, şi 

Fig. 5. care stă în raport atât cu cantitatea 
loa) limiatice multiple — şi calitatea virusului cât şi cu starea 

= diatesică a individului, 
In acâstă formă se deosebesc trei tipuri: 
a) Tip fulgerător, unde leziunea, locală de și mică, fenomenele 

generale însă sunt înspăimântătâre: bolnavul este coprins de o 
febră intensă, de delir, o adinamie profundă și o comă ce pâte 
aduce mortea în cel mai scurt timp posibil. 

b) ip cu supuraţie extrem repede. Aci aceleaşi fenomene 
generale, insoțindu-se însă chiar de a doua zi de supurațiuni 
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fie locale, sau la distanţe. Are un resunet în diferitele serâse 
şi în special în pleură; mârtea însă nu este inevitabilă. 

c) Tip cu formă de supuraţie lentă, sai septico-piemică. Se 
stabilesce încetul cu incetul, bolnavul este coprins de fris6ne şi 
abcese metastatice caracteristice piemiei. 

IV) LIMFANGITA GANGRENOASA. Forma acâsta a fost fârte 
bine studiată de către Jalaguier, şi stă în strânsă legătură cu 
stările diatesice ale individului şi în special cu alcoolismul. (Vedi 
vol. 1, lecțiune clinică asupra gangrenei la alcoolici). 

Densa este caracterisată, pe lângă o stare generală gravă, prin 
aparițiune de flictene, ce apar după un fârte scurt timp, anume 
de la a 2-a la a 3-a zi, şi care anunţă un sfacel eminent. 

Aceste flictene pline cu un exudat lichid, quăsi concret, se 
sparg, lăsând dermul denudat; altele apar în jurul celei dintâii, 
formând ca o corbnă, cari pline de un lichid roşcat, sanguinolent 

sait de piftie fibrin6să, se rup la rândul lor, pentru a lăsa în loc 
aceiaşi ulceraţiune lividă, ce se întinde atât la suprafață cât şi 

în adâncime. Dânsele pot compromite întregul membru, lăsând 
în locul lor nisce escare, mai adesea uscate, iar alte dăţi umede, 
şi umplute de o coldre brună închisă de fie mârtă, negră, iar 

une-ori de un alb cu totul curat saiă pistruiii, formând gangrena 
albă a lui Quesnay. Caracteristica acestei limfangite gangres6se 
este că, distrugerea, țesutului remâne superficială ; şi ca probă 
avem că plimbănd un ac peste aceste escare, anestesia, este 
complectă, dar dacă il introducem la o mică adâncime, durerea 

este forte manifestă. In gennral limfangita gangrenâsă nu trece 
dincolo de aponevrosă, afară de casuri cu totul escepționale și 

când se insoţesce de limiangita profundă, provocată de o aceiași 
virulență septică şi pe un acelaşi individ cachectisat. 

V) LIMFANGITELE VENERICE. Forte adesea acestă formă se 

observă în şancările moi ca şi în urma ori-cărei iritaţiuni, ne- 
curăţenie saii cauterisațiuni răi făcute. 

Când inflamațiunea este intensă, apare un edem forte mare 

precum am arătat deja. 

După unii ar exista şi o limfangită blenoragică, datorită go- 
nococului lui Neisser, cu tote că examenele bacteorologice nu 
Vai găsit. 

Caracteristica acestor limfangite este că mai adesea nu are
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forma difusă reticulară ci mai mult forma mamelonată, prov&- 
duţă cu flictene şi vesicule. 

VL. Limfangitu specifică (sifilitică, tuberculosă şi cancerâsă). 
Acestă limfangită ca şi cea tuberculosă și cancerâsă nu merită 
adeveratul nume inflamatorii, caci agentul specific nu determină 
în vase reacțiuni inflamatorii, ci se stabileşte deadreptul în gan- 
glioni; așa că în asemenea casuri, limfaticile ar servi pur şi 
simplu ca o cale de transport a unor anumite viruse, fără ca 
dinsele să se resimță intru ceva. Se pare in adevăr că nisce 
asemenea, agenți, dacă prin 6re-care circumstanţe se opresc în 
dilataţiunile ampulare ce există în nivelul valvulelor limfatice, 
acolo se stabilesc în mod insiduos, unde pot pulula fără însă a 
produce vre-o reacțiune inflamatorie ; partea insă cea mai mare 
a acestui agent, are tendința iresistibilă de a se stabili în gan- 
glioni. 

De aceia constatăm următorul fapt: că in şancărul îndurat, 
în tuberculosă și în cancer, observăm o crescere şi induraţiune 
forte mare în ganglioni, pe câtă vreme nu constatăm nici o 
urmă de limfangită francă ; sai și când există, este sub forma 
bastardii, caracterisată prin noduli mai mult sati mai puțin mart 
şi apropiați, dar fără cea mai mică urmă de reacțiune inflama.- 
torie. 

Caracteristica limfangitei sifilitice numită incă şi leucopatie, 
constă în presența de mici noduli, plecaţi de la șancărul primitiv sai 
de la o manifestaţiune secundară or terțiară. Dar nodulii de şi 
numeroşi sunt insă liberi de or-ce aderrenţe, astfel că aceste 
cordâne limfatice, alunecă cu cea mai mare ușurință sub deget, 
şi nici odată n'aii tendința de a supura, ci din contră, r&mân. 
staționari sait se resorb în urma unui tratament apropriat. 

Limfangita tuberculâsă este caracterisată prin aceiaşi formă, 
nodulară, însoțită insă de o inflamaţiune rece cireumvecină, ceia, 
ce face că cordonul limfatic nu este liber ca in cel sifilitic, ci 
mai mult sai mai puțin aderent de părţile vecine. Afară de a- 
cesta, are tendința a supura, dând nașcere la abcese reci tu- 
bercul6se superficiale, saii in țesutul celular, a căror natură este 
astăzi în afară de ori-ce discuțiune, găsindu-se în ele baceilul 
lui Koch. 

Observaţiunile lui Verneuil, Deprăs şi Le Dentu sunt forte con- 
firmative. 

Pat. Chirurg. Dr. L. Kiriac li
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Aci ca şi in canalul deferent, aceste noduie saii abcese sunt 

separate de niște tuburi netede dar rigide, dând sensaţiunea 
unei tige de pipă ruptă, sai acoperită de o pânză. 

Dai aci o figură de abcese limfatice tubercul6se, luată din 
museul de la Spit. St. Louis şi reprodusă în Duplay şi Reclus. 

fig. 52. 

Fig. 52. 

Tuberculosă curana- 
ta, limiangită. 

  

Limfangita cancerâsă are ace:eaşi carac- 

tere ca şi cea tuberculosă, neliind adică 

insoţită de fenomene inflamatorii, ci ser- 

vind numai de transport elementului neo- 

plasic, ce are mai mult tendinţa a se sta- 
bili in ganglioni. Particularitatea acestei 

forme este deci că, nodulii ce se lormeză, 

pot fi punctul de plecare al desvoltărei unui 

neoplasm analog cu cel primitiv, consti- 

tuind ast-fel o probă evidentă de posibili- 

tatea grefărei tumorilor maligne (Vezi Cap. 

tumori). 
COMPLICAȚIUNI. In afară de abcese, gan- 

erene, flegmone etc. avem complicațiuni 

mai importante din partea seroselor. 

Am arătat la inceput modul și posibili- 
tatea acestor lucruri dându-se origina lim- 

faticilor. 
Clinica în persona lui Velpeau, Chassaig- 

nac, Verneuil, Nicaise, a confirmat acest 

fapt. Genuchiul, articulațiunea piciorului, 
bursele pre-rotuliene, olecraniene etc. sunt 

sediul de idartrose şi chiar de artrite pu- 

rulente în urma limfangitelor. S'a observat 

chiar fenomene poliarticulare în urma a- 

cestei afecțiuni; şi daca in forma benignă, 
totul se reduce la uă simplă versare de 

serositate articulară, ce se pote resorhi, 

sunt insă casuri unde putem observa ar- 

trite purulente, însoțindu-se de o gravitate 
escepţională, putând compromite, dacă nu viaţa cel puţin mem- 

brul afectat. Mai mult încă, sa constatat r&sunetul limfangitei 

chiar asupra pericardului, determinând endocardite



  

In fine Barette în tesa sa de agregațiune, descrie albuminuria 
şi ematuria de origină limfangitică, fenomene, cari după Bou- 
chard, se esplică prin aceia că limfangita fiind o bolă infecți6să, 
escrețiunea agentului trecând prin rinichi, organ emonctoriii, 
determină o nefrită congestivă — (Lejars), sai pentru a fi mai 
corecţi o nefrită infecți6să (Bouchard). 
PROGNOSTICUL. Limfangita simplă și pe un individ sănătos, 

în general are o terminaţiune favorabilă. Prognosticul însă este 
în strânsă legătură cu starea individului, cu natura rănirei Şi a 
agentului introdus în vase; tâte formele de supuraţie, de infla- 
mațiuni difuse, de gangrene, de abcese etc. depind de causele 
sus citate. Trebue încă să avem în vedere aglomeraţiunile în 
spitale, casărmi, precum şi mediul ambiant, când bâla pâte să 
ia chiar un caracter epidemic, fapt deja signalat de Roux şi 
Chassaignac. _ 

DIAGNOSTICUL. In general nu e greii, luându-se în vedere cele 
trei semne patognomonice deja arătate la simtomatologie, pre- 
cum și fenomenele ce însoțesc acestă b6lă. 

Nu vom uita că or care ar fi forma limfangitei şi aspectul 
insidios sul care ni se pâte presenta, mai tot-d'auina explorând, 
vom constata prinderea ganglionilor, unde printr'o ușâră palpa- 
ție vom determina o sensaţiune durerosă, ținând la o inflamație 
periadenitică sai de adenită fiancă. 

Trebue însă să recunâscem, că forte adesea ori deosebirea 
între acâstă afecţiune şi erisipel de multe ori este imposibilă, 
cu atât mai mult, cu cât însuși anatomia patologică a acestor două 
afecțiuni este fârte precară în datele sale, lucru ce deja am a- 
rătat în primul meii volum. 

Dar nu e mai puţin adevărat că, prin caracterele plăcilor, a 
desquamațiunei, a edemului, precum și a antecedentelor bolna- 
vului, ne vom putea ajuta forte mult. 

Pe lângă acesta, trebue să scim că dacă confusiune pote să 
se facă între limfangita reticulară şi erisipel, dânsa nu pote a- 
vea loc când va fi vorba de limfangita tronculară sai trajecto- 
rie, căci aci caracterele sunt cu desăvârşire deosebite. 

De alt-fel chiar confusiune de am avea, acâsta nu ar vătăma 
întru nimic interesele bolnavului, fiind ştiut că tratamentul este 
aprope același în ambele afecţiuni, iar terminaţiunea favorabilă 
saii fatală, nu depinde de bâlă însăşi cât de bolnav.
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In ceia ce privesce deosebirea între o limfangită tronculară şi 
febită, aci în casuri simple este forte uşor de făcut, reamintin- 

du-ne aforismul forte spiritual și logic stabilit de Velpeau „Lim- 
fangila se vede, nu se simte; flebita se simte, nu se vede.“ 

Ac6sta în majoritatea casurilor este fârte adevărat, dar noi 

vom adăoga că în casuri de limfangite in cordâne, complicate 

deci cu perilimtangite, ambele aceste afecţiuni se văd şi se simt. 

Singurul lucru deci, este tot explorarea ganglionilor, iar în cas 

de supuraţie, caracterele abcesului și mai cu deosebire a conţi- 
nutului săi, care în flebită posedând coaguli sanguini, iar în angio- 
leucită fiind o lipsă absolută, ne vor lumina diagnosticul. 

Limfangita gangrenbsă, septică şi specifică se va recunâsce 
după antecedente şi presența diferitelor neoplasme. 

TRATAMENT. In prima linie, mijlâce profilactice, mai ales cu 
privire la disecțiuni şi autopsii—primele trebuind injectate cu li- 
cuide antiseptice, iar secundele făcute cu mânuşi de cauciuc. 

In or-ce cas, la cea mai mică înțepătură, vom întrebuința cele 

mai energice măsuri adresate direct asupra plăgei, precum: băi 

cu sublimat, cauterisări cu acid fenic 10%, sait chiar cu ferul 
roșu; iar când b6la odată s'a declarat, vom face us de băi an- 

tiseptice locale sai generale, și in special pansament umed cu 
sublimat pe care deja “l-am descris. 

Acesta este pansamentul ce tot-d'auna "l-am urmat contra lim 
fangitelor şi a or cărei inflamaţiuni. 

Forte adesea am întrebuințat aplicaţiune de puncte de foc 
escesiv de multiple, după o metodă proprie a subsemnatului şi 
care tot-dauna 'mi-a dat resultatele cele mai satisfăcătâre. (A se 
vedea vol. ]). 

Pe lângă acestea, nu trebue să neglijăm tratamentul intern, 
constând în prima linie în administrare de chinină, şi diferite 
medicamente fortifiante, adresându-se unor anumite diatese ale 
bolnavului.



Ş III. 

LEZIUNI ORGANICE 

LIMFANGIECTASIE SAU VARICE LIMFATICE 

Ectasia limfatică a, fost deja menţionată încă din 1670. Dar 
tocmai în 1818, studiul varicelor limfatice a început a se face 
în pers6na lui Meckel, Breschet Și alții, iar acum în urmă Trelat, 
Bousquet, Verneuil şi în special Th. Anger, sai ocupat mai de 
aprope de acâstă chestiune. 

ETIOLOGIE. Câte o dată sunt congenitale, se observă însă în 
copilărie şi până la etatea de 25 ani, afară, de escepţii, când le 
putem întâlni şi la 50 ani. 

Regiunile bogate în limfatice sunt maj predispuse, ast-fel 
avem: serotul, penisul, fața superidră și internă a câpselor, bu- 
zele mari la femei etc. Când h6la se desvoltă pe limbă constitue macroglosia ; pe buze — macrochilia, iar pe părțile laterale a gâtului — hydroma. Bâlă specială a țărilor calde din Africa, 
America, Australia, pentru care sa și stabilit un tip exotic sai limfangiectasia, țărilor calde. 

Când apare pe indivizi fără să f făcut călătorie prin sus nu- mitele locuri, se numește tipul -indigen sai limfangiectasia cli- 
melor nâstre. 

Causa intimă a acestei bâle încă nu se cundșşte, afară de tipul exotic, în care Lewis şi Lancereaux aii constatat mai tot-bauna presența vermelui nematod numit filaria, care dupe cum ştim e promotoriul elefantiasului arab. 
Unii autori bazaţi pe observaţiuni clinice, atribue limfangiec-
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tasia la diferite obstacole în circulaţia limfei. Ast-fel e casul lui 
Patterson în care un copil fiind atins de varice limfatice con- 

genitale la un membru, s'a găsit o bandeletă fârte condensată. 

de țesutul celular în ligamentul lui Ponpart, care comprima în 

mod puternic vasele limfatice. 
Busey, relatâză istoria unei tinere fete care avea întregul 

membru ipertrofiat, limfangiectasic. Dupe morte, s'a găsit o enor- 

mă tumoră retroperitoneală, ce umplea aprâpe marele şi micul 

basin, însoţindu-se de o dilatație generalisată a limfaticelor su- 
perficiale şi profunde. 

Afară de acâsta, clinica ne arată că tumorele voluminse, ma- 
ligne, adenitele cronice, inflamaţiuni des repetate, în urma ec- 
zemelor scrotate, traumatismele etc. etc. adesea se însoțesc de 

nişte asemenea varice limfatice, de sigur in urma diverselor ob- 

stacole opuse în cursul limfei. În 1892 am observat pe un individ 

din Mizil, un cas de asemenea varice însoţită de edem în așa 

grad, în cât întregul scrot şi părţile din prejur, formaii o tumoră 

cât un cap de adult; şi acesta în urma unei inflamaţiuni cro- 

nice determinată de eczemă şi fistule urinare. 
Th. Anger însă, susţine că simpla compresiune nu e sufi- 

cientă a produce limfangiectasia. 
Dinsul a legat canalul toracic la căini, şi nu a obținut de cât 

o distensiune a acestui conduct; edem, umflarea glandelor lom- 

bare şi a trunchilor mesenterici, dar aceste varice aii fost tem- 

porare, pentru că ectasia a dispărut în câte-va zile. 

Este adevărat că adesea experienţele nu în tot dauna decid 

de faptele clinice; este însă iarăşi constatat că limfangiectasia 

de natură mecanică saii compresivă se deosibeşte forte mult de 

cea spontanată, care de o dată copleşeşte ganglionii, trunchiu- 

rile şi rățelele, având o tendință iresistibilă a se generalisa la 

întregul sistem limfatic, şi presentându-se tot-Vauna sub formă. 

simetrică, pe când cea mecanică, r&mâne limitată şi fără a se 
întinde dincolo de anumite regiuni, şi unde nici o dată nu se 
găseşte filaria ca în cea spontanată. 

In or-ce caz, limfangiectasia e considerată astăzi ca un proces. 
patogenic general în esența sea, cu predilecțiune însă de a se 

stabili numai în teritoriul restrâns al limfaticelor ; precum un alt 

proces patogenic se cantonâză în sistemul venos producând 

„Varicele. Şi analogia între aceste două afecțiuni e așa de mare,
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în cât Verneuil a arătat că limfangiectasia spontanată are intoc- 
mai acelaș început și mers ca şi varicele venose, începând ca 
și acestea întâi prin delataţia vaselor profunde, apoi vin cele 
sub aponevrotice şi în îlne cele dermice sai superiiciale. 

SIMPTOMALOGIA. Se consideră trei forme: 
]) Varice limfatica în răţea sai reticulară. Sunt superficiale şi 

apar sub forma de mici vesicule conglomerate, clare, pline de 
limfă, se desvoltă forte repede, intinzânduse pe suprafaţa pielei, 
unde formând nisce mici ridicături ca gămălia de ac saii unei 
alune, de o coldre albă roşietică sau violacee, daii tegumentelor 
un aspect de c6jă de portocală. 

Dacă presăm asupra lor, se turtesc şi se reduc, pentru ca din 
nou să se umfle, dacă punem pe individ să umble sau să stea 
mult în picidre. Când aceste vesicule sunt intinse în plăci, pre- 
sând asupra lor, căpătăm întocmai sensațiunea ce ne dă un bu- 
rete strâns în mână. i 

Aceste varietăți limfatice formate de spațiuri bine limitate, 
comunică între ele fie prin ruperea păreților, prin mijlocul unui 
traect limfatic încă nediiatat, saii chiar cu limfaticele țesutului 
celular sub cutanat. Se constată în păreţii lor o desvoltare pro- 
nunțată de ţesut conjunctiv tânăr. 

Deschiderea lor provocată sai spontanată, produce scurgerea 
unui lichid special numit limfă. Dinsele se pot ulcera şi să fie 
punctul de plecare a limfangitelor. 

Acestă formă se observă pe câpse, gambă, buzele cele mari, 
pe tegumentele abdomenului, axilă, membru superior Şi chiar pe 
conjuctivă precum şi în viscere. Mai ales însă se văd pe scrot, 
picidre şi extremitatea inferidră a gambei, căci aceste regiuni sunt 
mai des afectate de erupțiuni pruriginâse sai ulcerațiuni, ce fârte 
des se însoțesc de procese inflamatorii. Figura următore lu- 
ată din Lancereaux, ne dă o idee de varice limfatice reticulare 

-a scrotului (fig. 53). 
Iarăşi un esemplu de asemenea varice pe picio*, se pâte 

vedea n primul mei volum, la ulcer cronic pl. 13. 
Dau aci în fig. 51 un alt model de varice limfatice stiuate 

pe picior, piesă ce se găsește în Museul Spit. St. Louis și re- 
produsă în Duplay şi Reclus. 

2. Varice limfatice troniculare. Presintă trei varietăți : a
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Fig. d 

Vartic limfatica ulcerate (Gibour 1873). Sinonimie, pachidermie limfangi- 
eciasică a lui Rindfleiseh.
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în cordone isolate sai, varice cilindroide, când dilatația ocupă 
tote punctele vasului îngroșat, formând cordâne tari ce alunecă, 
sub deget; b/ varice ampulure saii pachet varicos, când dilata: 
țiunile sunt parțiale, sai când mai multe vase ast-fel varicose 
se împleticesc între dinsele, întocmai ca nişte tuburi de drenagii 
puse întrun vas. Ile se însoțesc de ordinar şi de o ectasie 
ganglionară ; c) varice profunde, prin situaţia, lor scapă observa- 
țiunelor n6stre și nu se bănuesc de cât prin edemul membrelor, 
durere, sait aparițiune de varice superliciale. 

In ce priveşte anatomia patologică, aci ca şi în cele alte forme, 
este puțin precisă, 

Dupe Th. Anger, păretele vascular e fârte îngroșat, ipertro- 
fiat, datorit unei ipergeneze a țesutului muscular. Valvulele numai 
sunt normale, ele sunt forţate şi insuficiente. 

3. Varice limfatico-ganglionare numite şi adeno-lini focel, se pste 
observa în mai multe părți. Sediul de predilectiun: însă, este în 
regiunea inguinală, putând lua une-ori o desvoltare enormă ŞI 
se lie simetrice. Ni se presintă ca o tumoră cu mari dilata- 
iuni ampulare, atât a trunchilor cât şi a ganglionului, cari tâte 
la un loc sunt incolăcite în mod neregulat, în mod serpentin, 
precum arată fig. 55 luată din Poulet şi Bousquet. 

Y Aceste dilataţiuni pot co- 
prinde şi vasele eferente a 
ganglionului şi să străbată 
in abdomen. Ast-fel a fost 
casul lui Amussat, unde va- 

ricele se ridica până da- 
supra diafragmului. In ge- 
neral, limlocelul e indo- 
lent şi nu provâcă de cât 
genă; une-ori însă e fârte 
dureros şi alterâză starea, 

generată a bolnavului. Pe 
lângă leziunile trunchilor, a- 

vem  alterațiunea proprie 

ganglionară, parenhinul de- 

  

Fig. 53 S ” Si 
Adeno-limtocel al extremității superidre a venind forte mâle iar al- 

copsei, veolele deschise unele în
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altele, sâmănă prin menţinerea trabeculelor cu o tramă e- 
rectilă. 

DIAGNOSTICUL bazat pe simetrie, îmobilitalea, transparența, 
coldrea normală a tegumentelor, falsa reductibilitate, nein- 
fluențarea prin eforturi sai tuse, cari tâte ne vor face a evita 

confusiunea, cu hernia, lipomul, varicele venâse, tumori erec- 
tile etc. 

PROGNOSTICUL. Tot-d'a-una serios, căci adesea bâla 6 încura- 

bilă; dar el devine şi mai grav, daca survin unele complicații 

ca edem întins, limfangite acute şi deschiderea ampulelor, ce: 
pot fi punctul de plecare de limforagii, în urma cărora cu timpul, 
survine extenuarea bolnavului. 

TRATAMENTUL aprâpe nul în limfangiectasia spontanată. Când 
depinde de vre-o compresiune, sait varicele sunt limitate, or 
avem aface cu un adeno-limfocel mic, putem recurge la extir 
pare, dar cu cea mai mare antisepsie, căci nu trebue să uităm 
că deschidem un număr imens de vase absorbante. 

In varicele reticulare şi întinse, singurul lucru e compresiunea, 
saii cauterisări parțiale cu diferite caustice, fie chiar și cu fe- 
rul roșiu. 

CIIESTIONAR 

Lesiunile vaselor limfatice. Consideraţiuni generale asupra anatomiei, fi- 
siologiei cu aplicațiuni clinice. 

Caracterele limiei. Deducţiuni practice. Limfangintă. Definiţie. Istorie. E- 
tiologia. Rolul micro-traumatismelor. Limfagite tardive ; Cercetări asupra mi- 
crobului. Modul seu de acţiune. Endo-limfangită, perilimtangită. Abcese tu- 
bulare, extratubulare. Divisiunea limfangitelor 1n reticulare, tronculare şi 
radiculare. Caractere. Evoluţiunea clinică, Importanța petelor şi a rosetei. 
Prinderea ganglionilor. Limfangita retrogradă. Febra. Caractere. Limfangita. 
dublă. Mersul. Limiangită oscilantă şi donâsă,
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Limfangită supurată. Limfangită totală, septică, fulgurătâre ete. Limfan- 

gita gangrenbsâ. Caractere. Limiangită venerică. Caractere. Limfangita si- 

filitică, tuberculsă şi cancerâsă. Caractere distinctive şi modul de evolu- 

țiune. Complicaţiuni din partea serâselor, artrite, igrome etc. Prognosticul in 

raport cu forma şi diatesa. Diagnosticul cu erisipelul şi flebita. Aforismul lui 
Velpeau. Tratamentul, 

Limfangiectasia. Istoric. Etiologia. Caractere clinice. Diferite opiniuni. For- 

me : reticulară şi tronculâră. Caractere. Diagnosticul şi tratamentul. 

 



CAP. IV. 

LEZIUNILE GANGLIONILOR LIMFATICI 
sI 

LEZIUNI TRAUM=TIGE 

CONSIDER AȚIUNI GENERALE. Pe traectul vaselor limfatice, se 
găsesc din distanță in distanță mici umflături, mici corpi turtiți 
și ovali, de formă variabilă, numiți ganglioni. 

Aspectul lor granulat “i-au făcut a fi luați drept glande; pe 
când alți autori, bazaţi pe puterea lor absorbantă, i-au conside- 
rat ca o aglomeraţiune de vase limfatice. Cercetările însă ale 
lui Kălliker şi Ranvier, ai arătat că posedă o structură cu totul 
specială, întrevădută deja de Richat. 
a aa Cunoștinţa acestei structuri, e 

forte importantă în chirurgie, a- 
tât pentru înțelegerea diferitelor 
bole ce se întâlnesc, cât şi pen- 
tru intervenţiunea rațională ce 
trebue să aplicăm. 

Și pentru o mai bună înţe- 
legere, ne vom servi de o figură 
schematică luată din Boneval, re- 
presentată în fig. 56. 

Schemă peniru a arăta structura u Lan gangliou se compune: 

  

nui ganglion limfatic, 1) Dintr'o capsulă formată din 
1) Capsula. ţesut conjunctiv dens, fibros, între 2) Prelungiri capsulare. : _ a. 3) Folecuii, care se găsesc şi câte-va fibre 4) Sinus, lasti ZI | astice. 5) Cordâne foliculare. eie Ic , Lo _ 6) Sistemul cavernos. Prin grosimea păreților acestei 
1) Vase limfatice aferente. capsule, strebat vasele ce vin la 5) Vas limfatic eferent, sa RE . 9) Vase. gangliori, adică vesele aferente.
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De la faţa internă a capsulei, plecă o mulțime de făşii sai tra- 
becule, cari împart substanța ganglionului în tot atâtea spațiuri 
numite alveole sai foliculi, cari comunică larg între dânsele, dar 
cari devin din ce în ce maistrimte cu cât se apropie de centrul 
glandei. | 

Aceste trabecule împreună cu foliculii ce conțin, formeză: 
II) Substanța corticală sai, parenehi mul ganglionar. 
Foliculul are o formă ovoidă, piriformă, având partea cea mai 

umflată către periferie, iar cea ascuțită către centru unde _tri- 
mite una sai mai multe prelungiri flexucse, formând un fel de 
răția de cord6ne numit de Ranvier cordânele foliculare, care 
comunică cu vasul ce ese din ganglion adică cu vasul eferent. 
Spaţiul coprins între folicule şi despărțitorele fibrse plecate 

de la capsulă se numesc sinus, şi constitue sistemul cavernos, 
unde circulă limfa venită din vasele aferente. 

“Țesutul care constitue foliculul ca şi cordânele foliculare, este a- 
nalog cu acala al sistemului cavernos ȘI anume din țesut conjunctiv 
reticulat, ale cărui fibre de și conjunctive, sunt însă mult mai dense. 

Intregul acest țesut al foliculului este plin de celule limfoide, 
(leucocite) forte tinere şi proliferând la centru, iar din ce în ce 
mai adulte la periferie, unde se și pot deslipi ușor. 

In resumat, există în ganglion două sisteme: sistemul caver- 
nos format din sinusuri şi foliculi în comunicaţie cu vasele aferente, 
Și sistemul cordânelor foliculare în comunicaţie cu vasul eferent. 

De aci lesne ințelegem circulația în ganglion: limtă e adusă 
la periferia ganglionului de către unul sau mai multe vase afe- 
rente, străbate în sinusuri puindu-se în contact Şi cu suprafaţa 
periferică a foliculelor, pe cari le spală, incărcându-se în acelaş 
timp cu leucocitele adulte ce se află aci, și cari după cum am 
v&zut se deslipesc fârte uşor. De aci, limfa trece în lacunele din 
centru (sistemul cordânelor) unde circul&ză mult mai incet, şi 
amestecându-se cu o masă bogată de leucocite, ajunge la hil, de 
unde apoi intră în vasul limfatic eferent, situat precum se ştie 
în acest punt şi prin care limfa ese afară din ganglion. — Dai 
aci o figură schematică datorită excelentului mei amic profesor O- 
bregia, unde se pâte urmări circulația limfei. (Fig. 57). 

Structura normală a unui ganglion e represintată de Fig. 58, 
preparată și desemnată de D-nu intern Tatușescu, în labora- 
torul prof. Obregia.
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, Tig. di 
A. A. Două vase limfatice aferente, 
|. L. Spatiurile lacunate perifoliculare. 
F. E. Foliculele, cu celule tinere. dese la centru, rari şi adulte la peri- 

ferie, de unde curentul limfatic le deslipeşte. 
:S, S. Substanţa: medulară şi spațiurile limfatice dintre cordânele ei. 
O. Hilul ganglionului şi intrunirea curenților limfatici din ganglion în unul 

singur, la originea vasului eferent. 
E. Vasul limfatic eterent incârcat de celule limfatice deslipite din foliculi. 

(Originală). 

  
Fig. 53 

o 
Spaţii. goi provenit din căderea substanţei medulare. 

Secţiunea microscopică a unui gangtion normal (originală). 
Il. 
2. Spatiu limfatic. 3. 'Frabecule fibrâse. 
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Din esperiențele făcute de 0. Weber, sa constatat că lichi- 
dele injectate în ganglioni, trec cu cea mai mare înlesnire, eşind 
prin vasul eferent spre a intra în curentul sanguin. 

Din contră, introducerea unei substanțe solide, se opreşte în 
foliculii ganglionului, precum probâză faptele observate de Follin, 
Virehow, Ranvier, Dubar și Remy cari, injectând diferite pra- 
furi colorate, fie în țesutul conjunctiv ce înconjoră nervul sciatic, 
fie în peritoneii, aii regăsit aceste pulbere sub formă de embolii 
în foliculii ganglionari. La persnele ce aii. obiceiul de a 'şi 
practica tatuagiul, ganglionii, în stratul lor periferic, cavernos, 
ne oferă diferite colorațiuni, dupe felul granulaţiilor întrebuințate. 

Dar daca prin acesta, se probeză rolul de oprire al ganglio- 
nilor, 'Toussaint a arătat că dinşii se bucură şi ca medii de 
cultură, când e vorba de străbaterea microbilor. Şi acesta ne 
esplică nu numai apariţiunea adenitelor la distanță în urma 
limfangitelor, dar încă şi acele adenite până aci greii de inter- 
pretat : e vorba de adenitele observate în urma unui furuncul, 
antrax, febră tifoidă, scarlatină, rugeolă, difterie şi chiar afec- 
țiunile intestinale, ca, disenteria, etc, căci tâte azi se esplică forte 
ușor prin imigrațiunea microbilor în vasele limfatice, şi oprirea 
lor în ganglionii mesenterici sai periferici, unde găsind un me- 
diii de cultură, se desvoltă şi produc inflamațiuni supurative. 

Acestea sunt adenilele eimbolice sai prin conliguitate, men- 
ționate deja de Velpeau și Chassaignac. 

Să menționăm în fine frumâsa, cercetare a lui Clado şi Ver- 
neuil, cari întro adenită sub maxilară, consecutivă unei carii 
dentare, aii găsit microbul gurei, pentru care le-ai şi numit 
adenite spirilare. 

Leziunele traumatice ale ganglionilor, nu sunt de un interes prea 
mare, de dre-ce deschiderea lor este repede urmată de cicatri- 
sare, grație proprietăței limfei, de care am vorbit în limfatice. 
R&mâne însă bine înțeles, ca instrumentul vulnerant să nu fie 
impregnat de microbi, căci atunci vom determina o inocu- 
laţie directă şi deci o adenită primitivă. Şi probă avem că, 
în operațiunile zilnice, armaţi de principiile antiseptice, putem 
secționa fără tâmă or-ce ganglion ; pe când în dueluri, cea mai 
ușoră înțepătură făcută cu floreta, spada sai sabia, adenitele 
pot îi consecinţa inevitabilă, daca aceste organe vor fi atinse.
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De aceia, or de câte ori am avut ocazie a asista la dueluri 
în calitate de medic, tot-d'a-una înainte de luptă, am avut grija a desinfecta cu multă perseverență armele, frecânduile cu su- blimat, sâit soluţii de acid fenic 10 0. 

Cât privește leziunile traumatice ale ganglionilor, acestea sunt 
escesiv de rari şi nu se observă de cât în casuri cu totul es- cepționale, dându-se sediul lor în general profund. De sigur, în sdrobirea membrilor avem şi ganglionii afectaţi, dar leziunile 
lor remân pe un plan mult mai inferior în comparaţie cu cele 
alte leziuni. 
Am putea la rigâre deosebi trei categorii: contusiune simplă. 

a ganglionului, sdrobire subcutanată sai neexpusă şi sdrobire 
cu distrugerea, tegumentelor sai complicată, în urma căria gan-. 
glionul pote să formeze la exterior o tumoră în totul analogă 
cu un fongus. Dar tâte aceste modalități încă nu sunt studiate, 
ba. chiar de loc.



SII. 

LEZIUNI INFLAMATORII 

ADENITA ACUTĂ. LIMFADENITA 

Prin acâsta trebue să înţelegem inflamaţia ganglionului lim- 
fatic în urma unei cause comune, banale. 

Când acestă inflamaţiune ganglionară este sub dependinţa h6- 
lelor venerice, ca blenoragia saii şancărul mâle, se numeşte «ude- 
nilă venerică sait mai simplu bubon ; iar adenilu, specifică e 
aceia consecutivă sifilisului, cancerului etc. Cât priveşte vechea 
adenilă idiopatică, azi e constatat că e sub depenilința directă 
a tuberculosei, iar adenita tardivă, vine în urma diferitelor 
micro-traumatisme ca şi limfangitele cu acelaș nume. 

Pentru moment însă, vom studia numai adenitele acute, fie 
prin inoculație directă saii la distanţă ; şi încă, simptomele şi le- 
ziunele primelor fiind analoge cu secundele, de acestea în spe- 
cial ne vom ocupa, dar asupra causei cărora nu ne vom opri, fiind 
aceleaşi ca ale limfangitelor în genere. 
ANATOMIA PATOLOGICĂ. Intro adenită deosebim două pe- 

ride : una de ingorjare, impăstare sai peridă exudativi Şi 
alta de supuraţie. 

Peridda I este caracterisată printro umilare generală a gan- 
glionului, datorită unei congestiuni vasculare internă. 

Sinusurile, trabeculele, foliculii şi în fine întregul sistem ca- 
vitar și medular, sunt îmbuibate de un aflux mare de sânge, de 
leucocite şi substanţă granulosă. Drept consecință, circulația făcân- 
du-se cu greutate, avem coagulare de fibrină și limfă; iar or- 

Pat. chirurg. Dr. ÎL. Kiriac 189
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ganul devine mai voluminos, mai dens iar la tăetură ne oferă 
un aspect roşii inchis, cu o mulțime de focare emoragice res- 
pândite ici colea în trama organului. Aceste focare sunt fârte bine 
închise în ochiurile formate de trabecule, cari acum se găsesc 
îngroșate de 5 şi 10 ori mai mult ca în starea normală. Dacă 
inlamaţia nu e prea intensă, sai agentul iritant nu'și continuă 
acțiunea sa, peridda congestivă pâte să dispară, totul resorbin- 
du-se, şi deci organul să reintre în starea sa normală, sai cel 
mult să remâe indurat or sclerosat, dacă îngroșarea trabeculelor 
fiind prea mare, a determinat o atrofie a organului. Acestă atrofie 
nu se ştie incă daca mai permite circulaţia liberă a limtei, dacă 
cu alte cuvinte, ganglionul o dată trecut prin procesul inflama- 
tor, işi pote căpăta restitio ad-integruni, reluându'şi funcțiunile 
sale fisiologice. 

Lucrul progresând, vom asista la a If-a periddă de SUpura- 
ție. Aci vom constata următârele fapte: saii că o parte din 
focarele emoragice menţionate se transformă în puroiu, şi atunci 
vom avea abcese isolate ganglionare, separate între dânsele prin 
trabeculele remase intacte ; sai că inflamaţia fiind prea intensă 
iar țesutul fibros desorganisat, vom avea o supurație totală a 
mesei ganglionului, când abcesul va remâne inchistat numai de 
scorța sai învelișul ganglionului. 

Și daca puroiul strebate în vasul eferent, atunci dânsul se va 
putea stabili in alt ganglion imediat superpus, şi vom avea ast-fel 
abcese guuglionare în lanţuri; şi lesne ne putem de aci inchipui 
chiar strebaterea sa, în sistemul general venos, iar ca conse- 
cință fenomene de piemie. 

Aci e momentul de a vorbi despre rolul ce'l JOcă țesutul ce- 
lulo-gresos ce înconjoră ganglionul şi a cărui inflamație constitue 
periadenita. După unii autori, adenita ar fi consecința unei pe- 
riadenite, unde microbi străbătând. prin capsulă saii vasele afe- 
rente, ar copleşi ganglionul, a cărui supuraţie deci ar fi conse- 
cutivă; după alţi insă (Follin), adenita e primitivă iar periadenita 
consecutivă, şi determinată prin ruperea capsulei şi apoi prin 
strebaterea puroiului în țesutul ambiant. Noi însă credem că o- 
piniunea lui Despr&s, Cornil şi Babeş este confirmată de obser- 
vaţiunile clinice, cari arată independenţa acestor două afecțiuni. 
In adevăr, avem casuri în afară de or-ce discuţie, unde adenite 
şi peri-adenite ai un mers cu totul separat ; dar acâsta nu îm-
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pedică întru nimic reunirea acestor două procese morbide, dân- 
du-ne adeno-flegmonul sai flegmon limfandenitic- 

Vom avea dar: adenită saii abces ganglionar isolat; peria. 
denită sait abces periadenitic isolat, şi în fine ambele combinate, 
formând după cum am zis mai sus, adeno flegmonul sai fleg- 
monul limfandenitic, fie-care fiind la rendul sei efect saii causă. 

SIMPTOME. In peri6da congestivă vom constata o creștere 
mai mult sai mai puţin mare de volum a ganglionului, cu atât 
mai evidentă cu cât ganglionul va fi mai superlicial, iar individul 
mai slab. 

Regiunea inguinală sai a lui Scarpa sunt locurile de elecţie. 
Pe lângă consistenţa ceva mdle, tumefiată, şi durerosă « 

ganglionuluă, vom constata, saii nu presența unei limfangite, dupe 
cum adenita va fi provocată, prin inoculație directă sai la dis- 
tanță. Acelaş lucru vom zice când țesutul peri-ganglionar va 
participa or nu la inflamaţia, ganglionară. 

In peri6da de supuraţie, pe lângă fenomenele proprii acestui 
proces morbid ca: febră, frisâne, inapetență etc. vom constata 
o consistență mult mai mâle a ganglionului, iar pielea aderentă 
şi roşie, nu va întârzia a face ridicătură unică saii multiplă, în 
raport cu forma abceselor desvoltate. ŞI în acest cas, mai tot- 
dauna vom constata presența unui edem, ce va demasca exis- 
tența supuraţiei, care va fi cu atât mai repede produsă, cu cât 
agentul iritant va, fi mai puternic. (septic) saii de natură speci- 
fică (bub6ne). 

Aceste abcese ganglionare, dupe observaţia, lui Velpeau, pot fi 
superficiale, parenchimatose sait profunde, stând în legătură cu 
părţile organului afectat, şi pentru cari numai trebue absolut 
nici o esplicare. | 

Abcesul iarăşi pâte fi mono sai poli-ganglionar. or în lanţ, 
dupe cum e resultatul unui simplu sai! mai mulți ganglioni su- 
puraţi. In acest din urmă cas însă, primul ganglion afectat, nu- 
mit ganglion anatomic, remâne mai proeminent şi cu o canti- 
tate mai mare de puroii ca sateliții săi. 

In fine, când avem aface cu un ademo flegmon, atunci atât 
fenomenele generale ca şi cele locali sunt mai accentuate, iar 
tumora mult mai voluminâsă şi învestită cu semnele flegmonului 
şi adenitei. Dar daca în adenitele superliciale, semnele sunt în 
general ușor de constatat, nu e tot ast-fel cu cele profunde or
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Su aponevrotice, unde dinsele remân mult timp obscure, și nu ni se manifestă de cât prin dureri surde (), şi a căror deschi- dere une ori se efectuâză fără intervențiunea, sau prevenirea, n6stră. 
MERSUL. Când adenita aflată în starea congestivă este a se termina, prin resoluţie, totul intră in ordină dupe 7—8 zile. In cas însă de supurație, atât fenomenele generale ca şi cele lo- cali cresc în intensitate, fiind aceleași presenței puroiului. Dacă, arta nu intervine, abcesul se pote deschide singur, în general însă printrun orificiu mic, listulos şi prin care se elimină  foli- culii glandulari sub formă de fungosități granulose, cari dupe aserțiunile lui Velpeau au fost une-ori luate drept cancer. In or ce cas, fără o intervențiune seri6să, adenita deschisă spontanat nu se cicatrizeză de cât forte Sreii, căci mai adesea e supusă la apariţiune de noi abcese, și in special de o stare fistulosă, desesperată, ce pote îi punctul de plecare a limfangitelor şi a- parițiune de. erisipel, mai ales când îngrijirile igienice și anti- septice sunt neglijate. 

PROGNOSTICUL variază dup& forma, adenitei, complicaţiuni, natura agentulni iritant, şi mai ales dup& starea diatesică a in- dividului afectat. De aceia, intervenţiunea chirurgicală e cu atât mai indicată, cu cât aplicată la timpul oportun, scuteşte pe bol- nav de or-ce complicațiuni, asigurându % o vindecare mai re- pede. — Şi cu atât mai repede va trebui să intervenim, cu cât inflamaţia ganglionară va fi consecința, unei inoculațiuni septice, sai a febrelor generale grave, forme ce adesea se pot complica, de gangrene sai Supurațiuni difuse, cari or când pot pune viața individului în pericol, prin fenomenele septice or resorpția pu- rulentă. 
DIAGNOSTICUL. Adenitele superticiale vor fi lesne de recu- noscut bazându-ne pe simptome, coexistenţa unei limfangite sai anamneza bolnavului. Adenitele profunde, subaponevrotice, sai viscerale sunt mai greii de diagnosticat ; dar totuşi, printr'o ana- liză minuţi6să, vom reuși ale descoperi ȘI a da partea ce se cuvine inflamaţiei periferice sau ganglionare. Intro singură re- giune atenţiunea trebue să ne fie forte mult concentrată, şi a- nume în regiunea crurală, unde adenita fiind profundă, a fost luată drept o hernie încarcerată sau vice-versa, larăşi prin an-
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tecedente şi starea locală, vom deosebi o adenită simplă de un 
bubon sai inflamație ganglionară specifică. 

In fine vom stabili, daca avem aface cu o adenită mono, poli- 
ganglionară sai adeno flegmon. 

TRATAMENTUL. Mai tot-d'a-una va fi chirurgical, şi nu se va 
limita la o simplă incisie, ci la răzuirea ganglionului cu lingura 
lui Volkmann, pentru a distruge tâte acele trabecule ce închis- 
teză tot atâtea abcese. Cavitatea golită şi curățată, se va ba- 
digeona cu acid fenic 10%, şi după cazuri, vom include tâtă 
plaga saii parte din ea prin suturi, spre a obține vindecarea per- 
primam, precum recomandă Legros şi Bellamy ; sati vom face 
pansament deschis, când cicatrisarea va, fi obținută prin supu- 
rație saii a Îl-a intenţie. 

Procedeul lui Grynfeld, ce constă în punctia, exploratrice a 
puroiului mi se pare insuficient, şi nu se pote aplica de cât 
cel mult în adenitele venerice, pentru a preveni o contamina- 
țiune secundară. Tot acelaş lucru vom zice de procedeul lui 
Taylor şi Armstrog (1882-1885) care constă în injecțiuni întra 
ganglionare de o soluție de acid fenic 2%, | 

Adesea am avut ocasie a recurge la extirparea totală a gan- 
glionului saii la enuclearea sea prin simpla, decorticare cu de- 
getul, ganglionul fiind în totalitatea sea transformat într'o mare 
fungositate, analogă cu vechiul fongus benign. În ori-ce caz, nici 
o dată nu deschid o adenită de cât printro incisie lungă, tre- 
când de diametrul antero-posterior, iar în urmă, adăogând încă 
două incisii transversale pe mijlocul celei dintâi, determin 
ast-lel o incisie crucială, urmată apoi de răzuire Şi atingere cu 
10%/,. Recomand pansamentul deschis făcut cu creolină 3% 
pentru a se putea urmări și distruge cea mai mică tendință 
către fistulă. Adenita supurată deschisă, cere mai mult ca or-ce 
altă afecțiune, o îndoită atenţie şi perseverenţă, căci nici una, 
nu descurajeză mai mult pe bolnav prin tenacitatea Şi pornirea, 
sea către fistule, nefiind de aprope îngrijită. 

In ce priveşte cele alte tratamente cu scop ahbortiv ca: com- 
presia, vesicatorele preconisate de Velpeau, punctele de foc, a- 
plicare de tinetură de iod, sau pomezi resolutive, etc., adesea sunt 
iluzorii, afară de casuri cu totul escepţionale şi având aface cu 
o stare congestivă forte uşcră. Atunci resoluția, se pâte ol-
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ține prin compresiune vătată şi repaus absolut, singurele mai seridse şi demne de recomandat dintre tâte mijlocele abortive, ŞI prin cari în multe casuri am obținuy resultate curative. 

ADENITA CRONICĂ | 
Acestă afecţiune tinde a dispare din cadrul nozologic ca şi inflamaţia, cu acelaşi nume, de re ce sa constatat, că inflama- țiunile cronice ganglionare, sunt tot-d'auna sub dependința fie a sifilisului, tuberculosei sai a cancerului. 
Cu tâte acestea, încă se mai menține acest nume. Prin a- denită cronică simplă, se înțelege acea crescere de volum gan- glionară, care ar recunoște sai o stare inflamatorie acută an- teridră, sau persistența unui agent iritant nespecific, precum ar fi erupţiuni de eczemă, iritațiuni ale degetelor sai a mâinelor în urma unor anumite profesiuni, iritaţiuni plecate de la vege- tațiuni, bătături, neîngrijiri igienice, expunerea la frig, jenă. produsă de gulere înalte ŞI tari, ca în profesiunea militară etc. etc. 

5 Dar mai cu sâmă adenita cronică simplă, se observă la indi- vizi atinși de ulcere cronice, precum şi la cei atinși de edeme intinse de natură varicâsă, 
ANATOMIA PATOLOGICA. Caracteristica după Cornil şi Ranvier, constă într'o ingroşare a țesutului conjunctiv peri-vascular Și a sistemului cavernos, ast-fel că trabeculele ganglionului sunt fârte mult îngroșate. Din acâsta resultă o sufocare a celor-Palte ele- mente și în special a foliculelor, ceia-ce face că nutriţiunea fiind jenată, organul se atrofiază, se întăresce, se sclerozeză, producând o disparițiune aprâpe complectă a parenchimului fo- licular. 

In acestă stare de sclerosă, ganglionul de o colore cenușie şi de un alb închis, devine fârte tare, așa că scărție când se tae cu scalpel; impermeabilitatea sa este complectă. Alte dăți sub- stanța ganglionară este înlocuită prin nisce producțiuni pie- trse, cartilaginiforme, gres6se, constituind calcificațiunea ganglio- nară. — In fine, une-ori se observă o degenerescență gresosă parțială or totală, când întregul ganglion este înlocuit printr'un deposit de grăsime, formând după Weber pseudolipom gan- gliouar.
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SIMPTOME. Adenita cronică simplă se presintă sub forma unei 
tumori de ordinar mică, dură, dar mobilă şi nedurerâsă,; alte 
dăți însă ea pâte să ia un volum mai mare, să contracteze a- 
derenţe, să provâce dureri prin presiunea ce este capabilă să 
exercite. -— În majoritatea casurilor, adenita cronică nu supu- 
reză, afară numai când se adaugă inflamaţiune sub-acută, o nous 
iritațiune, o obos6lă, şi o stare generală prâstă a individului. 

DIAGNOSTICUL in general este uşor, afară numai când este 
vorba a determina natura acestui proces morbid. De aceia vom 
explora cu multă îngrijire pe bolnav, pentrua vedea, dacă este 
vorba de o adenită cronică simplă sau specifică, şi anume la 
ce familie aparţine. — Să nu uităm faptul următor: că imediat 
ce o adenită cronică este poliganglionară şi presintă aderenţe 
cu părțile de prin prejur, înceteză de a mai fi simplă, ci se ra- 
portă la diferite diatese, ce trebuesc descoperite. 

Când va fi vorba de o adenită cronică profundă, diagnosticul 
este și mai dificil, şi de aceia atențiunea trebue să fie îndoită. 
Să nu uităm că în asemenea casuri, mai tot-Vauna există un 
edem al membrului, edem care după observaţiunile lui Riegler, 
Virehow, Remaut și Bellamy, este sub dependința directă a unei 
inflamaţiuni cronice ganglionare. 
PROGNOSTICUL variază după natura şi causa ce a produs a- 

denita, precum şi după starea in care se găsesce individul, în- 
tinderea lesiunei şi diferite alte condițiuni. 
TRATAMENTUL se va dirige mai întâiii contra causei: vom 

căuta deci a suprima ori ce iritațiuni 'din apropiere sai la dis- 
tanță, combătând în același timp şi diatesa sub care se găsesce 
individul. 

Dacă aceste adenite jenâză prin volumul lor, saii produc dre- 
cari dureri, putem recurge de a dreptul la extirpare, cunoscut 
fiindu-ne că nici unul din mijlâcele resolutive nu reuşesc. Ace- 
laşi tratament radical vom întrebuința, când adenita cronică a 
intrat în cale de supurație, căci organul fiind selerosat, cavită- 
țile abcesului nu se pot apropia, şi deci va dispune la produc- 
țiune de fistule, lucru ce se preintâmpină numai printr'o extir- 
pațiune totală.



DESPRE ADENITELE VENERICE SAU BUBON 

  

De și numele acestei afecțiuni este dat şi consacrat ca prove- 

nind esclusiv numai din şancărul penisului, cu tâte acestea există 

un bubon simplu, precum se admite şi leziuni simple ale glan-. 
dului sati prepuţului. 

Vom avea deci un bubon simplu, venit în urma unei erup- 
țiuni de herpes prepuţial, a unei erosiuni saii tăeturi etc., cari 

tâte pot irita şi inflama ganglionii respectivi, fără cu tâte acestea 
să fi conţinut un microb special. 

Trebue însă să mărturisim, că aceste feluri de bub6ne simple sunt 

(rte rari, aşa că densele mai tot-d'auna se consideră ca specifice. 

Cât pentru bubonul ce apare de o dată cu fenomene inflama- 

torii, şi in afară de or ce causă apreciabilă, astăzi nu se mai 

admite de nimeni, graţie cercetărilor lui Ricord, Fournier şi alții, 

cari au arătat, că tot-d'auna acest bubon numit bubon d'emblee, 
este resultatul unor ulceraţiuni specifice, dar cari fiind de o di- 

mensiune fârte mică, adesea se vindecă de sine, fără să atragă întru 

nimic atențiunea bolnavului. Agentul iritant însă nu a străbătut 
mai puțin în limiatice, şi de acolo încetul cu incetul 'şi-a conti- 

nuat drumul până la ganglioni, cari întrun mod cu totul neaş- 

teptat şi în afară de or ce leziune a penisului, se manifestă de 

o dată prin tâte fenomenele unei adenite confirmate. 

In bubonul d'emblee deci, se petrece acelaşi lucru pe care Pam 
v&dut în limfangitele tardive, şi recunâşte aceiaşi causă, dacă nu 

ca esență, cel puţin ca intindere, fiind şi intr'o parte şi alta vorba 

de un microtraumatism. 

Dar să revenim la bubânele specifice. 
I) Bubon blenoragic. Acssta este complicațiunea cea mai rară 

ce se pote observa in blenoragie, căci după tote statisticele şi 

în special ale lui Rollet şi Sigmund, nu se observă de cât cel 
mult într'o proporție de 5%; şi incă noi credem, că este prea mult 

şi acesta, de 6re-ce în curs de 12 ani, n'am observat absolut nici 

un cas franc de bubon blenoragic. 

Este mai mult de cât sigur dar, că iritaţiunea la ganglioni, nu 

se transmite atât prin uretra blenoragică, cât prin erosiunile şi
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inflamaţiile situate pe gland şi prepuț, formând cunoscutele pos- 
tite și balono-postite.. 

De alt-fel, câte-va cercetări făcute în acâstă direcţie aii rămas 
negative, prin faptul că nu sa putut încă găsi sgonococul lui 
Neisser în adenitele presupuse blenoragice. — Dar or cum ar fi, 
când b6la se declară, adenita se înconjâră de tâte fenomenele 
inflamatorii acute, şi nu oferă nimic de special, de cât faptul că 
peri6da de supuraţie se efectusză întrun mod fârte repede. 

Acest puroiii a fost deja arătat de Ricord, ca neavând nici o 
proprietate apecifică şi nefiind nici odată inoculabil, 

II. Bubon al șancărului mâie. Este putem dice una din compli- 
cațiunile cele mai frecuente ale şancărului mâle, de 6re-ce tâte 
statisticile date de Fournier, Rollet, Ricord, Sturgis etc. îl arată 
în proporţiile de 50%/,; şi incă proporția ar fi şi mai mare, dacă 
bolnavii din societatea înaltă, ar fi supuși la aceleaşi oboseli şi 
profesiuni grele, ca cei din clasa de jos. — Acesta este şi un 
cuvânt că la femei, cari de ordinar nu umblă așa mult, acest 
bubon se observă mai rar. 

Asupra acestei afecţiuni s'a pus următârea întrebare : Bubonul 
este dinsul vesaltatul unei simple inflamaţiună plecată de la 
ulcer și transmisă prin limfalice la ganglion, sait este re- 
sultatul transportului direct al virusuluă șancros? 

Cu alte cuvinte, aceste bubâne sunt inflamatorii sau virulente ? 
Hunter susținea că bubonul tot-Vauna resultă din absorbțiunea 

directă a, virusului veneric. 
Ricord, prin esperiențele sale făcute la spitalul Midi, a ajuns 

la conclusiunea că, mai puţin din jumătate din bubânele obser- 
vate sunt specifice, iar restul inflamatorii. 

Trebue să spunem insă, că resultatele positive de inoculațiune 
ce a obținut Ricord, eraii acelea în cari inoculațiunea o făcuse 
dupe câte-va dile de la deschiderea abcesului; pe câtă vreme, 
inoculațiunile făcute în momentul deschiderei, mai tâte au fost 
negative. 

De aci Ricord, stabilise teoria sea pentru a esplica faptele 
sus menționate susținând că: în bubânele şancrâse avem 2 fe- 
luri de abcese: unul periganglionar, periadenitic, care e un 
abces cu totul simplu; îa» altul intraganglionar, care este 
adevăratul abces şancros, virulent, specific. Pentru acâsta dicea 
dinsul, când deschidem un bubon şi facem inoculațiune în prima,



282 

di, resultatul în general este negativ, din causă că lucrăm cu 

abcesul periganglionar, cu abcesul simplu; în zilele următâre 

însă, dacă resultatele sunt positive, este că atunci manipulăm 

cu adevăratul abces ganglionar virulent, care respândindu-se în 

întrâga zonă din prejur, îi împrimă calități specifice. 

Straus însă în 1884, în urma a 42 de experiențe tote cu re- 

sultat negativ, ajunse la conclusiunea că, bubonul șancros nu 

este specific, ci tot-Vauna simplu. Dinsul stabilesce dar că, dacă 

inoculaţiunea se obţine după câte-va dile de la deschidere, ace- 

sta nu este resultatul r&spândirei virusului conținut în abcesul 

întra ganglionar, după cum susținea Ricord, ci resultatul unei 

contaminaţiuni a plăgei, fie de mâinile bolnavului, fie de insuși 

medicul care, din negligenţă saii neştiință, face întâiii pansamen- 

tul şancărului, şi apoi pe acela al bubonului. Şi pentru a proba 

şi mai mult acesta, dinsul, mai nainte de a deschide abcesul, a 

scos prin puncţiune puroiu chiar din masa ganglionului, şi totuși 

resultatul a fost iarăși negativ. 

Cu tâte acestea, alte cercetări făcute de Fournier, Horteloup, 

Humbert şi în urmă chiar de Straus, aiarătat că sunt casuri in 

adevăr rari, dar unde în mod evident puroiul bubonului are 

proprietăţi specifice, dând inoculaţiuni positive; dar acestă pro- 

porțiune este aşa de mică, în cât abia atinge cilra de 1 sai 2 

la sută. Alţi autori, între cari Aubert din Lion, susțin că mi- 

crobul şancărului îşi pierde ori-ce virulență la 310 sait -38% in 

timp de 8 ore, sait la 42 în timp de o oră. Deci, adaogă 

dânșii, în ganglioni temperatura fiind mai mare ca 38, viru- 

sul şaneros nu are nici o putere de a se colonisa; de îndată 

însă ce bubonul se deschide, condiţiunile de traiii ale virusului 

schimbându-se şi ele, dânsul începe a se desvolta şi a infecta 

plaga, nu prin contaminațiune secundară cum susținea Straus, ci 

după cum vedem prin acțiunea directă a virusului. 

In fine Rocco şi Luca, demonstrară că microbul şancărului (nai- 

crococcus ulceris tenuis) este aerob, şi prin urmare el nu pote 

trăi în ganglionul închis, dar își manifestă vitalitatea imediat 

a abcesul se deschide; şi de aci mecanismul inoculabilităței. 

Dar cu tâte aceste teorii, chestiunea nu este încă deflnitiv 

resolvată, așa că astăzi se admite că există bubâne simple da- 

torite presenţei stafilococilor şi streptecocilor şi aceștia consti 
tuind majoritatea; iar pe de altă parte bubone specifice, dato- 
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rite acţiunei microbului șancărului, fără a se putea r&spunde 
pentru-ce bubonele specifice se observă mult mai rar ca cele 
simple. 

SIMPTOME. Nu avem mult de adăogat la cele ce deja scim 
din adenitele simple. Trebue însă să menționăm, că bubo- 
nul şancros, fie că apare în prima saii a doua săptămână după 
Ricord, sai cel mult mai de timpuriii—când se numeşte bubon 
precoce—ori forte târzii, când ia numele de tardiv, tot Wauna 
după observaţiunile lui Broca intră forte repede în supuraţie. 

Volumul acestor bub6ne în general este mare ŞI se insoțeşte de o 
periadenită, iar puroiul ce conţine e de o culdre murdară, nâgră în- 
chisă, semănând cu şocolata. — Sediul de predilecțiune este in 
regiunea înguinală, și anume în primul ganglion din partea in- 
ternă, corespundând cu partea glandului saii prepuțului unde se 
află ulcerul, formând monodenita șancrâsă a lui Ricord. Prin 
escepțiune, bubonul se pote arăta în partea opusă, când se in- 
v6că încrucişerile şi multele anastomose limfatice pe dosul vergai. 
Tot prin acest mecanism, ne esplicăm bubânele pe simfisa 
pubienă, pe spina iliacă, deasupra ligamentelor lui Fallope, saii 
chiar pe câpsă, resultând după Auspitz din topografia specială a 
vaselor limfatice ale acestei regiuni. 
COMPLICAȚIUNI. In afară de cele proprii or cărei adenite ca, 

limfangita, erisipel, flegmon difus etc., în bubonul şancros avem 
perforațiuni multiple ale pielei, cu compromiterea vitalilităţei 
sale, dacă se lasă prea mult la mersul s6i, şi când în urmă avem 
chiar transformarea plăgei deschise în ceia-ce se numesce ulcera- 
țiune șancrâsă. Acesta, se întâmplă în urma unsi inoculaţiuni se 
cundare de care am vorbit, când ulcerul se transformă întrun focar 
Șancros vast, semănând în totul cu şancărul ordinar, prin as- 
pectul, mărginile, suprafaţa murdară, acoperită de o pseudo 
membrană, pentru care se și numesce șancăr ganglionar. 

Dar complicațiunea cea mai rea este fagedenismul, fie sub 
forma, serpiginâsă sati terebrantă, intind&ndu-se în primul cas 
pe suprafețe forte largi, iar în casul al doilea în adâncimi co- 
losale, mergând până la disecarea muschilor, a nervilor şi a 
tendânelor. 

In fine o altă complicațiune este starea numită ibridă, adică 
când asupra bubonului şancros se adaugă influența diferitelor
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diatese, ca serofulosa, tuberculosa, cancerul, diabetul etc., asupra 

gravităţei căruia este de prisos a mai insista. 

DIAGNOSTICIL nu presintă absolut nici o dificultate, dându- 

se că mai tot-d'a-una când avem un bubon, avem și şancărul, 

pe care îl putem observa nu numai pe penis, dar şi pe buze, 

obraz, deget, anus etc., dându-ne bubâne în ganglionii corespon- 

denţi. Prin urmare, în chestiunea diagnosticului, etiologia este 

mai importantă ca bola, care în sine însuşi nu presintă nimic 

de special. Cât privesce în a sci dacă bubonul este simplu sai 

şancros, acesta nu o putem determina de cât prin inoculațiune, 

fapt pe care sub nici un cuvint nu-l recomandăm, căci nu este 

indiferent a produce un şancăr pe un individ, numai pentru ve- 

rificarea unei simple teorii, care in definitiv este de mic folos 

în chestiunea tratamentului. 

PROGNOSTICUL nu presintă nici o gravitate, esceptându-se 

bine înţeles stările diatesice ale bolnavului şi mediul in care 

trăeşce, căci aglomeraţiunile şi lipsa principiilor de igienă pot 

fi puntul de plecare al diferitelor complicațiuni de care am 

vorbit. 

IIL. Bubonul sifilitie. Manifestaţiunile sifilisului asupra gangli- 

onilor se arată în tote periddele sale. 

1) In periâda primară. De la 8-15 zile cel mult de la apa- 

riția şancărului, bubonul sifilitie apare în mod inevitabil : din- 

sul urmăreşte șancărul ca umbra pe om zicea Ricoră! 

Dupe noi, bubonul e cel mai mare vrăşmaș al şancărului, căci 

îl descopere când e ascuns şi "i dă de urmă când a dispărut ! 

In adevăr, sunt unele sşancăre numite pitici, nefiind represen- 

tate de cât prin cele mai mici pustule imaginabile, și cari trec 

cu totul nebăgate în s6mă. — La femei în. special, nişte ase- 

menea, şancăre, fiind ascunse prin intersticiile buzelor mari, mici 

or la baza unui fir de păr, adesea rămân neobservate şi scapă 

chiar cercetărilor medicale ; şi câte alte erosiuni specifice cari 

prin nimic nu atrag atențiunea înșeală pe bolnavi. 

Dar daca nişte asemenea şancăre stait ascunse, ele se des- 

copere prin bubonele de cari se însoțesc, căci absolut nici unul 

nu există fără a fi insoțit de aceşti sateliți— hubone—. 

Şi lucru curios, adesea cele mai mici șancăre daii cele mai 

mari bubne. 

Prin bubon dar, arătăm bolnavului spre marea sa mirare cor- 
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pul dilictului; şi iarăşi prin bubon stabilim în mod matematic, 
locul ce a ocupat șancărul, conducându-ne după drumul cunoscut 
al limfaticelor. 

Nu există dar şancăr îndurat fără bubon, căci escepțiunile sunt 
aşa de rari, în cât putem face abstracţie de ele; probă chiar sta- 
tisticele lui Jullien şi Fournier, unde absența de bubâne nu sa 
observat de cât in proporţie de 2 la sută! ŞI acâsta ar depinde 
c) de o desvoltare prea mare de țesut celulo gresos, /) de o 
stare fagedenică sau presența unei indurațiuni escesive, care ar 
astupa în cât-va vasele limfatice și deci transportul virusului 
mar fi posibil, sai sar face prea greii, şi în fine c) o stare de 
alcoolism saii anemie prea inaintată, unde iarăşi bubânele pot 
lipsi. Dar. incă o dată susţinem, că nu credem posibilitatea şan- 
cărului fără bubon, şi casurile ce se dai ca atare, le considerăm 
ca erore de diagnostic, luându-se induraţia inflamatorie drept 
Șancăr, iar fagedenismul drept complicație sifilitică. 

Fie-care regiune coprinsă de șancăr, produce bubânele sale 
speciale. 

Ast-fel: şancările organelor genitale, ale anusului, câpsei, pe- 
rineului etc., vor da bubâne inguinale interne, externe sai cru- 
rale. "Mi-aduc aminte un cas forte important, observat în servi- 
ciul prof. Fournier în 1884, unde individul avea niște bubone 
crurale, consecința unui şancăr situat pe copsă. Bolnavul a de- 
clarat că petrecerea făcându-se în costumul lui Adam şi Eva, 
densul tot timpul a ţinut femeea pe genunchiul s&iă! 

Șancărul buzelor, limbei, Surei etc., daii bub6ne sub maxilare; 
acelea ale urechei—bubâne parotidiene; iar ale degetelor—bu- 
b6ne epitrocleene, axilare ete. 

Ast-fel că, din cunoştinţa relațiunilor ce există intre bubon ȘI 
$ancăr, putem tot-d'auna să descoperim punctul de efracțiune saii 
mai bine zis organul prin care bolnavul a păcătuit! de 6re ce 
bubonul afirmă acesta! Şi nu e nimic mai adeverat de cât afo- 
rismul marelui Ricord când a stabilit „on est puini par ou bon 
a peche.“ Şi numai bubonul, el singur, ne arată gradul de per- 
versiune al simțului omenesc, în casul de deviaţie de la calea 
normală. 

Caracterele bubânelor sifilitice sunt: 
1) Duble în regiunea inguinală, ceva mai desvoltate însă în 

partea corespondentă ulcerului.
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II) Mai tot-dauna e primul grup ganglionar ce e prins. 

III) “Poţi ganglionii regiunei sunt tumefiaţi şi acestă adenită 

poliganglionară constitue ceia ce Ricord a numit pleiada sifilitică. 

IV) Un fapt de cea mai mare importanță este ca, în acest con- 

glomerat, ganglionii sunt cu totul separați unul de altul, abso- 

lut fără cea mai mică aderență, ast-fel în cât cu cea mai mare 

înlesnire se pot chiar numerota. 

V) Lipsa, totală de cea mai mică durere saii reacţie imflamatorie 

aşa că absolut nicio dată nu supureză, afară de unele rari escep- 

țiuni ce vom vedea. 

VI) In mijlocul acestei pleiade, tot-d'auna vom constata un gan- 

glion mai mare, şi care e primul de unde începe lanţul, probabil 

din causă că el e cel dintâi copleşit. Acest ganglion numit de 

Ricord ganglion anatomic, saii ganglion planetă, fiind mai mare 

ca toți cei alți din regiune, ar representa în mod figurat pe un 

un prefect în districtul sâi!! 

VII) Tenacitatea acestor ganglioni la regresiune este colosală, 

de 6re-ce indurația s'a constat chiar dupe 1 ani, constituind ast- 

fel dupe cum zice Fournier, un semn postum al șancărului, iar 

dupe Ricord, un martor ce tot-dauna trebue consultat in ches- 

tiune de sifilis. 

Leziunile anatomo-patologice dupe Cornil şi Ranvier constait 

într'o ipertrofie inflamatorie forte pronunțată, avenăd, sediul în 

trabeculele fibrâse şi în întregul ţesut conjunctiv ganglionar. 

Tâte sinusurile şi foliculii sunt plini cu celule limfatice dintre 

cari unele enorm de mari, formând celulele mame, conținând 

un nuclei mare ovoid şi muiţi alţi nuclei în general mai mici 

şi mai rotunzi, aşezaţi într'o protoplasmă devenită cu ţotul gra- 

nulosă. Bubonele sifilitice din perioda secundară și mai ales cei 

cervicali la indivizii tineri pe lângă aceia că iaii une-ori un vo- 

lum enorm şi persistă ani întregi, se asâmănă atât la vedere 

cât şi la microscop, cu ganglionii serofuloşi caracterisaţi prin în- 

flamaţie cronică intersticială şi degenerescență cazesă. 

|. BUBONE MIXTE SAU IBRIDE. Se numesc acelea asupra cărora 

intervine un alt factor strein de sifilis ca în următorele casuri: 

1) Bubon sifilo-inflamator când o periadenită simplă se a- 

daogă la bubon, care une-ori prin excepțiune supureză și dinsul. 

2] Bubon sifilo-venevic, când provine dintrun șancăr mixt, 

saii. când pe un bubon sifilitic se adaogă un bubon de şancăr 

mâle, saii când în fine şancărul . îndurat e contractat în urma, 
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celui mâle. Acestea trebue să le avem în vedere spre a ne es- 
pica diferite fenomene neobicinuite, ce lesne se pot prevedea 
şi cari aii importanță mai ales în tratament, căci adesea cre- 
zând că avem aface cu ulcer mâle saii bubon veneric, bolnavul 
nu întârzie a ne presenta accidente secundare. 

3] Bubon sifilo-scrofulos este amestecul bacilului tubereu- 
losei cu sifilisul, asociaţiune numită de Ricord serofulat de verolă, ! 
In acest caz, ganglionii pleiadei numai sunt isolați, ci aderenţi în- 
tre dinșii şi cu părțile din prejur, formând ceia-ce vom vedea 
mai la vale un pachet ganglionar. Aci, forte des observăm des- 
voltare de abcese, contra cărora adesea nu reușim de cât prin 
estirparea totală a ganeglionului. 

4] Bubonul sifilo-canceros e forte rar, căci sifilisul se pare 
că nu formâză un teren propric de cât pentru desvoltarea tu- 
berculosei. Socotesc că mai des sar putea observa bubonul si- 
filo-savconmatos de cât canceros, 

IL. BUBONELE ÎN PERIODA SECUNDARA A SIFILISULUI. Rar inde- 
pendente, mai adesea coencide cu erupțiunile cutanate, adică, cu di- 
ferite sifilide. In acest cas, trebue să explorăm tâte regiunile prov&- 
zute cu ganglioni căci tot-Vauna îi vom găsi prinşi; şi îi vom 
recunoşte uşor, având aceleaşi caractere ca şi cei din perioda 
primară. 

Mai mult, adenopatia secundară se pote observa chiar şi 
în regiuni unde nu se descrie ganglioni normali ; precum în pielea, 
capului, pe spate, omoplat, lombe, gambă ete etc. Dar mai presus 
de tote, adenopatia cervicală tot d'auna e constantă și tot V'auna 
trebue consultată formând dupe cum zicea Ricord adevăratul 
puls al sifilisului. 

il. BUBONELE ÎN PERIODA TERȚIALA. Se presintă sub dous 
forme: sclerdsă când sunt tari, mici multiplii şi ratatinați. 
Forma gomdsă presintă după Fourier 4 peridde : de cruditate, 
ramolire, ulceraţie şi reparate. 

In adevăr, gomele mai tot dauna supureză şi une-ori în mod to- 
tal, formând goma medulară sifilitică a lui Cornil, în care în- 
tregul parenchim glandular împreună cu vasele peri şi endo 
capsulare este plin cu mari celule globul6se epitelioide şi de 
lichid puriform. 

Goma supurată presintă tâte caracterile clasice cunoscute; 
ave mărginele tăiate drept, nu e în grosimea pielei, deosebindu-se



288 

de gomele cutanate; iar de cele musculare prin aceia că nu se 

fixeză în momentul contracțiunei muschiului şi nici nu provâcă 
dureri în acest timp de exploraţie. Şancărul simplu ganglionar 

nu stă pe o basă îndurată ca soma, ci este auto inoculabil. 
Goma, şaner6să adica contaminată de acest virus, capată un 

aspect murdar, are mărginele dentelate, fundul cenuşii și aco- 
perit de pseudo membrană, și in total e forte durerâsă şi fără, 

tendință la cicatrisare. In fine, după caracterele locali şi ante- 
cedente, vom deosebi cancerul ganglionar, a cărui ulceraţie fon- 

g6să, durerosă şi cu mărginele r&sfrânte în afară, ne va. arăta, 
natura sea. 

Acelaş lucru vom zice de goma, tuberculâsă cu mărginele 

sale subțiri şi deslipite, puse pe un individ manifest tuberculos. 

TRATAMENTUL In prima linie va îi profilactic, căutând a pre- 

veni or ce complicație din partea plăgei, căutând-o în cel mai 

riguros mod antiseptic. 
Ne vom adreza iarăşi la starea diatesică şi în special la cea 

sifiltică şi tubercul6să. lar când supuraţia sa declarat, vom îin- 

terveni conform principiilor stabilite la adenite, plus că nici o 
dată un bubon venerice nu se va pansa după şancăr, ci tot da 

una, înainte dacă voim ca bubonul nostru să nu ea aspectul şi 
caracteru șancros, putându-se complica chiar de fagedenism. 

TUBERCULOSA GANGLIONILOR LIMFATICI 

Istoricul acestei chestiuni se confundă cu acela al tubercu- 

losei în genere, cu atât mai mult cu cât ganglionii aii format. 

punctul de plecare al autorilor ca La&nnec, Lebert, Virchow etc. 

Localisaţia tuberculosei în ganglioni, a atras atenţiunea chiar 

a lui Hippocrate, care ishbit de aspectul stranii cel iai indi-. 

vizii, când hola se localizeză în regiunea cervicală, a numit'o 

scrofulosă : din scrofa-pore! formând pessinus colli morbus. 
Dar daca până mai de-ună-zi, asupra acestei afecţiuni mai ec-. 

sistă Gre-care indoială în ceia-ce priveşie natura sea specifică, 

bacilară, astăzi totul a dispărut, graţie cercetărilor hbacteriolo-. 

gice şi metodelor de inoculație, cari ai demonstrat până la e- 

videnţă, că vechea denumire de adenită serofulosei, nu e absolut. 

nimic alt-ceva de cât pur și simplu tuberculosă ganglionară.    
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In adevăr, cercetările lui Koster, Friedlânder, Charcot, Lanne- 
longue, Kiener şi Poulet, Brissaud, ai adeverit cea mai indis- 
cutabilă identitate. Dar mai ales Koch în 1882, a dat o probă 
în afară de or-ce discuție, prin găsirea bacilului si în aceşti 
ganglioni cronic inflamaţi. | 

In fine, vin esperienţele lui Cornil şi Babeş, cari în mod con- 
stant au găsit, în aceste ipertrofii ganglicuare, bacilul tubercu- 
losei fie isolat sai aflat în celule gigantice. 

Cornil şi Babeș în opera lor spun că, de multe ori bacilii 
nu sunt limitați numai la ganglioni, ci se arată în capsula în- 
groşată, în nivelul foliculilor deveniți tuberculoşi; există de a- 
semenea în țesutul conjunctiv periferic el însuși îrgroşat, infil- 
trat de mici celule și de granulaţiuni tuberculose forte departe 
de ganglioni. 

ȘI dacă une-ori bacilul lipseşte, demonstraţia e făcută pe ca- 
lea inoculaţiei, fie experimentală or în mod accidental prin fapte 
clinice. 

Nu vom insista asupra causelor comune sai banale a acestei 
afecţiuni ca etatea, sexul, hereditatea, iritaţiunile locali, alimen- 
tația, insuficientă, intristările morale, slăbirea organismului etc, 
căci ele sunt destul de cunoscute Și țin mai mult de domeniul 
medicinei. 

Ne vom ocupa însă de următorele fapte. | 
1) Că adenitele tubevculâse provocate prin tra nsport direct al 

bacilului pe calea limfatică, coencid sai succed unei tuberculose 
generule sai unui alt organ din prejur. Astfel avem gangli- 
onii bronchici şi mesenterici în urma unei tuberculose pulmo- 
nare și intestinale. Ganglionii crurali, inguinali, cervical, a- 
xilari etc. ce coencid cu tuberculosa articulației genuchiului, a 
copsei, cu aceia a limbei, surei, a mamelei etc. etc. 

Şi relativ la adenopatia axilară tubercul6să, reproduc din Du- 
play şi Reclus un mecanism arătat de Sanchez Toledo (1887), şi care 
de sigur ne va fi de mare folos, arătând raporturile acestor adeno- 
patii de aparenţă, primitivă, saii secundară cu tuberculosa pulmo- 
nară. „Trei eventualități clinice se pot presenta: adinopatia e 
isolată şi pare spontanată; dar examenul pulmonului din acea parte, ne arată leziuni în primul stadiu, sait mai înaintate. Atunci 
infecțiunea bacilară din pulmoni copleșeşte ganglionii trachio- 
bronchici, apoi pe cei supra-claviculari şi de aci prin calea re- 

Pat. Chivurg. Dr. L. Kiriac 
19
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curentă pe cei din axilă. Sau bacilul ia altă cale: începe întâi 

prin ganglionii sub-maxilari, trece în cei carotidieni, de aci în 

iosa supra-claviculară, în axilă, în bronche şi în cele din urmă 
termină prin tuberculisarea pleuro-pulmonară. 

11) Că tote inflamaţiile acute sui, cronice a gunglionilor, pre- 
cum și or ce iritaţie din vecinilate, pot predispune la tuber- 
culosa acestor organe, de 6re ce inflamaţia formâză așternutul 
tuberculosei. Ast-fel adinitele cronice, periostitele alveolo-den- 
tare, amigdalitele des repetate, mastitele cronice, eczemele pie. 

lei capului, contusiunile cronice la soldaţi, fie prin mânuirea puş- 

tei saii frecarea gâtului de uniformă etc. etc., produc împăstări 

ganglionare, ce după un timp 6re-care degenerâză în tubercu- 

losă; deja am v&dut uşurinţa cu care afecțiunea se stabileşte 
in bubânele sifilitice. 

III) Că daca prin tote mijlâcele de exploraţie nu găsim 

nici o leziune, atunci unii ai admis tuberculosa ganglionară, 
primitivă. “Toţi resping acest lucru, căci e greii a se admite 
localizarea diatezei tuberculâse numai în ganglioni. Se susține 

dar că în asemenea cazuri, e vorba de o inoculare directă, pro- 
dusă prin o efracţiune microscopică, fie a tegumentelor saii mu- 

cselor ; cu alte cuvinte, prin producțiunea unui microtraumatism, 

pe unde microbul sa putut introduce în mod insidios şi fără a 
atrage prin nimic atențiunea asupra voiagiului sii. 

AMATOMIA PATOLOGICĂ. Se deosibesc trei peridde forte ma- 

gistral descrise de Cornil şi Ranvier, din cari dăm următorul re- 
sumat : 

1) Pevidda de granulaţie cenușie sai, de noduli crugi. E 
caracterisată prin o congestie intensă şi înbibare de un suc lac- 

tescent colorat de sânge. Pe acestă suprafață roșie şi conges- 

tionată, se v&d o mulțime de granulaţii tubercul6se isolate sai 

confluente, formând insule fără relief, dar lesne recunoscute prin 
aspectul lor opac şi uscat. Sediul lor e către periferia organului, 

adică în apropiere de capsulă, în țesutul reticular al foliculelor, 
in locul de penetrațiune al vaselor aferente. Din abondenţa ce- 

lulelor limfatice și selerosarea țesutului reticular, urmeză oblite- 

rațiunea capilarelor prin sugrumare, şi producţiunea de celule 
gigantice, cari unindu-se cu un produs analog din stroma reti- 

culată şi cele alte celule limfatice, produc grămezi saii blocuri 
semănate cu celule gigantice, ce mai târzii vor suferi o degene- 
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rescență cazeosă în masă. De ordinar, în aceste celule gigantice 
se găsesc bacili, dar dânşii pot lipsi, mai ales în cazul de dege- 
nerescență; presența lor însă tot-dauna va fi constantă la pe- 
riferia parenhimului: în capsulă, în vasele aferente şi în țesutul 
conjunctiv  periganglionar,. care va fi îngroșat, infiltrat, consti. 
tuind periadenita tuberculsă, ceia ce dă ganglionului un aspect de 
volum mult mai mare de cât îl are în realitate. 

2) Ramolirea ganglionară este un stadii mai înaintat al pri- 
mei forme, când tâte acele insule isolate saii confluente se trans- 
formă într'o materie semi-solidă, friabilă, grunjosă, care lichefiin- 
du-se, va produce supurație. Acâstă masă cazesă, imprimă gan- 
ganglionilor un volum mai mare, făcândui în acelaș timp mult 
mai moi. Une ori capsula condensându-se, inchisteză acâstă masă, 
formând după Thaon degenerescența cazeosă incapsulată. 

Dar alte dăţi, capsula se lasă a fi străbătută de vasele aferente, 
cari împreună cu cele intra-ganglionare îngroșate și nodorâse, 
vor constitui cu ajutorul periadenitei o formă clasică de pachet 
ganglionar. 

3) Supuvaţia și abcesele gaglionare se caracterisă că une-ori, 
pot fi mici şi multiple sub formă de chiste, iar alte dăți unul 
singur, vast, după cum trabeculele resistă sai nu. Capsula e 
mai mult saii mai puţin îngroșată, căci in casul contrarii, puro- 
iul ese afară, respândindu-se în țesuturile din prejur şi dând naş- 
tere unei periadenite flegmondse. 

Dar în afară de aceste terminațiuni, ganglionul tuberculos nu 
rare ori ne oferă o transformare selerâsă totală, sati infiltraţie 
de săruri calcare, ce constitue de sigur unul din cele mai mari 
beneficii pentru bolnav, representând o adevărată vindecare. 
SIMPTOME. Aparițiunea și evoluţia ganglionilor tuberculoşi se 

face în mod insidios, indolent și u frigore, adică fără nici o 
reacție inflamatorie. De aceia, atențiunea bolnavului nu e deş- 
teptată de cât prin volumul tumorei, iar une-ori prin unele tur- 
burări funcționale ca dureri, furnicături şi edeme, resultat al 
compresiunei nervâse or vasculare. 

Ast-lel se citeză în Duplay şi Reclus, un cas al lui Dodin de 
paralisie facială, în urma unei adenopatii parotidiene; turburări 
laringee, consecutive unor ganglioni în jurul nervului recurent, 
precum și cazul lui Peters de crize nevralgice în rinichi ŞI
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membrele inferidre, în urma unor ganglioni pe traectul nervilor lombari găsiţi la autopsie. 
Dar afară de aceste casuri escepționale, încă o dată repetăm, tuberculosa ganglionară, îşi percurge fasele sale fără mult sgo- mot, putând trece prin diferitele stadii arătate la anatomia pa- tologică, saii chiar să se oprescă la unele din ele, mai ales când or ce causă de iritație facem să dispară. Se numeşte tuberculosă monogunglionavă, când un singur ganglion e copleşit; Poliganglionară, când sunt mai mulți dar încă putându-se deosebi între ei, cu totă presența cordânelor fi- brose ce'i legă; iar sub numele de pachet ganglionar, se inţe- lege o masă difusă, în care mai mulți ganglionii nu numai că sunt strâns uniţi între denşii, dar se găsesc aderenți cu părțile din prejur, formând un singur corp şi ridicându-le or ce mobilitate; pielea e aderentă, iar mișcările se produc in masă, abia putând aluneca, pe aponevrose. 

PROGNOSTICUL de sigur nu surâde; dar iarăși nu e așa de som- bru precum Sar părea, esceptându-se bine înțeles casurile când bolnavul e deja în peri6da de cachexie tubercul6să, avend plă- mânii și cele alte organe splachnice copleşite. 
Cu o igienă bună, un repaus absolut și depărtarea or-cărei iritațiuni ca, ulceraţiuni, eczeme etc., fârte adesea ori putem ob- ține resorpția. 
Dar chiar în cazul când ganglionii supureză, şi chiar când se însoțesc de traecte fistulose, nu trebue să ne desesperăm ; căci iarăși, adesea prin simple operaţiuni parcimoni6se, totul se pote aranja, fără a recurge la o operaţie radicală, la o extirpaţie totală. DIAGNOSTICUL. Va avea in vedere: dacă tuberculosa e mono saii poli-ganglionară, or un pachet ganglionar; dacă e de natură cronică simplă, adică e resultat al unor erupțiuni sai ulcere ha- nale ; dacă e amestecat numai elementul tuberculos or asociat cu diateza sifilitică; dacă un element acut nu este amestecat in scenă, dacă în fine nu am avea a face cu un cancer ganglionar primitiv or secundar. Dar în tâte acestea ne vom conduce dupe anamnesă, caracterile stărei locale, fenomenele generale, și in fine examinarea urinei Şi a sângelui, recomandate în diagnosti- carea tumorilor. Nu vom uita în caz de Supuraţie şi ulceraţie, caracterile ce ne presintă ulcerul neoplasic, tuberculos saii sifi- litic, asupra cărora în mai multe rînduri am insistat,
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TRATAMENTUL. Va fi mai întâi general şi în raport cu dia- 
teza bolnavului. Untul de peşte iarna, preparaţiunile arsenicale» 

şi şederea pe marginea, mărei sau băile de la Lacul Sărat în 
timpul verei, ne dai resultate în afară de or-ce aşteptare. Gan- 
glionii ajunşi în peri6da de ramolire saii supuraţie, trebuesc tra- 
taţi în mod chirurgical. 

- Metoda îinjecțiunilor intevsticiale inaugurată de Luton din 
Reims, fie cu T-ra lodi, (5—10 picături la fie-care 4 zile); li- 

corea lui Fowler (5, 8, 10, 12 pic.) or soluția fenicată 39%, nu 

dau de cât resultate forte aproximative. In 5 cazuri de gan- 
glioni cervicali, n'am obținut nici un resultat cu licorea lui Fowler, 

care a determinat dureri i6rte mari şi fenomene înflamatorii. 
Verneuil recomandă injecţiile sale cu eter iodoformat 5%, 

dupe evacuaţia prealabilă a puroiului prin aspirație. 
Metoda de extirpavre de şi veche, aparţinând din timpul lui 

Galien, a fost în timpurile din urmă scâsă din uitare. 

Dacă lucrul ar fi pe deplin stabilit, că tuberculoza se naşte 

primitiv în ganglioni, şi că aceste organe sunt în adevăr locuri 

de oprire a bacilului, de sigur extirparea ar fi în afară de or 

ce discuție. Se pare insă, că vechia lege a lui Louis, că în a- 

celaşi timp cu tuberculosa ganglionară există germenul morbid 
şi în pulmoni or alte organe, nu este încă distrusă. Dar afară 

de acesta, am văzut deja că unele materii concrete şi deci şi 

bacilii, pot trece prin ganglioni spre a merge mai departe, infec- 
tând fie țesuturile din prejur, fie un alt lanț ganglionar superpus. 

Ast-lel că şi întrun cas şi în altul, extirparea ganglionară pre- 

conisată de Hueter în 1812, apoi de Biliroth și alţii, nu e o ope- 
rație radicală și deci nu asigură lipsa de recidivă. 

Mai mult incă, sa observat desvoltare repede de tuberculosă 
generalisată în urma extirpărei, ceia-ce a făcut pe Kânig să sta- 
bilescă, că infecțiunea tuberculâsă generalisată, adesea succede 

la aceste intervențiuni locale, ca printr'un fel de inoculaţie. 

Dar afară de acâsta, trebue să știm, că extirparea e câte o 

dată aşa de dificilă şi înconjurată de pericole, în cât o declar 
mai grea ca or-ce laparotomie! 

In adevăr, nu avem să ne gândim de cât la ipertrofiile gan- 

glionare din loja carotidienă şi triunghiul lui Scarpa, pentru 

ca imediat să ne gândim puţin, înainte de a interveni; şi peri- 

colul e cu atât mai mare, cu cât vom avea a face cu adenite
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poli-ganglionare, dar mai ales cu forma în pachet, unde indu- 

rația țesuturilor şi aderenţa ganglionilor de pachetul vasculo- 

nervos sunt aşa de întinse, în cât pentru ai ridica se cere a 
lucra prin o adevărată sculptare. 

Incă din 1887, am întreprins acestă operaţie în următârele 23 ca- 

suri, în cari declar că n'am constatat de cât o singură dată recidiva. 
Cu tote acestea azi, recurg mai des la deschiderea largă şi răzui- 

rea, cu lingura Volkmann a parenchimului bolnav. La fie-care pan- 

sament fac atingeri cu acid-fenic 10%/, ; pui comprese cu creolină, 

şi resultatele sunt uimitor de satisfăcătâre. E singura metodă pe 

care o recomand. 
Dar acesta nu însemn6ză a renunța cu totul la extirpare; dar 

casurile trebuesc alese. La congresul de chirurgie din Paris 
1890, s'a discutat mult acestă chestiune, şi la desbaterile că- 
ruia aii luat parte D-nul profesor Demosthene şi Dr. Leonte. 

Şi relativ la extirparea ganglionilor, D. prof. Demosthene a 

comunicat 40 de extirpațiuni. Toţi autorii atunci ca şi acum 

sunt de acord, că forte adesea ori, dupe operaţie urmeză reci- 

diva. 
Dar când? De sigur atunci când operatorul e pus în im- 

posibilitate a extirpa toți ganglionii. Acesta însă se intimplă în 

acele casuri complicate; în acele mese compacte şi întinse; în 

acea formă ce am descris sub numele de pachet ganglionar, 
unde ori-ce am face, tot e puţin. De aceia zic, în asemenea ca- 

suri, operațiunea neputându-se face în mod complect, e mai bine 

a recurge la incisiuni și răzuiri, caunele ce daii resultate mai 

bune. 
lată micul tabloii de operaţiile menţionate mai sus unde am 

prăcticat cura radicală de ganglioni.
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NUMELE IEtatea DIAGNOSTICUL Data operatiei 13 3 
a aa wo 

Stanca Dumitru 19 Ipertrofie ganglionară 

in partea laterală stângă 

a gâtului. 1 Aprilie 1887 1 

Anica lon 16 Idem, în dreptul a- 

pofisei mastoide 

stângă .. 1 > > l 

Nicolae Constantin | 18 „ Sub maxilară $ > > 1 

lâna N. 32 „ in lojea caroii- 

enă st. 2 » > l 

„Const, Costache 20 » p.lat.st. agitului | 4 » > 

Marin Longutescu | 18 „ reg.cerv. stângă | 10 Iulie 188% i 
Simion Rădulescu | 22 „ ambele reg. sub 

maxilare recidivă ! [7 » 2 

Victor Berceanu 23 „ reg.ing. dreptă [26 , » l 

Alex. Anghelescu 21 |. » » > 12 August 1897 1 

Ernesto Veziri 26 » » stângă 16 » » 1 

Sofia Rosental 20 „ partea lat. drâptă, 

a gâtului şi axi- 

lară conresp. 20 Iulie 1888 2 

Zoe Simionescu 20 „ reg. ing. stângă | l5 August, l 

Smaranda Tudor H „ reg. parotidiena 
şi sub max. st. 24 Iulie , >. 

David Veinberger | 19. „ reg. ing. dublă |3l August, 2 
Stoicescu Velicu 19 » ing. stângă LH , | 

lon Arcas 38 > „ dreptă 6 » > 1 

Gg. Cendru 28 » „ stângă 20 1 1 

Lupu Holţman 23 » „ drâptă 13 Iulie l 

Stanciu Belcet 21 > „ stângă 25 August , N 
>3           

NEOPLASMELE GANGLIONILOR LIMFATICI 

Din punctul de vedere clinic, sunt uşor de cunoscut prin ca- 

racterile şi evoluția, lor, deosebindu-le de tâte cele alte iper- 

trofii ganglionare ce am studiat. S& menționăm însă că unii 
ganglioni ai gâtului, axilei şi câpsei, pot lua mai ales la Gmeni 

tineri, o desvoltare de volum destul de pronunțată, fără cu tote 

acestea să fie neoplasici. “Şi exceptând casurile de iritațiuni 
cronice, de cari deja am vorbit, chiar unele profesiuni, după 

Giissenbauer şi alți autori, pot da naştere la acest fenomen.
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Ast-fel avem brutarii, agricultorii, ferarii etc. cari în mod fi- 
siologic pot presenta ganglionii axilari și inguinali, or ai câpsei, 
mult mai mari şi duri în ambele regiuni, sait numai. din partea 
membrelor ce execută acţiunea, ceia-ce ar putea influenţa pu- 
nerea unui diagnostic just. 

Neoplasmele ganglionare secundare, este tot ce pâte fi mai 
comun, căci chiar acâsta constitue natura tumorei primitive, con- 
siderându-se ca malignă numai atunci când are r&sunet asupra 
ganglionilor. 

Și adesea diagnosticul etiologic al tumorei primitive se sta- 
hileşte prin acela al ganglionilor, de 6re-ce acestia reproduc 
exact tipul celei de origină. Este demonstrat, că prinderea gan- 
glionului resultă din transportul celulelor cancer6se prin limfatice 
şi grefarea lor în ganglioni o dată ajunsă aci, ceia-ce probsză 
între altele, posibilitatea inoculărei neoplasice. 

Chestiunea însă care încă e neresolvată, este daca da sai nu 
ganglionii pot fi sediul de neoplasme directe, adică în mod pri- 
mitiv. Billroth, Paget, Hirschfeld le consideră cu totul excep- 
ționale, lucru ce se pare a fi adevărat, cel puţin în ceia-ce pri- 
vește cancerul proprii zis. | 

Cu tâte acestea, Malassez citâză un cas de epiteliom pavi- 
mentos cu globi epidermică, primitiv în ganglionii gâtului. După 
Weber, sarcomul sar observa mai des, extirpând el însuşi o ase- 
menea tumoră în ganglionii gâtului. Dar şi mai frecuent încă ar 
fi epitelioma sau sarcomul melanic, din care am avut ocasia a 
observa şi sii un singur cas în ganglionii inguinali. Se _citeză 
iarăşi un cas de Le Dentu de un sarcom melanic în regiunea 
parotidienă; în timpul operaţiei, excisându-se o porţiune din 
glanda parotidă, sa constatat la microscop ca fiind cu totul să- 
nătosă,. 

Evoluţia acestor neoplasme, după Chambard, ar fi din punctul 
de vedere clinic identică cu a ganglionilor tuberculoşi, -presen- 
tânduni-se sub formă de sarcom monoganglionar, poliganglionar 
saii în pachet. 

Cât pentru neoplasmele secundare, acestea fiind strâns legate 
cu tumora primitivă, vor trebui neapărat ridicate, chiar când nu 
ar exista asupra lor nici o bănuială, daca voim a preveni re- 
cidiva,
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CHIESTIONAR 

Leziunile ganglionilor limfatici. 
Cousideraţiuni anatomice şi fisiologice, 

Composiţia unui ganglion. Circulaţiunea limfei, Aplicaţiuni clinice. 

Leziunile traumatice. Caractere. 

Adenita acută. Definiţie. Divisiune. 

Anatomia patologică. Peri6da de congestiune, de supuraţie. Caractere. 

Periadenita. Simptome generale şi locale. Diferite forme de abcese gan- 

glionare. Mersul. Prognosticul. 

Diagnosticul intre adenita profundă şi o ernie. Tratamentul. Deschiderea 

antiseptică şi răzuiraa. 

Adenita cronică. Caractere. Anatomia patologică. Simptome. Diagnosticul 

cu adenitele specifice. 

Adenita venerică sau bubon. Caractere. 

Bubonul şancărului mâle. Caractere. 

Natura. virulentă. Opiniunea lui Hunter. Experiențele lui Ricord, Siraus, 

Aubert, Roco şi Luca. Simptome. Caractere. Complicaţiuni diverse. Diag- 

nosticul. e 
Bubonul sifilitic. Opiniunea lui Ricord. Relaţiunile sale cu şancărul. Ca- 

racterele. . 

Lesiunile anatomice. 

Bub6ne mixte sau ebride. Definiţie şi varietăți. 

Bubânele in peri6da secundară a siâlisului. 

Caractere. Bubânele in perida terțiară. Forma sclerâsă şi gomâsă, Tra- 

tamentul. 

Tuberculosa ganglionilor limfatici. Istoric, Experinţele moderne. Probe în 

ajutorul tuberculosei ganglionare. 

Anatomia patologică. Peri6da de granulaţie, de ramolire şi supuraţie. 

Simptome. Evoluţiune clinică. 'Puberculosă monoganglionară, poliganglio- 

nară şi pachet ganglionar. Diagnosticul. Tratamentul. Mei6da prin injectiuni 
intexsticiale. Met6da prin extirpare. 

Obiec iuni şi discuțiuni. Opinia autorului. 

Neoplasmele ganglionilor. Istoric.



CAP V 

AFECTIUNILE SiSTEMULUL MUSCULAR 

SI 

LEZIUNI TRAUMATIGE 

I. CONTUSIUNILE .De şi frecuente, cu tâte acestea nu sai fă- 
cut studii amănunțite ; pe de o parte că în casuri uşâre se vin- 
decă de sine, iar în cele grave, copleşindu-se de imflamaţii sati 
supuraţie se confundă cu acestea. 

Contusiunile pot fi de origină externă, ca lovituri de bastâne, 
trecerea unei râte, aplicarea. unui proectil etc., saii de origină 
internă ca în urma fracturelor, luxaţiilor, presența de sequestre 
etc. etc. 

După Allison se deosibesc 4 grade saii moduri de a fi ale 
contusiunei musculare. 

I) Stupore siusculară, când muschiul e lovit în stare de re- 
paus, leziune ce constă într'o simplă paresie uș6ră şi pasageră. 

II) Epanșament: sanguin cu ușdre ruperă fibrilare ; se oh- 
servă când contusia se aplică pe muschi aflați în stare de con- 
tracție. Dându-se marea vascularisație a muşchilor, epanşamentul 
pote fi enorm, infiltrându-se în întrega, lui masă, dar fără a se 
colecta, 

II) Jtuperea parțială de muschi și foviavea de ematom. 
Nu se deosebește de cea precedentă, de cât prin aceia că o 
porțiune de muschi fiind ruptă, se formeză o cavitate, un fel.
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de gaură unde sângele vărsându-se, se pote coagula în masă ŞI 

să formeze o tumoră—ematomul; se observă în deosebi în mus- 

chiă lipiţi de 6se or de aponevrose resistente, ca deltoidul, tri- 

cepsul etc. 

IV) Ruperea totală. Aci ruperea saii e netedă şi limitată cu 

tâte că e complectă, sai e întinsă şi însoțită de atriţiune şi 

sdrobire musculară; acâsta, după cum acțiunea corpului vulnerat. 

Sa, aplicat pe un mic teritoriii, or masă întregă. 

Ast-fel, o lovitură bruscă şi forte cu un baston or bară de fer, 

aplicarea forcepsului etc. va da o rupere netedă, limitată şi re- 

gulată: pe când dărâmarea unui bloc de pământ, trecerea unei 

rote de camion, or atingerea unui obuz, vor produce o rupere 

complectă, totală, cu atrițiune şi sdrobirea țesutului muscular, 

tarnsformându'l într'o masă informă. 

Ca, simptome principale avem: durere, impotenţă, funcţională, 

atitudini vici6se şi chiar contracturi consecutive. Dupe câte- 

va, zile vom constata apariţiune de largi echimose în piele, a 

căror întindere va fi în raport cu gradul de contusie. 

In casuri de rupturi complecte, vom constata bosele sanguine, 

precum și un bont mâle cărnos, resultat al contracțiunei muschiu- 

lui rupt, saii cu totul sfărimat. 

Consecințele în general nu sunt grave, căci cu un uşor ma- 

sagiii şi repaus, totul dispare; afară de ruperi întinse, când pot 

surveni complicaţii inflamatorii saii supurative, mai ales dacă 

plaga e deschisă, precum şi diferite contracturi ce se datoresc 

mai mult secțiunilor nervâse. 

[. PLĂGILE MUSCHILOR 

Cele prin instrument înțepător sunt forte benigne, cu condi- 

țiune ca, instrumentele se fie aseptice. Probă avem puncțiunile, 

exploratrice, saii înțepăturile în duel, cari nu aii nici o gravitate 

chiar dacă instrumentul în loc de a trece printre fibrele mus- 
culare ar rupe unele din acestea. 

Tot acelaş lucru vom zice de plăgile prin instrument tăetor, 

fie că vor lucra prin vârt şi lamă, deci în profunzime ; fie nu- 

mai cu lama ascuțită sai cu tăişul, adică în suprafaţă. 

Secţiunea mușchiului pâte fi complectă şi incomplectă, când
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pe lângă emoragia inherentă, vom consta o depărtare a buzelor 
ce va îi cu atât mai mare, cu cât muschiul va fi mai liber de 
conexiuni os6se or aponevrotice. Dar acâstă depărtare se va 
micşora, dupe atitudinea ce vom da membrului. Ast-fel, pentru 
o plagă a tricepsului umeral vom recurge la extensie; pe când 
fiind vorba de biceps, vom pune membrul în flexie, şi ast-fel 
vom putea obține afrontarea, şi cu dinsa cicatrisarea muschiului 
secționat. | 

- Nu este tot ast-fel cu plăgile contuse, cari pe lângă că foca- 
rul traumatice e expus, se mai complică de: presența diferiților 
corpi streini sai viruse speciale, a căror influență vătămătâre 
nu remâne fără efect. Ast-fel avem plăgile prin armă de foc, muş- 
căturile de cal, câine, lupi etc. a căror gravitate e una mai 
mare ca alta. 
PROGNOSTICUL în general e favorabil, afară de complicații şi su- 

purație, or interpunerea între plagă de diferiţi corpi streini şi 
în special de țesut fibros cari se opun la cicatrisare, ce de alt- 
fel are o tendință spontanată către aceșt sfirșit. 
TRATAMENTUL. In traumatismele închise adică cu tegumen- 

tele integre, antiflogisticele, repausul, atitudine convenabilă a 
membrului, masagiii ușor ete., complectâză programul. In cas de 
inflamație sai supuraţie, evident că vom interveni. 

Plăgile prin instrument tăetor trebuesc neapărat suturate, mai 
ales dacă secțiunea e complectă, şi mai ales dacă muschiul e 
superficial, fiind ştiut că puterea retractilă a acestora e aşa de 
mare, în cât cele două capete depărtându-se prea mult, se vor 
cicatriza isolat, și de aci o perdere funcțională totală. 

Imostasa nu e necesară, afară de deschiderea unui vas de 
un calibru insemnat, căci alt-fel, emoragia musculară de și a- 
bondentă, este însă produsă de vase mici, cari comprimate prin 
contracția, fibrelor musculare sa închid singure, şi deci emostasa 
se face spontanat. 

Nu vom intra în discuţiile privitâre la, regenerarea muschilor, 
fapt susținut de O. Weber aducând mai multe esemple de re- 
geneiare musculară complectă, pe când majoritatea autorilor 
francesi şi germani (Robin, Bouchard, Hayem, Volkmann) afirmă, 
că restitulio ad integru musculară, e cu totul greii de obținut, 
ba. chiar de multe ori lipseşte.
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Cu tâte acestea, dăm un resumat din lucrarea experimentală. 
a lui Volkmann (1892) în -acâstă privinţă. 

In casuri de degenerescențe musculare ca în tifos, congetaţii 

etc., unde numai substanța contractilă e atinsă, regenerarea se 
face pe cale embrionară, sait continuă; şi este aşa de puternică 
în cât reproduce in totul partea degenerată. 

In casul de secțiune a corpului muscular, regenerarea se face 
după procesul deja numit de Neumann—mugurire. 

Dacă plaga va îi mică, iar depărtarea capetelor neînsemnată, 

înlocuirea va fi aprâpe complectă; fibrele noi ar intra în legă- 
tură imediată cu cele vechi. 

Dacă însă perderea de subsanță, va, fi însemnată, precum şi 

depărtarea capetelor considerabilă, atunci înlocuirea, se va face 
printrun țesut conjunctivo-fibros, adică printr'o cicatriță, în care 
procesul de muscularisare nu pote înainta mai mult ca l—2 m. m. 
de la fie-care extremitate musculară separată. 

Formarea de muguri, începe aprope fără, escepţie din capetele fi- 

brelor musculare existente a bonturilor musculari, von ăvea deci a. 

face cu o mugurire terminală, mugurire ce începe după vre-o 6 zile 
de la leziune şi dureză maximum până la 8 săptămâni. Rolul cel 

mare în acest fenomen îl jâcă nucleul muscular, ce prolifereză,. 

în mare cantitate, precum şi protoplasma ce se strânge în jurul 

lui. Masa, protoplasmică, bogată în nuclei, formâză o continuare 
a vechiului fascicul şi este cu totul omogenă. In acâstă masă 
în mod treptat incepe a se desvolta fibre, trecând ast-fel fără 
transițiune bruscă în vechiul fascicul striat transversal. 

Nu se pote momentan bine stabili în ce mod nouile fibrile 

formate se unesc cu substanţa veche fibrilară. Cu tâte acestea, din- 

sele fac impresia ca și cum nouile fibrile formate în protoplasmă,. 

sar naște într'o legătură imediată cu fibrilele cele vechi. 
Mugurarea laterală este așa de rară, in câtpe lângă cea ter- 

minală abia trebue luată în consideraţie. 

Cât priveşte chestiunea, grefelor musculare, reproducem credința. 
lui Salvia, (Rev. clinică et terap. 1884): Acest autor susţine că e 
posibil a transplanta cu succes un fragment de ţesut muscular de 

la un animal la altul, fie de aceiaşi specie sait diferită. Reunirea 
se face prin ajutorul neoformaţiunei de fibre tinere musculare, 

cari fusioneză fragmentul transplantat cu elementele musculare 
vecine, aşa în cât mai târzii numai există nici o urmă de sepa-
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rațiune : fibrele musculare grefate iai caracterul fibrelor muscu- 
lare ale animalului pe care vieţueşte. 

Acest mod de a vedea însă e combătut de mai toți anatomo- 
patologiştii, şi în special de R. Volkmann, care a arătat ca bucăţi 
musculare transplantate, nu r&mân nici o dată, viabile, ci mor nu- 
mai de cât, resorbindu-se mai târzii. In locul lor apare o cica- 
triță ce ca și or care altă cicatriță musculară, posedă o muscula- 
risaţie parţială. 

Regenerarea fibrelor musculare netede, urmâzăa, prope aceleaşi 
reguli ca şi fibrele striate. (Stilling, Phitzner 1886). 

III. RUPTURILE MUSCULARE. (Miodiastasis sau 
diastasă musculară) 

iGrte bine studiate de Sedillot. Rupturile musculare sponta- 
nate saii patologice nu intereseză atât chirurgia, de 6re-ce din- 
sele provin dintr'o degenerescență granulo- -gresosă, vitrâsă, și 
fac ca mușchiul să se rupă indiferent pe or-ce punct al lun- 
gimei sale, şi în urma celei mai mici sforțări sai chiar în urma, 
unei tuse. Ast. fel sunt observaţii în febra tifoidă, variola, scar- 
latina etc. unde bolnavii prin simpla mişcare de a se întârce 
în patul lor, îşi pot rupe muschii abdominali sait ai copsei. 

Acelaș lucru se observă la ataxici, sifilitici, alcoolici diabe- 
tici, reumatici etc. 

Jarăşi ruperi musculare se pot observa în urma eclampsiei, 
epilepsiei, turbărei, delirului tremens, căci în- tâte muschii sunt 
prealabil alteraţi. 

Pină şi însuşi oboseala, saii un mers prelungit pote, după 
Roth (din Moscua), să altereze fibra musculară, transformând-o 
într'o degenerescenţă vitrâsă întocmai ca în febra tifoidă, şi să 
provâce ast-fel ruperi musculare. 

Dar de tâte aceste ruperi ca şi de ruperile cordului, băşicei 
udului şi ale uterului, nu ne vom ocupa. 

Adevăratele ruperi musculare chirurgicale sunt cele trauma- 
tice, şi fără alteraţie prealabilă a fibrei; Şi încă se mai cere ca 
muschiul să fie în stare de contracție.
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Deci o contracţiune excesivă şi bruscă, constitue causa, prin- 

cipală a ruperilor musculare. 

Acest fenomen îl întâlnim când individul condus de simțul 

de conservare, caută a'şi restabili echilibrul perdut: ca în mo- 

mentul căderei; saii voeşte a face un sforţ pentru a ridica or 

a arunca o greutate; a sări un şianț, a încălica din fuga un 

cal etc. etc. 

Bichat susţinea că ruperea musculară e rară, de 6re-ce în 

timpul contracțiunei tâte fibrele se condenseză și dobândesc o tărie 

egală şi superidră fibrelor tendin6se, ast-fel că acestea, în vir- 

tutea pasivităţei, sunt cari se rup de preferință. Acesta e ade- 

vărat pină la un punct 6re-care, de 6re-ce este constatat că în 

funcţionarea regulată, un muschi pentru a produce un efect util, 

își pune în joc tote fibrele sale, animate de o forță convenabilă 

şi dirigeată în anume sens, concentrându-se intrun punct care 

e cel mai puternic în masa musculară ; dar pe lângă acesta mai 

intră în joc şi concursul sinergie al muschilor vecini. 

Când însă un muşchi se va “contracta în mod instinctiv și 

parțial (Sedillot), or se va contruela în mod involunter reflex 

cu perderea momentană a simțului muscular (Nelaton), or con- 

tracțiunile vor fi parțiale și succesive (Jargavay), saii în fine 

contracțiunea vu fi cu totul isolată, adică fără nici un con- 

curs din partea vre-unui muschi sinergie (Giibler), atunci mus- 

chiul, ast-fel surprins or părăsit de confrații sei (!) se va rupe, 

daca nu va fi destul de tare şi viguros spre a lupta şi resista 

contra unor asemenea momente critice. 

Deci, într'o asemenea luptă isolată, și în afară de or ce aju- 

tor, muşchiul trebue să cedeze, trebue să se rupă,; şi se rupe acolo 

unde e mai slab; acolo unde fie-care organ ca şi însuşi individul, își 

are al s&u locus minoris resistentiae. 

Ast-fel: muschiul marele drept abdominal se va rupe. în regi- 

unea sub-ambilicală, la egală distanţă de pubis şi ombilic, căci 

acolo e mai strimpt, lipsit de tâca aponevrotică, precum şi de 

acele bande fibrose ce "i legă făşiile sale d'asnpra ombilecului. 

- Nelaton a stabilit sub formă de lege că: cu cât corpul unui 

muschi e mai lung iar tendonul mai scurt, cu atât ruperea se 

va face în porţiunea cărnâsă iar nu tendinosă şi vice-versa. 

De aceia, muschii extensori fiind în general mai scurți, ru- 

perea lor va fi tendinâsă or musculo-tendin6să ; pe când flexorii
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se vor rupe mai mult în partea musculară, fiind mai lungi ca. extensorii, 
Sedillot, susținea că locul de elecțiune a ruperilor musculare se găsește la unirea muschiului cu tendonul, efectuându-se prin o adevărată deslipire. 
Am întreprins în acâstă direcție, experiențe ps cadavru la institutul de chirurgie, mai asupra tutulor muschilor. Cu acâstă ocasiune, îmi exprim profunda mea recunoştinţă ami- cilor mei Dr. V. Calalb, Vrabie și Andreescu, precum și D-lor AL. Carnabel, 'Tatuşescu Şi Criv&ţ cari mau ajutat în tote experien-. țele și lucrările ce le-am dat, cu o desinteresare Și dragoste. de carenu mă voi plăti nici o dată. 
Etă resultatul şi conclusiile ce am tras din aceste experiențe: I) Cu cât muschii vor fi maj subțiri, cu atât ruperea se face mai aprâpe de inserţiuuea inferioară a tendonului. Ast-fel avem: Marele palmar, micul palmar, și plantarul subțire. 
II) Cu cât muschiul e mai gros şi lung, cu atât Tuperea se face dincolo de partea mijlocie; prin urmare, depărtându-se de. tendonul inferior. 
III) Muşchii groși şi puternici se rup la partea lor de mijloc, aprâpe în sens transversal, presentând aspectul dințat. Ast-fel,. avem bicepsul brachial, gemenii, semimembranosul ete, Figura 59 represintă exact acestă rupere, luată, dupe natură, IV) Muşchii lungi şi subțiri, se rup dincolo de partea mijlocie. și anume fârte aprope de inserţiunea superidră a tendonului, Ast-fel avem: cuturierul, dreptul intern, gambierul anterior. Dai în fig. 60 un model de o asemenea rupere în făşii. V) Absolut nică întrun cas, n'am putut constata deslipire francă a tendonului de mnşchi. 

VI) Un fapt fârte important ce am tras din aceste experiențe este, că muschii fiind cu totul isolați de congenerii lor, se rup mult mai uşor de cât în casul când conexiunea nu e distrusă, 
Eată câte-va esemple: 
Tricepsul brachial isolat, s'a rupt la 40 kilogr; pe când nedes-. lipit, a resistat dincolo de 90 kilogr. 
Bicepsul umeral desinserat, s'a rupt la 40 kilog.; iar nedeslipit,. la 60 kilog etc. etc. 
Muşchii gemeni desinserați şi trăgând de tendonul lui Achil,.



  

Fig. 59. 

Tip de rupere 
musculară dinţa- 
tă (mesomioschi- 
smâ) Bicepsul u- 
meral drept, rupi 
la 45 kilg. fiind 
isolat de conge- 
nerii sei (Origi- 
nală). 

Esperienţe fă- 
cute la Institutul 
de Chirurgie. 

Pat. chirurg. Dr. L. Xiriac. 

  
Fig. 60, 

Tip ce reprezintă o rupere 
musculară 1n făşie sau prin des- 
lipire, in terțul superior (ipermio- 
schismă). Cuturierul drept rupt la 
50 kgr., tracțiunea făcându-se pe 
tendonul labei gâştei. 

Fig. originală. Experieute fă- 
cute Ia Institutul de chirurgie.
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saii rupt la partea mijlocie la 130 kilo. Aceiași muşchi nedes- 
lipiți, ait resistat la o tracțiune de 200 kilo, fără a se rupe. 

Tâte aceste fapte, ce se vor vedea mai bine în micul tabloii 
ce urmeză, probâză că ruperile musculare nu se produc uşor, a- 
fară numai în casuri de surprisă, când adică un muschi rămâne i- 
solat de concursul congenerilor săi. 

Ca ultimă conclusie pot stabili, întrebuințând dacă 'mi e per- 
mis următorul neologism de mioschismati (din “ pâos muşchi şi 
oxijoua diviziune), şi voii zice: 

VII) Avem trei varietăţi de mioschisme : inferidre, medii, şi 
superire: îpomioschismă, meosomioschismă, şi îpermios- 
chismă ?I; stând în legătură cu subțiimea, grosimea și lungimea 
muschiului. 

Fată tabloul experienţelor menționate.



TABLOU 
de experienţele ce am făcut la Institutul de chirurgie, pentru a 
demonstra resistența, ce fie-care muschiii oferă la rupere prin 

tracțiune, după cum puterea se exercită asupra mușchiului des- 

lipit de congenerii săi, saii fiind lăsat în loc, nedeslipindu-se de 

cei-Lalţi muşchi şi părțile ce-l inconjoră. Tracţiunea sa făcut cu 

muflele, începând întâi pe laturea dreptă a corpului, apoi pe 

cea stângă. 

MUSCHI ISOLAȚI 

Bicepsul umeral sa rupt la 45 Rilogr. 

în porțiunea cârnâsă, cu 10 ctm. d'a- 

supra tendonului inferior. 

Marele pahnar s'a rupt la 15 kilg. 

«asupra, tendonului inferior. 

Micul palmar s'a rupt prin simpla 

tracțiune cu mâna, d'asupra tendo- 

nului inferior. 
" Plezorul superficial isolat şi luat in 

bloc, s'a rupt la 55 kilogr. în por- 

țiunea cârn6să cea mai superidră 

aprâpe de epitroclee, la o distanță 

de 20 cm. de tendon. 
Plexorul profund la, 45 kilogr. in 

terțul superior. ! 

Tricepsul umeral Sa rupt la 40 

kilogr. in terțul superior. 

Muşchii labei gâștei fiind separați şi 

trăgând de tendonul lor comun, drep- 

tul întern sa rupt la 50 kilogr. la 

partea cea mai superidră ; cuturie- 

rul aprâpe de spina iliacă ; iar se- 

mitendinosul la partea de mijloc, 

ambii la 60 kilogr, 
Dreptul anterior al cpsei sa rupt la 

40 kilogr. câtre terțul superior lăsând 

o fâşie lungă de 12 cm. şi subțire.   

MUȘCHI NEISOLAȚI 

Bicepsul umeral s'a rupt la 60 kilogr. 

iarâşi in porţiunea cârn6să şi mai 

sus ca în casul precedent. 

Mavele palma” s'a rupt la 40 kilogr. 

in porțiunea cărnâsă, 

„Micul palmar Sa rupt iar cu mâna. 

Flezurul supefieial Sa rupt la 13 

kilogr. iarăşi in porțiunea superidră. 

Flexorul profund la 50 kiiozr. apr6- 

pe de insertiunea tendinâsă supe- 

"ridră. 

Tricepsul umeral a resistat până 
la 90 kilogr. fără să se rupă. 

Muşchii labei gâştei neisolaţi au re- 

sistat la 65 kilogr. fără ca nici unul 

să se rupă ; când, trăgând mai de- 

parte, s'a desinserat intrega labă 

lăând cu dinsa periostul tibiei pe 
o intindere de 6 c. m. şi lâră ca 

nimic să se rupă. 

Dveptul anterior al câpsei nu s'a 

rupt de cât la 95 kilogr. la acelaşi 
nivel şi in aceiaşi formă.
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Semimembranosul s'a rupt ia 80 Semimembranosul Sa rupi la 75 kilogr. porţiunea de mijloc. kil. iarăşi 1n porţiunea cârn6să, dar 
inferidră. , Dreptul anterior al abdomenului Dreptul anterior al abdomenului, sa rupt printr'o Simplă tracţiune cu ridicendu-se numai pielea ce-l aco- degetul, la partea inferiâră. pere, şi trăgând de dinsul, s'a rupt 
la 54 Ril. la inserțiunea tendin6să 
pe pubis. 

Gambierul anterior s'a rupt la 48 Gambierul anterior s'a rupt la 50 kilogr. la extremitatea cea mai su- kilogr. ! peridră. 
Muşehii gemeni şi solearul s'a rupt Aceiaşi muschi. S'a lăsat in loc trăgând de tendorul lui Achile la pielea nefâcend de cât o simplă 130 kilogr., în partea de mijloc. incisiune pe tendonul lui Achil pen- Plantarul subțire să rupt cu mâna tru a introduce cârligul de la mufle ; 

sa tras până la 200 kil. fără ea 
nimic să se rupă. Sa desinserat 
insă tendonul lui Achil, luând cu 
el o largă suprafață din periostul 
de pe câlcâiu. 

imediat dasupra tendonului. 

Ruperile musculare pot fi superficiale, complecte, incomplecte sai marginale ; simple, or complicate de rupere de aponevrose, vase, nervi etc. 
Depărtarea buzelor stă in raport cu contracția musculară, iar între ele se pote observa un extravasat de sânge, până la for- marea unui ematom, ce a dat loc la erori de diagnostic. 
Larrey, citat de Follin, a găsit întrun cas de ruptură a ma- relui drept al abdomenului, o masă de sânge nâgră şi coagulată ; iar Richardson dă un cas analog in ruperea marelui drept al abdomenului, complicată de Iuperea arterei epigastrice, unde a găsit un kilogram de coaguli sanguini, așezați intre capetele muschiului rupt. 
Reunirea în general se face printrun ţesut fibros, când bon- turile sunt prea mult depărtate. 
In acest cas cicatrița, de ordinar e mai strimptă ca lărgimea, rupe- rei primitive, putând une ori a nu fi representată de cât prin- tr'o simplă bandeletă lineară ȘI chiar imperceptibilă; iar alte dăți nu ocupă de cât o parte din grosimea muschiului. In fine alte dăţi, cicatricea, pe lângă că nu e complectă, are o lungime colosală, așa că prin lungimea, şi subţiimea, sea, nu servă aprope la nimic.



  

catrice muscula- 
ră, mult mai sub- 
țire ca grosimea 
muschiului sec- 
ționat, dar fârte 
lungă, 
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Fig. 6l dată de Faraboeuf şi reprodusă de 
Lejars, în Duplay şi Reclus, represintă o cica- 

trice lungă de 10 c.m. dar fârte îngustă şi sub- 
țire. , 

SIMPTOME. Cel mai constant din tâte, e du- 
rerea, numită de Gubler cinesialgie, atribuită, de 

dinsul saii la o rupere, saii la o contracție vio- 
lentă, ce pune muschiul in stare de tetanisare 

(în limba vulgară—cârceii). În or ce cas, acâstă 
durere uneori e aşa de violentă, că face pe bol- 

nav să țipe șisă cadă jos; ca în ruperea planta- 
rului subțire, numită coup de fouet, dupe sensaţia 
de lovitură de biciui simțită de pacient. Conse- 

cutiv, avem impotenţa funcţională a membrului 
ȘI inerția musculară. 

Local avem: echimosa sai chiar bosă san- 
guină, în raport cu întinderea rupturei şi parti- 

ciparea la rupere a aponevrosei; depresiunea 
siusculură. (encoche) în nivelul ruperei, precum şi 

tumora musculară resultată din contracțiunea muschiului, tumoră 
care prin volumul şi consistenţa sea mole, s'a putut impune dupe 

  Fig- 62 
Ruperea muschiului mediă adductor
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Virchow drept chist, întrun cas de rupere a bicepsului umeral. 

Fig. 62 luată din Poulet şi Bousquot,ne dă o idee de aspectul 
cel oferă o rupere musculară. | 

COMPLICAȚIUNI. In afară de unele emoragii forte mari, ca în 

casuri. de ruperea arterei epigastrice “de exemplu, avem posi- 
bilitatea de supuraţie mai ales a psoasului, a tendonului lui 
Achil, a bicepsului ete. Dupe Charcot şi Couillaud, multe fleg- 
mâne a cavităței lui Retzius, de o etiologie vagă, își au origina, 
în ruperi parțiale a marelui drept abdominal, cu infiltraţie san- 
guină în cavitatea pelvienă, şi acesta în urma unui traumatism 
al păreților abdominali. Iarăşi trebue să menţionăm peritonitele 
şi erniile abdominale în casuri de ruperi largi şi întinse â mu- 
schilor acestei regiuni. 
PROGNOSTICUL deci va depinde de tâte aceste complicaţiuni. 
DIAGNOSTICUL. Se va baza pe antecedente şi se va deosebi 

de durerile reumatice ce nu sunt localisate; de nevralgii ce ai 
puncte durerâse in anumite părți, precum și de entorse al căror 
sedii e în dreptul articulației. 

In ruperile tendindse, nu avem nici acel mare epanşament 
sanguin, nici umflăturile musculare provenite din retracţia mu- 
schiului rupt. 

Ematomul muschiular, ce une-ori s'a impus drept tumori os6se, 
exostose, ostesme şi mai ales sarcâme, se va diagnostica, prin 
conexiunile sale, mişcări musculare de lateralitate, şi fixitatea sea 
în timpul contracțiunei musculare. 
TRATAMENTUL. Repaos, atitudini convenabile, uşor masagiii 

şi combaterea durerilor. In cas de supuraţie sai chiar ematom 
voluminos, vom deschide ; şi dacă e posibil, vom sutura capetele 
muschiului rupt. 

HERNIILE MUSCULARE 

Dupe cum numele indică, se înțelege o tumoră formată de o 
porțiune de muschi, eșită din învălişul său aponevrotic. Se nu- 
meşte hernie musculară adevărată, când muschiul a eșit prin 
aponevrosă cu totul intactă; pe când pseudo-hernia, este a- 
tunci când muschiul a eşit afară, prin aponevrosă prealabil ruptă. 
sai uzată,
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Hernia musculară adevărată, a dat naştere la o mulțime de 

discuțiuni, şi a fost contestată mai ales de Farabeuf şi Jeannel, 
bazându-se pe faptul că muschii, or care ar fi gradul lor: de 

contracțiune, nu sunt capabili de a umple tâca aponevrotică, şi 
cu atât mai puțin de ao rupe. In adevăr, dupe teoria cea veche, 

lucrurile se petreceaii ast-fel: în momentul unei contracţiuni bruşte 
şi intensă, corpul cărnos al muschiului întindea cu putere apo- 
nevrosa, pe care rupându-o, dinsul eşia afară prin acestă des- 

chidere. 
Astă-zi zic, acest lucru nu se admite, ci se susține în special 

de Jeannel, că hernia primitivă e imposibilă, şi că tot-Vauna e 

vorba de o pseudo-hernie: ruperea musculară producându-se în 
acelaşi timp cu cea aponevrotică. Cu tote acestea, fapte indis- 

cutabile de hernie adevărată există, şi pe cari le rezumăm din 
Duplay şi Reclus, 

E vorba de un cas al lui Berard, unde se găsia o tumoră de 

mărimea unui oi mic, aşezată la partea supero-internă a câpsei, 

ce fusese luată drept lipom. Se descopere însă o deschidere in 
aponevrosa fascialată; se măreşte incisia, dar tumora dispare, 

fiind vorba de o porţiune a muschiului prim-adductor, care in- 
trase prin acea deschidere aponevrotică. 

Un alt cas este al lui Larger, unde era vorba de o hernie a 

gambierului anterior, hernie ce dispărea în mod manifest în 
timpul contracțiunei, pentru a reapare în cel de relaxare. 

În fine Guinard, prin esperienţile sale pe animale, a stabilit că 

muschii largi şi aderenţi de aponâvrosă, nu sunt susceptibili la. 

hernie, pe când cei lungi şi neaderenți, ca semi-membranosul de 

esemplu, or cuturierul, pot produce adevărata hernie. 

Cât privesce ruperea aponevrosei, se admite că acesta nu se 
face în mod brusc, ci printr'o usură lentă şi progresivă, deter- 

minată în urma deselor frecări, provocate de contracţiuni mus- 
culare. Faplul acesta a fost deja indicat de Dupuytren şi Follin, 

şi se observă, în special la călăreți, la muncitori, la înotători etc.; 
mai putem agăoga influenţa sifilisului şi a reumatismului. 

SIMPTOMELE. În pseudo-hernii, avem o durere brucscă sinco- 

pală, comparată de autori cu o descărcare de pistol, şi imediat 
urmată, de iormarea unei tumori mole, reductibilă în totalitate 

saii în parte, când prin explorațiune digitală, putem descoperi 

orificiul aponevrotic, în care putem introduce chiar degetul.
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Echimosele şi impotenţa funcţională vor fi în raport cu întin- 
derea lesiunei şi a ruperei musculare. 

Adevsăratele hernii musculare, adică cele spontanate şi venind 
în urma unei usuri lente aponevrotice, apar in mod mai insidios, 
fără a se îusoți de nici un simton alarmant, şi în general nu 
aduc nici o vătămare individului. Tumora ce formeză, apare sai 
dispare după cum membrul va fi în extensie sau în flexiune, și 
după cum vom da, diferite mişcări de abducție sai adducţie, lu- 
cru de care tot-d'auna trebue să usăm, căci numai din conexi- 
unea tumorei cu aceste diferite mișcări, putem face diagnosticul 
diferenţial cu diferite alte tumori ale tecei aponevrotice, sai 
acelea așezate d'asupra or dedesubtul său, ca lipome, fibrome, 
chiști hidatici, chişti seroși, nevrGme, varice etc. etc. 
TRATAMENTUL va, fi în general paliativ, căutând prin ban- 

dage să ne opunem la progresarea herniei. 
Casurile de cură radicală, constând în închiderea orificiului 

aponevrotic, ni se oferă mai rar, şi nu se justifică de cât pentru 
anume regiuni şi în circumstanțe determinate. (Dureri mari, 
impotenţă funcţională etc.) 

Cu toate acestea, un autor german, Gies (1886), citat de Forgue 
și Reclus, a obținut un succes netăgăduit de vindecare a unei 
hernii a marelui adductor la partea supero-internă a c6psei. 
Printr”o incisie de 12 c.m. descopere muschiul herniat, pe care îl 
vezecă în nivelul aponevrosei; inelul aponevrotic a fost avivat 
ŞI suturat cu cat grit, iar tegumentele cusute cu mătase. Dupe 
21 zile bolnavul era complect vindecat.



Ş II 

LEZIUNI INFLAMATORII 

DESPRIE MIOSITE 

Am arătat că diferitele plăgi şi contusii musculare, ba încă şi 

chiar ruperele acestui organ, fârte adesea se repară de ele în- 

săşi, fără a da nascere la nici un fenomen inflamator, ast-fel, 

că miositele traumatice sunt în general rari, şi nu se desvoltă 

de cât în casuri de infecțiune a plăgei sai în urma diferitelor 

diatese. Nu este tot ast-fel cu miositele spontanate sai primitive 

admise de Velpeau, şi atribuite unei acţiuni a frigului, care după 

noi se esplică prin suprimarea substanțelor excremenţiale, dacă 

ne este permisă espresia, ce se află în țesutul muscular, fiind 

vorba cu alte cuvinte de o auto-intoxicațiune, cel puțin locală. 
şi credem cu atât mai mult în acâsta, cu cât pielea ce acopere 
muschiul imflamat este uscată şi aspră. 

Se mai admite încă o miosită spontanată, dar funcțională, ce 

apare pe individi cu profesiuni labori6se: precum sunt fierarii, 

lopătarii, călăreții, escursioniștii pe munţi etc. etc., la cari, în urma, 

anor oboseli prelungite, muschii se pot inflama. 
După un autor Roth, la nisce asemenea indivizi, muschii sunt 

predispuşi la inflamație, printr'o degeneraţiune granulo-gresosă 
a fibrelor sale, în urma escesului de travaliu fisiologic. 

Lucrul este posibil, cu tâte-că dupe noi, nu se cam confirmă cu 
desvoltarea musculară ce constitue forța atletică a gimnasticilor 

şi ridicătorilor de greutăți. 
Credem și aci impreună cu alți autori, că inflamațiunea este
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produsă de ruperea unor fibre musculare, și estravasarea san- guină, determinată în timpul unor contracțiuni brusce saii necal- culate. 
In afară de aceste casuri, miositele spontanate sunt sub in- fluenţa unei stări generale a individului, şi în special a febrelor infecţi6se. 
Cât pentru miosita prin contiguitate, adică aceia ce se ob. servă când imprejurul muchiului se află o altă înflamaţie, acesta, se consideră mai mult ca o limfangită profundă, şi interstițială, saii inflamația flegmon6să a tecei de învăliș a muschiului, numită perimiosită (Ollier), de cât o inflamație proprie a fibrei mus- 

culare. | 
Dar ori cum ar Îi, miosita o dată declarată, ni se presintă cu tot cortegiul simptomatic or cărei inflamaţiuni, dintre cari vom menționa pe urm&târele: 
1) O durere fixă lancinantă, saii sfâşietore, ce se măresce prin presiune sai în timpul contracțiunei. Bolnavul prin instinct caută a-și relaxa muschii, pentru a micșora durerea; de aci di- ferite atitudini viţi6se, pe cari le observăm în inclinaţiunea, la- terală sau anteridră a capului, în flecsiunea gambei pe câpsă şi a aceștia pe basin; în adducţiunea, şi Mlexiunea brațului etc. etc., atitudini determinate de inflamaţia muschiului sterno-cleido-mas- toidian, a psoasului şi a bicepsului, atitudini, cari dacă bola du- reză mai multă vreme, adesea devin permanente, graţie unei stări de contracturi, de care muschii r&mân copleșiți. 

2) Iarăşi un semn propriii miositei, este tumora formată de muschi, tumoră care ia forma Şi disposițiunea cunoscută a or- sanului, 
Acâstă, tumoră ne oferă la palpaţie o tărie lignsă, (Velpeau) pe care o simțim în tâtă întinderea sa, formând o placă gresă, putându-se lesne circumscrie, Şi arătându-i-se conexiunile sale cu muschiul, 
Când bâla este să se termine prin resoluţie, tâte fenomenele generale ca şi cele locale, incep gradat a se micșora până la disparițiunea complectă; iar alte ori, miosita pote să trâcă în stare fibrâsă, sclerosându-se și făcend prin retracția sa, ca ati- tudinele vici6se arătate mai sus, să devie permanente. 
Dar alte dăți, miosita pote să trecă în stare de supuraţie, când fenomenul ni se anunță prin ascesiuni termice vespereale
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şi ramolirea tumorei locale până la fluctuaţie abcesul fiind 
deja. colectat, abces care după observaţiunea lui Velpeau, se re- 
aliseză mult mai târziu ca în or ce altă inflamație, precum şi 

cicatrisarea sea, care cere 2 luni şi mi bine. 
Acest abces de formă circumserisă este relativ benign, căci 

după observaţiunile lui Hayem, nu se cunâşte încă o termina- 

țiune fatală. 
DIAGNOSTICUL în general este uşor, deosebindu-se de flegmonul 

ordinar prin tăria sa lemnosă, prin tumefacţia şi durerile ce 

însoțesc ori-ce mişcare musculară. 
Cât pentru gomele subcutanate, atât sediul cât şi întinderea 

tumorei, ca şi conținutul săi filamentos şi galben, il deosebesce 

de abcesul muscular, al cărui puroiii amestecat cu sânge, pote să 

conţie şi fibre de muschi. 

TRATAMENTUL în peridda inflamatorie va fi antiflogistic însoțit 

de repaos; iar când abcesul este declarat, vom interveni în mod 

chirurgical. 

MIOSITA FLEGMONOASĂ DIFUSA 

Este forma cea mai gravă de inflamațiuni musculare. Dânsa 

pote să fie consecința, unei miosite ordinare ; dar în general este 

apanagiul 6menilor diatesici şi caşectici, şi in special este consi- 

derată, ca provenind din acţiunea unui agent cu totul septic, ceia 

ce a şi făcut pe Nicaissa să o numsâscă miosită infecțiosă; şi se 

credea că este de aceiaşi natură ca şi osteo-mielita acută (iKrause). 

SIMPTOMELE sunt așa de alarmante, in cât forte adesea 

Sa luat drept febră tifoidă, reumatism generalisat, confundân- 

du-se chiar cu morva şi farcinul. 

Adevărul este, că fenomenele sale ataxo-adinamice, prostrația, 

ascesiunile termice şi frisânele, fac atât pe bolnav cât şi pe me- 

dic să nu dea atenţiune fenomenelor locale, cari sunt de mi- 

nimă importanță în raport cu cele generale, şi cari de multe ori 

luând forma supra-acută, ridică viaţa bolnavului chiar în câte-va 

zile. In forma acută însă, putem printrun esamen minuțios, să 

descoperim lesiunea locală, care ni se va presenta sub forma 

unei inflamaţiuni difuse, ce repede trece in stare de supurație, 

Puroiul se desvoltă în cantități enorme; se infiltreză printre fi-
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brele musculare, și altereză întregul organ, dissociindu-i ele: mentele şi fragmentându-i fibrele ast-fel în cât prin presiune, zice Nicaisse, iese puroiii întocmai ca dintrun burete. Intrega masă musculară este de o colâre cenușie, murdară, ramolită, friabilă Şi cu degenerescență sranulâsă.. Se observă mai ales în mușchiul marele pectoral, deltoidul, tricepsul brachial, bicepsul, psoasul, mușchii posteriori aj gam- bei, tricepsul femoral, adductorii și marele dentelei. De şi a- desea mortală, bâla însă se pote une-ori vindeca, pe socoteala unei reparaţiuni fârte lente. 

II. MIOSITELE CRONICE 
Se presentă sub două tipuri: miosita sclerâsă parțială, ce nu afecteză de cât un Singur muşchii, ca sternocleido-mastoidienul, sau cel mult un Slup muscular aflat în jurul articulaţiilor atinse de reumatism cronic sai luxaţii vechi nereduse, şi cari dau a- titudini vici6se Și permanente: ca în torticolis, ankilose ȘI picior bont. Volkmann a arătat un cas, coincidând cu un elefantiasis. Se mai observă in urma unor vechi focare inflamatorii, a chis- telor idatici, corpi str&ini, gome intra-musculare etc. Leziunea, a cărei istorie e încă incomplectă, constă din punc- tul de vedere clinic, întro atrofie a substanţei cărndse, o indu- raţie a mușchiului care devenit sclerosat, îşi perde or ce putere retractilă, 

Al doilea tip mult mai important e miosita osifiantă, ce pre- sintă şi dinsa două forme: parțială sai circumscris, numită, încă ciroză muscularii, şi al II-lea, progresivă sai generalisată. Prima se caracterisă prin osificarea parțială sau totală a unuj mușchii, desvoltându-se în jurul fracturelor, a unui cal exuberant, în artrilele uscate ale umsrului şi cGpsei, la ataxici (Hayem) etc. După autorii germani, ar exista osificațiuni musculare profesionale, ca la călăreți sau infanteriști, la cari mușchii gambei şi deloidul, sunt sediul unor adevărate osteome musculare, şi pot deveni punc- tul de piecare a unei incapacităţi de servicii, prin volumul, gena şi une ori durerile ce provâcă. Ac6sta constitue ca întrun cas a lui Thiriar, o indicație a recurge la ablațiunea tumorei Leziunea ar consta, în desvoltarea unui țesut osos propriii zis,
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de o țesătură însă mai puţin regulată, şi al cărui sedii este în 
țesutul conjunctiv intersticial, determinând o atrofie complectă a. 

fibrelor musculare. | 
Forma însă cea mai gravă e al II-lea tip, numit miosită osifi- 

antă progresivă și generalisată, b6lă observată pentru prima 
Gră în mod complect de Rodgers din New-York în 1833, şi stu- 

diată mai în detalii în Germania de Kiimmel in 1883, de Pinter 
şi Minehmayer (1869). 

Patogenia acestei afecțiuni cu totul bizară, este încă neresol- 
vată: etatea precoce (Kiimmel) adolescența (Pinter) congeniali- 

tatea, traumatismele, predisposiţia ereditară, numită de Virchow 

diateza osifiantă, tendința parenhimului muscular la osificație, 

iar după alții aceia a țesutului conjunctiv intra şi peri-muscular, 

până şi intervenţiunea unei trofonevrose, survenită în urma unei 
leziuni a nervilor periferici, saii chiar a măduvei—opiniune susți- 
nută de Hayem —tâte sunt ipotese, căci nici una nu e confirmată. 

Dăm aci o figură de miosită osifiantă, generalisată, luată din 
serviciul D-lui Prof. Assaky pe când eram medicul s&i secundar, 

in 1890, afecțiune ce transformase pe individ într'o adevărată 

bară de fer, absolut inflexibilă. 

Din anamneză, precum şi din unele amănunte datorite amicu- 

lui meii Dr. Manicea, ce ne-a trimes bolnavul, reese că acest in- 

divid numit Aba Swartz, şi în puterea vârstei (45 ani), de profe- 

sie birjar, era renumit în “Tulcea ca omul cu forţa cea mai her- 
culiană: asvârlea cu cea mai mare ușurință in eslea cailor un 

sac, plin cu 8 baniţe de orz; tot-d'auna făcea rămășaguri cu alții 

invitându-i la luptă, şi tot-Vauna câştiga, căci nimeni nu era în 

stare al trânti! 

Intro sâră, făcând un chef mare, s'a culcat beat afară în aer 

liber! n6ptea s'a pomenit cu gâtul incordat, faţa umflată, fălcile 
încleştate, precum şi cu muşchii brațului contracturați. Dar a- 

cesta nu "l-a silit a sta în pat, şi incă a continuata munci, însă 

mult mai puţin. După un an, şi tot în aceleaşi condițiuni, a avut 

un noi atac, când de astă dată aprâpe întregul corp sa osificat 

in totalitate. Gura ne mai putând-o deschide, i sai scos mai 
mulți dinți spre a se putea hrăni. Tâte articulațiile sunt anki- 

losate şi in absolută imposibilitate a face cea mai mică mişcare, 

fără a fi ajutat. Stă drept ca un drug de fier, se hrăneşte de 
alții, sati mănâncă cu ajutorul unei țevi. Putem adăoga, că o idee
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de mișcări articulare există în purani, 
genunchiul și copsa stângă, dar e 
la nimic. Organele splachmice 
e conservată. (Pig. G3 și 64). 

degete, în cotul drept, 
ari de sigur nu'i servă absolut 

sunt normale, -pofta de mâncare 
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Fig. 63,. | Fig. 64. 

Miosită osifiantă generalisată, . 
„Văzut de faţă. i Văzut de profil. 

(Originâlă)



319 

SIMPTOME. Cu totul insidi6se, bolnavul pe nesimţite e cople- 
şit de acâstă înțependlă, care treptat se întinde de la muşchii 

cefei şi ai colânei vertebrale, până când în definitiv toți muşchii 
se întăresc, luând consistenţa os6să, având chiar tote caracterele 

istologice a țesutului osos. 
Este de remarcat, că dintre toți muschii, numai cordul, limba, 

diafragmul, sfincterile, muschii laringelui şi ai perineului, r&mân 

scutiți, şi graţie cărora individul încă pote trăi în mijlocul acestui 

chin, care de ordinar se termină prin inaniție dar mai ales prin 

complicaţii. pleuro-pulmonare. Chirurgia şi medicina nu sunt 

de nici un folos bolnavului, în casuri când .miosita osifiantă e ge- 

neralisată. 

III. TUBERCULOSA MUSCULARĂ 

Este încă un studii incomplect. Cu tâte acestea, clinica arată, 
posibilitatea instalărei bacilului tuberculosei în țesutul muscular, 

fie sub forma secundară ca în ulcerațiile limbei și ale anusului, 
or extensiunea acestor leziuni prin copleşirea psoasului iliac, sai 

â muschilor cefei de artritele tuberculâse ; sai chiar în mod pri- 

mitiv, când bacilul determină în substanța musculară, abcese reci 

saii noduli tuberculoși. 

Propagaţiunea, se crede a se face prin țesutul conjunctiv intra- 

fascicular ; dar nu-e mai puțin adevărat, că fibra musculară, însăşi 

e copleşită şi distrusă, de acest bacil, care face ca muschiul să 

devie palid, atrofiat şi infiltrat de un edem dur şi gelatiniform. 

Ast-lel s'a observat abcese tuberculâse în deltoid; în sterno- 

cleido-mastoidien (Virchow şi Gosselin) precum şi în diferiţi alţi 
muschi.
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IV. SIFILISUL MUSCIIILOR 

In regulă generală, în sifilis s'a stabilit diferite etăţi, în cari le- 

ziunile, se arată în mod treptat pe fie-care organ. Ast-lel, ime- 

diat după accidentul primitiv, sifilisul intră în etatea sa cea mai 
fragedă sai copilărescă, — dacă ne este permisă espresiunea, — 
nume confirmat prin faptul, că în acâstă periddă, sifilisul nu se 

stabilesce întrun mod definitiv întro anumită regiune, ci ca şi 

un copil, întreprinderile sale sunt multiple, variate, şi superficiale, 

aşa că dinsul în calitate de sifilis tânăr, copleşesce mucosele, te- 

gumentile esterne, apărând sul formă de pete sai ulceraţiuni cu 

totul variate, cari une-ori trec repede pentru a reveni sub aceiași 

formă, sau altele cu aspect diferit. Tocmai mai târdiii, când 

dînsul se mai învecheşte sait mai bine zis atinge etatea mai a- 

dultă, atunci se stabilesce în mod mai permanent, alegându-și 

de locuinţă organe mai profunde, unde leziunile nu sunt aşa di- 

simulate, ci circunserite, constituind ast-fel leziunile terțiare a 

organelor splahnice, a organelor mai complexe. 

Ast-fel fiind, muschii sunt mai adesea copleșiți in acestă pe- 

ri6dă numită terțiară. — Cu tote acestea, sifilisul în evoluţiunea 

sa, suferă Gre-cari deviațiuni, de unde resultă că în unele circum- 

stanțe dânsul, de-şi tânăr, se adreseză însă direct la organele mai 

profunde, manifestându-se prin accidente ce sunt mai mult proprii 

leziunilor terțiare de cât secundare; şi în aceste condițiuni, mus- 

chii pot fi atinşi de acest proces morbid mult mai de timpurii, 

adică în peri6da sa secundară. 

Nu vom descrie tâte formele și consecințe:e sifilisului secun- 

dar asupra muschilor, studiate destul de bine de Fournier în 

lecţiunile sale clinice. Vom reaminti însă numai în trecăt slei- 

biciunea. musculară, care pote să fie împinsă în aşa grad, în cât 

individul la dinamometru să nu arate de cât 9 sau 10 kilgr. 

şi în urma cărui lucru, bolnavii numai sunt capabili de nici o 

forță musculară, forțându-i pe unii chiar a renunța la profesiu- 
nile lor, dacă este vorba de gimnastici, călăreţi etc. 

La acestă slăbiciune, urmeză adesea o adevărată atrofie mus- 

culară, transformând cu totul pe individ, făcându-l necunoscut : 

căci din gras şi bine făcut, devine slab şi emaciat, aşa în cât
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unele dame, zice Fournier, renunță a se mai decolta. In fine a- 
desea-ori observăm tremurături musculare, cari fac pe indi- 
vidi incapabili de a mai scri, precum şi pe femei de a mai cose. 
In adevăr, acâstă stare nu numai că le ridică or ce dexteritate, 
dar le provâcă o ausare extremă, îndată ce iai în mână un ac 
saii un condeiii de scris. Dar dintre tte formele de sifilis se- 
cundar al mușchilor, ouă sunt cari aii atras mai mult atenţiu- 
nea și Saii studiat mai în deosebi, şi acestea sunt: Miosalgia 
şi contracturile "musculare. 

|. MIOSALGIA. Prin acesta se înțelege dureri musculare pro- 
vocate de virusul sifilitic. Caracteristica este, că nu constatăm 
absolut nimic care să legitimeze aceste dureri, de 6re ce nicăiri 
nu există nici tumefacţie, nici atrofie, nici vre-o esistenţă morbidă, 
nici induraţie circumsetisă, şi cu atât mai puţin vre-o urmă, de reac- 
țiune inflamatorie ; şi cu tâte acestea bolnavul suferă, bolnavul 
are dureri, în urma cărora membrul săi pâte deveni impotent. 
Sediul durerei este chiar în porțiunea cărnâsă a muschiului, mai a- 
desea întrun punct limitat de cât pe tâtă suprafaţa sa. Acestă 
durere se exasper6ză în mișcări; se pote une-ori calma prin 
repaus, dar în ori-ce cas, devine mai accentuată în timpul nopţei 
saii chiar în timpul dilei, bolnavul aflându-se in căldura patului. 

Miosalgia afecteză de ordinar muschiul trapezul, sterno-cleido- 
mastoidien, masa sacro-lombară, muschii umârului, bicepsul u- 
meral, flexorii antebraţului, muschii posteriori ai gambei, pulpa 
piciorului, tricepsul femoral, psoasul etc., dând fie-care loc la fe- 
nomene anumite ca: torticolis, scapulalgie, lumbago etc., ete. 

Se crede chiar după Rollet, că cefalalgia nu este alt ceva de 
cât o miosalgie a muschiului occipito-frontal. Dispariţiunea, 
acestor fenomene prin tratamentul specific, a arătat natura lor 
sifilitică 

II) CONTRACTURA MUSCULARA SIFILITICA. Ac6stă afecțiune 
bizară, in felul săii, a atras încă de mult atențiunea autorilor, de 
Ore-ce este menţionată chiar de Astruc. Lagneau, citat de 
Lancereaux, arată în mod clar flegmazii cronice a muschilor 
membrelor, de natură sifilitică, cari determină flexiuni perma- 
nente cunoscute sub numele de contracturi. Philippe Bover declară 
că a observat două casuri de contracturi produse de sifilis, a- 
fectând muschiul bicepsul brachial, şi care determinase flexi- 
unea ante brațului. Unul din bolnavi avea o sifilidă ulcerâsă pe 

Pat. Chivurg. Dr. Î. Kiriac 21
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frunte, iar altul exostose tibiale, idarirose, periostose, şi o co- 

lâre terosă a pielei. In fine Ricord, Bouisson şi Fournier, aii a- 
rătat diferite casuri de acâstă natură. 

Bla se siabilesce în mod insidios, până când se confirmă printr'o 
stare de duritate musculară, avend resunetul mai ales asupra 

tendonilor, scari devin rigizi, întinşi ca o cârdă, opuindu-se la 

or-ce mișcare, saii determinând flexiuni permanente până la a- 

dev&rate anchiiose. 

Cu tâte că acestă stare de contractură se pote observa pe o 
mulțime de muschi, mergând chiar după Buisson şi Davasse, 

până la contractura fibrelor musculare ale rectului și esofagului, 
dând fenomene de stricturi reciale sai esofagiane, totuşi, în 

imensa majoritate a casurilor, sediul de predilecţiune a acestei 
afecţiuni este bicepsul umeral, al căruia tendon inferior ingro- 

'şat, întărit şi intins ca o cordă inextensibilă, şi făcend relief 

sub piele, produce o flexiune aşa de puternică a antebraţului, 
în cât prin nici un mijloc nu se pote reduce. Bola, de şi nu 

este însoţită absolut de nici un fenomen alarmant, totuşi deior- 

maţiunea membrului nu este mai puțin îngrijitore. Un cas tip de 

acestă afecțiune am văzut în timpul internatului meii, care a cedat 
în mod complect prin administrarea iodurului de potasium. 

Un alt cas iarăşi tipic, am observat în serviciul mei de la 

spitalul Filantropia, pe o lemee care avea o contractură iorte 

înaintată a muschiului drept intern, care nu permitea absolut 

nici o mişcare de abducție a copsei drepte; prin băi calde şi 

iodur de potasiu bolnava sa ameliorat, nevoind să stea până 
la deplina însănătoşire. 

Patogenia acestei afecţiuni este încă obscură: nu se pâte a- 

tribui unei miosalgii simple, din causa lipsei de dureri la pre: 

siune şi lăsarea mişcărilor articulare libere, ceia-ce nu există 

„in contractură; acelaşi lucru vom zice de ipotesa unei miosite, 

ale cărei caractere cunoscute deja, aci lipsesc cu totul. Posibili- 
tatea unei nevrite ar fi mai probabilă, dându-se că acestă afec- 

țiune (contractura), coencide adesea cu forma durerosă a sifilisului, 

ce se manifestă de la inceput prin nevralgii, artralgii, miosalgii 

etc. fapt ce a făcut pe Mauriac să dea acestei forme numele de 
inionevroputică. Dar cu tâtă ignoranța patogeniei sale, con- 

tractura musculară sifilitică nu remâne mai puțin stabilită din 

punctul de vedere clinic, caracterisându-se prin absența totală
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de or-ce reacțiune inflamatorie, ca și a ori-cărei lesiuni apreci- 

abile din partea articulației, de și se găsesce adesea în stare 
de anchilosă complectă. 

SIFILIS TERȚIAR MUSCULAR 

Fie că sifilisul wa fost tratat la timp, fie că de la început 

luând forma gravă atacă muschii mai de timpuriu, leziunile sunt 
aceleaşi, ca şi cum acest organ, în condițiunile obicinuite, ar fi 

atins în peridda, terțiară. a 

Miosita, sifilitică terţiară ni se presintă sub două forme: Di- 
fusă saii sclerdsă, şi nodulară or gomâsă. Cea ditusă, între- 

v&dută deja de Ricord, este caracterisată prin ipertrofia şi 
tumefacțiunea musculară, provenită din depunerea unei materii 
plastice particulare, ce se aşeză în țesutul muscular. La, început, 
acestă exudaţiune se însoţeşte de nuclei şi celule mici, de fibre 
noi, de ţesut conjunctiv în spațwile inter-fibrilare musculare, 

determinând ast-fel o crescere de volum a muschiului. 
Mai târziu însă, aceste elemente retractându-se, determină a- 

nihilarea saii sufocarea fibrelor musculare, a cărei consecință 

este retracţia, sclerosarea, saii chiar depunerea de elemente cal- 

care în grosimea neoplasmului, urmate de calcificațiunea mus- 
chiului. Deci, zice Lancereaux, alterațiune primitivă a tramei fi- 

br6se, iar în urmă leziune secundară a elementului muscular, 

constitue modificațiunea anatomică a muschiului afectat de sifi- 
lis. Une-ori şi aponevrosa de înveliș se asociază la acest proces 

patologic, aşa în cât densa devine aderentă şi inseparabilă ca 

şi însuşi muschiul. 

Cât pentru miosita gomâsă, dânsa nu diferă de cea difusă de 

cât prin aceia, că infiltrațiunea în loc de a se întinde pe o su- 

prafață mare a mesei musculare, se stabilesce în puncte diferite, 
formând nodosități mai mult sati mai puțin circumscrise, consti- 

tuind ceia-ce clasicesce se numesc gome, 
Deci, şi întrun cas şi în altul, țesutul intersticial se îngrâşă, 

se infiltreză de nuclei embrionari, constituind sait o masă di- 

fusă, sait porțiuni indurate. In casul dintâiii, resultatul este atrofia 

fibrei musculare şi sclerosarea țesutului, mergând chiar până 
la, calcificaţie saii osificaţie; iar în al doilea, ramolirea, supuraţia 

saii ulceraţia gomosă.
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Sediul miositei difuse este mai ales în mușchii superficiali şi 
lungi ai membrelor superidre şi flexorii antebraţului ; cea somâsă. 
se stabilesce mai ușor în marele fesier, trapez, sterno-mastoidien, 
tricepsul crural, şi în special pe buză, limbă şi vălul palatin. 
Limba, une-ori presintă o mulţime de noduli în grosimea sa, de 
mărimea unor alune, în cât s'ar putea numi degenerescență go-. 
m6să a limbei, fapt devenit clasic, în urma descripțiunilor lui 
Ciarke şi Fournier. 

Un singur cas am observat de gomă sifilitică pe limbă, şi care 
sa resorbit prin Iodol la interior, mergând treptat de la 1—9 
grame pe zi (!) 

Gomele limbei şi ale buzei în general se resorb ; celelalte însă 
se ramolesc, intră în supuraţie, şi adesea aii fost confundate cu 
abcese comune. Antecedentele însă şi forma ulcerației ne per- 
mite a evita or-ce erdre. 

Forma, difusă şi infiltrată, se va deosebi de reumatismul mus- 
cular, prin indurația, substanței cărndse, localisarea la estremită- 
țile muschilor şi tendința sea la sclerosă. Lipsa ori-cărei reac- 
țiuni inflamatorii, va depărta or-ce confusiune de flegmâne pure 
saii de natură limfatică or varicâsă; de alt-fel, tratamentul spe- 
cific adesea lămuresce or-ce îndoiaia.



Ş III. 

TUMORILE MUSCHILOR 

Acestea, sunt de două feluri: lichide şi solide. In cele lichide 
întră ematomele, abcesele reci, chiştii seroși şi chiştii idatici. 

a) Ematomele numite încă de Germani infarele emoragice, 
provin după cum am vezut, în urma contusiunilor și ruperilor 
musculare. 

Se observă însă une-ori, după cum a arătat Virchow, şi în di- 

ferite stări discrasice şi sul influența bolelor generale, ca emo- 
filia, purpura, scorbutul, febrele exantematice, leucocitemia. Ema- 

tomul este supus mersului ordinar al tumorilor sanguine, adică 
cu timpul partea lichidă se resârbe remâind cea solidă, ce une- 

ori ia tote caracterele unui fibrom. 

Tot în tumorile sanguine, putem menţiona tumorile erectile, 

sait angiomele simple or cavernose, al căror diagnostic, dacă 

leziunea nu este cu totul superficială, este adesea forte dificil, 
dacă nu chiar imposibil. 

Acelaşi lucru vom zice și de varicele musculare, cari une-ori 

se desvoltă chiar in venele muschiului, și a căror presenţă iarăşi 

nu ne este manifestată, de cât prin concomitența varicelor su- 
perficiale. 

b] Abcesele reci ale muschilor, relativ sunt rari; totuşi se ob- 
servă une-ori şi se recunosc prin desvoltarea lentă şi indoloră. 

Volumul lor ca o nucă; mobilitatea, stând în raport cu contracțiile 

musculare, ce în momentul contracţiei pote chiar dispare; coexis- 

tența de alte leziuni scrofulse, precum și starea generală a
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individului, ne ajută în a le recunâşte,; ca ultimă resursă, pu- 
tem uza de puncție exploratrice. 

Afară de aceste abcese circonscrise, mai putem observa infil- 

trațiune difusă de puroii' rece, consecutiv emigrațiunei puroiului 

in substanța musculară, lucru ce intâlnim nu rare-ori în abcesele 

prin congestie de natură vertebrală, când psoasul sai muschii 
câpsei pot fi copleșiți de difusiunea abcesului rece. | 

c] Chustii muschilor. Cei seroşi sunt escesiv de rari, aşa in 
cât existenţa lor este chiar contestată. Nu tot astfel este cu 
cei idatici, cari fiind de o importanță forte mare, vom insista, 

asupra lor. 

d] Chiștii udatici. Acestă afecţiune este relativ rară în muschi ; 
cu tote acestea, sa observat incă din 1699 de un medic Bidloo 

din Rotterdam, in muschiul trapez, iar in urmă de un chirurg 

Jannin în 1805, în regiunea lombară drâptă. Observaţiunile cli- 

nice nu aii întârziat a arăta posibilitatea stabilirei idatidelor în 

muschi. | 
Etiologia şi mecanismul e acelaș ca şi în chiștii idatici ai fi- 

catului. Ast-fel, se ştie că b6la provine din întroducerea în or- 
ganism a unui verme numit echinococeus sai tenia nana, ce 
are proprietatea de a se desvolta în mod complect în intesti- 
nele câinelui. 

Ultimul din cele trei segmente ce constitue acest verme, con- 

ține organele genitale mascule şi femele. Aceste segmente nu- 

mite cucurbite, sunt depuse prin dejecțiuni pe legume saii erburi, 

de unde apoi împreună cu oulele remase in libertate, sunt in- 

ghițite de om sau animalele erbivore. 
Dar acestă transmisiune se pâte face şi direct, prin contactul ce 

aii Gmenii cu câinii, a căror buze saii păr, pot fi impregnate cu 

ouă. Dar or cum ar fi, aceste larve introduse în căile degestive ale 

omului, dai naștere unui embrion numit exacant, din causa, ce- 

lor şase ţepi de cari e prevăzut. (î5 — şase şi dnawos — spin). 

La început, şi în special Baillet (1858), credea că acest em- 
brion, grație țepelor sale, se introducea in organe prin o ade- 
verată perforaţie. Azi insă, o asemenea călătorie autonomă şi 

fantesistă, precum zice Lejars, nu se mai admite, demonstrat 

fiind că vermele întră Wadreptul în torentul circular, fie prin 
limfatice, saii mai bine zis chilifere, or prin sistemul venos. 

Resultatul e acelaş, căci vermele trebuind să trecă prin capi- 
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lare, se opreşte sait în ficat, saii în plămâni, determinând o a- 

devărată embolie hidatică. Dar acest embrion, tot prin acest 

mecanism, se pote opri şi în muşchi, organe cari prin vascula- 

ritatea, lor, ocupă al Il-lea rang după ficat; vascularitate care, 

după esperienţele lui Chauveau, devine de cinci ori mai mare 

în timpul funcţionărei sale. Bazat pe acâsta, Marguet a sta- 

bilit, că infecțiunea pentru fie-care mușchi, creşte în raport 

direct cu volumul şi activitatea ssa funcțională; la acestea daca 

se mai adaogă şi influența traumatismelor, ce determină ruperi 

vasculare şi revărsarea de sânge plin cu embrioni, avem totul 

pentru stabilirea şi desvoltarea unui chist idatic. 

Şi în adevăr, clinica a arătat că mușchii cei mai groși, mai 

muncitori, şi deci mai expuşi traumatismelor, sunt mai des co- 

pleşiți de acestă bâlă. Astfel avem: bicepsul brachial, pecto- 

ralii, muşchii spatelui, ai păreților abdominali, adductorii copsei, 

până şi maseterii şi timporalii. In ceia ce priveşte sediul chis- 

tului, larva la început se stabileşte in țesutul conjunctiv intra 

fascicular; dar luând o desvoltare mai mare, capătă grosimea 

mușchiului, de unde însă treptat e împins la periferie în urma 

contracţiilor musculare, până a deveni cu totul superficial și chiar 

sub aponevrotic. 
Influenţa traumatismului asupra desvoltărei idatidelor este sus- 

ținută mai de toți autorii. Deja incă din 1843, un medic Klenke 

din Braunschweig, citat de Lejass, a făcut esperienţe pe 5 ani- 

male, cărora după ce le-a injectat in vena crurală lichid conți- 

nând ovule de echinococi, a exercitat asupra lor diferite trau- 

matisme ; în două rânduri resultatele ai fost positive. 

Evoluţia ulteri6ră e aceiaşi ca şi in ficat, adică: 

1) O pungă 'externă, formată din o membrană adventice re- 

sultată din condensarea țesutului celulo-conjunctiv devenit fibros, 
şi care după Giraldes, alimentâză tumora. 

II) O membrană-mumă germinală sai idatică, formată din la- 

mele concentrice, stratificate, ce se resfrâng la secțiune. 
Acestă membrană, numită incă şi fertilă de Robin, dă naştere 

la vesicule şi echinocori, cari născându-se sub formă de muguri 

sesili, se pediculizeză; după ce se umple de lichid, se rupe, 

şi cad sub numele de vesicule. fiice in interiorul chistului, pu- 

tând la rândul lor să producă alte generaţii. Când însă acestă
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membrană produce numai simple vesicule, fără echinococi, a- 
tunci se numeşte sterilă sau acefalocistă. 

III) Lichidul chistic, de aspectul unei spălături de stâncă, de peşte 
sai leșie, conţine echinococi sai numai cârlige; tot-d'auna bogat 
în clorur de sodium; dânsul însă pote deveni turbure şi albu- 
minos, în casul când idatilele ai murit (Gubler). 

SIMPTOME. Tumori de volum variabil, de la o nucă până la 
un cap de adult, are un mers cronic şi desvoltare lentă, de şi 
une ori, după o peri6dă staţionară de mai mulți ani (10—12), 
de o dată creşte repede, mai ales în urma unui traumatism sai 
oboseli mari, or a unei bâle intercurente, sai chiar a gravidităţei. 
Tumora e deo consistență elastică, fluctuentă, şi ne pote une-ori 
oferi prin explorări apropriate, unul din caracterele patognomo- 
nice a afecţiunei, adică fremisementul idatie. 

Dintre tâte semnele insă cele mai importante sunt: 1) că tu- 
mora, fiind în grosimea, mușchiului, urmeză acest organ în miş- 
cările sale; Il), că densa are o consistență forte mâle când muş- 
chiul e în repaus, şi III), că devine dură, imobilă sait chiar dis- 
pare, când mușchiul intră in contracție. 

Cu tâte acestea să nu uităm, că chistul idatic, după cum ăm v&- 
zut, une-ori se enucleâză din masa musculară, pentru a trece în 
țesutul conjunctiv sub aponevrotic, saii chiar, în urma uzărei or 
perforaţiunei acestei membrane, să devie cu totul sub-cutanat; or 
in fine, să nu aibă altă conexiune cu mușchiul de cât prin ten- 
donul săi. Acesta, constitue forma de chist idatic perimuscular, 
care trebue luată în consideraţie, mai ales la diagnostic. 
PROGNOSTICUL. Tumora tot-d'auna, trebue extirpată, căci lă- 

sată la mersul sâi cronic, pote compromite cu totul mușchiul 
copleșit, ce fiind mereu comprimat, fibrele sale se subțiază, se 
atroliază, se disociază până când în fine cade în degeneres- 
cența granulo-gres6să, când totul e perdut. 

Dar afară de acâsta, tumora pote contracta aderenţe cu vase 
importante, saii să dea naştere la compresiuni nervâse, or in 
line să intre in supuraţie, când puroiul pote să fuzeze provo- 
când devastațiuni întinse. . 

DIAGNOSTICUL. ln general grei. Primul lucru e să stabilim 
dacă tumora este intra saii peri-musculară. Apoi ne vom gândi 
la tâte tumorile musculare ca: ematomul, ernia musculară, 
abcesele reci, gomele sifilitice, chiștii simplii, lip6me, fibrâme,
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sarcâme etc. etc., lucru la care vom ajunge ținând multă soco- 
telă de antecedente, modul de evoluţie, mersul, diateza indi- 

vidului, sediul b6lei etc. dându-se că chiştii idatici sunt mai frecu- 
enți în muschii voluminoşi ca pectoralii, adductorii, bicepsul, 

“masa sacro-lombară etc. Când e posibil, vom recurge la o puncție 
exploratrice. lar când dificultatea va fi mare, să nu uităm 
trecând în revistă tote tumorile, să menţionăin și în trecăt 
posibilitatea unui chist idatic, care mai tot-d'a-una, se va 
confivina, cel putin in timpul operaţiei ! 
TRATAMENTUL va fi exclusiv chirurgical, adresându-se d'a- 

dreptul la extirparea totală a tumorei, metodă deja recoman- 

dată de Delpech şi Giraldes. 

In muschi se mai pot găsi şi cislicerci, aparţinând la clasa 
cestoizilor (tenia solium); dar aceşti vermi in general nu dai 
naştere la tumori voluminâse, ci se mărginesc la formarea de 

mici buzunare, mici chişti în cari se allă parasitul. Reproduc 
după Jannel, din Enciclopedie, următârea observaţie a lui Broca;: 

E vorba de un om atins de vermele solitar, şi care presinta 

un mare număr de tumori de volumul unui bob de mazere saii 

ca o nucă, luate mai întâi drept sifilitice. Una din aceste tumori 
incizându-se, sa descoperit un cisticere. Muschii cei mai cople- 

şiți erai pectoralii, muschii spatelui, ai umerului şi bicepsul 

brachial. Broca a tratat tumorile accesibile prin puncție şi 
șdrobire între degete ;. a operat ast-fel 375 de chiști!? 

Cât pentru trichină, acesta e cu totul în afară de domeniul 
chirurgiei. 

NEOPLASMELE MUSCHILOR 

Atât tumorile benigne cât şi cele maligne se observă fârte 
rar în muschi; ultimele mai ales nu ait apărut nici o dată în 
mod primitiv. 

Este destul a menţiona numai presența cuayiymelor, cari de 

un diagnostic cu totul obscur,s'aii constatat însă în solear, bi- 

ceps, triceps etc. fiind însoţite şi de angiâme ale pielei. 
Lipomele iarăşi forte rari, totuşi se pot observa. Astfel e 

casul lui Volkmann, Farabocuf, Reclus ete. arătând lipâme în 
„semi-membranosul cuturier, şi bicepsul brachial. Ele sunt câte
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o dată simetrice şi tot-d'a-una incapsulate, făcându-le fârte uşor 

de enucleat. 

Fibromele sunt chiar contestate, considerându-se drept sar- 
come, sclerose musculare, consecința unei miosite cronică. 

[nchondromele, observate une-ori în muschii eminenţei te- 
nare, sunt iarăşi consecința unei miosite osifiante de formă 

nodulară. 
Sarcomul excesiv de rar; totuşi Volkmann afirmă existenţa 

acestei tumori, mai ales la antebraţ, cefă, talpa piciorului, 
copsa etc. 

Dar atât sarcomul cât şi cancerul, precum şi tuberculul, se 

desvoltă în muschi în mod secundar, fie prin calea de propa- 

gaţie, saii prin metastasă ; mecanisme asupra cărora nu ne vom 
opri. Exemplele insă sunt forte numerose: Ast-fel avem cance- 

rul buzelor, al limbei, al rectului, al mamelelor etc. unde neoplas- 

mele infiltrându-se intre fibrele musculare, ajung de copleşesc şi 

distrug întrega masă cărnbsă, şi represintând tot-d'a-una forma 
primitivă din care derivă. 
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CAP, VI 

AFECȚIUNILE TENDOANELOR 

Ş. 1. 

LEZIUNI TRAUMATIGE 

I) GCONTUSIUNILE când sunt simple, nu presintă nimic de inte- 
resant; când se complică de ruperi, atunci tecile şi țesuturile 
vecine, întrec prin importanța lor pe aceia a tendânelor. Totuşi, 
dacă puțina lor vascularitate nu dă naştere la emoragii, sensibi- 
litatea însă e punctul de plecare a unor dureri une-ori persis- 
tente și forte tenace, din causa numerâselor terminațiuni nervâse, 
atât în grosimea cât şi suprafața tendonului. Aceste termina: 
țiuni, unele semănă cu corpusculii lui Paccini şi Krause, iar al- 
tele ai un aspect fusiform, confundându se prin una din extre- 
mităţi în partea musculară, iar prin cea altă cu fasciculul tendinos. 

II) INȚEPATURILE de asemenea nu presintă nici un pericol, afară 
numai dacă instrumentul a fost impregnat cu o materie septică, 
iar tendonul provăzut de o tecă sinovială, ce pote fi punctul 
de plecare al unei imflamaţiuni simple or supurată. 

III) PLAGILE PRIN INSTRUMENT TAETOR 

Sunt cele mai importante, atât prin modul lor de a se cicatriza, 
cât şi prin metâdele de intervențiune la, cari sunt supuse, și fă- 
cute cu scop de a ne opunela or-ce lipsă de cicatrisare, iar prin
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ea, la abolițiunea funcțiunei muschiului, dacă ar fi lipsit de con- 
tinuitatea, tendonului s&ii. 

Plăgile tendin6se pot fi expuse, ascunse, complecte, incom-. 
plecte, transversale saii oblice, termeni asupra cărora e de pri- 
sos a insista, 

Când sunt produse în mod accidental, tot-d'auna sunt expuse, 
şi se observă în majoritatea casurilor la pumnii, picior, cot, etc., 
atingând in general extensorii. Cele neexpuse saii sub cutanate, 
se fac de unii chirurgi în scop terapeutic, al căror tip îl repre- 
sintă tenotomia, pentru îndreptarea picidrelor strimbe. 

Fenomenul principal în plăgile complecte a tendânelor, este 
depărtarea. celor două capete, resultat fatal al contracţiunei 
muschiului, ce ridică în sus capătul superior, pe când cel inferior 
saii osos remâne pe loc. Acâstă retractilitate va fi cu atât mai 
mare, cu cât forţa muschiului va fi mai puternică, fibrele sale 
mai verticale, iar muschiul prov&zut de o tâcă sinovială în care 
va putea. cu înlesnire să alunece. Condiţiunile acestea neexis-. 
tând, și dacă mai ales muschiul nu are o tâcă proprie, atunci 

retracția devine mai dificilă, căci tendonul va fi oprit în ascen- 
siunea sea de țesutul conjunctiv, sait alte ţesuturi cel înconjură, 
şi cu cari aderă în mod mai mult saii mai puțin complect. Dar 
chiar şi în casul existenței unei teci, tendonul încă nu se retractă 
în mod colosal, precum am fi tentaţi a crede, de 6re-ce anato- 

mia ne arată, că tendânele nu sunt absolut libere în tâca lor. 

In adevăr, de la păreţii interni ai acestori teci, plecă nişte pre-. 
lungiri celulo-fibrâse, numite meso-tendâne, şi cari fixând ten- 
donul, se opun până la un grad Gre-care la retracţiunea sea, 
afară numai când dinsele rupându-se, tendonul ar remâne cu 
totul liber. 

Faptul acesta, a fost pus în evidență mai ales de Fara- 

beuf, în tesa sea de agregaţiune. Se ştie că libera mişcare a. 
tendonelor este datorită unei membrane serâse ce'i căptușeşte 
de jur imprejur, formând un sac închis şi având două foiţe: 
una viscerală (?) aplicată pe tendon, şi alta parietală, căptu- 
şind tunelul osteo-fibros ce conţine tendonul. Dar f6ia internă 
a acestei serdse, intercepteză spaţiuri libere, prin cari trec va- 
sele de nutrițiune a tendonului, spaţiuri ce pârtă numele de 
mezotendâne. Dupe cum acest mezotendon e continui, saii între- 
rupt prin soluţii de continuitate, Faraboeuf descrie un mezo-.
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tendon complect, incomplect şi multiplu, reprezentate în Figu- 

rile 65, 66, 67, luate din teza lui Faraboeui şi desemnate de D-nu 

Tatuşescu. ” 

  

Fig. 65. 

  
Fig. Gi. 

Mezo-tendon multiplu.
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Aceste mezo-tendâne, pe lângă rolul de fixaţie a tendonului, 

are un rol nhult mai important adică ca organ de nutrițiune a tendo- 

nului, graţie vaselor ce conține. Cunoştința acestui lucru e de 

mare importanță în tratament, ceia ce nu vom întârzia de a a- 

răta, în metâda de vagino-plastie. 
Dar să revenim la retractilitatea tendânelor secţionate. 

tă câte-va date anatomice ce găsim în articolul lui Lejars, 

şi prin cari ne vom explica diferitele grade de retractilitate. 
Dacă secționăm tendânele lungului şi scurtului extensor în 

nivelul policelui, retracția, nu va fi mai mare ca un centimetru, 
din causă că muschii sunt aşezaţi într'o tecă conjunctivă grâsă, 

plus că lungul extensor aderă cu periostul metacarpien, prin mai 

multe tracturi fibrâse. Secţiunea însă făcându-se la pumn, retrac- 

ţia va fi de 6 şi chiar 10 centimetri, ca întrun cas al lui Czerny, 

tocmai din causa lipsei acestor aderenţe, tendonul alunecând uşor 

în tâca sea sinovială. Wolter a arătat, că tendonul lui Achil până 

la 3 centimetri d'asupra înserţiunei sale, trimete o serie de fas- 
cicule fibrâse, ce se fixeză la partea superidră a calcaneului ; 

tăiăt deci în acest nivel, sa va retracta puțin; pe când secţiunea, 

făcându-se mai sus, retracția va fi minimum de 4 c. m. 

In urma retracțiunei, va r&mâne un spațiii gol între cele două 

capete, ce se va ocupa fie de coaguli în urma emoragiilor, fie de 

înterpunere de alte țesuturi, ce de sigur vor constitui tot atâtea 

obstacole la, cicatrisare. În acest cas, cele două capete se termin 
prin o uşoră umilătură în formă de nodus sait maciucă; se sub- 

țiază or prinde aderenţe de piele saii teca cei inconjoră, ade- 

rerenţe ce une-ori se rup, iar alte dăți rămân permanente, îm- 

pedicând saii chiar distrugând funcţionarea regulată a mus- 

chiului. :
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MECANISMUL REUNIREI INTERTENDINOASE 

Acesta, după cercetările lui Virehow, Kâlliker, Conheim, Cornil 

şi Ranvier, se face pe socotâla desvoltărei unei mari cantități 

de celule embrionare, provenite nu numai din capetele tendin6se, 
dar și din teca sea, precum şi a țesutului conjunctiv ambiant şi 
peritendinos. 

Acestă proliferațiune embrionară, după ce umple golul dintre 
extremităţile secționate, celulele devin angulse, ovalare, se pre- 

lungesc, până când în a IX-a di se transformă întrun cordon ce- 
nuşiii roşetic, subţire la mijloc şi prevăzut de fibre conjunctive 
ŞI lumin6se. 

Către a XV-a di, acest cordon ia cu totul un aspect fibros, dar 

a cărui transformare complectă, nu se efectuâză de cât la 40 di. 

Calul tendinos ca și cel osos își păstreză aparenţa cicatricială, r&- 
mâind de un albastru închis, iar nu de colârea sidefie proprie ten- 
donului normal. 

Lucru curios insă, in acestă teorie cu totul modeină, unii autori 

susțin că agentul iritant ce contribue la desvoltarea țesutului 
embrionar, ar fi coagulul sanguin. Ast-fel, Pirogoff şi Volkmann sus- 

țin că emoragia e absolut necesară ; şi proba ar fi că acolo unde 

extravasaţia sanguină lipsește saii e insuficientă, cicatrisarea, ten- 
din6să nu se obţine! 

De aceia Wolter, recomandă să nu împingem prea departe e- 

mostasa, tocmai spre a favorisa producerea unui coagul. 

Acesta ar veni in sprijinul celei mai vechi teorii, adică a or- 

ganisărei sângelui extravasat, susținută deja de Hunter. 

Krauss în 1888, a arătat prin examene microscopice, că primele 

alterațiuni a capetelor tendinse secţionate, sunt de natură de- 

generativă, şi tocmai mai târziu apar celulele embrionare, prin 
care se obține regenerarea. Fenomenul acesta il vom vedea pe- 
trecându-se și in secțiunile nervâse, 

Faptul important este, că prin el se esplică faptele clinice că 
reaparițiunea funcțiunilor nu se face așa repede precum am dori, 
și deci nu trebue să conchidem imediat la un insucces dupe 
operaţie. 
Am făcut la institutul de chirurgie tenotomii pentru a experi-
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menta diferite procedee; două luni aprâpe câinii umblaii târân- 
du-se; după aceia însă, treptat şi-au reluat funcțiunile normale. 

Din experienţele ce am făcut la institutul de chirurgie, am 
obținut resultatele următâre. 

In fig. 68 şi fig. 69 desemnate după natură de D. Tatusescu şi 
Vasilescu să represintă o cicatrice tendin6să, unde sutura sa făcut 
prin procedeele mele, ce voi arăta. Cicatricea s'a ridicat dupe 3 
luni, când câinele mergea destul de bine, dar nu în mod com- 
plect normal. Prin piele se simţia forte bine tendonul, oferind un 
cordon mai gros în locul secţionat. După ce am ridicat tendonul, 
am constatat o cicatrice fârte grâsă, în formă de cordon, de o 
consistență tare, sclerâsă, 

Practicând secțiuni longitudinale în grosimea sea, am constatat 
o culore roșie închisă, semănând cu o infiltraţiune sanguină, iar 
prin aspectul general cu o fungositate. Nam găsit absolut nici 
un fir, de şi suturile le-am făcut cu mai multe fire de mătase. 
Capetele tendânelor se opreaii brusc în nivelul cicatricei, fără a, 
observa nici o urmă de prelungire tendin6să în cicatrice. 

In figurile 70 şi 71 desemnate iarăși după natură de D. Vasi- 
lescu, am constatat întocmai același lucru. Şi aci, cicatricea fiind 
ridicată după 30 zile de la operaţie, iarăși n'am găsit absolut 
nici un fir de mătase sai tendință de prelungire tendin6să. 

In acâstă figură 110 în A, unde tendânele nu aii fost secționate, 
se vede clar continuitatea, lor; pe când în B, tendânele secţionate 
şi suturate se opresc în mod net în dreptul cicatricei, întreru- 
pânduli-se continuitatea. 

In fig. 12 și fig. 173 cicatricea e de 15 zile. Nu sa găsit nici 
un fir de mătase, din 4 câte fusese puse. 

In fine în fig. 11 şi fig. 75 se represintă cicatricea de 9 zile. 
Aci s'a găsit un singur fir, de alt:fel fără nici o tendință la in- 
chistare saii rosătură. 

In tote aceste cicatrice, extremităţile tendânelor se opreai 
brusc în nivelul cicatricei, fără a se observa absolut nici o pre- 
lungire într'insa. 

Pat. chirurg. Dr. [. Kiriac, 22
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Tig. 68. Fig. 69. 
Secţiune în fâşii longitudinele Secţiune longitudinală a unui tendon 

a unui tendon de câine, suturat, suturat, dupe 3 luni de la operaţie. 
dupe 3 luni de la operaţie. A. Cicatricea, 

Năzime naturală, Desemn dupe B. B. Capete de tendâne. (originală, 
natură. Exp. Inst. chirurg.) 

A. "Tesutul cicatricial. 
B. B. Capete de tendâne. (o- 

ziginală. Expericnţe făcute la 
Just. de chirurgie). 

   f s Fig. 71. 
Tig. 10. Secţiunea din tendon 

Secţiune de tendon su- suturat, 30 zile de la o- 
turat, dupe 30 zile de la o- perație, - arătând iarâși 
perație. A. Tendon nesec- oprirea capetelor fâşii- 
ționat, B. Pendon secțio- lor tendonis6se 1n drep- 
nat. C, cicatricea. (origi- tul cicatricei. (originală 
nală, Exp. Inst, chirurg.) Tsp. last, Chir.)
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Fig. 12. Fig. 79. 

Model de cicatrice tendinâsă dupe Tendon ast-lel, cum Sa pre- 15 zile de la operaţie. : sentat dupe, ablaţiune, inconjurat 
A. Fascicul tendinos nesecţionat. de tesutul cicatricial, 15 zile dupe 

| B. Fascicul tendinos secţionat. operație. (originală. Exp. Inst, 
C. 'Pesutul cicatricial fâră a poseda chirurg.) 

prelungiri tendin6se. (orig. Exp. Inst. 
chirurg, a 

   
Fig. 14. - =» 

Tenton nedisecat, dupe Acelaşi tendon din fig. 71, dar secţionat în ţ 
9 zile de la operaţie. In lungimea şi in grosimea cicatricei, : 
A se vede firul de mâă- A. Firul de mătase. 
tase. (originală. Exp. Inst, B. Capetele tendânetor. a 
chirurg). C. Cicatricea. (originală. Exp. Inst. chirurg,
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Tot ce am arătat în figurile precedente, este resultatul ma- 

Croscopic. 
Cât priveşte resultatul microscopic, acesta îl datoresc ama- 

bilităţei amicului mei prof. Obregia şi d. Tatuşescu. 
Capetele tendânelor secționate sunt depărtate și spaţiul între 

ele e ocupat de un ţesut conjunctiv de nouă formaţiune. 

Limita țesutului tendinos cu aceia a țesutului conjunctiv de nouă 
formaţiune nu este netedă, ci elementele dintr'o parte şi alta să, 

pătrund reciproc şi confundarea, lor se face treptat şi pe ne- 

simţite. 
Examinând piesele microscopice din tendonul ce suferise mai 

mult secţiunea şi sutura, constatăm că: spaţiul dintre cele două 

capete a tendonului, e ocupat de un ţesut .cu totul embrionar 

compus din elemente celulare, ce par a fi un stadii de evoluţie 

maj înaintat a celulelor embrionare, adică din celule conjunctive 

fusiforme, vase de nouă formaţiune şi pe ici pe colo fibre con- 

junctive, ondulate şi dispuse în fascicule. 
Elementele celulare, şi ele pe unele locuri se dispun longitu- 

dinal, părend că aii tendințe a se fascicula. 
Acest examen se raporteză la piesa unde tendonul s'a ridicat 

dupe 15 zile. 
Piesele însă ce ne provin de la tendâne ce ai suferit opera- 

ţia mai de mult, şi anume după trei luni, ne arată că tot acest 

spaţiii dintre capetele tendonului secționat e ocupat de un țesut 

conjunctiv fibrilar, fasciculat. Fibrele sunt ondulate şi dispuse 

ca în tendânele embrionare din câda şoricelului. 
Pe alocurea se constată între două fascicule ce saii depărtat, 

câte un cuib de celule embrionare. Celulele conjunctive puriforme 

sunt dispuse în număr forte mare între fibrele conjunctive. Va- 

sele de nouă formaţiune sunt cu mult mai puţine de cât în pie- 

sele mai tinere. 

Din examenul acestor piese reiese, că regenerarea tendonului 

nu se face prin proliferarea fibrelor tendin6se şi împreunarea. 

lor cap la cap cum se întâmplă cu regenerarea nervilor: 

țesutul care e destinat să umple golul dintre cele dou& capete 

ale tendonului secţionat, trebue să trecă prin tâte fasele de evo- 
luţie, începând cu aceia de ţesut conjunctiv embrionar, şi ajun- 

gând prin transformări continue la aceia de țesut tendinos. 

In figurile 76, 77, 18 se pot vedea întru cât-va tote aceste
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faze de evoluție, ce ar fi de sigur mult mai pronunţate, dacă fi- 
gurile ar fi colorate. 

Ar fi încă de dorit un examen de tendon, secţionat dupe 2 
sau 3 ani de zile de la operaţie, pentru a se vedea dacă în a- 
devă&r tendânele se regenerâză în totalitatea lor. E posibil ca, 
dupe un timp forte îndelungat, elementele celulare ce formeză, 
cicatricea, să se transforme la urmă în elemente proprii tendi- 
n6se. Dar pentru acesta se cere o așteptare mare, ceia-ce ne 
esplică de sigur, şi faptul că animalele îşi reiati merşul normal fârte 
târzii dupe operaţie. In adevăr, la un câine, de Şi cicatrisarea 
era obținută precum arată Fig. 68 şi 69, totuși animalul încă 
schiopăta, și acesta din causă că cicatrricea încă nu se trans- 
formase în ţesut tendinos. 

Cred. dar, că regenerarea tendin6să se efectuă în mod indirect, 
adică din transformarea cicatricei însăşi în țesut tendinos, iar nu 
prin copleşirea cicatricei de fibre tendin6se plecate din capetele 
secționate. 

  

Sutura tendonului de l5 dile. 
a. [n vas de nouă formaţiune din tesutul cicatricial. 
(Representant im centrul figurei). 
b. 'Pesut conjunctiv,
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Fig, 17 
Sutura tendonului de 15 dile. 1 şi 3. Capetele iendonului normal. 
2. "Tesut conjunctiv embrionar. 

  

Fig. 18 
Sutura tendonului de trei luni 

A. Tesut conjunctiv de nou€ formaţiune 

B. şi B. Capetele tendonului normal.
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SIMPTOME. Semnele cele mai principale sunt: Î. Impotența 

funcţională, urmată de deformaţiunea membrului, ce apare imediat 

în urma secțiunei complectă a tendonului; şi al ÎI, un gol ce 

există între capetele tendânelor, stând în raport cu retracțiu- 

nea ulteridră, 

Acest gol se pote constata prin piele, fiind vorba de ruperi 

tendin6se superficiale, când ne dă sensaţiunea proprie ori cărei 

lipse de substanță; saii chiar cu ochii liberi, plaga fiind des- 

chisă. 
Pe lângă acesta, mai putem constata focare emoragice, în ra- 

port cu calibrul vaselor divisate, precum şi scurgere de sinovie, 

în casul când tendonul îşi are o tecă proprie. Mai putem a- 

dăuga presenţa unui trunchiii mâle şi cărnos, aşezat de-asupra 

secţiunei, ce nu este alt-ceva de cât însuși partea cărnosă a 

mușchiului retractat. 

PROGNOSTICUL variază după numărul tendânelor secționate, 

gradul lor de retractilitate, emoragia, diferite complicaţiuni în- 
flamatorii, şi timpul trecut de la accident—când tendânele nu se 

mai pot găsi, saii aii contractat diferite aderenţe cu pielea, or 

cu țesuturile vecine, etc. etc. 
TRATAMENTUL constă în asigurarea, cicatrisărei prin prima 

intenţie, lucru la care ajungem prin sutura directă a capetelor. 
Tenorafia se găsesce indicată chiar de către Galien; apoi de 

A. Pare şi alți autori vechi. Incercările însă erai rari, din causa 

complicaţiunilor, provenite din lipsa mijlocelor antiseptice. 

Cu tâte acestea, Roux a practicat cu succes tenorafia pe 

muschii extensori, la un pianist. 
Mai târzii, Sedillot, Chassaignac şi Jobert de Lamballe con- 

tribuiră mult pentru tenorafie. 
Astăzi chestiunea este resolvată în mod complect, în persâna 

lui Le Fort, Duplay, Assaky, Fargin, Gliick etc. etc. 
Chestiunea, în privința intervenţiunei se presintă ast-fel: Dacă 

plaga nu este espusă, iar atitudinea membrului asigură punerea 

în contact a tendânelor secţionate, unii recomandă a nu re- 

curge la tenorafie, ci a menţine membrul întrun bandagiii inamo- 

vibil, când reparația se obţine de la sine. Dar acsstă metodă 

nu este sigură, de 6re-ce o afrontare perfectă neputându-se ob- 

ține, cicatrisarea pâte lipsi. 
Este adevărat, că în secțiunea sub-cutanată a tendonului lui
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Achil, de și depărtarea capetelor devine mare în urina, în- 
dreptărei piciorului deformat, totuşi reunirea încă se face prin 
mijlocul unei cicatrice. Dar încă odată, conduita acâsta nu ne 
este permisă, de cât în casuri escepţionale, şi în special când 
avem aface cu secţiunea unui tendon de puțină importanţă. 

Vom căuta deci să recurgem tot-d'a-una la tenorafie. Dar pen- 
tru acesta în prima linie, se cere să avem la disposiţie cele 
două capete. - 

Mai greii de obținut este capătul superior, pentru care trebue 
să recutgem la diferite mijlâce ca: cloroformisarea, espresiunea 
musculară esercitând presiuni de sus în jos pe muschiul retrac- 
tat (Volkmann) ; aplicarea bandei lui Esmark, sai învălirea e- 
lastică centrifugă a segmentului superior (Bose); apucarea capă- 
tului prin pense sai croşete (Nicoladoni) sai în fine diferite 
debridări sai incisiuni a tecei etc. etc. (Sedillot şi Witzel). 

In fine, fiind vorba de mai multe tendâne secţionate, trebue 
să căutăm ca lie-care să corespundă la muschiul săii ; şi printre 
diferitele mijlce de recunâştere, putem. recurge la electricitate. 

În căutarea capetelor tendinâse, ne mai putem găsi în urm&- 
torele împrejurări: fie în urma unei inflamaţiuni, a unei supu- 
rații, a unei intervenţiuni anteridre, sai că lucrurile au fost lă- 
sate mult timp în voia lor etc.; în aceste casuri, capetele ten- 
donelor sunt fusionate în mijlocul unui ţesut de cicatrice forte 
mare, copleşind în acelaș timp şi părţile de prin prejur, for- 
mând ast-fel o masă informă şi sclerâsă. 

In asemenea împrejurări, neapărat se cere o disecţie forte 
minuţi6să şi adesea imposibil de realisat. Atunci, „saii lăsăm o- 
perația neterminată, saii dacă cicatricea nu e prea lungă, o re- 
zecăm. 

Nicoladoni, pentru a se opune unei retracțiuni ulteridre, fixeză 
capătul superior al tendonului de piele, şi apoi aplică suturi 
de afrontare or la distanţă. 

Procedeul lui Madelung, constând în incisiuni largi și denuda- 
rea tecei pe o largă întindere, nu o recomandăm, căci predis- 
pune la sfacelarea tendonului, prin suprimarea, vaselor nutritive. 

In casuri imposibile, mai lesne putem aproba ideia lui L5bker 
de a face resecţiunea osului, prin care scurtând lungimea, ca- 
petele tendinâse se pot apropia. (? !)
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Sutura tend6nelor se. face în general căutând a pune cap la 
cap cele două extremităţi. 

Hueter însă, lipeşte pur și simplu prin o sutură cele două ca- 
pete în mod lateral, puindu-le în contact prin tecele lor con- 
junctive sai peritendineum, susținând că acestă tecă. fiind mai 
bogată în celule şi vase, reunirea se obține mult mai uşor, de 
cât daca am pune în contact capetele divisate, în general r&i 
hrânite și deci mai susceptibile a se sfacela. In Fig. 79 luată 
din LObke, se arată modul cum se face sutura dups procedeul 
lui Hueter. 

Sutura s'a făcut pe rând cu fire 

de argint, cu cat-gut, mătase, păr 
de Florenţa etc. după voinţa fie- 
cărui autor. 'Tâte reuşesc, cu con- 

diție să fie aseptice. 

Două obstacole însă sunt, cară 
fac dificil pe de o parte sutura, 
iar pe de alta menţinerea părţi- 

Rig 9 d lor coaptate, şi anume: 

nos na procăleul i Heater Contracţiunea musculară, şi 
composiția tendonului din fibre 

paralele, ceia, ce face dificil aplicarea suturilor ordinare. Contra 
acestui ultim factor mai ales, s'a recurs la mai multe procedee, 
pe cari le reproducem după Le Dentu, luate din Duplay şi Reclus. 

Dăm aci câte-va figuri, represeniând 3 procedee de suturi, pe 
cari le-am experimentat atât pe om, cât şi pe cadavre şi câini 
la institutul de chirurgie. 

1) Procedeul lui Le Fort constă în a introduce un fir, cu ajutorul 
acului Reverdin, de dinapoi înainte, străpungând capătul superior: 

apucăm firul. Infigem apoi tot de dinapoi înainte şi tot pe acelaşi cap 

spre a apuca celalt cap al firului. Străpungem apoi capătul inferior, 
prin două împunsături de dinainte înapoi, spre a apuca firele re- 

mase libere ce formeză ansă și pe cari le scâtem afară ; tragem de 

ele şi înodăm pe fața anteridră a tendonului inferior, executând 
afrontarea. lig. 80. 

2) Procedeul lui Wolfler nu diferă de cel precedent, de cât că 

în loc de o simplă înţepătură avem dou;, iar firul se legă pe 

partea laterală. tig. 81. 
3) Procedeul lui Le Dentu este destinat mai ales pentru ten-  
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done largi şi grâse, şi constă într'o sutură de siguranță, obținută 
prin traversarea ambelor capete de la o margine la alta cu 
un. fir ce se l6gă, pe mărgini; apoi punem suturi de afrontare fâ- 
cute după modul obicinuit, în număr de 2 sau 3, precum arată 
Figura 82. 

   Fig. 30. Fig. $1. A 
Fig. 82. Sutura tend6- Sutura tendâ- Sutura. tendânelor 

nelor prin proce- nelor prin proce- - pa : doul lui Le Fort. deul lui Wălfler, Prin procedeul lui Le Reproducere Reproducere de sieuraută. B. b Su- pe tendonul lui pe tendonul lui turi de afrontare. 
Achil la cadavru Achil la cadavru Re roducere pe ten- 
(originală). (originală), p 

donul lui Achil la ca- 
davru (originală). 

Subsemnatul, propun la acest ultim procedei, ca suturile de a- 
frontare, în loc să se facă, sub cea de siguranță, să se aşeze W'asu- 
pra ei, pe capătul superior, și dedesubtul ei pe cel inferior, a- 
sigurându-se ast-fel o soliditate mai mare şi prevenirea secțiu- 
nei tendonului de suturele ordinare, dându-se disposiţiunea, fi- 
brelor pararelele ale tendonului precum deja am arătat; căci fie
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zis în trâcăt, nu înțeleg la ce ar servi suturile de siguranţă, daca. 
cele alte suturi de coaptare se fac sub dânsa şi cari pot tăia 
tendonul. 

Procedeul meii este representat în Figura 83, pe care "l-am 
experimentat atât pe câini, cât şi pe un indi- 
vid cu secțiunea tendonului extensorului co- 
mun al degetelor mâinei. 

Acestea, sunt procedeele când capetele ten- 
din6se se pot găsi şi afronta în acelaşi timp, 
chiar cu risicul unei uşre resecţiuni—în casură 
de contusiuni forți şi sfacel parţial al tend6- 
nelor. 

Când însă nu găsim ambele capete, atunci 
recurgem la anastomosa tendin6să, care constă 
în a introduce capătul găsit întrunul din ten- 
d6nele vecine, fie întro butonieră, sau chiar 
întro secțiune a tendonului tăiat în două în 
grosimea, sa, şi în sensul longitudinal. 

| Acesta, constitue procedeul Tillaux, Duplay, 
| i Schwartz, arătat în Fig. 84. 

Pie. 88. | Când în fine, de şi cele două capete sunt 
Sutura tendânelor. găsite, dar depărtarea fiind mare, afrontarea 
Procedeul D-r |. ki- , a . _ 

riac. devine imposibilă, atunci recurgem la urmă- 
A. A. Sulură de si- târele două metode: | sutura la distanţă şi al 
i SI de a- Il grefele tendin6se saii tenoplastii. 
frontare (originală). 1) Sutura la distanță a fost practicată pen- 
tru prima 6ră de Benjamin Anger în 1875, dar a fost perfecționată. 

  

    
Sutura tendânelor prin anastomosă. Procedeul 

Tillaus, Duplay. Schwartz.
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de Gliick în 1884 prin interposițiunea de fire de cat-gut, sub 
formă de traverse longitudinale, precum și de D-rul Assaky şi 
Fargin, cari saii servit mai ales de păr de Florenţa. Aceste bărne 
ar servi ca nisce adevăraţi conductori ai travaliului reparator; conductibilitatea e mult mai bine asigurată prin părul de Florenţa 
de cât prin cat-gut, ceia ce resse din esperiențele doctorului Assaky şi Eargin. 

II) Grefa tendin6să sai tenoplastia, constă în interpunerea u- 
nui segment între cele două capete, fie de un tendon luat de la acelaşi individ și din apropiere, saii de la un alt animal. 

Primul procedeii se datoresce lui Czerny, într'un cas în care, fiind vorba de ruperea tendonului extensor al policelui ce se opunea la afrontare, autorul a secționat în două capătul inferior, în sensul longitudinal și de jos în sus, oprindu-se până la 6re- care distanță, la estremitatea, liberă. Atunci, printro alta secţiune transversală, aplicată pe punctul unde a început prima secţiune, se tae acestă bandeletă, care apoi ridicându-se în sus, se sutu- reză cu estremitatea liberă a capătului superior, precum arată Fig. 55. 

Acest procedeu este de sigur forte ingenios, şi 
se impune mai ales când depărtarea între cele 
dou& capete tendinâse e mare. Un lucru însă se 
opune la aplicarea sea, şi anume că bandeleta 
confecționată, nu ţine, ci se dăstrămeză, din ca- 
usa fibrelor paraiele ale tendonului, ast-fel că, 
la cea mai mică tracțiune se rupe, fapt de alt-iel 
constatat de însuşi Czerny. 

Ei, am experimentat acest procedei pe ca- 
davre, și m'am convins că e absolut imposibil 
a ajunge la vre-un resultat, handeleta rupân- 
du-se cu cea mai mare înlesnire. 

Am imaginat atunci un alt procedeii, care cred 
că pote r&spunde la tâte cerinţele. Mai întâi, 
depărtarea între tendâne fiind prea mare, în loc 
de a uni extremităţile prin o singură bandeletă, 

    

> 
: , A 

E) io. 59 propun a se confecţiona câte una pe fie-care ca- 
Model dete-  păt al tendonului, iar hbasa lor se va fixa prin 

noplastie dulă câte un punct de siguranță făcut cu mătase, şi procedeul lui ; Czerny, trecând prin mijlocul grosimei sale. Cât pentru
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extremitățile libere, acestea se vor uni prin puncte, după pro- 
cedeul ordinar. Prin acest procedeii, tendonul resistă fără a se 
rupe, chiar în urma unor tracțiuni forți, precum or cine se pâte 
convinge. De alt-tel, am aplicat acest procedeii pe câini, şi intrun 
cas pe om, dândwmi cel mai complect succes. 

Schema acestui procedeu, se vede în Fig. 86, şi căruia îi dau 
numele de tenoplastie dublă locală. 

  
Fig. 86. 

Satură tendi- 
n6sa prin te- 
noplastie du- 
blă locală.Pro- 
cedeul De. [. 
Kiriac, A. A. 
Suturi de si- 
guranţă. B. su- 

turi de afron- 
tare. (Origina- 
lâ). 

Al doilea procedeii de tenoplastie animală (Zoo- 

plastie) constă în înterpunerea unui segment ten- 
dinos ce se pote lua de la or-ce animal, nu numai 

de aceiaşi specie, dar chiar de specii diferite, după 
cum aii făcut D-rii Assaky şi Forgin, transplantând 

tendone de la păsări la mamifere şi vice-versa,. 
Peyrot în 1886, a aplicat cu succes la om, un 

segment de tendon luat de la câine, iar Monod în 
1851 un tendon de la iepure la om. Esperienţele 
mai tot dauna reușesc, cu condiţie ca antisepsia 

să fie rigurâsă, şi operația să nu fie urmată dein- 
flamaţie or supuraţie. 

Unii autori, și în special Daniel Moliăre, basân- 

du-se pe o ides deja emisă de Bouvier în 1837, 

precum şi pe a unor alţi autori, cari consideră tâca 
tendin6să ca susceptibilă, şi chiar singura capabilă 
de a reproduce cordonul tendinos secționat, asi- 

milindu-se ast-fel, grație presenţei vaselor, cu pe- 
riostul osului, acest autor zic, a imaginat un alt 
procedei numit Vagino-plustia. 

Acest procedeii constă în aceia, că capetele ten- 

din6se odată deslipite de aderenţele lor, se disâcă. 

teca tendin6să, şi se caută a se forma dintrinsa un 

canal complect, în care așezându-se cele două ca- 

pete de tendâne, reunirea se pote obţine, aplicân- 
du-se de-asupra teca reconstituită. 

In sfârşit, în casuri imposibile, unii recomandă. 

sutura tenoculanul i sau cu vre un alt ligament ve- 

cin, dar funcțiunile sunt mai limitate dacă nu cu 
totul nule. 

Credem, că armaţi de principiile antiseptice, precum şi de o 
perseverență rațională, chiar in secțiunile tendin6se vechi, puten
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recurge la căutarea capetelur tendin6se, şi deci la suturarea sai grefarea, lor, înlăturând ast-fel diferite aparate protetice reco- mandate în asemenea casuri. Un singur lucru vom avea în ve- dere, ca să nu deslipim tendânele pe o întindere prea mare, căci atunci distrugând vasele nutritive, expunem tendonul la sfacel, De aceia unii autori ca Madelung etc., recomandă a nu se face de cât o incisie verticală, scurtă şi drept în punctul sec- țiunei tendânelor. Apoi cu un cârlig vom apuca tendonul infe- rior și îl vom pune în contact cu cel superior. 
Se mai recomandă încă, ca incisia să nu fie pe mijlocul ten- donului, spre a nu contracta aderențe cu pielea, „ci să se facă mai mult pe partea sea laterală. 

IV. RUPEREA, SMULGEREA ȘI LUXAȚIUNEA TENDOANELOR 

Acestea sunt afecţiuni forte rari, 
hupevea pâte fi de causă directă, adică, tendonul fiind întins, o lovitură bruscă este aplicată întrun punct Gre-care, unde dân- sul se pâte rupe. Prin causă, indirectă, este când ruperea urmeză, 

unei contracțiuni saii alungiri forțate a unui mușchi. Atunci în 
general, ruperea se produce din partea inserțiunei musculare, 
ceia ce se confundă cu smulgerea. | 

Noi admitem opinia unor autori, şi în special a lui Despr&s, 
că fără o causă predisposantă, ca diatesa reumatismală, sau le- ziune patologică locală, iriprimându-i proprietatea fragilă, ca 
tenosita cronică etc., un tendon nu se pste rupe. 

Esperienţele ce am întreprins pe cadavre "mi-au arătat o re- 
sistență colosală a tendonelor, cari absolut nici o dată nu sau 
putut rupe în corpul propriii zis al lor, ci tot-dauna am obţi- 
nut o smulgere la inserţiunea lor cărnâsă, saii în corpul muş- 
chiului. 

Și între alte probe voi da următorele: 
Tricepsul umeral, lăsat pe loc intact cu tâte inserţiunile sale 

os6se, numai tegumentele fiind ridicate, am introdus un cârlig 
pe sub tendonul s&ii inferior, şi cu muilele am exercitat trac- 
țiuni ce s'ait ridicat la dinamometru până la 90 kilo, şi cu tâte 
acestea absolut nici cea mai mică rupere în tendon. 

Altă probă încă: Am ridicat tâte părțile moi, disecând numai 
articulaţia scapulo-umerală, a cotului Și pumnvlui. Am aplicat pe
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mână o c6rdă, şi apoi tracţiunii cu muflele. La 60 kilo, tâtă par- 

tea internă a capsulei umerale sa rupt; cea externă ca şi cele 

alte articulaţii aii remas intacte. Am împins tracţiunea până la 
160 kilo, şi cu tâte acestea umărul şi cotul aii resistat. 

Dar la acâstă forță, pumnul s'a desarticulat, apofisa stiloidă a 

radiului şi cubitului sa smuls împreună cu capetele tendânelor, 

și totuşi nici un tendon nu s'a găsit rupt în corpul s&ii, toţi fiind 
smulși la inserţia lor musculară. 

Ptiologia e aceiaşi ca în ruperile musculare; simptomele şi 
intervenția ca în plăgile tendânelor. 

LUXAȚIUNEA TENDONELOR e excesiv de rară, din causă că sar 

cere o forță, colosală spre a rupe tecile, şi mai ales canalele 

osteo-fibrâse în cari sunt conţinute tendânele, în momentul când 
dînsele se aplică pe extremităţile os6se, locuri anume unde 
luxaţia ar fi posibilă. 

Dar în urma, nnei asemenea puteri mari, se produc alte lezi- 
uni mult mai importante şi grave. 

Sediul de predilecție al luxaţiilor tendinâse este: lungii pe: 

ronieri laterali, tibialul posterior, tibialul anterior şi lunga por- 

țiune a bicepsului brachial. Semnele, când nu există nici o com- 
plicație sunt: un gol în locul ocupat anterior de anumite ten- 

done, iar pe de alta, presenţa lor în locuri neobicinuite, şi unde 
se pot simți alunecând sub degete. 

Influmaţia țesutului propriii al tendonului /tenosita ] precum 
şi a atmosferei celulare cel înconjoră (celulita peritendin6să), 

astă-zi e un fapt bine stabilit de Schwartz, contra unor autori 

cari negai posibilitatea înflamaţinnei tendânelor. 

In adevăr, tendonele sunt formate din aglomeraţiunea în mă- 
nuchiuri de fibre longitudinale, drepte şi paralele între ele, cons- 

tituind făşii primitive, secundare, terțiare şi chiar quaternare, 

dupe grosimea tendonului. Dar între aceste fibre, şi mai ales în- 

cepând de la cele secundare, există dupe cercetările lui Ranvier, 

celule tendin6se, ţesut conjunctiv, precum şi vase fine, deci tâte 

elementele necesari pentru desvoltarea unei inflamații. Şi lu- 

crul în adevăr există, căci în urma ruperilor și a plăgilor, se 

pâte forte bine desvolta o tenosită, mergând chiar până la su- 

purație și sfacel, în urma căruia, tendonul se exfoliază, eliminîn- 

du-se sub forma unor fire multiple şi împleticite ca o câdă de păr. 

Mai mult incă, origina acestor celule fiind de natură cartila-
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gin6să, ne esplcă transformațiunea os6să a tendânelor cronic. 

Dar acâstă afecţiune, de şi are o existență separată, totuşi se 
confundă cu aceia a tecilor sinoviale de care adesea e insepa- 

viale. 

rabilă, una fiind în raport cu cea altă în legătură de causă sau 
elect; de aceia se și confundă cu sinovitele. 

Același lucru vom zice de sifilisul şi neoplasmele tendânelor, 
asupra cărora vom reveni la studiul acestor bâle a tecelor sino- 

CHESTIONAR 

Leziunile tend6nelor. Contusiuni, plăgi. 

Diferite opiniuni. 

Simptome. Retraciia tendânelor. Mecanismul reunirei sectiunilor tendinâse. 

tend6nelor- 

Tratameiatul. 'Penorafia. Coaptare diractă. Diferite procedee. Procedeele au- 
torului. Suturi la distanță. Grefe tendinse. Procedeul autorului. Ruperea 
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CAP. VII 

AFECŢIUNILE TECELOR SINOVIALE 

ŞI 

LEZIUNI INFLAMATORII 

SEXOVITELE, prin analogie cu cele articulare, se împart în 
acute şi cronice, având fie-care mai multe tipuri sai forme spe- 
ciale. 

Sinuvita, acută se sub divide în useutii ŞI umedă sai cu 
epanșament (vârsare de serositate). 

1) SINOVITA ACUTĂ USCATĂ are următorele varietăţi: 
«] Sinovita acută uscati, congestivă saii simplu: sinovită 

cvepitantă ; “a mai numit încă: crepiațiune duverdsă a ten- 
donelor, tenosinovită, aculă uscată (Volkmann), fenalgie crepi- 
lată, şi în five ci or valeă dureros, dupe strigătul de durere 
ce manifestă bolnavul în momentul când expiorăm. 

Opiniunile autorilor de Și Gre-cum diverse, totuşi prin ele ne 
putem forte uşor esplica principalui fenomen al b6lei—crepitaţia. 

Dupe Bonnet, e vorba de primul studii inflamator, adică de 
o simplă congestie a sinovialei. 

Dupe Richet, prin esperienţele sale pe animale, leziunea constă 
în căderea celulelor epiteliale ce căptuşesc fața internă a, ser6- 
sei, care astfel desquamată și uscată, foile sale se frecă şi pro- 
duce crepitarea. 

In fine Michon şi Follin atribue fenomenul unei exudaţiuni 
Pat. Chirurg. Dr. £ Kiriae ” 23
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plastice, ce sar produce de o dată cu bâla, exudaţie care dând 
naştere la nişte neo-membrane fârte fine, prin ruperea lor apare 
crepitațiunea. 

Sinovita crepitantă se desvoltă în special pe fața dorsală a 
pumnului, în cei doi radiali; în lungul abductor Și scurtul ex- 
tensor al policelui; pe gâtul piciorului în gambierul anterior ; în 
lungii peronieri laterali, şi în fine mai în tâte tecile muschilor 
extensori. 

Causa predisposantă e starea artritică sai reumatismală a indi- 
vidului ; iar cea determinată, o formeză diferitele prolesiuni ce aduc 
oboselă musculară, prin o îndelungată funcţiune, precum sunt 
scriitorii, pianiştii, profesorii şi elevii în scrimă, gimnasticii, un 
mers îndelungat pe jos, ca în marşuri militare etc. ete., la cari 
adăogăndu-se şi un timp umed sai ploios, bola apare cu multă, 
înlesnire. 

Simptomele se resuma : 
1) In durere, care prin cuvântul ai sai valeii constitue deja, 

de la Velpeau, cel mai important semn patognomonic. 
Ac6stă durere este nulă când membru e în repaus; devine 

însă exasperantă în timpul mișcărilor provocate or spontanate, 
ceia-ce și împedică pe bolnav de la or-ce ocupaţiuni. 

2) Crepitaţia iarăşi e ceva cu totul caracteristic b6lei, şi se 
as6mănă cu sensaţia ce simțim strivind un bulgăre de zăpadă . 
în mână. Crepitaţia o pricepem fârte uşor, aplicând mâna pe 
regiunea bolnavă şi executând re-cari mișcări ; acea părăitură 
fină o dată simțită, nu se mai uită nici odată. 

3) Absenţă de or-ce reacțiune inflamatorie, afară de casuri 
escepționale, când putem constata o ușâră tumefacţie, o bandă 
puțin roşie, şi o sutusiune edematâsă în lungul tendonului. 

In general, sinovita crepitantă dispare dupe 3—ă zile prin simple 
aplicațiuni de pomadă mercurială şi bandagiii cu vată multă, 
prin care am obținut tot-Wauna succese, fără să recurg la vesi- 
cători saii alte mijlâce mai puternice. Putem iarăşi da la inte- 
rior chinină, antipirină sau salicilat de sodă, ştiind rolul ce jâcă, 
diateza rumatismală, 

II. SIXOVIPA USCATA PLASTICA comparată cu pleuresia us- 
cată, se caracterisă prin desvoltarea unei mese embrionare ce 
umple cavitatea tecei. 

Aceste mese organisându-se şi transformându-se în neo-
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membrane, determină aderențe între cele două foi, câte o 
dată ușor de distrus, iar alte dăţi forte tenace priu grosi- 
mea și resistența lor, suprimând ast-fel cu totul funcționa- 
rea muschiului. Ac6sta se observă mai ales în panarițiile pro- 
funde sau flegmânele mâinilor și antebraţului, unde simfisa. va- 
gino-tendin6să remâne în afară de or-ce intervenţie, iar defor- 
marea degetelor permanentă și definitivă. Sinovita, plastică deci, 
mai adesea e consecutivă diferitelor flegmasii, dar pâte fi con- 
secința unei sinovite crepitante întinsă, când iarăşi se însoţeşte 
de fenomene inflamatorii locale Şi chiar o reacţie generală. 

SINOVITELE UMEDE 

1) Sinovila umedă cu epanșament seros e în totul analogă 
cu pleuresia serdsă, cu idartrosa sati igroma acută. Se carac- 
terisă prin desvoltarea unui lichid sero-albuminos, une-ori în 
mică cantitate, iar alte dăți torte abondent, în cât umple com- 
plect tâca ce se desemneză forte clar sub tegumente, ca şi cum 
ar fi injectată. 

Acestă sinovită, câte o dată e consecința sinovitei uscate, în care 
simpla congestiune sai iperemia, fiind împinsă mai departe, 
produce epanşamentul menţionat ; alte dăți însă, apare în timpul 
unui acces de reumatism, de gută, de febre generale ca rugeola, 
scarlatina, febra tifoidă etc. Dar mai ales se observă în cursul 
unei blenoragii către declinul s&i. 

Relativ la sinovita blenoragică, unii o consideră ca simplă 
coincidență, iar alţii ca metastasă, mai ales că sinovita fiind 
prinsă, scurgerea blenoragică dispare. 

Ast-fel Reclus, citeză un cas din serviciul lui Broca, în care o 
blenoragie a incetat în timpul când tâca peronierilor se umfla ; 
iar acest epansament la rândul s&i a dispărut şi el, inlocuindu- 
se printr'o oftalmie. 

Legătura între sinovita serâsă şi blenoragie este azi recu- 
noscută de toți autorii; dar natura sea încă nu e demonstrată, 
de 6re-ce nu tot-d'a-una se găseşte microbul blenoragiei. De 
aceia după unii, şi în special Guyon, blenoragia constitue o 
piatră de încercare a organismului, prin care sar deşiepta u-
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nele diateze şi în particular cea reumatismală, al cărui răsunet 
asupra tecelor, e în afară de or ce discuţie. 

Pe lângă multe casuri ce am observat, şi în special de si- 
novite sercse a tendonului lui Achil, în cursul unei blenoragii 
de multe ori acută, este şi umătorul, forte caracteristic : E vorba, 
de o femee de care fui chemat înadins spre a o căuta de reu- 
matism. În adevâr, acâstă femee avea amhii pumni fârte prinşi, 
așa că simula, în totul o dublă artrita radio-carpienă. Examinând 
însă mai de aprope, am constatat că era vorba de simple te- 
nosinovite plastice. Prin examenul organelor genitale, am con- 
statat că femeia poseda o vaginită blenoragică fârte intensă, 
complicată de fenomene de metrită Și salpingo-ovarită stângă. 

Spălături vaginale cu sublimat și aplicațiuni locale cu ung- 
cinereum beladonat, pacienta sa vindecat în 15 zile, fără a lua, 
la interior nici un alt tratament. 

Sinovita serâsă e o afecțiune destul de seriâsă Şi chiar gravă, 
atât prin fenomenele sale locale şi generale inflamatorii, cât şi 
prin aceia că se pote termina prin flegm6ne cu cari adesea se 
confundă, şi supuraţiuni forte întinse, dând naştere la fuzee şi 
contracturi permanente. 

Dar une-ori, sinovita supurată pote să apară dWadrepiul, ca în 
plăgile septice sau traumatisme mari; ca în cursul unei piemii, 
felra tifoidă, tifos, stările cachectice şi diatesice sai in fine în 
urma propagărei inflamaţiei din părţile vecine, fie prin conti- 
nuitate de țesuturi de la t&ca digitală la cea carpienă şi anti- 
brahială (Gosselin şi Schwartz), sau prin mijlocul limfaticelor 
plecate din rățâua degetului inflamat, ca în panariţiu. (Dolbeau 
și Chevalet). 

Pe lângă inhamația şi supuraţia tecei, se adaogă şi aceia a 
țesutului ambiant: deci perisinovita, flegmâne şi abcese perisi- 
noviale şi flegmonâse, ce adesea se pot ridica în sus, desli. 
pind pachetele musculare, denudând și ulcerând vasele, şi des- 
chizând chiar şi articulaţii, când pâte aduce mortea individului, 
prin resorpție purulentă Şi accidenie septicemice. . 

In asemenea casuri, simptomele sunt mult mai alarmante, prin 
tumefacția, locală, buzunarul fluctuent şi boselat — graţie bridelor 
sinoviale — precum şi prin frisone şi starea generală a indivi- 
dului.
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"De aceia, intervenţiunea trebue să; fie repede şi energică, 
spre a ne opune la or-ce contracturi, și a preveni or-ce acci- 
dent propriii supurațiilor îndelungate. 

II. SINOVITELE CRONICE 

Avem trei forme: 

a) Sinovită cronică uscată, în totul analogă după Nicaise 
cu leziunile artrite uscate, desvoltându-se sub aceleași influ- 

enţe. Se caracterisă printr'o ingroșare fârte mare şi transfor- 

mare fibrâsă a păreților tecei, la suprafaţa cărora putem ob- 

serva corpi liberi, sait chiar desvoltare de adevărate lipome, 
das fără să existe nici o urmă de fungositate. 

b) Sinovita einovagică e mult mai rară ; cu tâte acestea tâca, 
ca şi or-ce serâsă cronic inflamată, predispune forte mult la 

producțiune de emoragii, ca şi peritoneul, tunica vaginală etc. 

cari în urma unei pachi-peritonite, saii pachi-vaginalite, la cea 

mai mică ocazie dă naştere unui hematocel; deci şi o pachi- 

sinovită, pote fi urmată de acelaş incident, în urma celei mai 
neinsemnate cause. 

€) Sinotla cronici serosă, chişti sinoviali sati ganglion, este 
analogă cu igroma, caracterișându-se prin desvoltarea unui Li- 

chid seros şi limpede, iar alte ori gros şi viscos ce umple ca- 
vitatea unei teci. Constitue o tumoră rotundă, oblungă, unică 

saii în bisac, ce se pote reduce în totalitate sai in parte, şi 
ocupă traectul cunoscut al unui tendon. 

In Fig. Si desemnată dupe natura de D-nul Minovici, represint 

un chist tendinos în teca extensorului comun al degetelor; bolna- 

vul nu a voit a fi operat. 

  

Fig. 57 

Chist tendinos pe faţa dorsală a pumnului (orizinală). 

J. Cloquet făcea diagnostinul diferenţial între aceşti chişti si-
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noviali şi ai unei articulaţii numiți ganglioni, proprii zişi, prin 
aceia că un ganglion, în general e rotund, aşezat imediat d'a- 
supra articulației și care prin presiune metodică, se reduce com- 
plect, lucruri mai tot-Vauna contrarii în chiștii sinoviali, 

Totuşi sunt multe escepții, pe cari le vom vedea la bâlele re- 
giunelor. ! 
TRATAMENTUL nu e indicat de cât în casuri extreme ; când 

vom uza de incisia antiseptică, sai extirparea chistului, fără a res- 
pinge însă puncția, şi injecțiunile iritante, cu tâtă infidelita- 
tea, lor. 

Dintre sinovitele cronice, cele mai importante de sigur sunt 
următârele : 

III TUBERCULOSA SINOVIALELOR TENDINOSE 

I) Sinovita riziforină, ordeiformă (b6be ca orezul sai orzul). 
Se numeşte ast-fel, nişte tumori a tecilor tendin6se, pline cu 

un lichid, de ordinar seros, şi conținând în suspensiune mici 
corpi, având aspectul de bobe de orez sati OVEz, Şi a căror com- 
posiție e de natură tubercul6să. 

A fost cunoscută încă de mult, de un medic suedez, Acrel, 
pentru care unii autori o descria chiar sub numele de bola lui 
Acrel. 

Dupuytren, Velpeau și alții, contribuiră mult la studiul sei 
clinic. 

Or-ce causă capabilă de a provoca o iritaţie a tendânelor, fie prin contusie, oboselă, unele profesiuni anumite etc., pot fi pun- ctul de plecare al acestei bole, care insă cere o predisposiție a individului, şi in special diateza scrofulo-tubercul6să. 
Acestă afecțiune, de şi se pote observa în diferite regiuni, ca pe fața dorsală a pumnului, în teca peronierilor laterali, a mus- chilor profunzi şi posteriori ai gambei, precum şi in tendânele din fosa poplitee etc., sediul seu însă de predilecţiune, şi care se ia ca tip în or-ce descriere, este tâca muschilor flexori ai mâinei. SIMPTOMELE sunt lente Şi insididse, mărginindu-se la inceput prin nişte uşâre Și vagi sensațiuni de greutate, genă și slăbi- ciune în mişcări, până când treptat, apare o tumefacţie termi-



359 

nându-se într'o tumoră oblungă, ocupând palma mâinei, precum 

şi partea din față inferiră a antebraţului. 
Tumora ast-fel constituită, şi avend tegumentele cu totul nor- 

male, ni se presintă ca o pungă mole, semifluctuentă şi împărțită în 

două de legamentul anular anterior al carpului, dându'i o formă de 

bisac. De aci resultă că, presând pe tumora din palma mâinei, o 

putem goli, respingând tot conţinutul în altă pungă, aşezată 
d'asupra pumnului, pe antebraţ. In or-ce cas, dacă acâsta golire 

nu o putem obţine, vom constata însă tot dauna în mod clar, 

comunicarea între aceste două pungi, prin presiuni alternative 
pe mână şi antebraţ. ” 

In acest timp de exploraţie, simțim o frecare cu totul speci- 

ală și patognomonică, determinată prin trecerea grăunțelor prin 

inelul (ligamentul carpian) ce stranguleză punga. 
Existenţa unei strangulaţii a pungei, e absolut indispensabilă 

pentru producerea fenomenului de frecare, fapt demonstrat atât 

prin experiență de Michon, cât şi prin clinică. 
In adevăr, acest autor a luat o băşică plină cu apă, şi în care 

a introdus bâbe de orez, fără cu tâte astea, prin palpație şi 

presiune să obţie frecarea; strângând însă punga cu o sferă, 

transformându-o ast-fel în dou& diverticule, trecerea lichidului 

şi a b6belor dintro pungă în alta, era însoțită de frecare. 

De aci aplicaţiuni în clinică: dacă chistul conţine prea mult 

lichid, sati dacă nu există nici o strangulație, or în fine orificiul 

e prea larg, atunci, cu tâtă presența bâbelor, nu obţinem nici o 

frecare ; precum de asemenea, când lichid nu e mai de loc, ci 

numai b6be, fenomenul de frecare iarăşi. nul obţinem, 

De aci conchidem că, se cere trei condițiuni pentru produ- 

cerea, acestui fenomen: 
I) Presența de corpuscule și de lichid în pungă; 
II) Că punga să fie bilobată, şi să existe comunicare între 

fie-care sac; 
III) Că conţinutul unei pungi să trâcă cu o uşâră dificultate în 

cea altă pungă. 
MERSUL e eminamente cronic, tumora luând o creştere con- 

tinuă şi progresivă. 
Dânsa produce diferite diformaţiuni, proprii fixărei tendânelor 

ce nu mai pot aluneca în tâca lor, aducând astfel suprimarea 

funcțiunilor prin fixarea degetelor, putându-se însoți de dureri,
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fie tendinâse, sai de origină nervosă, în urma, compresiunei saii nevritei ascendente. 
PROSAOSTICUL defavorabil, dându-se natura leziunei şi diateza boinavului. 
Casurile de vindecare spontanată sunt cu totul escepționale. Cu tâte acestea, am observat un cas tip de sinovită cu srăunţe rizilorme în palma mâinei Şi faţa anteridră a antebraţului, unde comunicarea celor doug pungi și fenomenul de frecare, erai din cele mai clasice. Bolnavul fiind funcţionar, iși avea profesia compromisă, de dre-ce incepuse a nu mai putea de loc scrie, afecțiunea fiind la mâna dreptă. Acest bolnav, un ver primaral mei, Moise Niculescu, sa vindecat numai prin bhandagiu com- presiv şi badigeonare cu t-ra iodi, fiindu'i frică de a fi operat. La interior a luat iodur şi preparate arsenicale, căci e tipul omului scrofulos. De atunci sunt 10 ani, şi mâna e în perfectă Sănătate, fără să f presentat cea mai mică urmă de recidivă, Astăzi are morbul lui Pott complicat de compresia măduvei, Dar acesta e o adevărată escepție, căci în general intervenţia chirurgicală trebue aplicată. 

DIAGNOSTICUL. Mai tot dauna este forte ușor, în special când afecțiunea se află la mână Și antebraț. Să ne reamintim însă, posibilitatea unui abces rece, mai ales cu forma residudsă, care ar putea produce o conlusiune, cu atât mai mult că une-ori nisce asemenea abcese conțin şi ele grăunțe resiforme. De asemenea, sinovita fongâsa, sai după Tr6lat o varietate de lipom crepi- tant, ce pâte aduce dificultăţi in diagnostic; însă nici una din aceste afecțiuni nu va avea forma oblungă, disposiţiunea bilo- bată a tumorei, precum și trecerea lichidului dintro pungă în alta, ” 
Trebue însă să recunâştem, că dacă b6la sar afla în fosa po- plitee, dificultăţile ar fi fârte mari, și diagnosticul diferenţial va trebui făcut cu tâte tumorile acestei regiuni. De și nu suntem partisanii puncțiilor esploratrice, totuși putem recurge la acâstă metodă, dacă nu voim să practicăm de-adreptul o incisie anti- septică. 
ANATOMIA PATOLOGICA. Chistii cu grăunțe riziforme se com- pune dintr”un perete ŞI un conținut parte lichid parte solid. a) Păretele este format din insuşi tâca sinovialei, forte întinsă ȘI îngroşâtă, a cărei față esternă aderă intim cu țesuturile peri-
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ferice şi chiar os6se; faţa sea internă pe alocurea netedă, iar 
în alte părți aspră, umflată saii lipsită de epiteliii, posedă dif: 
rite neregularități, unde se v&d implantate fungosități şi grăunţe 
riziforme. - 

b) Conţinutul lichid, câte o dată este limpede, clar, puţin o- 
palescent, semănând cu sinovia. 

Alte dăţi, afecțiunea fiind veche, lichidul devine Sirupos, con- 
sistent, luând . aspectul gelatinitorm, semănând cu o peltea de 
gutue saii câcăze. Une-ori constatăm transformaţiunea sa în 
puroiii, iar alte dăți partea lichidă pote chiar lipsi cu totul. 

Grăunţele reziforme sunt nisce concrețiuni, de volum, formă şi 
numer variabil, aşa că une-ori greutatea lor totală a atins chiar 
400 grame, ca întrun cas al lui Nicaise. 

Câte odată sunt mici ca gămălia de ac, alte-ori mai mari, dar 
în or-ce cas nu întrec bâbele de orez sati sâmburii de pară, 
comparație dată de Cruveilhier. 

Unii aderă de părete printrun pedicul, alții sunt sesili, pe 
când alți cu totul liberi în lichid. 

Aspectul lor este all iâptos, ceia ce a făcut a fi comparaţi cu 
orezul liert. 
“Composiţia lor, după Chandelux, este de o textură celulară, 

dispusă în două straturi: unul periferic stratifiat, cu lame con- 
centrice, constituit din celule epiteliale, cu nuclei voluminoşi şi 
analogici cu acelea ce căptuşese normal serâsa; iar altul amorf 
şi granulos, şi unde abia se găsesc ici colea câţi -va nuclei. 

In or ce cas, caracteristica este, că aceste grăunţe suni for- 
mate de strate concentrice, având în centru un mic orificii. 
Faptul acesta a făcut pe Velpeau să crâdă că sunt formaţi de 
fibrină încolăcită. Relativ la patogenia acestor grăunte, sa e- 
mis următârele teorii, lăsând la o parte pe aceia a lui Laănnec, 
care credea, că sunt fiinţe organisate numindu-le acefalociști. 
Avem dar întâiii teoria lui Brodie şi Velpeau, prin care se sus- 

ținea. că grăunţele provin din coagulațiunea limfei plastice, sai 
din coagularea fibrinei exudată la suprafața tecei, în urma unei 
iritațiuni lente a păreților, sai resultatul. unui epanşament san- 
guin. Acest produs încolăcindu-se « asupra lui insuşi, dă forma stra-: 
tificată a grăuntelui, al cărui orificii central, indică tocmai înce- 
putul volubilităţei acestei fibrine. | 

Cercetările ulteridre însă, prin mijlâcele de coloraţiune, aii a-



362 

  

rătat că fibrină adevărată nu există, ci o degenerescență fibri- 
noidă, saii materie fibrinosă, ce nu are nimic a face cu fibrina. 
sângelui. 

A doua teorie a lui Virchow, susține că grăunțele riziforme, 
sunt formate de substanţă conjunctivă, şi din proliferaţia sait mai 
bine zis burgeonarea fong6să a păreților. In urma frecărei, aceste 
producțiuni se pot deslipi și deveni libere în mijlocul lichidului 
chistic. 

In fine după Nicaise, Poulet şi Vaillard, grăunțele provin din 
deslipirea lamei fibrinoide, ce căptuşesce fața internă a sinovia- 
lei bolnave. Acâstă lamă este deslipită de părete, graţie frecu- entelor mișcări a tendânelor în tâca lor. 

Dar tâte aceste teorii, astăzi nu mai au nici o importanță, în fața marei descoperiri, că acestă afecţiune este de natură tuber- 
culosă, lucru bazat pe următorele date positive : 

1) Că afecțiunea se desvoltă pe tuberculoşi, sai este preludiul 
acestei diateze, și în fine că dânsa se transformă în sinovită fon- 
gosa, a cărei natură tuberculosă este în afară de or ce discuţiune. 

2) Că structura istologică a peretelui sii, denotă caracterele 
tuberculosei. 

Nicaise în special, a găsit noduli tuberculoși infiltraţi în masă. 
Denşii nasc împrejurul micilor vase atinse de endarterită şi pe- riendarterită, şi sunt formaţi de tâte părţile ce constitue un fo- 
licul tuberculos tip: adică o celulă gigantică, inconjurată de o masă mare de celule epitelioide, şi de un strat periferic de ce- 
lule embrionare. In acesti noduli, şi în special in celulele gigan- 
tice, fârte adesea sa constatat baccilul lui Koch. Ba ce este mai mult, aceiași noduli și același baccil, sa găsit şi în înșiși grăun- 
țele risiforme. 

Dar ce e mai important, Și ceia ce prob6ză natura tuberculâsă 
a acestei afecțiuni este că, chiar în casuri unde baccilul nu s'a putut constata, totuşi esperiențele prin inoculațiune aii fost tot- 
dauna, positive. 

Ast-fel în 1886, 'Terillon și H. Martin, inoculând trei iepuri 
cu grăunțe _risiforme ce nu conţineau baccili, animalele ai murit 
de tuberculosă generalisată. 

Wallich a mers mai departe: dânsul a făcut culturi din aceste grăunţe, lipsite de baccilul lui Koch, şi cari in buliânele de cul: tură nu dăduse nascere de cât la colonii de micrococi, fără nici
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o grupare determinată. Dar acâstă cultură, inoculată în țesutul 

subcutanat al unui şorece, a produs o ulceraţie tuberculosă în 

punctul înțepat. Aceiaşi inoculaţie făcută în peritonei, animalul 
a murit după 3 luni, când sa găsit tote viscerele pline de tu- 

bercule, ce acum conţinea baccilul lui Koch. 
Jalaguier la rândul săi, a obţinut acelaşi resultat. 

De aci s'a conchis că, virulența grăunţelor risiforme, în absența 

baccilului, este datorită produselor sale de secrețiune. 
TRATAMENTUL. Compresiunea, ignipunctura, puncțiunile aspi- 

ratrice, precum şi diferite injecţiuni iritante, sunt mijlâce vechi 

şi mai tot-d'auna infidele. 

Astăzi recurgem dadreptul la incisiunea antiseptică, preconi- 
sată deja de Chassaignac, iar în urmă vulgarisată de Guerin, 
Volkmann, Verneuil, Nicaise etc. 

Prealabil vom aplica banda lui [smarch, şi după casuri vom 
face una sait două incisiuni, după care vom ataca dWadreptul 

punga, ridicând tote grăunțele, răzuind pereții cu lingura, extir- 

pând din pungă, sai mai bine când e posibil, să reconstituim teca. 

după cum recomandă Swartz. Vom face spălături largi antisep- 

tice, atingând apoi suprafaţa cu o soluţiune de clorur de zinc 

saii acid fenic 10%/,. De va fi trebuință, vom pune un tub de 

drenaj, saii vom închide întrega plagă, pentru a obţine reunirea 

prin prima intenţie. 

IV SINOVITA FONGOASĂ 

De şi observată de Lisfranc, Chassaignac și Larrey, era însă 

considerată, ca o neoplasie malignă, luându-se drept cancer saii 
sarcom. 

Mai târziu Robin, Cruveihlier, Deville, Michon şi Legouest, 

respinseră ideia malignităţei, considerând fungositatea ca resul- 

tatul unei simple inflamațiuni cronice. Dar mai ales Verneuil, a 
arătat identitatea clinică a acestei afecțiuni cu tumora albă, căci 

în ambele se găsesc aceleaşi elemente tuberculâse, şi bucurin- 

du-se de acele-aşi proprietăţi, pe cari le vom expune la locul 
competent. 

Pentru moment vom reaminti din Lejars, observaţia lui De- 

bove (1815), de o sinovită fongâsă secundară unei tumori albe
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a genuchiului; aceia a lui Lancereaux de o sinovită fongosă pal- 
mară la o tinără fată manifest ftisică ; a lui Bouilly (1881) de o 
sinovită fong6să a peronierilor, urmată dupe 4 luni de tuberceu- 
losă pulmonară înaintată etc. etc. 

ETIOLOGIA. Câte o dată apare în mod secundar pe calea de 
inoculaţie, tendânele fiind în contact cu alte focare tubercul6se, 
fie a părților moi, a articulaţiilor or sistemului osos. In mod 
primitiv, ca tubersulosă locală casul e mai rar, căci mai tot-d'auna, 
vom constata diateza individului, fie latentă sai confirmată. In 
asemenea condițiuni, la tineri ca și la bătrini, or-ce traumatism 
sai iritație funcţională, pote fi punctul de plecare a desvoltărei 
unei sinovite fongose tubercuidsă. Sediul de predilecție sunt 
mâna, gâtul piciorului, tecele flexorilor gambei, şi extensorii de- 
getelor. 

Partea principală din -anatomia, patologică constă că, fungosi- 
tățile se desvolt la început în f6ia parietală a tecei ca fiind mai 
vasculară, așa că adesea fâia tendinâsă pote să fie cu totul in- 
iactă ; şi iarâşi, aceste fungosităţi pot fi oprite în mersul lor de 
diferite bride sai segmente a tecelor, localisându-le şi fixându-le 
ast-lel în anumite porţiuni. 

Dupe Chandelux avem trei straturi în păretele sinovitei tu- 
berculose : (Lejars) 

1) Un strat lardacei, tare, alb, de grosime variabilă, format 
din iritația, cronică a țesutului conjunctiv vecin; dinsul prelun- 
gindu-se în spaţiurile intermusculare, le infiltreză la distanțe mai 
mult saii mai puţin mari. 

II. Un strat de proliferaţie tuberculosă, lax şi cu picăţele roșii, 
coprinzend vase forte numerdse; aci se găsesc nodulii tuber- 
culoşi. | 

III. Fungosităţile ce constitue elementul caracteristic, de o 
grosime vari:bilă şi colre suis generis, de stridie, dinsele se 
presintă sub diferite forme : vil&să, papilară, arborescentă etc. etc. 

Dar tote presintă următârele tipuri dupe conținutul şi produ- 
sele lor: fungositate tuberculsă proprii zisă înfiltrată, de no- 
duli tuberculoși ; vasculară, emoragică, purulentă etc. 

Tendonul mult timp remâne intact şi liber, dar mai târziu şi 
dinsul se atacă infiltrindu-se chiar de materia tubercul6să ; se 
desociază și contractă, aderenţe forte intime. 

SIMPTOME. Lente şi insididse, fără nici o reacție inflamatorie
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or durere, b6la se anunță prin genă în mișcări, apoi o tumefac- 
ţie oblungă, ocupând tendonul”, netedă sai cu boseluri, schimbând 
cu totul forma regiunei, mai ales când fungosităţile se întind şi 
copleşesc tendânele şi părțile vecine. 

Rsul crescând, putem constata “dureri chiar în depărtare în 
urma compresiunilor nervâse precum şi anestesie şi chiar ipe- 

restesie. Tendânele se pot uza în așa grad în cât să se rupă la 

cea mai mică forțare. 

Ca complicaţie avem supurația, şi ulcerația tegumentelor, în- 
soțite de fistule nevindecabile, şi cari dintrun moment în altul 
pot periclita viața bolnavului. 

PROGNOSTICUL în general e forte serios, căci nu trebue să avem 

nici o iluziune în existența fungosităților simple netubercul6se. 

De aceia intervențiunea se impune, atât pentru a ne opune or 
cărei complicaţiuni cât şi a preveni infecțiunea organismului. 

DIAGNOSTICUL în general e ușor, bazându-se pe simptome, şi în 

special pe aceia că tumora ate cenexiuni cu tendonele pe cari 

îi urmâză în mişcarea lor; că tumora e mobilă lateral şi fixă 

longitudinal. Sinovita sifilitică e în general simetrică, serâsă, co- 

encide cu diferite accidente specifice şi cedâză uşor unui trata- 
ment apropriat. 

Diagnosticul intre o sinovită fong6să ulcerată, şi tumoră albă, 

se va, face prin 'exploraţia cu stiletul, când o dată intraţi în ar- 

ticulație, vom constata 6se denudate şi alte caractere speciale. 

La degetet, umefacția osteitei tuberculâse e pe părţile laterale 

și fața dorsală, pe când în sinovită pe faţa palmară. 

TRATAMENTUL va fi chirurgical, căci diferitele metode prin in- 
jecțiuni şi compresiuni nu dai resultate sigure. Vom recurge 

deci la extirparea saii răzuirea fungosităților, cari constitue cel 
mai rațional şi radical tratament. 

V. SIFILISUL SINOVIALELOR TENDINOASE 

Studiul acesta se datorește lui Verneuil şi în special lui 

Fournier, care a dat o descriere magistrală în lecțiunile sale 

clinice. 

Fournier descrie două varietăţi clinice a acestei afecțiuni :
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Idropisie simplă şi inflamație francă, formând o adevărată te- 
nosită sau sinovită tendinâsă. 

Idropisia simplă, constă întro revărsare de lichid în interiorul 
cavităței ser6se unde alunecă tendonul. Cantitatea serosităţei 
în general e forte mică, şi s€ produce absolut fără nici o du- 
rere saii reacție inflamatorie, fie ea cât de ușră, ast-fel că bol- 
navul nici nu are conștiință de existența sea, de cât din în- 
timplare. | 

Idropisia tendinâsă ni se presintă ca o tumoră. fluctuentă, o- 
blungă dar circumserită, Şi ocupând tâca tendonului; e nedure- 
rosă chiar la palpaţie şi diferite explorări. 

Sediul de predilecție sunt tendânele extensorilor mâinei şi 
une-ori ai piciorului, şi adesea pâte fi bilaterală şi simetrică, 

Une-ori coincide cu idropisii a altor serâse mai mari ca a 
genuchiului, cotului etc. 

In or-ce cas, e manifestarea sifilitică precoce cea mai be- 
nignă, putându-se vindeca chiar spontanat saii prin uşore medi- 
cațiuni locale. 

Tenosita sai sinovita tendinusă e mult mai seri6să, înso- 
țindu-se de tote fenomenele inflamatorii acute, de dureri spon- 
tanate şi exasperându-se la cea mai mică explorare; de roşâţa 
tegumentelor şi chiar de o mișcare febrilă. ȘI numai antece- 
dentele bolnavului, presența de leziuni sifilitice pe restul cor- 
pului, concomitența de alte tenosite, precum şi caracterul exa- 
cerbărei durerilor în timpul nopței etc., ne vor face a stabili 
diagnosticul diferenţial între dinsa şi o tenosită ordinară sau 
reumatică. 

Sediul acestei tenosite e ca și al idropisiei, plus o anume 
predilecție pentru tâca peronierilor, extensorul policelui şi mi- 
cului deget, precum şi tendonul bicepsului brachial, şi de multe 
ori chiar și tendonul lui Achil. 

Nu trebue să uităm că aceste afecțiuni, adesea pot să nu ni 
se presinte cu tâte caracterile clasice, ci numai prin Gre-cari 
dureri vagi, cari dispar şi reapar localisându-se când în genuchi, 
cot, pumni, glesnele picidrelor, călcâe etc. etc., dar cari în rea- 
litate nu sunt de cât tenosite sifilitice de formă frusti, ce un 
examen minuțios. şi un tratament apropriat le arată natura lor 
specifică. 

Cât priveşte sinovita sifilitică lerțiară, constitue unul din
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accidentele cele mai tardive, apărând după 10, 15 şi 20 ani de 

la iinfecție. 
Predilecţia sifilisului de a copleși aponevrosele şi tendonele, 

a fost deja intrevădută chiar de Astruc. Astăzi lucrul e cu totul 

stabilit şi în afară de or-ce îndoială. 

Lancereaux în tratatul săi se exprimă ast-fel: 

Inflamaţia, sifilitică este în adevăr esențialmente proprie ţe- 

suturilor fibrâse, or care ar fi gradul lor de vascularitate. 
Tenosita, sifilitică terţiară ni se pâte presenta sub formă în- 

filtrată şi gomosi. 
Forma infiltrată pote fi difusă, copleşind o mare parte din 

tendon saii chiar totă lungimea sea, părând a fi impregnat de 

o materie gelatinâsă ; alte dăţi infiltrația e limitată, ipertrofia, 

circumscrită. In acest din urmă cas, neoplasia sifilitică pâte fi 

copleşită de procesul osificațiunei, formând ast-fel un fel de os 

sesamoid accidental. 
Forma, gomosă sifilitică ne presintă şi dinsa două varietăţi : 

tumori desvoltate la suprafață, saii în centrul tendonului. Prima 

e mai comună, având sediul în tendonul labei gâștei, gâtul pi- 

ciorului, pumni, degete ete. Gomele centrale sunt mai rari, cu 

timpul însă depărteză fibrele şi devin superficiale. Aii fost des- 

crise de Bouisson -şi chiar de Lisfrane pe cari le designa ca 

nodosităţi albe a tendânelor, dar cari nu mai puțin cedaii prin 

iodur la interior. 
Gomele tendinâse ocupă tendonele grâse, mari, ca tendonul 

lui Achil, bicepsul, tricepsul etc. şi aii tendință la supuraţie și 

eliminare, lăsând în loc o ulceraţie cu caractere speciale. 

Observată iarăşi de Verneuil, Chouet, Schwartz etc. se pre- 

sinta tot-d'a-una sub forma gomâsă, stabilindu-se de preferință 

în tendonul labei gâştei, tricepsul femoral şi brachial. 
Caracterile clinice sunt acelea ce ne presintă evoluțiunea or 

cărei gome sifilitice, adică o tumoră circumserisă, la inceput 

tare, nedurerâsă, mobilă şi neinflamatorie, dar care mai târziii 

contractă aderenţe, se însoţeşte de fenomene inflamatorii locale, 

până când în fine întră în supurație, dând naştere acelui ulcer 

cu marginele tăiate drept, cu fundul cenușii, cu o bază relativ 

indurată, şi cedând forte uşor la un tratament apropiat.
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VI. NEOPLASMELE SINOVIALELOR TEN 
DINOASE 

Cancerul primitiv e cu desăvârşire rar. Dintre tumori, lipo- mele sunt ceva mai bine studiate, deşi nu rare ori se pot ob- serva şi fibrâme, chondro-fibrâme precum şi sarcâme. Lipâmele, după Sprengel, pot fi extra-vaginale sau intra-vagi- nale, după cum tumora se va desvolta pe faţa externă a se- TOsei saii între cele două foi, precum lucru se observă în me- senter. Caracterele clinice sunt aceleași ca ale or cărei tumori lipomatâse ; iar cât pentu sediul anatomic al diagnosticului, e forte greii, căci adesea nici chiar în timpul operaţiei nu se pote stabili. 

CHESTIONAR 

laflamaţiunea tecelor sinoviale sau sinovite. — Divisiune. — Sinovita, a- cută, uscată. — Caractere. — Descriore. — Simptome. — Sinovita plastică. — Sinovita umedă. — Sinovita, blenoragică. — Sinovite cronice. -- Varietăţi : uscată, emoragică, -- Simptome, — Tratament, % Tuberculosa, sinovialelor tendin6se. — Sinovita risiformă. — Definiţie, — Istoric, — Caractere. — Simptome. — Semnul patognomonic. — Modul să&ă de producere. 

Experienţa lui Michon. — Aplicaţiuui clinice. — Cercetări microscopice şi bacteriologice asupra naturei sale tubereulâse. — Anatomia patologică. — Composiţia chistului. — “Teorii asupra mecanismului grăunţilor riziforme. — Cercetările lui Nicaise, Poulet. etc. — Experienţa prin inoculațiune. — 'Fra- tameatul prin compresiune şi deschidere. 
Sinovita fongâsă. — Definiţie. — Caractere. — Modul de evoluţie. — [- tiologia. — Cercetările lui Chandelux, — Simptome. — Evoluţie. — Prog- nostic. — “Tratament, 
Sifilisul sinovialelor tendinâse. — Varietăţi descrise de Fournier, idrogisie simplă şi imflamatorie, Simptome. 
Neoplasmele sinovialetor, — Lipâme. 
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CAP. VIII 

AFECTIUNILE BURSELOR SAU PUNGILOR SEROASE 

T6te leziunile traumatice a acestor organe, incepând de la în- 
țepături şi până la plăgi sait contusiuni forți, în general nu sunt 

grave, de 6re-ce cicatrisarea se efectueză în mod spontanat. 

* Dar pentru obținerea, acestui resultat, se cere neapărat absenta 

unui agent septic, căci la din contra, dându-ni-se conexiunea a- 
cestor cavități serâse cu origina limfaticelor, despre care deja am 

vorbit, lesne înțelegem gravitatea unei plăgi septice a burselor 

serose, putându-se complica de erisipele, limfangite şi chiar fleg- 
mone difuse, precum vom vedea în studiul igromelor acute. 

În momentul unei contusiuni forte, două lucruri se pot produce: 
1) sait ruperea bursei prin sdrobire, când acest organ este coprins 

între corpul vulnerant şi un plan osos, aplicându-șşi acţiunea sa, 

în mod perpendicular, saii al 2), rupere prin sfâşiere, când cor- 

pul vulverant iucreză în mod oblic asupra pereţilor bursei. 

In aceste casuri, se produce saii o acumulaţiune de lichid seros, 

constituind îgroma acută proprii zisă, sai un epanşament san- 

guin formând ematomul. Acesta din urmă une-ori urmeză evoluțiu- 

nea regulată a or-cărei colecțiuni sanguine, adică resorbția părţei 

serose a sângelui și apoi treptat şi a celei fibrin6se. In alte casuri 

însă, fie că păreții bursei sunt prealabil bolnavi, sait că fibrina de- 
punându-se în mare cantitate pe pereți, absorbțiunea părţei serâse 

a sângelui nu se mai face, atunci avem o igromă chistică sai e- 
matom închistat, care une-ori remâne în acestă stare un timp 

forte îndelungat, iar alte dăţi pote să supureze saii să se com- 

plice cu dilerite accidente inflamatorii grave. 

Pat. Chivurg, Dr. Î. Kiriac 24
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DIAGNOSTICUL tutulor acestor leziuni în general nu e dificil, 

dându-se sediul cunoscut în anumite regiuni a acestor burse, ce 
se află în stare normală, sau desvoltate în urma unor profesiuni. 

Când bursa, serdsă este însoțită de scurgerea conținutului săii, 

diagnosticul trebue stabilit între o plagă tendin6să, articulară saii 

a bursei propriii zis; lucru la care ajungem prin puţină atenţiune, 
despre care deja am mai vorbit. 

Când bursa serâsă se află aşezată dasupra unei estremități 

os6se, şi dacă dinsa este numai simplu congestionată, atunci ne dă 

o crepitațiune fină la palpaţie, ceia-ce ne-ar face să credem la 

existența unei fracturi ; pe câtă vreme în alte circumstanţe, bursa 

ser6să fiind plină cu lichid or sânge, ne pâte ascunde existența 

unei fracturi subjacente, precum de ex.: fractura rotulei saii a 
olecranului. 

PROGNOSTICUL în general favorabil, afară de consideraţiunile 

deja arătate. 

Dea ceia când compresiunea, repausul, refrigerentele etc. nu dai 

un resultat eficace, trebue să fim gata a interveni chiar prin in- 

cisiune antiseptică, mai ales în casuri de supuraţii sait complica- 
țiuni limfangitice, or flegmonse. 

IGROMA. Acest nume a fost dat de Heister la chiştii seroşi 

ai gâtului în 1139; iar în urmă sa aplicat în mod abusiv la tâte 

inflamaţiunile acute a burselor serâse, ceia ce de sigur nu co- 

respunde cu leziunea. Autorii germani aii înlocuit acest nume 

printr'un altul mai propriii, adică prin bursită, dar fără să reu- 
șescă a distruge vechiul usagiii de igromă. 

Camper în 11784 este cel dintâiu autor care s'a ocupat de bur- 
sele serdse şi atecțiunile lor, începând cu acelea ale genunchiu- 
lui şi cotului. 

Mai târzii Velpeau, Chassaignac, Verneuil și Gruber din Pe- 
tershurg ai contribuit mult, atât în cercetări anatomice, cât şi 
patologice ale acestei afecţiuni. 
Avem două feluri de igrome : 

Acută şi cronică. 
Cea acută, vine în urma unui traumatism, sait în mod secundar. 
Inţepăturile, plăgile şi contusiunile, etc., ori când pot provoca o 

igromă, acută, mai ales în bursele profesionale; ba chiar şi în 
urma unui mers prelungit şi obositor. Ast-fel e casul citat de



Padieu la o fată, care a căpătat o igromă prerotulienă, în urma 
unui mers obositor în timp de mai multe zile. 

In mod secundar, igroma apare după cum am arătat, în cursul 
limfangitelor, erisipelului, flegmânelor de învecinare, etc., graţie 

străbaterei microbilor în aceste burse prin căile limfatice. 
De asemenea, igroma apare în timpul unor b6le generale, ca: 

reumatismul, guta și chiar blenoragia, al cărui sedii de predi- 
lecțiune este în bursa retro-calcaneană, constituind durerea de 
călcâi a lui Swediaur. 

Avem trei forme clinice: igroma uscată, serdsă şi puru- 
lentă, ale căror lesiuni sunt identice cu cele descrise în sinovite. 

SIMPTOMELE sunt aprope aceleaşi, caracterisându-se în cea 

uscată printr'o crepitaţiune fină, iar în cele-lalte prin constata- 

rea unui epanșament seros saii purulent. In acestea din urmă, fe- 

nomenele generale proprii or-cărei reacțiuni sati supuraţii, nu 
vor întârzia să apară, 

Mai adesea igroma, după 1—8 zile, tinde către vindecare; 
une-ori însă pâte să supureze. Atunci sai. că abcesul r&mâne 

local, saii că păreții bursei rupându-se, conținutul săi se respân- 

desce în țesuturile vecine, dând nascere la inflamaţiuni difuse, 
de a căror gravitate e de prisos a mai vorbi. 

Dar gravitatea devine şi mai mare, când o igromă îşi varsă 
conținutul său într'o articulațiune vecină, precum mai adesea, 

se observă la genuchi, unde o igromă prerotulienă pâte pro- 

voca o artrită supurată a genuchiului ; o igromă trochanteriană, pote 

produce o artrită iarăşi supurată a articulației coxo-femorală etc. 

Deci prognosticul va fi cu totul reservat, depindând de a- 
ceste diferite complicațiuni, cari fie zis în parentesă, nu se ob- 
servă de cât în casuri de infecţiune a plăgei, sait de stări ca- 

șectice şi diatesice ale individului, căci încă odată, în regulă 

generală igroma, se vindecă, sai cel mult tinde a trece în stare 
“cronică, 

DIAGNOSTICUL uşor în casurile simple; devine însă forte di- 
ficil când ne vom afla în fața complicaţiunilor flegmonâse, cari 
prin extensiunea și gravitatea lor, ne sustrag atenţiunea, de la 

lesiunea, de origină; şi tot interesul constă tocmai în a arăta 

proveniența flegmonului în urma unei igrome. 

Ne mărginim a menţiona credința lui Chassaignac, de posibi- 
litatea desvoltărei unei burse serâse sub-mucâsă, a cărei infla-
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mație şi supurație, dând nascere unor abcese, se pot impune 
ca produsul unei alte leziuni. Ast-fel Chassaignac, susţine că 
multe din abcesele mărginei orificiului anal, sunt resultatul nu 

atât al emoroidelor sai tuberculosei, cât a supuraţiunei unor 
burse, ce sar desvolta sub mucâsa orificiului anal. 

O observaţiune i incă și mai importantă este aceia a lui Broca, 

arătând că nisce asemenea, burse, se pot desvolta pe fața in- 

ternă a buzelor mari la femei, cari supurând, sar putea im- 

pune drept o inflamație supurativă a glandei vulvo-vaginale. 
Lucrul îl credem posibil, mai ales la prostituate, unde desele 

frecări, pot determina în asemenea locuri nisce adevărate burse 
serdse profesionale (!). 
TRATAMENTUL. Repausul şi compresiunea metodică ocupă 

primul rind, asociind şi un tratament general, dirijat contra dia- 
tesei individului. 

In casuri de inflamații sai supuraţii, nu vom esita a, procede 
la deschiderea antiseptică. 

IGROMA CRONICA. Une-ori urmeză unei igrome acute. Mai 

totl'a-una însă se desvoltă pe nesimţite în urma unor frecări, sait 
apăsări determinate de anumite profesiuni, ce pot crea burse 
serâse în locuri normalmente lipsite de aceste cavități. 

Desvoltarea burselor profesionale este de mare importanţă, 
mai ales in medicina legală, pentru constatarea identităţei per- 
sOnei. Ast-fel tăbăcarii, vor avea burse serâse fârte desvoltate 
în dreptul maleolelor ; precupeţii, purtătorii de greutăţi, vor avea 
burse serâse pe umăr, locul aplicărei cobiliței ; scriitorii, pe păr- 
țile laterale ale degetelor; tâmplarii pe faţa palmară a mânei ; 
Gmenii cocheți purtând încălțăminte strimtă, vor avea burse se- 
rose la nivelul primului metatarsien ; soldaţii, prin purtarea rani- 
ților, pot căpăta burse serâse pe spate ŞI chiar pe claviculă, prin 
frecarea curelilor şi mănuirea armei etc. etc. 

In erniile inguinale, Brodi, Broca, Duplaiy, Berard, ai arătat 
desvoltare de igrome pe faţa esternă a sacului, în urma ban- 
dagelor erniare. 

In tumorile mamare, adesea vedem burse serse desvoltate în- 
tre acestă glandă, şi aponevrosa marelui pectoral; pe bonturile 
de gambă același lucru putem constata în urma presiunei şi fre- 
cărei determinate de pilon; în deviaţiunile colânei vertebrale, 
în special în cifosă, iarăşi avem burse serâse.
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In fine la persânele religi6se, prin şederea indelungată şi re- 
petată în genuchi; prin obiceiul de a face multe mătănii, adesea, 

observăm burse serâse forte mari, desvoltate pe estremitatea su- 

periră a gambei, saii pe rotulă, după cum individul stă în ge- 
nuchi în posiție verticală, sait cu corpul plecat înainte. 

Caracteristica acestei afecţiuni este, că pareții bursei sunt forte 
îngroşați, iar alte dăți sunt acoperiți. de -o cantitate forte mare 

de fungosități, nnele formate din vase, altele din celule embrio- 

nare. 
: De aci două varietăți principale ca formă clinică: îgromă 

chistică, când pereții sunt simplu ipertrofiaţi, dind nascere unei 

secrețiuni abondente de lichid clar şi viscos, și îgromă proli- 
ferantă cu varietățile: emoragică, când predominența de: vase 
fine este mare în fungosități, rupându-se la cea mai uşsră 

ocasiune (Pachisinovită), şi isromă purulentă, din causa pre- 
dominenţei celulelor embrionare. 

In igroma proliferantă, aceie fungosități se pot pediculisa, şi în 

urmă să se rupă, căzând ast-tel în mijlocul lichidului; iar alte dăţi, 
să se infiltreze de o materie cartilagin6să, care cădend în mici 

bucăţi, constitue corpi streini ai burselor ser6se. 

Mai observăm incă une-ori o desvoltare forte mare de țesut 

fibros în păreții unei igrome, în aşa grad în cât umple aprâpe 

tâtă cavitatea, dând sensațiunea unei tumori solide, constituind 

ast-fel o altă varietate numită igroma fibrâsă sai sclerâsă. 

SIMPTOMELE sunt cu totul lente şi neinsoțite de nici o reacțiune 
inflamatorie. 

Tumora de volum variabil, pote atinge chiar mărimea unui cap 

de adult. Rar fixă, mai tot-d'auna mobilă, ba încă une-ori aprâpe 

cu totul pediculisată, aşa în cât bolnavul o pe da la „oparte i în 

timpul exerciţiului profesiunei sale. a 

Pielea normală, afară de unele escoriațiuni sâtchiar ulcera- 

țiuni, provenite din lovituri sait compresiuni. Consistenţa, după 

conţinut: presentându-ni-se . une-ori cu caractere cu totul fluctu- 

ente, iar alte dăți semi-solidă sau chiar solidă, ca în tipul scleros. 

Dacă pereţii nu sunt cu totul îngroşați, putem vedea prin trans- 

parență conținutul igromei,—când lichidul este clar,—saii să sim- 

țim presența de coaguli or de corpi strâini,— în special pe cei 
cartilaginoşi. 

Mersul b6lei este indefinit cronic, şi fără nici o tendință de
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vindecare spontânată, ci din contra, gata a se complica de in- 
famaţiuni şi supurațiuni la cea mai mică ocasie. Daca se des- 
chide de sine, se pote ca păretele să, se elimineze sub formă, 
de -părți sfacelate, în urma căreia să se obție o vindecare defi- 
nitivă ; saii din contra, deschiderea să devie permanentă, insoțin- 
du-se de fistule fără nici o tendință către vindecare: ca în bur- 
sele serâse profunde şi aderente cu planurile aponevrotice ce: 
nui permit retracțiunea pereților. 

DIAGNOSTICUL în unele casuri este Uşor. 
Igroma, însă fiind profundă şi fluctuentă, se pâte confunda cu 

diferiți chişti, cu un lipom, ematom inchistat, abces rece etc., 
casuri în cari de multe ori numai o puncție esploratrice pâte 
lămuri afacerea. 

Dificultatea devine şi mai mare, când igroma este fibrâsă, 
căci atunci se pâte confunda cu or ce tumoră solidă ȘI chiar cu 
nevrome, dacă durerea, vine de se adaugă şi dânsa. De sigur, în 
asemenea casuri vom lua în considerație sediul, evoluțiunea şi 
profesiunea individului; şi nimic nu ne va împedica de a emite 
ideea unei igrome profunde sclerâsă, atunci când diagnosticul 
nu se pote stabili cu precisiune. 
TRATAMENTUL. În afară de compresiuni revulsive, vesicători 

saii puncte de foc, avem metâda obliterantă şi met6da distructivă. 
1) Cea obliterantă coprinde mai multe procedee : ca sdrobirea 

cu degetele, în casuri de igrome mici recente Şi cu pereți sub- 
țiri. (Monro şi Cloquet.) 

Alţii ai recurs la dilaceraţiunea sai discisiunea sub-cutanată a. 
igromei, prin mijlocul bisturiului. | 

In fine tot cu scop obliterant, putem întrebuința evacuaţiunea 
lichidului printro puncţie aspiratrice, urmată apoi de injecțiuni 
aspiratrice, şi apoi de injecțiuni iritante de tinctură de iod, 
alcool, sublimat, acid fenic etc. etc., întocmai ca şi pentru 
idrocel. 

2) Met6da destructivă conţine două procedee: 
1) Estirparea, care de sigur e cea mai radicală şi tot-dauna 

indicată când lucrul e posibil. Operația se face ca pentru or ce 
tumoră. Și pentru a preveni ruperea busunarului, putem recurge 
la un artificii dat de Pozzi, care constă în golirea, prin scâterea. 
lichidului, după care introducem o substanță lichidă prealabil
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încălzită, precum ar fi ceresina, care solidificându-se, face tumora 

mai accesibilă pentru estirpare. 

2) Incisiunea simplă urmată de răzuirea peretelui, are acelaşi 

scop de distrucțiune. 
In tâte acestea, precauțiunile antiseptice trebue să fie forte 

mari, spre a preveni infecţiunile ce pot avea consecinţe grave. 

TUBERCULOSA BURSELOR SEROASE 

Aci observăm aceleaşi forme ca şi în sinovitele tuberculose: 

adică forma fongâsă şi cu grăunţe riziforme, ale căror caractere” 

sunt cu totul identice cu ale sinovitelor. Insuși ele aii fost punctul 

de plecare a cercetărilor lui Nicaisse, Poulet şi Vaillard, pentru 

determinarea naturei tuberculose a sinovitelor. 

Acelaşi lucru vom dice de sifilisul burselor serose, unde după 

observaţiunile lui Verneuil şi Fournier, afecțiunea însoțesce sifi- 

lisul în peri6da sa secundară, dând idropisia simplă şi în general 

simetrică. Alte dăţi apare în peri6da terţiară, şi câte o dată în 

mod forte tardiv, chiar după 10 de ani de la aparițiunea unui 

şancăr. În forma gomâsă, de şi oferă la început caracterele 

unei tumori tari, de mărimea unei nuci, cu timpul însă se ul- 

cerâză, presentându-ne tote caracterele şi aspectul unor aseme- 

nea, sifilide. 

Sediul de predilecțiune al lor este: laba gâștei, bursa olecra- 

nienă, prerotulienă, a falangelor degetelor picirelor sait a mâi- 

nelor etc. etc., şi al căror diagnostic va trebui făcut cu o 

igromă cronică, blenoragică, ematom, abces rece, periostose 

etc., şi unde de multe ori, numai comemorativele, leziuni conco- 

mitente şi un tratament specific decide chestiunea. 

Neoplasmele burselor serâse sunt forte rari, aşa în cât de 

mulți ai fost negate. Cu tâte acestea, sunt casuri neindoiose de 

tumori maligue a burselor serâse, ce se pot desvolta sai da 

dreptul, saii pe o veche cicatrice, or traecte fistulâse vechi. Dar 

dintre tote tumorile, sarcomul şi mixomul s'aii observat mai des, 

şi ac6sta pe bursa prerotulienă. 

Caracterele sale sunt aceleaşi ca a or-cărei tumori maligne: 

probă volumul, ulceraţiunea, recidiva pe loc sait chiar la dis- 

tanță, precum și prinderea, ganglionilor.
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Dându-se că aceste tumori la început nu ai conexiuni nici cu 
părțile moi, nici cu cele os6se, trebuesc ridicate cât mai repede, 
spre a preveni or-ce consecință inerentă naturei sale. 

CHESTIONAR 

Leziunile traumatice a burselor serâse, Rupere pria sdrobire şi sfâşiere. 
Igroma acută, ematomul. Complica ţii. 

Igroma. Istorie. Diviziune. Forme clinice de igromă : uscată, serbsă şi pu- 
ruleniă. Caractere. Burse serâse sub-mucâse. Tratamentul, 

Igroma cronică. Cause. Pungi serâse profesionale. Varietâţi de igromă 
cronică : chistică şi prolilerantă. Sub-varietăţi : emorazică şi selerâsă. Simp- 
tome. Caractere. 

Mersul. — Diagnosticul cu chiştii, lipâme, abces rece, ematom. 
Tratamentul.— Met6da obliterantă, metoda distructivă. — Diferite procedee. 
'Tuberculosa burselor serâse identic cu sinovita tubereulâsă. - 
Sifilisul burselor ser6se. — Sodiul. 

Neoplasmele fârte rari. 
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CAP. IX 

LEZIUNILE NERVILOR 

8. |. 

LEZIUNI TRAUMATICE 

Pentru a. înțelege mai bine tâte fenomenele ce se vor petrece 

în sistemul nervos mai ales periferic, cu ocasiunea diferitelor 
procese ce vor resulta din compresiuni, contusiuni, secțiuni, re- 

generațiunea, nervâsă etc., credem util a ne reaminti structura 
nervilor, cel puţin în părţile cari ne interes6ză. 

Tesutul nervos este format din celule şi tubi. Celulele, f6rte 

variabile în forma şi dimensiunile lor, presintă prelungiri, mai 

t6te cu ramificațiuni, formând celulele bipolare, multipolare etc. 

Numai una din aceste prelungiri nu se stinge imediat prin 
ramificație, ci: percurge distanțe mai mult saii mai puțin mari, 
pentru a pune celula din care ese, în raport cu un organ sai 
suprafață, Gre-care. Acâsta se numeşte prelungirea lui Deiţers. 

Nu ne vom ocupa de cât de tubii nervoși. 
Aceştia sunt de două feluri: tubi nervoși cu mielină și fără, 

mielină, saii fibrele lui Remak. 

Tubii nervoși cu mielină, se compun dinte o parte centrală, 

având forma unui cilindru cu strii paralele, iar altele transver- 

sale, numite striile lui Frommann. 

Acestă parte centrală se numesce cilindrul ax.
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Imprejurul acestui cilindru ax, se află o membrană de înveliş, 
numită membrana lui Schwann, în care e depusă mielina. 

Din distanță în distanţă, tâca presintă nisce strangulațiuni, nu- 
mite strangulațiunile lui Ranvier, determinând fie-care strangula- 
țiune, segmente inter-anulare. i 

Faţa internă a, tecei lui Schwann, este căptuşită de o lamă 
protoplasmică granulosă, şi subțire, care ajunsă în dreptul unei 
strangulaţii, se reflectâză, căptuşind acum cilindru ax, şi formân- 
du “i o tâcă specială, numită tâca lui Mauthner. 

Din acestă disposiţie resultă că, fie-care segment inter-anular 
este închis sus şi jos prin reflexiunea membranei protoplasmice, 
formând ast-fel un sac unde se află conținută mielina, ce po- 
sedă la periferie un nucleii. 

Afară de acesta, de la membrana lui Mauthner pînă la teca 
lui Schwann, există o mulțime de despărțituri extrem subțiri şi 
oblice, ce împart ast-fel mielina în o mulțime de segmente 
scurte, îmbucate unele în altele. 

In aceste despărțituri, există mielina care ia un aspect par- 
ticular, cunoscut de segmentele cilindro-conice. Fie-care din 
aceste conuri sunt separate prin nişte spaţiuri clare, numite in- 
cisurile lui Schmidt sai Lantermann. 

Mielina, substanță lichidă, oteagin6să, refringentă și cu aspect 
de grăsime, sar scurge forte uşor din tubii nervoși, daca n'ar 
fi reţinută de membrana lui Schwann; iar pe de altă parte, a- 
cele despărţituri plecate de la membrana lui Mauthner, o îm= 
pedică de a se acumula în părţile declive. 
Membrana lui Schwann, de și pare a fi unică, însă cercetările 

lui Cornil şi Ranvier ai arătat că dinsa, e formată din atâtea 
fracțiuni, câte segmente sunt. 

Ast-fel fiind, tubii nervoşi sunt formaţi din reunirea mai multor 
segmente, cari ei însuși la rândul lor, se compară din punctul 
de vedere morfologic, cu o celulă, provădută de un învăliși 
(membrana lui Schwann), de un nucleii (nucleul tubului nervos), 
și de o protoplasmă representată prin mielină. 

Protoplasma la rândul săi e formată din două părți: o pro- 
toplasmă diferenciată, constituind segmentele cilindro-conice, şi 
o protoplasmă nediferenciată, coprindend lamelele granul6se ce 
înconjor nucleul. 

Fie-care celulă e străbătută de cilindrul ax, care singurul nu
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oferă nici o întrerupere în tâtă lungimea sea, trecând liber din 
o celulă, saii segment inter-anular în altul, și fără să trimită nici 

o dată vre-o anastomosă la vecinele . sale. 

După Engelmann însă, și cilindrul ax ar fi întrerupt în nivelul 

strangulărilor, ast-fel că după dinsul, cilindrul ax nu ar fi o tige con- 

tinuă, ci resultatul sudărei cap la cap a acestor diferite trun- 

chiuri. Dar acestă opiniune nu e susținută, fiind în contrazicere 

cu fenomenele observate în desvoltarea și regenerarea ner- 

vilor. 

După Testut, tubii nervoşi ar putea fi consideraţi ca formați 

din două părţi cu totul distincte: cilindrul ax de o parte, iar 

celulele segmentelor inter-anulare de altă parte. Cilindrul ax, 

ar constitui partea în adevăr nervâsă a tubului, reunind fără 
întrerupere celulele centrale cu terminările nervâse. Celulele 

segmentelor inter-anulare, înconjurând acâstă tige, ar juca un 

simplu rol de susţinere şi protecţiune, putând fi comparate din 

punct de vedere general, cu nişte celule endoteliale. 

Aceste fapte sunt de alt-fel în coroborare cu desvoltarea şi 

regenerarea, fibrei nervâse. 

In cerebru şi măduvă, tubii nervoși de şi ai mielină, sunt 

însă lipsiţi de membrana lui Schwann, înlocuindu-se cu un în- 

vălişi protoplasmic mâle, fără strangulațiuni sai segmente inter- 

anulare. DR | 

Mai mulţi: tubi nervoşi la un loc formeză un fascicul; el este 

înconjurat de un ţesut conjunctiv ce formeză teca lui Henle. 
Mai multe fascicule la un loc reunindu-se, formeză o fascie 

saii trunchiuleţ nervos, învălit într'o tecă lamelară conjunctivă, 

numită a lui Ranvier. 
Mai multe din aceste trunchiulețe la un loc, formeză nervul 

în totalitate. 
Tâca lamelară a lui Ranvier, represintă un ţesut conjunctiv pe- 

rifascicular, ce se numeşte perinevru. Sub acâstă tâcă, circulă, 

limfa, avend ambele suprafețe nervâse şi conjunctive, căptuşite cu 

endoteliii. Prin acest spaţiii, strebat vase sanguine, și merg a se 
ramifică, în interiorul nervului, între fasciculi, unde nu sunt vase 

limfatice. 

Represint în fig. 88 luată din Testut, unde se văd diferitele 
elemente a fibrei nervâse.



  

  
Fig. 88 

Fibre nervoase disociate, (Dupe Ranvier) 
]. Cilindru ax. 
2. Teca cu mielină. 
3, 8. Nucleii segmenţilor interanulari 
3. Tâca lui Schwann. 

LESIUNILE TRAUMATICE ALE NERVILOR 

1) Compresiunea. Aci avem două moduri de a fi: compresiune 
repede: şi lentă. 

Compresiunea repede vine mai tot-d'auna în urma unui trau- 
matism. Se observă însă şi în unele atitudini viciăse ale mem- 
brelor superidre : fie prin obiceiul ce au unele pers6ne de a dormi 
cu brațele ridicate și încrucişate sul cap, — fapt ce se observă 
mai ales în clasa de jos, sai la cei cari dorm pe iarbă sai pe pământ 
în urma unor chefuri. În asemenea circumstanțe, se produce o 
compresiune bruscă, în general a nervului radial, însoţită de pa- 
ralisie mecanică, studiată fârte bine de Panas şi Mitchell, cari 
aii arătat chiar o dublă paralisie radială la un beţiv, ce se cul- 
case într'o astfel de posiţiune pe treptele unei scări. 

Acelaş fenomen îl putem constata ȘI în diferite alte posiţiuni 
falșe, luate de individ în şederea pe scaun, în strangulațiunea 
forte de un ștreng sai căpăstru etc. etc.
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Tot în compresiunile repezi intră diferitele paralisii observate 

la noiii născuți, fie în urma unei atitudini vici6se în basin, saii 
în urma manoperilor obstreticale : ca aplicațiune de forceps, de 
cârlig în axilă, tracţiunea pe braţe etc. etc., cari pe rînd pot da 

paralisii ale nervului facial, a plexului brachial etc. 
Compresiunea lentă se observă în următorele circumstanțe : 
1) In urma unor acţiuni mecanice des repetate. Ast-fel avem 

paralisiile membrelor superidre la hamali, soldați şi la purtă- 

torii de vase pline cu apă şi duse în spinare, unde graţie constric- 

țiunei bretelelor, să determină o compresiune lentă pe nervii 

axilari, urmată de consecințe mai mult saii mai puțin grave. 

Acelaşi lucru se observă une-oră în urma purtărei de cârje 

r&ii construite, cari tot printr'o compresiune lentă, pot determina 
alteraţiuni speciale ale nervului radial, producând paralisii. 

2) Compresiuni lente prin cicatrițe, mai cu s&mă când acestea 
sunt grâse, largi şi imobile. Probabil că cicatriţele numite du- 

-rer6se, nu se datoresc de cât acestui mecanism. 

3) Compresiuni lente printr'un cal saii exostosă, întrevăzute 

de J. L. Petit, au fost bine puse în evidenţă de Ollier în 1865. 
Se constată acest lucru mai ales pe nervul radial în fracturile 
brațului; în median şi cubital, în fracturile antebraţului ; în ramura 

sciaticului popliteii extern, în fractura extremităţei superiore a 

peroneului etc. 
Compresiunea prin cal, se observă când acesta având forma 

exuberantă, apasă nervul în mod escentric, comprimându-l fie de 
un plan osos, fie chiar contra tegumentelor fârte întinse. lxos- 

tosele lucreză în acelaşi mod. 
Dar afară de acâsta, un nerv pâte fi comprimat de o eschilă 

os6să, saii fiind prins între capetele a două fragmente ale unui 

os rupt, ceia-ce fie zis în trecăt, constitue chiar una din cau- 

sele lipsei de consolidare a fracturei. 
În fine Ollier a arătat posibilitatea constricțiunei nervâse într'o 

fisură de os fracturat. 
4) Comupresiune nervdsă. lentă prin tumori, ca în casul de 

anevrisme (Malgaigne), ernii crurale, (Romberg), dând cunoscu- 

tele pseudo-nevralgii, cari în realitate nu sunt de cât resultatul 

compresiunei nervâse, fie a sciaticului, saii nervului obturator. 

Mai tâte tumorile maligne sunt însoţite de aceste compresiuni 

nervâse, relativ cu sediul şi desvoltarea lor.
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Tumorile os6se, şi în special morhul lui Pott, produc fenomene 
de compresiune lentă din cele mai clasice. 

Anatomia patologică diferă dupe gradul şi felul compresiunei, 
așa că dinsa pote să se mărginescă la o simplă congestiune, 
când lesiunea este vindecabilă ; saii la diferite atrofii şi dege- 
nerescențe proprii nevritelor înveterate despre cari vom vorbi. 
SIMPTOMELE se manifestă: 
1) Prin dureri și desordini sensitive, represintate prin furni- 

cături, amorțelă şi o sensațiune de frig. Durerea une-ori uşoră, 
alte dăţi este forte penibilă, propagându-se prin iradiațiuni la 
distanțe depărtate: ast-fel avem nevralgiile intercostale în mor- 
bul lui Pott saii cancerul vertebrelor. Sensibilitatea în general 
este micşorată şi chiar dispărută. 

Se întâmplă însă că bolnavul de şi nu simte, să aibă însă dureri 
forte mari, ceia ce constitue anestesia durerosă ; alte dăţi 
avem o adevărată îperestesie cu crise durerâse, stând în legă- 
tură cu desvoltarea de nevrite, ce une-ori aii o tendință la ex- 
tensiune. 

2) Prin paralisii motrice, cari pot să vie cu încetul, înce- 
pând printr'o paresie ; saii din contra să avem o paralisie totală 
și repede, după cum compresiunea saii constricțiunea este mo- 
derată şi progresivă; or pote şi bruscă, ca în fracturi etc. 

In or-ce cas, resultatul final este atrofia, musculară, urmată de 
diferite degenesescenţe. 

3) Prin tuvburări trofice, cari sunt consecința leziunilor sus 
citate, manifestându-se printr'o uscăciune a pielei, alte dăţi prin- 
tro sudațiune abondentă, precum şi prin alterațiunea sistemului 
pilos, representată prin crescerea escesivă, căderea părului şi 
incurvațiunea unghiilor; iarăşi chestiune de nevrită. 

DIAGNOSTICUL. Trebue să aibă în vedere dacă există compre- 
Siunea unui nerv, și care este causa acestei compresiuni. 

Pentru acesta vom avea în vedere etiologia, autecedentele 
bolnavului, și felul manifestaţiunei leziunilor muschilor. 

Să nu uităm că la tabetici, se pote une-ori observa, după cum. 
a arătat Dejerine, o paralisie radială survenită brusc; precum 
iarăşi să ne reamintim de posibilitatea unei paralisii saturnine, 
care sar impune drept o paralisie prin compresiune. 

Aci, pe lângă antecedente, putem recurge şi la curenţi electrici, 
sciut fiind, că în casuri de compresiune, nervul nu r&spunde la
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electricitate Wasupra punctului comprimat, ci contractilitatea se 

efectueză numai dedesupt; pe câtă vreme în paralisii fără, com- 
presiune, escitabilitatea este conservată în tot traectul nervului. 
TRATAMENTUL este preventiv în casuri de compresiuni pro- 

fesionale ; saii depărtarea unor aparate râii făcute, ca de exemplu : 

cârjele. 
Fiind vorba de compresiuni prin constricțiunea cicatrițelor, 

vom recurge la o operațiune apropriată; precum iarăși compre- 

siunea, fiind determinată prin interpunerea unui nerv între frag- 

mentele os6se, vom căuta prin diferite manipulațiuni a-l degaja. 

lar când nu reuşim, putem după recomandaţiunea lui Mondan, să, 
recurgem de-a dreptul la deschiderea focarului traumatic, pentru 

a degaja nervul—spre a nu fi nevoiţi a face o operaţiune mult 

mai labori6să, fractura fiind odată consolidată. 

În casuri de compresiuni prin cal saii exostose, vom recurge 
la ceia-ce se numesce desinclavarea nervului—ridicând agentul 

de compresiune, sait practicând un adevărat tunel până la des- 

coperirea nervului. 
In timpul acestei operaţii, dacă agentul compresiv este o es- 

chilă os6să, o vom ridica; precum de asemenea când va îi vorba 

de unele tumori solide sai lichide. 
In unele casuri, Le Fort a obţinut resultate bune prin simpla 

elongaţiune a nervului; iar în casuri desesperate și imposibile, 

putem practica chiar nevrotomia. 

II. CONTUSIUNEA NERVILOR 

Acestea sunt identice cu fenomenele de compresiune, nedeo- 

sehbindu-se de dinsele de cât prin modul brusc şi intensitatea lo- 
viturei. 

In adevăr, nu-i nimic de comparat între fenomenele resul- 
tate dintr-o compresiune, cu acelea provocate de o lovitură de 

baston, o luxaţie, o fractură, saii o plagă prin urmă de foc. 
Am avut un cas tip la o tânără damă, care în urma unei des- 
cărcări neașteptate de revolver, a fost coprinsă de o paralisie 

bruscă a muschilor extensori, de sigur în urma unei contusiuni 
a, nervului radial, glontele străbătând faţa esternă și mijlocie a 
braţului drept, eşind prin fața sa internă.
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Nisce asemenea accidente se observă în urma, luxaţiilor scapulo- 
umerale, fie în momentul producerei saii reducerei lor, când 
putem avea, paralisia, întregului plex brachial, sai unor anumiți 
nervi contusionați. 

Anatomia Patologică. Atât experimentaţiunea cât şi faptele cli- 
nice aii arătat că, în mijlocul ori cărei desorganisaţiuni a pa 
renchimului nervos, nevrilemul rămâne tot-d'auna intact. 

Se deosebesc însă trei grade de leziuni. 
Prima constă într'o uşâră sufusiune sanguină între tubi, cu sai 

fără ruperea îiletelor nerv6se, saii deplasarea, mielinei. 
Casul acesta, e forte uşor, căci în general turburările funcţio- 

nale sunt pasagere. 
Al doilea, grad este, când infiltrațiunea e mult mai abondentă, 

iar ruperea cordânelor mai numerâsă. 
Gradul al treilea, când sdrobirea nervâsă este totală, nerămâind 

sub tâca nevrilematică de cât un fel de mocirlă roșie, formată, 
din sânge, mielină și fibre nervâse sdrobite. 

SIMPTOME. Durerea, anestesia și paralisia, sunt simptomele 
principali cari une ori pot fi ușore, manifestându-se prin furni- 
cături, amorţeală, “arsuri şi paresie, tâte fiind trecătore, de şi 
mai târzii pot fi însoțite de consecințe grave, cu tâtă benigni- 
tatea lor aparentă. 

Altă dată fenomenele devin grave de la început, prin dure- 
rile atroce, anestesia complectă, și paralisia, totală a mușchilor 
dependinţi de nervul contuzionat. 

Relativ la aceste paralisii traumatice, există una, cu totul spe- 
cială la membrul superior, numită paralisia lui Erb sai paralisia, 
radiculară. Fenomenul constă, că în contusia supra-claviculară, 
interesând deci plexul cervical, observăm paralisii în muşchii 
braţului și chiar ai antebraţului inervați de nervii radial, me- 
dian şi cubital, nervi aparţinând ramurelor terminale a plexu- 
lui brachial. Aceste paralisii neințelese şi atribuite mult timp 
unor contusiuni directe musculare, se explică, prin conexiunea 
ce aii fibrele motrice ale plexului brachial, cu V-a şi VI-a pereche 
din plexul cervical. 

O contusie deci supraclaviculară, lovind plexul cervical, lo- 
veşte şi rădăcinele celui brachial; de aci și numele de para- 
lesie radiculară, în urma, căria, putem avea paralisii în braţ şi 
antebraţ.
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Pe lângă aceste fenomene mai avem turburări termice : une-ori 
ipertermice (10 şi 1/,), dar mai des ipotermii prin vaso-constric- 

țiune, dându-ne temperatură scăzută cu 7—8 grade. Astfel e 
casul lui Terrillon, unde în urma contusiunei nervilor radial, me- 

dian şi cubital, membrul devenise rece, cu o temperatură de 230 9. 
În fine, mai avem durerea locală in punctul contusionat, şi 

une-ori chiar constatarea cordonului nervos devenit mai gros, 
tare şi moniliform. 

In casuri uşore, totul începe treptat a reintra în ordine, înce- 

pând întâiii prin disparițiunea anestesiei ; alte dăţi însă, fenomene 

de nevrite precoce saii tardive vin de complică şi agraveză con- 
tusiunile nervâse, chiar atunci când credem că totul a intrat în 

ordine. De aceia şi pronosticul e grav, tocmai din causa posibi- 
lităţei desvoltărei acestor nevrite, ale căror consecințe le vom 
vedea. 

DIAGNOSTICUL. Paralisia și anestesia contusiunelor, sunt perife- 

rice şi in legătură cu inervarea muşchilor de nervul atins. Elec- 
tricitatea ne va ajuta a precisa dacă nervul e cu totul distrus, 

după cum excitabilitatea musculară va exista saii nu, Wasupra 
punctului contusionat. 

Paralisiile și anestesiile de origină cerebrală corticală, sunt 
forte întinse ; iar caracterele cunoscute ale monoplegiei sai pa- 

raplegiei când leziunea este în măduvă, se stabileşte uşor. 

La persânele nervâse, se pot observa fenomene analoge cu 
cele resultate din contusiune, fără cu tâte acestea să existe le- 

ziuni propriii zise în trunchiul nervos. Ast-fel la isterici, în urma 

unei simple -contusiuni, fracturi etc., apar repede paralizii şi a- 

nastesii forte întinse. 

Dar tocmai faptul apariţiunei și dispariţiunei bruşte a fenome- 
nelor, a, conservărei excitabilităţei musculare, a copleşirei unui 
segment de membru fără nici o legătură, cu o anume distribuţie 

nervosă cunoscută, precum şi constatarea altor stigmate isterice, 

fac a se deosebi leziunile cântusiunei, de aceste fenomene de 

natură îstero traumatică, unde se presupune o sdruncinare 
în nervii periferici, o scurgere, saii după cum o numia Dupuytren, 

o emoragie nervâsă, analogă cu aceia ce se petrece în sincopă 
saii comoțiunea cerebrală. 

Am cunoscut o domnișoră isterică, care în urma unei contra- 
rietăţi, işi produse o contusiune escesiv de uşoră a braţului drept 

Pat. Chirurg. Dr. L. Kiriae 25
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căci nu lăsase în urmă absolut nici cel mai mic semna; şi cu tote 
acestea a fost coprinsă de o paralisie complectă a pumnului, 
însoțită chiar de contractură. Prin o simplă mângâere, distracţie, 
şi ușor masagiii nebăgat în semă, totul intra în ordine, prin dis- 
pariția complectă a or cărei paralisii şi contracturi; dar ime- 
diat atențiunea fiindu-i atrasă, fenomenele reapăreaii, însoțindu-se 
de plânsete și suspine. 

Vom preveni tâte acestea prin repaus, revulsive, chinină şi 
antipirină la interior; mai târziu electricitatea, sau în fine inter- 
vențiuni operatorii. 

III. LEGĂTURA NERVILOR 

Accident forte frecuent, fie din er6re, legându-se un nerv se- 
parat, sai împreună cu o arteră; fie în mod forțat, când aplicăm 
o legătură în masă, ca în casuri de castraţie, amputaţie etc. 

De aci două categorii de legături nervâse : imediate şi mediate, 
după cum legătura se aplică direct pe un nerv, or între dânsul 
se interpune o arteră, sai diferite alte ţesuturi. 

Resultatul este diferit în ambele casuri, căci depinde de con- 
servarea or distrugerea fibrelor nervâse. Este bine înțeles, 
că o constricție forte şi imediată, va rupe tâte fibrele; pe când 
aceiaşi constricție mediată, va putea lăsa unele din ele intacte, 
prin care inervațiunea se va putea continua. 

De aci în casul |, vom avea desorganisări profunde şi per- 
-manente ; iar în al ÎI, mai superliciale şi pasagere: probă dispari- 
țiunea fenomenelor durerâse şi paralitice în urma ridicărei fi- 
rului coustrictor. 

Când secțiunea e complectă, capetele nervului separate vor 
degenera (vezi la plăgi); iar dacă secţiunea nu e complectă, putem 
avea fenomene de nevrită sai chiar de tetanos.
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DISTENSIUNEA, RUPEREA ŞI SMULGEREA 
NERVILOR 

„Acest capitol se definesce prin el însuşi, deosebindu-se însă 

două feluri de distensiuni: lentă şi bruscă. 
Nervii fiind capabili de a se lungi în 6re-cari limite, s'a că- 

utat a se face uz de acestă proprietate, pentru a combate unele 

afecțiuni de dureri nevralgice rebele, practicându-se ceia-ce se 

numesce elongațiunea nervilor. 
Trombetta este cel dintâiu, care a practicat elongaţiunea ner- 

“vului sciatic, pentru a combate nevralgiile sciatice, determinând o 

flexiune maximă a câpsei pe basin, gamba fiind în extensiune. 

Astăzi, conduşi de acelaş principii, se face chiar elongaţiunea 

măduvei, prin aparatul extensor al lui Sayer. 

Când însă elongaţiunea trece limitele sale, atunci avem a face 

cu ruperi şi chiar smulgeri nervose, precum se întâmplă în luxații, 

fracturi, apucarea unui membru de o maşină etc. 

ANATOMIA PATOLOGICĂ. "Toţi autorii, cari s'aii ocupat cu acâstă 

chestiune, între cari mai ales trebue citați: Assaky, Tillaux, 

Gillette, Trombetta, aii recunoscut că estensibilitatea cordânelor 

nervâse este forte mare, iar resistența lor la rupere, colosală ; 

ast-fel sau vădut lungiri de nervi de [2 şi 25 c. m. înnainte 
de a se rupe, rupere, care pentru unii nervi se cere o forță 

colosală, între cari sciaticul de es. cere minimum 25 kilograme. 

Din esperienţele mai ales ale Dr. Assaky reese: 

Că, nervii se bucură de o aceiaşi elasticitate (mai mică pe 

cadavru) ca şi arterele. 
Acâstă elasticitate e pusă în evidență prin extensibilitate şi 

retractilitate. 

Lungirea elastică a capătului periferic, e tot-d'a-una mai puțin 
marcată (din causa ramescenţei cordânelor nervâse periferice) 

ca a capătului central. 
Alungirea ce sufere un cordon nervos, e proporțională cu 

greutăţile progresive crescânde. Sustras de la aceste greutăți, 

nervul revine la dimensiunile primitive. : |
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Limitele elasticităței nervilor sunt repede atinse; după care, 
or cât am mări greutatea, extensibilitatea nu se măreşte. 

Daca continuăm cu greutatea, survine o ultimă, peri6dă în care 
nervul lungit, nu 'și mai reia dimensiunile normale, fapt pro- 
babil, cu modificațiunile structurale (rupturi parţiale). 

După Dr. Assaky, agenţii elasticităţei nervilor ar fi nu numai 
rățeua, tecei laminse, dar chiar mielina şi cilindrul ax. (Vezi de 
la suture des nervs ă distance, de Dr. Assaky, 1886 Paris). 

Sa căutat a se descoperi a nume locuri de elecție, saii puncte 
slabe a nervilor, unde de ordinar ruperea se produce. Ast-fel 
pentru nervul sciatic, se susține că ruperea se face tot-d'a-una. 
la eșirea sea din basin; pentru median, la plica cotului ; pentru 
cubital, sub sghiabul retro-epitrochlean. 

Noi, în experienţele pe cadavru ce am întreprins în acestă 
direcțiune la institutul de chirurgie, nu am putut constata nisce 
asemenea puncte slabe şi fixe în anume regiuni a nervului, căci 
ruperea s'a produs mai tot-d'a-una în punctul de aplicare a trac- 
țiunei, sai ceva mai sus. Tracţiunea am făcut-o în lungimea, ner.. 
Vului și paralel cu axa membrului. 

Iarăşi, experiențele nostre ne-aii probat că, dacă nervii resistă. 
în adevăr la greutăți mari pentru a ceda, elongațiunea însă nu 
este împinsă aşa de departe ca Lă şi 20 c. m. după cum aii a- 
rătat autorii. 

Am constatat în adevăr, că nisce asemenea elongațiuni, par a. 
fi mai mult aparente de cât reale, resultând mai, mult de la a- 
lunecarea, nodului, or a deslipirilor rămurilor nervâse, lucru care 
reese din espunerea ce facem. 

Aceste esperiențe le-am făcut prin tracţiuni cu ajutorul muflelor ; 
întâiii pe nervi cu totul separați de părţile vecine, fiind adică 
numai sub formă de cârdă, iar pe urmă pe nervi numai simplu 
descoperiți, iar nu deslipiți.
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TABLOU 
de experienţele făcute Ia institutul de chirurgie relativ 

ia elongaţiunea nervilor. 

Nervul median stâng. Lungimea luată din axilă până la carp 55 ce. m. 

Nerv detaşat. Cu puterea de 15 kilgr. s'a rupt in terţul sâu inferior prin- 

tun virf alungit. Mai nainte de a se rupe, s'a lungit intrun mod manifest a- 

prâpe cu 3 c.m. 

Estremitatea superidră r&masă liberă, s'a legat separat cu un nod cu sfâră, 

şi avend lungimea de 20 c.m. Sa rupt cu 18 kilgr. just în nivelul nodului, 

iarăşi în urma unei lungiri. 

Nervul median drept descoperit fâră a fi detaşat, lungime de 38 c.m. La 

10 kilgr. sa: lungit la 42 c.m., adică cu 4e.m.; la 30 kilgr. s'a lungit la 45 c.m. 

adică cu 7 c.m.; la 92 kilgr. s'a rupt in palma mâneci, iarăşi efilându-se. 

Nervul sciatie dregt cu totul detaşat până la marea eşancrură (scobitură), 

Sa aplicat cârligul Ja fosa poplitee pe ambele râmuri (sciatic poplitei intern 

şi estern). 

Lungimea de la eşancrură şi până la cârlig de 40 c.m. 

La 15 kilgr. s'a lungit cu 1 c.m. 

La 24 kiler. mă&sâră 45 c.m. adică s'a lungit cu 5 c.m., cu tendința la des- 

lipirea râmurilor adesente. 

La 35 kilgr. mă&sâră 47 c.m., adică sa lungit cu 5 cm. 
La 30 kilgr. măsâră 48 c.m., adică s'a lungit cu 8 c.m. 

La 60 kilgr. mă&sâră GO c.m. adică s'a lungit cu LO cm. 

La 6l kilgr. nervul sciatic propriii zis nu sa rupt, a cedat însă sciaticul, 

popliteii extern ia partea sea de mijloc, efilându-se, S'a continuat mai departe ; 

lungimea actuală 541 c.m. 

La 65 kilgr. nervul sciatic nu s'a rupt, dar sa efiloşat la extremitatea cea 

mai inferioră unde se confundă cu muschii gambei. 

S'a aplicat un nod cu sfâră pe capătul superior al nervului remas, ce m&- 

s6ră până la nod 21 c.m. 

La 15 kilgr. mâsâră 29 c.m., adică sa lungit cu 2 c.m. 

La 25 kiler. » 32 cm. 3 » ov dC 

La 28 kilgr. nervul s'a rupt in dreptul nodului, efilându-se la nivelul bi- 

Turcaţiunei sciaticului. 

S'a aplicat un nod d'asupra bifurcaţiunei sciaticului r&mas. Lungimea de la 

marea eşancrură ia nod este de [1 c.m. 

La 15 kiler. măsâră 11 c.m, adică s'a lungit cu 3 c.m. 

La 26 kilgr. , 19 cm. 1 » „dem. 

La 30 kilgr. , 2] e.m. T e.m. P » » 

La 35 kilgr. nervul şa rupt iarăşi în dreptul nodului.
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Nervul sciatie stâng, descoperit fără a fi detaşat. Cârligul sa aplicat in 
fosa poplitee, apucându-se ambele ramuri de bifurcaţie. 

Lungimea de 41 c.m. de la marea eşancrură la cârlig 
La 18 kilgr. măsâră 47 c.m., adică s'a lungit cu 6 c.m. 
La 2% , „ 46, » , » » TCM. 

La 38 » » 50 » » » » » 9 » 

La 45 » » 52 » » » po» II » 

La 46, „ 60-, , » » „19 
NB. Lungimea reală nu există, căci dinsa este determinată prin deslipirea 

progresivă a nervului din muschii ce strâbate ; aşa că la acestă tracţiune câr- 
ligul a ajuns la 9 c. m. de câlcâii, deslipind cu dinşii nervi, fâră să se rupă 
cu tâte acestea. 

Tracțiunea se continuă ; mai departe dinamometru nu s'a mișcat, câiligul 
a ajuns însă până la călcâiă; lungimea a fost de $3 c.m., când ruperea 
nervului s'a făcut aprâpe de călcâiii, fiind efilat şi deslipit până Ia tendonul 
lui Achile, fiind impreună englobați şi nervul popliteu şi sciaticul extern. 

Aplicându-se un nod pe nervul sciatic, mai sus de bifurcaţiune, şi nefiind 
aderent de țesutul celulo-grăsos, de cât pe fata sa anteri6ră (conform cu po- 
siția cadavrului pe faţa posteri6râ), 
Lungimea este de la eşancrură până la nod de 30 cum. 
La 15 kilgr. m&s6ră 32 c.m., adică sa lungit cu 2 c.m. Continuând mai 

departe la 15 kilgr., nervul a cedat rupându-se în dreptul nodului. 
Dar şi aci e de notat, că lungimea este mai mult aparentă, determinată. 

prin alunecarea nodului, de cât reală. 
S'a aplicat suturi de siguranţă prin fire duble de mătase pe trunchiul ner- 

vului sciatic. 

Lungimea de la eşancrură, şi până Ja nod este de 25 cum. 
La 15 kilgr. măsâră 26 c.m. 
La 20 kilgr. sa rupt însă de sfâră, tăind în acelaşi timp în sens vertical 

o porțiune din nerv. 

Leziunile anatomice diferă după gradul tracțiunei: ast-fel în 
distensiunea simplă sai elongaţia moderată cu scop terapeutic, 
nu găsim leziuni mari, totul mărginindu-se în ruperi ușore a te- 
cei şi a, vaselor mici, leziuni de alt-fel trecătâre; cu totul deo- 
sebite sunt cele produse prin sdrobirea nervilor, unde tubii ner- 
voşi cu totul alteraţi, intră în degenerescență. 

In smulgerile nervâse, se susţine că nervul ar ceda în punc- 
tele unde se incovie, saii trece printrun inel fibros, saii la nivelul 
rădăcinilor sale. In or ce cas însă, nevrilemul sau teca lui Schwann, 
este cea din urmă care cedeză, subțiindu-se ca în casul unei 
smulgeri de artere. Iarăşi se pare că nervul odată rupt, capătul 
central se retractă Gre-cum, invaginându-se în teaca sa, așa că



391 

dacă nervul se rupe la diferite înnălțimi, putem avea tot atâtea 

invaginaţiuni. 

SIMPTOMELE. In casuri de elongaţiune uşâră, nu observăm de 

cât turburări sensitive, de unde anestesia ; dar şi acâsta pote să 

lipsescă când distensiunea, se face în mod lent şi progresiv, ceia, 

ce aduce un fel de obicinuinţă a nervului cu acest fel de tracțiune. 

Când însă distensiunea e forte, bruscă şi imediată, atunci tote 

funcțiunile nervului sunt abolite, şi vom observa o paralisie i- 

mediată a sensibilităței, cu dispariţiunea complectă a. contracti- 

lităţei electrice. 

Ast-fel sunt casurile în smulgerile nervilor, cari ne dai stupo- 

rea locală şi şocul, iar unele paralisia imediată, trecănd peste teri- 

toriul de inervaţiune a nervului smuls. În fine, când smulgerea 

merge până la rădăcinele medulare, pâte da, chiar nascerec unei 

morţi subite. 

V. PLĂGILE NERVILOR 

1) Inţepăturile. Or cât de fin ar fi instrumentul, fie chiar cel 

mai subţire ac, dânsul nu se pâte introduce printre fibrele ner- 

vâse, fără a atinge pe unele din ele; de aceia mai tot- Wauna 

observăm dureri forte violente, iradiindu- -se d'asupra Şi dedesup- 

tul punctului înțepat. 

In afară de casurile de duel prin floretă, or spargerea unei 

butelii sai vas de sticlă, când în mod indiferent or ce nerv pote 

fi atins, accidentele acestea se observaii înainte în urma ve- 

nesecţiilor; iar azi în urma injecțiunilor subcutanate cu siringa. 

lui Pravaz, când acul pâte atinge o ramură din nervul musculo- 

cutanat, brachialul cutanat intern saii chiar medianul. 

Am observat mai multe casuri de dureri atroce, însoțite chiar 

de adevărate paralisii a extensorilor, în urma unor injecțiuni cu 

morfină, sait eter, pe fața posteriGră a antebraţului. De acia nisce 

asemenea inţepături tot-dauna, trebuesc evitate, căutând a me- 

naja regiunile cunoscute prin trecerea unor rămuri nervâse. Nu 

vom face deci înțepături pe faţa posteri6ră a antebraţului ; în drep- 

tul spinei iliace antero-superidră; pe faţa externă şi superioră a 

gambei etc., spre a evita atingerea rămurei esterne a radialului, 

nervul abdomino-eutanat şi ramura sciaticului popliteii extern.
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Plăgile contuse ale nervilor sunt de sigur cele mai grave, atât 
prin neregularitatea secțiunei-— fiind vorba de smulgeri, cât şi prin 
distrugerea fibrelor nervâse ; dar mai ales prin complicațiunea 
plăgilor de corpi străini și agenţi septicemici. 

Acelaşi lucru vom zice de plăgiie prin armă de foc, căci de 
şi nervii, graţie mobilităţei şi învălişului lor de o atmosferă gră- 
sosă, pot scăpa de acţiunea proectilelor, totuşi ei pot fi contu- 
sionați, secționaţi sai chiar perforaţi. 

Tot în clasa plăgilor nervilor, autorii pun şi denudaţiunea a- 
cestor organe, ce se întâmplă mai ales prin intervenţiunile chi- 
rurgicale, fiind vorba de ablațiunea unor tumori ce ai copleşit 
nervul. Ast-fel, în tumorile parotidiene, în tumorile fosei poplitee, 
a fosei axilare etc. chirurgul cu tot dinadinsul, căutând a menaja 
nervul, este silit a denuda nervul facial, sciaticul popliteii in- 
tera etc., denudațiune, care dacă m&scră re-care întindere 
de 5—6 c.m., nervul pâte să se sfaceleze, în urma suprimărei 
elementelor sale nutritive, lipsind fiind de vasa nervorum. 

Dintre tâte aceste lesiuni, plăgile prin instrument tăetor sunt 
cele mai importante, atât prin regularitatea secțiunei cât şi 
fenomenele de regeneraţiune. 

Vom reveni. 
ANATOMIA PATOLOCICĂ. Vom avea în vedere numai secțiu- 

nile nervâse. Și în mod prealabil, primul fenomen ce-l putem ob- 
serva, este retractilitatea capetelor nervâse tăiate, de unde va 
resulta depărtarea lor, care după experiențele lui Assakv ȘI 
Wund, va fi cu atât mai mare, cu cât nervul va fi mai lung 
şi fără r&muri colaterale ce l-ar lega cu muschii vecini. 

Se studiază următârele două probleme : 
Intâii, când estremitățile nervâse sunt de la început in con- 

tact, și al doilea când ele sunt depărtate una de alta. 
Chestiunea, acâsta, implică regenerarea nervilor, asupra căreia 

vom reveni. 
Astă-zi, atât clinica cât şi experimentația, prob&ză că ideia lui 

Cruikshank emisă în 1776, că nervii se pot regenera, este un 
fapt positiv. În adevăr, cercetările atât pe animale cât şi pe om, 
aii probat că reunirea celor două capete nervâse se obține în 
mod sigur, graţie intervenirei unui țesut embrionar, apoi fibros, 
ȘI în urmă cicatricial.
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Fenomenile ce se petrec în urma secțiunei nervâse sunt două; 

întâii de degenerescenţă, şi al doilea de regenerațiune. 
Fără a intra în studii amănunțite ce aparțin mai mult anato- 

miei patologice pure, vom resuma, că faza de degenerescenţă, 

după Ranvier, este absolut necesară, pentru ca în urmă să apară 

cea de regenerațiune. 
Degenerescența apare forte repede, chiar după 24 ore, ca- 

racterisându-se prin vegetarea şi îngroşarea lamei protoplas- 

mice, care copleşind t&ca lui Mauthner, atacă cilindrul ax, pe 

care îl râde, îl subțiază şi îl rupe în diferite puncte, presen- 
tânduni-se ast-fel în fragmente retractate, îngroşate și tor- 

tuse în mijlocul mielinei, transformată ea însăşi în bule. 

Endoteliul vaselor şi a tecei lamelor se umilă, se infiltreză 

de grăsime, ca şi țesutul conjunctiv ce-l înconjoră. 
Singură teca, lui Schwann resistă, conținând într însa un fel de 

magmă protoplasmică, resultat al fragmentăsei cilindrului ax şi 

mielinei. 
Dar nu putem merge mai departe cu acest studiii, ce apar- 

ține mai mult de domeniul anatomiei patologice pure. 

Pentru cei cari doresc cunoştinţe mai complecte, recomandăm 

teza, de doctorat a D-rului Tomescu din 1886. 
Voi reproduce totuşi din acestă teză următorul resumat, a- 

supra degenerărei capetelor nervose. 
Imediat după secţiune, mai că nu se produce vre-o modificare 

însemnată în căpătâiul periferic. 
Mai târziu protoplasma şi nucleii interanulari iaii o desvoltare 

forte mare. 
In urmă survine o îmbucătățire (fragmentare) transversală a 

mielinei, mai întâi în giurul unei strangulaţiuni și în nivelul în- 

cisurilor lui Schmidt; apoi activitatea protoplasmei crescând, mie- 
lina, e fragmentată și în alte părți. 

Aceste modificări se petrec în primele 2 dile la iepurile 

de casă; în. cele trei la purcelul de India; 4, la câine etc., 30 

— 35, la broască etc. cu păstrarea excitabilități motrice a seg- 
mentului periferic. 

După 2—3 dile la iepure, găină şi 4 la câine, survine pier- 

derea excitabilități căpătâiului periferic, coencidând în acelaşi 

timp cu segmentarea cilindrului-ax prin protoplasmă şi prin a- 

parițiunea de o mulțime de nuclei.
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Acest proces este activ și nu se continuă de cât 14—15 
dile, apoi rămâne 6re-cum staționar, iar tubii nervoși sunt re- 
duşi la: tâca lui Schwann cu nuclei, şi pe ici pe colea mici bule 
şi granulațiuni de mielină în o uşdră masă protoplasmică. “ 

In ceia ce privește regenerarea, dăm următorele date : 
Faza degenerativă se opreşte după a 14 sau a 15 zi, daca 

nervul este destinat a se regenera. 
Regenerarea imediată astăzi nu se mai admite, chiar şi atunci 

când obținem o reunire per primam a capetelor secţionate. 
Tot acelaș lucru vom zice de regenerarea autogenă, propusă 

de Polaillon, pentru a esplica restabilirea imediată a transmi- 
siunei nervâse în urma suturelor secundare. 

In acest cas, fibrele anastomotice, de şi pot menține sai res- 
tabili funcțiunea nervului, ele însă sunt incapabile de a se o- 
pune la degenerarea capătului periferic, în sensul anatomic saii 
istologic. 

Să vedem dar care e procesul anatomic al regenerărei, Şi cum 
se produce în fie-care segment ? 

Trebue să spun de la început, că leziunile ce le observăm în 
capătul central sunt limitate, iar nu după cum crede Neumann 
și ichhorst, că capătul central degenereză ca şi cel periferic. 
In genere, alteraţiunile nu se urcă mai sus de câți-va milimetri 
până la un centimetru, fapte bine stabilite de Ranvier. 

Aceste alteraţiuni, constaii la inceput întrun proces de infla- 
maţiune, consecutivă traumatismului. "Tumefacţia este generală, 
extremitatea căpătâiului central este infiltrată cu o mulţime de 
globule albe; nervul are un diametru îndoit și chiar întreit ; 
unii tubi oferă numai cilindru ax tumefiat, mielina nu se mai 
distinge ; alţii presintă fragmentări de mielină. 

Toţi tubii aii conservat însă forma lor cilindrică, şi în regulă 
generală cilindrul ax nu este fragmentat. — Este deci o alte- 
rațiune; însă, pe când în capătul periferic ea, este de natură re- 
gresivă, aci din contră, arată mai mult o vitalitate, şi pare a 
nu fi de cât rudimentele unei regenerări începânde. 

Aceste alterațiuni sunt mai pronunţate la periferia nervului, ȘI 
resoluția lor dureză chiar 4:/, luni. 

Acestea ar fi alteraţiunile între 4-—20 dile după secțiune. 
In o peri6dă mai înaintată de 30—.10 dile, se observă o prolife- 

rare a tubilor nervoși de la suprafaţa căpătâiului central. Mai întâi
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apare cilindrul ax, care după un traect 6re-care, se divide în 

fibrile evidente, putând merge chiar până la 30 şi 40 firişore. 
Am văzut la anatonmia patologică, că degenerescența daca are 

un mers continuă în capătul periferic putând să distrugă tot cordo- 

nul nervos, în capătul central însă acestă degenerescență nici o 
dată nu trece dincolo de primul segment așezat d'asupra sec- 

țiunei; aşa ca acest capăt nervos, graţie comunicărei sale cu 
măduva, dinsul hrănindu-se tinde a creşte, ceia ce se şi manifestă. 

prin lungirea cilindrului ax. 
Ast-fel fenomenul se petrece după Ranvier. 
Acestă vegetaţiune activă este de sigur suficientă dea repro- 

duce un întreg cordon nervos. 

De aci nasce bulbul central, sait nevromul de regenerațiune, 

care format de un număr considerabil de fibre noi şi încolăcite 

în tâte sensurile, tinde a copleşi țesutul conjunctiv cicatricial. 
Prin mijlocul săi, străbate în capătul periferic, insinuindu-se 

în t&ca, lui Schwann g6lă, pentru a progresa încet pînă la ex- 

tremitatea membrului, sai unindu-se cu fibrele rămase nedege- 

nerate din capătul inferior. 
De aci resultă, că regeraţiunea nervâsă, are absolut trebuință 

de un conductor pentru a merge la periferie; căci daca acesta 

lipseşte, fibrele noi născute se pot răspândi în lături, fără a re- 

genera nervul secţionat. De aci aplicațiunea metâdei pentru a 
facilita, regenerarea nervilor de a interpune între fragmente, fie 

plăci os6se decalcifiate, sai o sutură la distanță prin fire de 

Cat-gout sai' mătase. Tâte acestea aii de scop a servi ca tutor 

pentru conducerea, burgeonilor plecaţi din capătul central. Şi a- 
câsta este neapărat trebuincios, când distanța între fragmente 

trece dincolo de 6 c.m., limită peste care regerațiunea spon- 

tanată nu se mai pote obţine. 
Care este causa acestei multiplicaţiuni ? Vanlair crede, că fibrele 

centrale întâmpinând resistență în țesutul de reunire, se opresc 

în creşterea lor longitudinală, r&mâind, bine înțeles, a se des- 

volta în sens lateral. 
Dr. Thomescu crede în teza sea, că condiţiunile de trai din 

acest segment fiind schimbate, fibrele nervâse aii tendința a 

reveni la fasa embrionară, stare când cilindrul ax este format 

din fascicule de fibrile. 
Dar or cum ar fi, aceste fibrile intră în țesutul cicatricial,
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care pare a juca un rol fârte important în procesul de regene- 
rare. Fibrele nervâse, reduse până aci la simplii cilindri axili, 
acum se compliecteză, acoperindu-se de tâca lui Schwann şi de 
mielină, | 

In adevăr, cicatricea: formată la, început din globule roşii, ce- 
lule conjunctive şi bule de mielină, posedă elementele necesa- 
rii învelișurilor nervului, fiind de natura țesutului conjunctiv. 

Unii autori pun aci şi formarea de fibre nervose, susținând că 
prin diferenciarea istologică a elementelor dintre căpătâie, sar 
forma celule ganglionare ce ar servi ca centri trofici, şi ar con- 
tribui la regenerarea fibrelor lui Remak. 

Ac6stă părere, este combătută de autori mai recenți. Ast-fel, 
Stroebel, intrun memorii din 1893, admite numai proliferarea cen- 
trală. Pe de altă parte, cercetările lui Vignal şi Boveri ai arătat, 
că elementele dintre fragmente nu este în stare a produce vr'o 
celulă nervâsă. 

Teoria dar a nascerei celulelor nervâse din protoplasmă, sus- 
ținută de Biergner şi basată pe teoria embriologică a lui Bal- 
four cade, remânând în piciâre teoria lui Vanlair și Ranvier, 
susținută pe datele embrilogice a lui His, care admite numai 
desvoltarea din celule centrale. 

Ne rămâne să vedem ce se face cu capătul periferic. 
Daca distanța între căpătâie este prea, mare, şi nu s'a inter- 

venit prin sutură, tub etc., acesta pote rămâne pentru tot-d'auna 
în degenerare. În cas contrarii, între 80-—90 dile, vom găsi în 
acest segment, alături de fibre degenerate, altele cu totul noi, 
unele în vechile teci ale lui Schwann, altele pe alături, între 
ele. Mielina vedem că se depune în straturi. Cu cât ne depărtăm 
de la epoca secțiunei, cu atât vom vedea numărul fibrelor noi 
înmulțindu-se, iar procesul de degenerare resorbindu-se, sai ser- 
vind ca elemente de înveliş. 

Pentru înțelegerea mai uşoră a acelor descrise, reproduc ur- 
mătorea schemă representată in Fig. 89 dată de Ranvier, şi 
luată din Duplay şi Reclus. 

1) Capătul central se termină printr'o umflătură rotundă sai o- 
voidă, numită bulb central al lui Ranvier, sati nevroim de reeie- 
rațiune al lui Van Lair, sai con de creștere al lui Ramon Cajal, 
de mărimea unui bob de fasole saii alună. De-asupra lui, se află
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cordonul nervos saii segmentul central, ce 

conservă tâte caracterele normale ale ner- 
Seg. centr. _ 

vului.     Il) Pe capătul inferior găsim iarăşi o um- 

flătură, numită bulb sau mugure periferic, tot 

în formă de nevrom,; iar sub dinsul seg- 

mentul periferic, anaiog ca formă cu cel 

central. 
III) Intre aceste dou capete, când sunt se- 

parate, se află un tractus intermediar, care 

le reuneşce ; este segmentul cicatricial al lui 
Ranvier, ce servă de conductor la regenera- 

țiune; iar când capetele sunt reunite, consta- 
tăm o umflătură olivară, ce arată nivelul ci- 

catricei. 

Bulb cenir. —l 
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Acesta, este modul tip al reunirei nervose. 

Schema unui nerv lar când reunirea lipseşte, extremitatea peri- 

secţionat, ale cărui ferică este subțiată, atrofiată şi sclorosată, 
dou€ capete suntreu- „ _ : „ a Şi * 
nite printr'o cica- fără a mai conţie nici o urmă de tubi nervoși 
Ice. sait cilindru ax, lucru asupra căruia deja am 

insistat, 

SIMPTOME. 'Tote fenomenele consecutive leziunilor traumatice 

a nervilor, sunt împărțite de Nicaise în mod forte logic şi na- 
tural în două mari categorii. În prima se aş6ză simptomele cari 
sunt consecința directă a rănirei nervâse, resultând din aceia 

că nervul e separat de originile sale centrale ; aci intră turbu- 

văile. periferice propriii zise. 
Aceste fenomene sunt sub dependinţa alteraţiunilor suferite 

de capătul periferic, a degeneraţiunei tubilor nervoși, şi în unele 

casuri de inflamaţia intersticială mai mult sai mai puțin pro- 

nunțată. 

In a doua categorie, intră fenomenele la distanță, coprindând 

fenomenele de ivadiațiune, ce resultă din răsunetul rănirei a- 
supra centrilor nervoși. 

Grupul acesta e mai puţin studiat ca cel dintâi, dinsul constă 

în modificațiuni ce apar în capătul central, putând să se propage 

în sus chiar până la centrii nervoși. 

Vom începe întâi cu:
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I. FENOMENE PRIN TURBURĂRILE NER- 
VOASE PERIFERICE 

Aci vom studia turburările sensibilităţei, motilităţei şi nu- 
trițiunei. | 

Mai întâi însă vom spune că durerea, e primul simptom ce a- 
pare imediat după accident. Plăgile prin înțepătură şi secțiu- 
nele incomplecte, daii durerile cele mai mari și iradiate; iar 
secțiunele complecte, sunt aprâpe lipsite de acest fenomen. 

Plăgele prin armă de foc, după observaţiunile lui Mitchell, nu 
se însoțesc de dureri, fie din causa marei emoțiuni, fie că răni- 
rile nu sunt imediat observate. Ast-fel acest autor a constatat, 
că din 9l casuri, a treia parte din bolnavi nau simţit nici o du- 
rere în momentul accidentului. 

Durerea merge către terminaţiunile nervâse, sai se ridică până 
la rădăcinele madulare, sai în fine să lățeşte pe suprafeţe de- 
părtate de punctul lezat. Ast-fel se citeză de Weir Mitchell, du- 
reri la inserţia deltoidului în rănirile gâtului ; dureri la testicul, 
într'o plagă a regiunei supero-interne a câpsei ce atinsese scia- 
ticul etc. 

Pe lângă durere, avem une-ori fenomene mult mai grave: de 
sincopă, şoc, stupâre locală, urmate imediat de paralizii, tremu- 
rături epileptoide, saii contracturi locale, or la distanţă, etc., lucruri 
ce se observă mai ales în resbâe şi cari azi intră în marele 
grup de îstero-traumatism. 

Astfel s'aii vedut soldaţi rămaşi cu mâna incleştată pe armă, 
de şi nervii erai secționaţi şi muschii paralisaţi. 

La alţii, se observă paralisia membrului opus rănirei, şi chiar 
de o dată paralisia celor patru membre; rănirea unui membru 
produce dureri în membrul opus şi chiar în puncte simetrice etc. 

Dar afară, de aceste fenomene, turburările de sensibilitate, 
motilitate şi turburările trofice, sunt cele mai importante în le- 
ziunile nervilor. Deci să le studiem. 

|. Turburările sensitive, coprinde anestesia şi ipereslesia ca, 
cele mai principale puncte.
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Anestesia ne oferă următârele trei tipuri saii forme clasice. 

a) Anestesia imediată, ocupând numai teritoriul nervului 

secţionat ; dinsa constitue tipul clasic şi cel mai comun. 

Acest fel de anestesie nu are trebuinţă a fi descris, ştiut fiind 

din anatomie distribuţia şi terminația fie-cărui nerv. 

Se întâmplă însă, că sensibilitatea să nu fie cu totul distrusă, 

cu tâtă secțiunea complectă a nervului, așa că simțul tactului ră- 

mâne conservat. Ast-fel putem une-ori introduce un ac în pulpa 

degetului până la os, fără ca bolnavul să simtă vre-o durere; 

pe când o ușâră frecare superficială, e forte bine percepută şi 

analisată de bolnav. Acâsta se esplică dupe Leti6vant prin sen- 

sibilitatea înlocuită (supleată), resultând din vibraţiunea papilelor 

nervâse, ce se transmite la pielea r&masă intactă, înlocuindu-i 

ast-fel sensibilitatea, dispărută. 

Dar acestă analgesie cu conservarea, sensibilităţei tactile e r&s- 

pinsă de Tripier, care o consideră ca tot-Vauna compromisă. 

În adevăr, acest autor, cu ajutorul compasului lui Weber, n'a găsit 

nici odată un bolnav care să simță cele dou& puncte ale com- 

pasului, or care ar fi fost depărtarea lor. 

Există însă în mod sigur, dupe dinsul, conservarea simțului de în- 

țepătură, însoțit de aboliţiunea complectă a sensibilităţei la tempe- 

ratură. Acâsta constitne lermo-anestesia, care e fenomenul cel mai 

constant şi mai marcant în secțiunele nervâse. Ast-fel, bolnavii 

nu simt arsura produsă de un chibrit, dar percep înțepătura fă- 

cută cu un ac. Mai observăm încă şi alte casuri: în secțiunea 

nervului median, anestesia pâte fi limitată numai la police, in- 

dex şi fața externă a mediului, pe când regiunea tenară rămâne 

sensibilă în tâtă întinderea sea. Acâsta dupe unii, din causa nume- 
rselor firişore venite de la ramura anteridră a radialului, r&s- 

pândite în acâstă regiune. Dar nisce asemenea fapte se poi cons- 
tata fârte des, fie în urma unor anomalii, anastomose narvose, 

or fibre recurente. 
Tot pe aceste consideraţiuni, ne putem esplica absenţa totală 

de anestesie, de şi secţiunea nervului este complectă. 

Așa între altele, se observă şi se citeză casuri în cari în urma 

unei plăgi a nervului cubital, chiar de a doua di sensibilitatea 

a aparut la anular şi auricular, fără cu tote acestea să ne pu- 

tem închipui o regenerațiune definitivă. Mai mult încă, înţepân- 

du-se cu acul degetul anular, sensațiunea era percepută la in-
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dece. Dar şi acesta nu e de cât o sensibilitate radială, care a- 
rată în mod clar, calea anastomotică prin care dinsa se stabi- 
leşte puţin câte puţin. 

Tote acestea se explică prin diferitele anastomose ale nervi- 
lor, aceia ce Richelot numesce sensibilitatea colaterală Şi asupra 
cărora vom reveni pe larg. 

b) Iperestesia nici odată nu se observă în mod normal, ci nu- 
mai în casuri anumite : ca în secțiuni incomplecte, înțepături sai 
corpi străini. 

De aci resultă că, bolnavul de şi este coprins de o anestesie 
tactilă, tegumentele însă sunt fârte impresionabile, ipereste- 
siate la cea mai mică atingere, provocând nisce dureri vii 
şi constituind ceia ce se numesce anestesie durerosă, numită, 
încă, de Sir J. Paget iar după alţii de Mitchell, causalgie, a că- 
reia descrinre, dată de însuși autorul în enciclopedie, o putem 
resuma în următorele linii. 

Sensaţiunea de câcere, de causticitate, de frigere, identică cu 
arsurile, ce constitue causalgia, este de o intensitate extremă. 

Bolnavii o compară cu durerea produsă de un sinapism, de 
o vesicătâre, de un fer ars aplicat pe dermul denudat. Acestă 
durere ocupă ca sediii de predilecție faţa palmară a mâinei ȘI 
fața dorsală a piciorului; dânsa se însoţeşte în general de o 
stare lucitâre şi roşiață a pielci, care intră în turburările nu- 
tritive. 

Părţile afectate sunt de o sensibilitate colosală ; cea mai mică 
atingere, cea mai mică frecare, deştâptă sensaţiunea de arsură 
Şi provoacă crise atroce. 
Fennmenul este une-oră aşa de exasperant, în cât pâte chiar 

produce turburări mentale şi accese de isterie. 
Cu multă probabilitate, tâte aceste fenomene îşi ai explicaţiu- 

nea în desvoltarea de nevrite, de şi Mitchell o atribue la alte- 
rațiunea extremităților fibrelor sensitive datorite turburărilor cir- 
culatorii şi nutritive, consecutive iritațiunei nervului lezat. 

2) 'Turburările motorii. Aci semnul cel mai patognomonic este 
paralisia mușchiului al cărui nerv a fost secționat. 

ȘI aci sunt în adevăr mai multe escepțiuni, căci graţie dife- 
ritelor anastomoss, şi a motilităței suplimentare a lui Leti&vant, 
muşchii încă îşi pot conserva mișcările lor, cu tâtă secțiunea ner- 
vului, ceia ce de sigur întunecă forte mult diagnosticul.
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Letiovant fu acela, care dete o descripţiuns forte bună acestor 
delormaţiuni consecutive secțiunei nervilor. Aşa, el numeşte: 

Deformaţiune pavalitică, ps aceia care urmeză imediat sec- 
țiunei nervilor; ea ar fi produsă prin acțiunea predominantă a 

mușchilor antagoniști; a I-a, Deformaţiune secundură, când 
este datorită retracțiunei mușchilor paralisaţi. 

Totuşi, există unele tipuri clasice, mai cu seamă la membrele 
superidre, unde studiile sai făcut mai amănunțite din causa, fre- 

cuenţei leziunilor, şi pe cari pe cât "mi-a fost posibil, am căutat 

să le arăt întrun studiu făcut în al Il-lea volum al institutului de 

chirurgie in 1892, şi pe care îl reproduc, modificându-l însă şi 
complectându-l în mare parte. tă: 

Degetele sunt formate din trei segmente os6se, afară de po- 

lice care nu are de cât dou€. Ele se numără de sus în jos: fa- 
langă, falangină şi falangetă. Pe faţa lor anteridră găsim: pie- 

lea, un strat gresos subcutanat, o tecă fibrâsă, tendonele flexo- 
rilor, periostul și 6sele. 

Pielea, pe lângă cele-lalte caractere, ne presintă o aderență 

intimă cu stratul subjacent. 

Tesutul gresos subcutanat este gros, dens şi prov&dut cu o 

mulțime de despărțituri, mergend către tâca fibrâsă subjacentă, 

făcendu-l apt pentru a suporta presiunile. 

Teca fibrâsă, plecând de la cele două margini ale articulației 

metacarpo-falangienă, se ridică în sus, formând cu scheletul un 

adevărat canal osteo-fibros, oprindu-se la extremitatea superidră, 
a ultimei falange. 

Tendonele flexorilor cuprinse în teca fibrosă iai o disposiţie 
diferită: în nivelul articulației metacarpo-falangienă, tendonul 

flexorului superficial, formeză un sghiab cu concavitatea poste- 

ri6ră, prin care trece flexorul profund, pentru a se duce la ex- 

tremitatea superidră a ultimei falange; pe când dinsul, (cel su- 

perficial) prin doue fişii, se lipesce de părţile laterale ale celei 

de a doua falange. De aci urmeză următorul lucru: că prima 

falangă a degetelor nu dă, iiserție nici unuia din flexori, reser- 

vată, fiind, după cum vom vedea, pentru inserțiunea muschilor 

lombricoşi şi interosoşi. 
Periostul și 6sele nu ne presintă nimic de remarcat, din pune- 

tul de vedere ce ne preocupă. 

Pe lângă acestea, trebue menţionată aponevrosa palmară su- 

Pat, Chivury, Dr. 1. Kiriac. 20
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pertficială care, de o formă triunghiulară, are basa în jos, iar 
virful corespunde la un spaţii strimt, ce separă cele două emi- 

nenţe, tenară și ipotenară, către rădăcina mânei. De la acest virf, 

plecă patru bandelete verticale cari după ce se subdivid, se 

prind de fie-care margine a primei falange a celor din urmă 

patru degete. Aceste bandelete verticale, sunt unite între ele 
prin alte fișii transversale. 

Pe faţa dorsală a degetelor se înserâză extensorul comun în 
modul următor: în nivelul articulaţiunei metacarpo-falangiene, 

tendonul s&ii formeză o largă bandeletă, care acoperă faţa dor- 

sală a primei falange, unde primesce pe marginile sale o 
parte din tendânele interosoşilor şi lombricoşilor; după aceia, 
se divide în trei limbuliţe dintre cari una mijlocie, se fixeză pe 

extremitatea superidră a celei de a doua falangă, iar cele-l- 

alte două, se coboră în jos confundându-se pentru a se insera, 

împreună cu interosoşii și lombricoşii, pe extremitatea superidră 

a ultimei falange. 

De aci resultă că, inserțiunea extensorului comun, este pe ulti- 
mele două falange. | 

Muschii lombricoşi, plecaţi de la tendânele flexorului profund, 
se termină pe latura externă a primei falange a ultimelor patru 
degete. 

Către mijlocul acestor falange, unele din fibrele sale merg pe 
fața, dorsală a tendonului interosoşilor, spre a se uni după cum 
am v&dut, cu limbulițele extensorului comun. 

Muschii interosoşi palmari şi dorsali, plecâţi din spaţiurile inter- 
metacarpiene se distribue ast-fel: tendonul primului interosos 
palmar, se fix6ză pe marginea internă a primei falange a in- 
dicelui, 

Al doilea interosos -palmar, se înseră pe latura «sternă a pri-. 
mei falange a anularului. 

lar al treilea interosos palmar pe marginea esternă a primei 
falange a auricularului. 

Tote aceste tendâne însă, după-ce se fix6ză pe primele fa- 
lange, trec prin mijlocul unui tendon mai subţire, pe faţa dorsală 

a degetelor corespondente ; se unesc cu tendânele lombricoșilor 

şi extensorului comun, cu cari merg până la ultima falangă 

Interosoşii dorsali se înserză pe cele-Palte mărgini rămase 

libere ale degetelor, oferindu-ne acelaşi mod de terminare ca şi
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cei palmari. Ast-fel: primul interosos dorsal se fixâză printr'un 
tendon scurt pe latura esternă a primei falange a indicatorului. 

Al doilea interosos dorsal urmâză aceeaşi cale după-ce însă, 
sa fixat mai întâii pe marginea esternă a primei falange a 
mediului. | 

AL treilea interosos dorsal se înseră pe marginea internă a 
primei falange a mediului şi în urmă se termină ca şi cel 
precedent. 

In fine, al patrulea interosos dorsal se înseră pe marginea in- 

ternă a primei falange a anularului, mergând apoi ca şi cei- 
Valţi să se termine la ultima falangă. 

De aci resultă, că marginea internă saii cubitală a degetului 

auricular, nu posedă tendon de la interososul dorsal. Cât pri- 

veşte policele, acesta nu are nici un interosos. 

Muschii mânei sunt inervaţi de trei nervi, prin mijlocul cărora 
se pun în comunicație cu sistemul nervos central. — Aceşti nervi 
sunt: medianul, cubitalul şi radialul. 

Nervul median, ajuns în dreptul marginei interne a eminenţei 
tenare, dă naştere la șese rămui terminale, dintre cari una es- 

clusiv destinată pentru muschii tenari: abductor, oposant şi scur- 

tul flexor, afară de adductoril policelui care este inervat de cu- 
bital, 

Cele-Lalte cinci ramuri se distribuesc ast-fel, formând nervii 
colaterali ai degetelor. 

1) Nervul colateral extern al policelui. 
2) Nervul colateral intern al policelui. 

3) Nervul colateral extern al indicelui, care către rădăcina de- 
getului, trimite o ramură şi la primul lombrical. 

4) O altă ramură ajunsă în intersticiul indicelui, şi al mediului, 

trimite mai întâiii o ramură la al doilea lombrical, iar în urmă 

se divide în colateral intern al indicelui şi extern al mediului. 
5) In fine ultima ramură care primesce şi o anastomosă din 

cubital, ajunsă către intersticiul mediului şi anularului, se di- 

vide în colateral intern al mediului şi colateral extern al anu- 
larului. 

Nervul cubital are două rămuri terminale : una dorsală şi alta 
anteridră. — Cea dorsală se distribue pe de o parte la pielea 
jumătăţei interne a feţei dorsale a mânei, unde se unesce şi cu 

un filet de la radial; iar pe de alta, procură nervii colaleral-
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dorsali ai micului deget, ai anularului, precum şi colateralul in- 
tern al mediului. 

Ramura terminală anteridră este mai voluminâsă, şi sub pisi- 

form se divide în ramura superficială şi profundă. 

Cea superficială care este cutanată, după ce trimite o ramură, 
la nervul median, se divide pentru a forma nervii colaterali pal- 

mari interni și externi ai micului deget şi colateralul intern al 
anularului. 

Cea profundă, aşezată, sub flexorul propriii al micului deget, se 

înclină către partea mediană a mânei, formâză o arcadă cu con- 

vexitatea în jos, de unde apoi plecă fire la muschii ipotenari, 

la cei doi lombricoşi interni, la toţi muschii interosoşi palmari 
şi dorsali, terminându-se în cele din urmă în muschiul adductor 
al policelui. 

Nervul radial are dou& rămuri terminale: una superficială şi 
alta profundă. Cea, superficială, ajunsă în dreptul pumnului, tri- 

mite mai întâi filete cari se anastomoseză cu cele venite de la 

cubital; iar în urmă trimite rămuri terminale, cari formâză cola- 
teralii dorsali externi şi interni ai policelui, ai indicelui, precum 

şi colateralul extern al mediului. 

Ramura profundă între altele inerveză: extensorul comun al 
degetelor, extensorul propriii al micului deget, extensorul propriii 

al indicelui precum şi abductorul, scurtul şi lungul extensor al 
policelui. 

In resumat: Faţa dorsală a mânei este inervată de ramurile 

superficiale cutanate ale nervilor radial şi cubital, care inervâză 

în acelaş timp, fie-care câte două degete și jumătate, procurân- 

du-le ramurile colaterale dorsale. Cât pentru regiunea palmară, 
acesta este inervată în mod inegal de nervul median şi cubital: 
medianul inerveză toți muschii tenari afară de adductor, cei doi 

lombricoșşi interni şi trei degete şi jumstate prin ramuri colate- 
rale (policele, indicele, mediul şi marginea externă a anularului ). 

Cubitalul inervâză, toți muschii regiunei ipotenare, adductorui 

policelui, toți muschii interosoși, precum şi cei doi lombricoşi 
interni. 

Pe lângă acesta, mai trimite colaterali la un deget și jumătate 
(micul deget şi marginea internă a anularului ). 

In ceia-ce priveşte rolul fisiologic al muschilor mânei, acâsta. 
sa stabilit definitiv de cercetările lui Duchenne de Boulogne şi
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se pâte resuma ast-fel: Flexiunea ultimei falange pe a doua 

se face de tendonul flexorului profund; flexiunea celei de a Il-a 
şi l-ea de tendonul flexorului superficial; iar flexiunea primelor 

falange pe metacarp se face de muschii lombricoşi şi inte- 
Tos0şI. 

Iixtensiunea se produce ast-fel: 
Extensorul comun al degetelor, extensorul proprii al indicelui 

şi al micului deget, aii de acţiune de a întinde prima falangă. 

Pe lângă acestea, muschiul extensor comun mai are şi propri- 

etatea de a apropia primele falange de degetul medii (miş- 
care de adducțiune) pe când extensorul propriii al indicelui şi 

micului deget depărteză primele falange de mediii (mişcare de 
abducţiune) 

Aceste mişcări însă de lateralitate sunt puţin intense. Exten- 

siunea ultimelor două falange se face de tendânele lombrico- 
şilor şi interosoşilor, cari se însereză pe aceste organe, având 

ast-fel două funcțiuni: flexori ai primelor falange şi extensori 
ai ultimelor. 

Din aceste scurte consideraţiuni, lesne putem deduce diformi- 

tățile degetelor ce vor resulta din secțiunea sai paralisarea, 
unor anumiți nervi ai mânei. 

Este adevărat că, graţie anastomoselor ce există între nervi, 

precum şi a mişcărilor suplimentare ce se desvoltă în asemenea 

casuri, deformațiunele nu urmeză întocmai nisce reguli fixe; 
totuşi tipurile clasice încă își conservă caracterele lor, graţie 

cărora putem cu precisiune să stabilim şi să prevedem resultatul 

alterațiunei cutărui saii cutărui nerv. Ast-fel, secțiunea nervului 
median la mână, va da deformațiunea următâre: 

1) Cei doi lombricoşi externi găsindu-se paralisați, vor deter- 

mina o scobitură pronunțată a palmei mânei. 
2) Toţi muschii regiunei tenare vor fi atrofiaţi, şi de aci va 

resulta stergerea acestei ridicături care există în starea normală, 

iar capul primului metacarpien, va face o ridicătură forte pro-. 
nunţată. 

3) Singurul mușchii adductor din regiunea tenară, fiind iner- 
vat de cubital, va trage policele în lăuntru, imprimându-i în a- 

celaşi timp o mişcare de rotaţiune în afară. 

4) Degetul indicator şi policele având muşchii flexori parali-
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sați, vor remâne numai sub influența, extensorilor, şi deci vor fi 
în stare de extensiune. 

5) Acelaşi fenomen ar trebui să constatăm şi pe degetul me- 
diii şi chiar pe anular, căci și ei sunt inervaţi de nervul median; 
însă lucrul nu se petrece ast-fel, din causă că, după cum am v&- 
dut, ultima ramură a nervului median, când ajunge în intersticiul 
degetului anular și mediu, primesce o anastomosă de la nervul 
cubital, care trecând printr'o anastomosă tibrâsă ce unesce ten- 
donul anularului cu al mediului, face ca aceste două degete, de 
şi inervate de nervul median, să nu suferă mult de secțiunea sa. 

De aci va resulta că dânsele vor opune o resistenţă, și nu le 
vom vedea într'o extensiune complectă ca pe indicator şi police, 
ci iși vor păstra aprâpe posiţiunea lor normală, conservând 
Gre-cari mişcări de flexiune ; și acesta o repetăm, numai graţie 
anastomosei venită de la cubital. (Fig. 90). 

II. Secţiunea nervului cubital, ne va da ase- 

menea o deformațiune clasică, cunoscută sub 
numele de griefle sai ghiară cubitală. 

„Dacă ne reamitim distribuţiunea acestui 
nerv, lesne putem prevedea deformaţiunea. 

In adevăr, dânsul inervegă toți muşchii re- 
giunei ipotenare ; adductorul policelui ; toți in- 
terosoşii precum și cei doi lombricoşi interni. 

Deci deformaţiunea va, consta: 

1) Dintro depresiune în dreptul regiunei 
ipotenare, resultat fatal al atrofiei acestor 
muşchi. 

2) Intro altă depresiune mai uşâră, dato- 
rită atrofiei mușchiului adductor al policelui, 
care va fi în același timp şi deviat in afară. 

3) Mușchii lombricoși interni şi interosoşii, 
„Fig. 90. fiind paralisaţi, vor da ca efect că primele 

„ Atibndinea mânei, falange ale degetelor nu se vor mai putea a secţiunei S Ss p 
nervului median. flexa, şi deci vor fi intinse de extensorul co-. Policele şi indi- . _ AR , _ catorul în extensie, Mun şi de cei proprii; iar ultimele două fa- 

lange, fiind private de extensorii lor (tendo- 
nele lombricoşilor) vor remâne direct sub influența flexorului 
superficial şi profund, şi deci se vor îndoi către palma mâinei, 
ceia ce va, da aspectul de ghiară. 
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Şi acestă flexiune pote să mergă câte o dată aşa de departe, 
in cât pulpa degetelor să vie în contact cu palma mâinei. Dar 

acesta nu se pâte întâmpla cu indicatorul, şi mai puţin cu me- 
diul, din causă că cei doi lombricoşi externi, cari merg la aceste 

degete, nu sunt paralisați, fiind inervaţi de nervul median, aşa 

că dânşii de şi lipsiți de interosoşi, totuşi încă pot să opue 6re- 
cari resistențe la o flexiune totală, prin ţinerea în extensie a 
ultimelor două falange. Tipul clasic ce ne oferă, secțiunea cubi- 

talului la pumn, este representat în fig. 91 bis, dată de Lâtidvant. 

Figurile 91 şi 92 din Duchenne, represintă iarăşi o ghiară cubi- 
tală dar veche. | 

Fig. 91 bis.   
/ 

- Fig. 9%, 
Mână vă&dută din faţă, şi dos (91 şi 92) ai cărei muşchi, animați de nervul 

cubital, au fost paralisaţi şi atrofiaţi consecutiv smulgerei acestui nerv, puțin 
asupra extremităţei inferidre şi anteridre a cubitalului (vedi cicatricea A). 

Resturnarea primelor falange pe metacarpieni, şi flexiunea ultimelor două, 
este faptul paralisiei complecte şi deja, veche a interosoşilor, dând mâinci 
forma unei ghiare fârte pronunţată. 

Primele falange suni trase de extensorul comun, într'o ast-fel de exten- 
siune, câ ele s'au subluxat înapoi pe metacarpieni, ale câror capete ipertro- 
fiate fac o ridicătură considerabilă in palma mâinei, precum se arată în B. 

In D sc represintă regiunea ipotenară atrofiată”.
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unde tetracția și atrofia copleșind și lombricoşii externi, dau 
mâinei acest aspect. 

III) Când și nervul median şi cel cubital sunt secționaţi si mul” 
taneit, atunci avem o altă deformaţiune, ce o putem numi ghiaru 
interosoșilor. 
Forma acesta de ghiară mam găsit-o descrisă nici întrun au- 

tor. Din cunoştinţele ce posedăm însă, putem deduce că imediat 
după accident, tote degetele vor trebui să fie în extensie. In 
adevăr, în urma secţiunei nervului median şi cubital, toți inte- 
rosoșii și lombricoșii vor fi paralisați; şi ast-fel fiind, tote falan- 
gele vor fi în extensie, aflându-se numai sub influența extenso- 
rului comun şi cei proprii, inervaţi de nervul radial intact. Dân- 
sele nu se pot flexa, din causă că toţi flexorii se găsesc para- 
lisaţi prin secţiunea nervilor median şi cubital. Cu timpul însă, 
mușchii flexori încep a se retracta în urma nefuncționărei ; şi a- 
tunci, primele două falange se vor încurba una pe alta, pe când 
prima falangă ce nu e sub dependința flexorilor, va remâne în 
extensiune, grație mușchilor extensorul comun şi propriii. În ceia-ce 
priveşte policele, dânsul, ne-având nici un interosos sati lombri- 
cos, se va găsi iarăși în extensiune, din causă că întrega masă, 
musculară din regiunea tenară fiind paralisată, va rămâne numai 
sub influența extensorilor, ce'l vor trage înapoi, în afară şi în sus. 

ŞI este așa de adevărată considerațiunea ce dai, în cât se gă- 
seşte perfect confirmată în Fig. 93 ce am găsit în opera lui Du- 
chenne de Boulogne, care represintă o deformație în urma pa- 
ralesiei vechi a medianului şi cubitalului, 

  

Fig. 98. 
Atitudinea degetelor şi a policelui la un individ a căruia mână e lipsită de nervul modian şi cubital, şi prin urmare ai cărei muşchi interosoşi, muș- chii eminenței tenare şi ipotenare, flexocul superiicial şi prolund, lungul flexoral al poticelui şi adductorul sunt paralisați. 'Tâte degetele au luat forma de ghiară, afară de police, din causă că el nu are intorosoşi.
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IV) Secţiunea, nervului radial, ne produce aceleaşi simptome ca 
Și în paralisia saturnină, adică căderea pumnului şi paralesia tu- 

tutulor extensorilor. 
Cu t6te acestea, de şi extensiunea degetelor şi a mâinei este 

imposibilă, totuşi mâna fiind ridicată, bolnavul pâte executa, 6re- 

cari mișcări ușore de extensiune a ultimelor falange, graţie ten- 

d6nelor mușchilor lombricoşi şi intereroşi, cari nu sunt sub de- 
pendința nervului radial, ci sub aceia a medianului şi cubitalului. 

lată detalii mai mari în acâstă privință luate din Strumpell. 
Radialul animă bicepsul şi muschii extensori ai antebraţului. Pa. 
ralisia tricepsului nu se observă de cât în casuri, unde leziunea 

ocupă un punct forte ridicat (în paralisiile provocate de cârji, 
luxațiuni, paralisiile plexului brachial etc). Dânsa iarăşi lipseşte 

şi e abia pronunţată, în cea mai mare parte a paralisiilor prin 

compresiune, când acâsta se exercită în locul unde radiaiul în- 
conjoră umerul. 

e recundşte uşor paralisia tricepsului, prin imposibilitatea în 
care se găseşte bolnăvul de a întinde antebraţul. | 

Paralisia muschilor extensori ai antebraţului, sait a regiunei 
antibrachiale posteridre, se recunâște imediat cât vedem că 
mâna alărnă în fiexiune flască, precum arată fig. 91. Or ce 

  

Rig. 91. 
Atitudinea mâinei stângi, în paralisia radialului. 

extensiune şi mișcări de lateralitate a mâinei sunt imposibile. 
Degetele sunt flexate, primele falange nu sunt capabile de nică 
o extensiune. Dar dacă aceste falange le întindem în mod pasiv: 
și le susţinem, extensiunea celor alte dous falange terminale 

pote în mod perfect să se facă ca şi în starea normală, prin a- 

jutorul interosoşilor inervaţi de nervul cubital. Policele e flexat 
şi în adducţiune (grație muschiului adductor inervat de cubital)
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dar nu pâte executa nici mișcarea de ahducție, nici de extensie 
(din causa paralisiei lungului abductor, lungului și scurtului ex- 
tensor al policelui). Dacă antebraţul e întins în linie dreptă şi 
pus în pronaţie, el nu pâte executa mişcarea de supinaţie, din 
causa paralisiei scurtului supinator; pe când flexând prealabil 
antebraţul, supinația se pote obţine — prin mijlocul bicepsului. 
Flexiunea antebraţului pus în supinaţie se pote face prin mij- 
locul bicepsului şi brachialului anterior; dar flexiunea antebra- 
țului pus între pronaţie şi supinaţie (posiţia în eşarpă) e împe- 
dicată, din causa paralisiei lungului supinator. Dacă în acestă 
posiție executăm mici şi.repezi mişcări de flexiune cu ante- 
brațul, nu simțim ridicătura, caracteristică ce formâză în starea 
normală lungul supinator când se contractă. Acâstă ridicătură 
iarăși lipseşte, când antebraţul fiind în pronație şi semi-flexiune 
bolnavii voesc a opune o resistență contra tentavivelor violente 
de extensiune. 

După cum vedem, desordinea funcţională a mâinei în para- 
lisia radială este forte considerabilă. Acţiunea flexorilor este ŞI 
dinsa slăbită, din causa aproprierei punctelor lor de inserție, în 
urma flascidităței permanente a mâinei. 

Afară de turburarea motorie, observăm câte o dată în zona de 
distribuţiune a nervului radial, o ușoră alterație a sensibilităţei 
coprinzând jumătate din faţa dorsală a mâinei și fața dorsală 
a primei falange a policelui, indicelui şi mediului. 

Este de notat că în tote varietățile de paralesie radială (şi, 
mai ales în paralesia saturnină) constatăm fârte adesea o în- 
groşare cronică și umflare, de natură, particulară, a tendânelor 
feței dorsale a mâinei, care după tâtă probabilitatea se dato- 
reşte tracțiunei mecanice a acestor tendâne. 

Cu acestă ocasiune, ar trebui să punem în paralel paralisia 
radială traumatică cu cea provenită în urma intoxicaţiunei satur- 
nice, asemănarea între ele fiind în adevăr fârte mare Şi pe cari 
nu le deosebim de cât prin anamneză şi profesiunea individului. 

Paralisiile saturnine sunt pe larg descrise în cartea D-nei De- 
jerine-Klumpke. 

Se descrie următârele 3 tipuri: 
1) Tipul antebrachial sai, al luă hemal:, presintă două varie- 

tăți: unul inițial, în care nu e atins de cât muschiul extensorul y 

comun, care se traduce cliniceşte prin căderea primelor falange
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a mediului şi anularului ; indicele, micul deget şi policele având ex- 

tensorii lor proprii, remân în extensie, de unde mâna în corne a, 

acestui tip. Figura, 95, imaginată de mine, ar representa acest tip. 

  

Fig. 95. 
Atitudinea mâinei in paralisia muschiului extensor comun (mână in eârne) 

- (originală). 

2) Tipul superior sai brachial (Remalk]. Aci paralisia in- 

tereseză muşchii grupului Duchenne Erb, adică : deltoidul, bicep- 

sul, brachialul anterior şi lungul supinator. 

In acest cas, brațul atârnă inert în lungul trunchiului. Bol- 

navul nu pote nici să ridice braţul (paralisia, deltoidului), nici 

să flexeze antebraţul pe braţ (paralisia bicepsului și brachialul 

anterior). Mişcările de supinaţie de asemenea sunt abolite (pa- 

ralisia supinatorilor). Extensiunea însă a antebraţului se pote 

face, tricepsul in general ne fiind atins. 

3) Tipul Arau Duchenne, constă în paralisia mușchilor mâinei, 

a eminenţei tenară, ipotenară şi interosoşii, asemănându-se cu 

secțiunea, nervilor median şi cubital, dând ghiara interosoşilor. 

Acestea sunt cele mai importante deformaţiuni ale mânei, re- 

sultând din retracţiunea permanentă a degetelor în urma secțiu- 

nilor nervose. 

Ele mai sunt remarcabile prin aceia că, pe lângă caracterele 

clasice ce presintă, mai aii acesta de particular, că nici odată ar- 

ticulaţiile degetelor nu sunt atinse, rămânând cu totul libere. 

Sunt însă şi alte lesiuni cari pot să aducă retracțiunea dege- 

telor, dar acestea sunt limitate la cutare saii cutare deget, fără 

să fie supuse aceloraşi legi fixe ca aceia a nervilor, şi nici în- 

soţite de o totalitate de simptome, care să formeze tipuri a parte 

şi cu caracterele clasice. 
Lăsând la o parte diferitele deformaţiuni ale mâinei în urma 

reumatismului cronic, pe larg descrise şi representate prin figuri 

în operile lui Charcot, nu ne vom opri de cât asupra unor de- 

formaţiuni mai în raport cu arta chirurgicală.
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Vom trece deci repede în revistă aceste deformaţiuni neregu- late, pe cari le nunti atipice. 
a) Deformaţiuni. datorite alterațiunilor  pielei și a fesu- tului celular sub-cutanat. Ori-ce pierdere de substanță fiind urmată de producțiunea, unui țesut cicatricial pe palma mânei, pote să târască după dinsa o diformitate a degetelor. Şi lesne se înțelege că, cu cât cicatricea va fi mai întinsă, cu atât unul saii mai multe degete vor fi mai rău retractate. 
Am arătat la început, că pielea mânei nu alunecă întrun mod liber, ci presintă o conexiune de aderențe mai mult sai mai puțin intime cu stratul celulo-fibros subjacent, ast-fel că, în cas de perderi de substanță a pielei, degetele se vor găsi flexate de două puteri: de cicatrice, şi de acest ţesut celular sub-cutanat, aderent de cicatrice. 
Deci tâte traumatismele, ulcerele întinse, degerăturile şi mai ales combustiile de gradul al III-lea, vor produce prin cicatri- sarea lor, nu numai o simplă retracțiune a degetelor, dar o ade- verată diformitate şi adesea ireparabilă (Fig. 96 după Blum). Tot ca resultat al ulcerațiunelor pielei dai Fig. 97 luată din- 

   Rig. 9. 
Deformaţie neregulată sai ati- Deformaţia atipică a de. pică a mâinei, in urma unui lrau- getelor, consecutiv unoi matism neglijat. . ulceraţii do lepră.
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Pun memorii făcut de D-nu Dr. Pompilie Popescu în volumul 

Il al institutului de chirurgie, asupra leprei. 

») O altă afecţiune cave dă o deformure clasică a degete- 

lov, este retracțiunea aponevrosei palmare. Acâstă b6lă de şi 

cunoscută de mulți autori, însă Dupuytren a fost cel dintâii, 

care a studiat'o mai de aprâpe, din care causă afecțiunea portă 

numele săi (maladie de Dupuvtren). 

Natura intimă a acestei b6le nici adi nu se cunâsce: astfel 

Bover, o atribuia unei uscăciuni a pielei şi a tendânelor, pentru 

care o și numise crispatura tendinum. 
După Dupuytren, b6la constă întro ingroşare parţială şi de 

natură profesională a aponevrosei palmare, determinând în a- 

celaşi timp scurtarea micilor limbulițe fibrse, cari plecă de la 

acestă aponevrosă pe părțile laterale ale falangelor. 

După Madelung, lucrurile sar petrece astfel: în urma unui 
traumatism acut saii cronical palmei mânei, resultă topirea pani- 

culului gresos sub-cutanat, apoi inflamaţia secundară a țesutului 

fibros, ipertrofia sa, şi în urmă consecutiv retracția. 

Alţii ca Gerdy şi Richet, susțin inflamațiunea cronică şi simul- 

tanee atât a pielei, a țesutului celular cât şi a aponevrosei. 

In fine Adams şi Paget, o pun sub dependința unei diatese 

generale ca gutta şi reumatism, şi după unii chiar sifilisul şi 

scrofula. 
Or cum ar fi, acestă bâlă are caracterele sale proprii: Dinsa 

începe printro îngroşare, printr'un nodul aședat în grosimea, a- 

ponevrosei palmare, şi în dreptul articulațiunei metacarpo-fa- 

langienă. 

Pielea din netedă şi mobilă, se sbârcesce, formând o grâpă, 
şi devine forte aderentă cu părțile profunde. 

De la acest nodul plecă o făşie fibrâsă şi fârte grosă, făcând 

relief sub piele şi mergend să se termine către degete. 
De ordinar, ultimile trei degete sunt atinse (auricularul, anula. 

rul şi mediul); se pâte însă ca numai micul deget, sai singurul 

anularul să fie prins; mai nici odată. însă indicele sai policele, 

afară, de excepțiuni cu totul rari. 

In urma, acestei afecțiuni, bolnavul, de unde la început nu 

simția de cât e uşoră genă în extensiune, vede că încetul cu 
încetul, unul saii mai multe degete încep a se îndoi în mod pro- 
gresiv şi a nume: prima falangă pe metacarpian, iar a doua.
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pe cea dintâii; mai nici odată însă falangeta (III) nu se fie- xeză pe falangină (ÎI). 
Dacă încercăm a face extensiuni forțate, simţim în mod ma- nifest cum dinsele sunt :oprite de una sau mai multe făşii resis- tente, netede, boselate sai cu noduri pe ele, aşezate sub piele și dirigindu-se paralel cu tendânele flexorilor, la, degetele cores- pondente. 
Acâstă b6lă se mai caracterisează prin aceia, că articulațiile degetelor sunt sănătâse, iar tâca flexorilor cu totul intactă, aşa că acele bride odată secţionate, bolnavul pâte în mod perfect să-şi reia mișcările de flexiune a falangelor. Fig; 98 după 

Ea 

  

Fig. 9. 
Deformaţia mâinei în retrațiunea aponevrosei palmare (b6la lui Dupuytren), 

Blum, ne dă o idee de deformația ce produce bâla numită a 
lui Dupuytren, sau retracțiunea aponevrosei palmare. 

c) Retracţiunea degetelor de origină niusculo-tendindsă. Nu voiii căuta câtuşi de puţin să intru în studiul flexiunilor per- manente a degetelor, datorite unor afecţiuni a sistemului ner- 
vos central, acâsta fiind de domeniul medicinei interne pure. 

Retracţiunea, consecutivă acțiunei nervilor mânei, am studiat-o deja. Nu-mi rămâne de cât să arăt în trâcăt, că traumatismele pot să producă flexiuni permanente ale degetelor, prin mecanisme variabile. Ast-fel, plăgile transversale ale extensorilor, determină
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o retracțiune consecutivă în urma, exagerărei forței flexorilor, 

cari nu mai sunt contra balansaţi de extensori. 

Aşa, Dupuytren citâză un cas de flexiune permanentă a a- 

nularului, în urma divisiunei extensorilor săi. Duplay a observat 

acelaşi fenomen produs prin secţiunea sub-cutanată a tendonului 

lungului extensor al policelui, în tabacherea anatomică. 

Boyer semnalâză flexiunea resultată din ruperea tendânelor 

extensorilor în nivelul primelor şi secundelor falange într'o că- 

dere pe dosul mânei. Segond a văzut un fenomen analog a ul- 

timei pe a doua falangă, în urma unei flexiuni forțate a articu- . 

laţiunei, din care a resultat smulgerea inserțiunei extensorului 

pe falangeta micului deget. — In fine Blum (loc cit.) a observat 

de patru ori acelaşi lucru pe degetul medii, de două ori în urma 

unei dificultăţi de a se încălța. 

In tâte aceste casuri, ultima falangă este flexată pe a doua 

în unghiu drept, unde există şi o durere. 

In plus, în acest nivel pe fața dorsală a plicei articulare, găsim 

o depresiune, iar pe faţa celei de a două falangă, găsim extre- 

mitatea tendonului smulș sait retractat. 

Extensiunea spontanată aprâpe imposibilă, dar putem în mod 

perfect să îndreptăm falangeta, fără a determina cea mai mică 

durere bolnavului. 

d) In fine o altă vetrucţiune permanentă a degetelor, pule 

să vesulte în urma unui flegmon profund al mânei, In a- 

cest cas, deformaţiunea provine nu numai din inflamația şi a- 

derenţele consecutive ale tecelor tendin6se, dar încă şi din 

mortificațiunea țesutului celular, din retractarea ţesuturilor îi- 

brose şi aponevrotice, precum chiar şi din anchilosa mai mult 

saii mai puţin complectă a articulaţiilor. 

Gradul acestor flexiuni nu este supus la nici o regulă absolută, 

ci depinde de adincimea și întinderea inflamaţiei, grație dispo- 

sițiunei anatomice a tecilor sinoviale. Policele şi micul deget, 

vor fi mai adesea atinşi de cât cele-Lalte degete, ale căror si- 

noviale comunică cu marea, sinovială a antebraţului. 

Totuşi însă, Gerdy descrie trei grade de flexiuni în urma 
flegmonului: în primul grad, falangele sunt prea puțin Nexate; 

extensiunea este uşor micşorată; în al doilea grad, falangele 

sunt flexate în unghii drept, iar extensiunea redusă la jumă- 
tate : în fine în al treilea grad diformitatea este extremă: de-
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getele fârte mult recurbate, se pun prin ultima lor falangă în contact cu palma mânei. Pie-care din aceste trei grade se pot întâlni în diformităţile ce pot produce un flegmon ; cu tote acestea casul cel mai frecuent ar fi al doilea grad. 
= Unul din caracterele acestei diformităţi, 

este absența de durere, care nu se deşteptă, 
de cât atunci când căutăm a îndrepta de- 
setele. 

Mișcările spontanate ale degetelor sunt 
nule saii prea puţin marcate. Limita atât 
a mişcărilor spontanate şi comunicate, vor 
fi în proporţie cu gradul de flexiune şi de 
regiditate ; în or-ce cas ele nici o dată nu 
pot fi complect suprimate. 

  

lie Dai aci o figură de retracție a degetelor Deformaţie atipi- , i i fe -of 1 1 
că a degetelor, m m urma unui flegmon profund al ante- urma unui flegmon brațului și mânei, luat de pe natură la o al palmei mâinci (o- > o uri i ar - 
riginală). femee aflată în serviciul D-lui prof. Assaky 

(Fig. 99). 
III. Leziuni trofice. Influența trofică a centrilor nervoși, este astădi o cestiune stabilită, mai ales în urma cercetărilor lui Vulpian, fie că se îndeplineşte prin nervi speciali sai chiar prin trunchiul ordinar. Faptul important ce resultă de aci, este integritatea, nervilor. 
Leziunea lor, fie numai simplu iritativă (ca în secțiunile incom- plecte, strivirile, etc.) sai secţiune complectă, resultatul va, fi în tot: dauna acelaşi (Erb, Zimsen, Ranvier): turburare nutritivă, atrofie. 
Sa căutat a se face o deosebire între lesiunile ce survin în urma, supresiunei complecte a influenţei nervâse (secțiune com- plectă) şi între cele mai mult iritative. 
Pe cele dintâiu, Charcot le numia lesiuni pusive, şi se ma- nifestaii prin o diminuaţie în vitalitatea țesuturilor: atrofie, edem, resistența mai mică la agenți externi și chiar une-ori gangrene. 
A doua categorie de tarburări, ivifutive, luai caracterul infla-. matoriii de o nevrită, tot ca o causă a turburărilor trofice. Acestă, teorie a iritațiunei, susținută la început de Charcot şi elevii sei, a fost combătută de Vulpian. 
In urmă chiar Charcot a modificat părerile sale, așa că astăzi,
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în alterațiunile atrofice şi necrosice, nici nu mai pâte fi îndo- 
€lă de suspendarea acțiunei trofice centrale. 

Cât despre cele-Falte alterațiuni erpetice, vesicul6se etc., ce 
vom întâlni, în acestea va trebui să vedem saii o exagerare 
de alterațiune trofică, sati o diminuare. 

Vom studia pe rend şi pe ţesuturi, diversele turburări trofice. 
Î. Temperatura. In secțiunile nervâse ca şi în contusiuni, se 

observă mai des scădere de temperatură. 
Intrun cas unde am fost silit a secţiona nervul sciatic, ime: 

diat dupe operatie gamba a devenit mai rece ca cea opusă 
(vezi vol. I pag. 531). 

Câte o dată însă, şi mai cus6mă când se desvoltă o nevrită, 
putem avea o ridicare de temperatură locală de !/, saii | grad 

în plus, pe când în părţile vecine pielea membrului paralisat e 

rece. De sigur în aceste fenomene intervine şi influența medulară. 
Mitchell a făcut studii. asupra acestei cestiuni. A găsit în ca- 

surile ce a observat (dnpă 2 luni de la accident) o scoborâre de 

0,6—8%3, centg. După cum vedem, forte mari variaţii. Porson a 

găsit o diferenţă numai de 3% centigr. Când lesiunea e mai mult 

iritativă, diferența e prea mică (0,3—20 centigr.), şi când irita- 

ţia se confirmă, temperatura are tendinţa; la ridicare (19—20 F). 

Din nenorocire, mai tte observațiunile sunt făcute târzii după 

accident. In or ce cas, trebue a suposa şi aci ca şi în acțiunile 

fisiologice ale nervilor, că temperatura trebue să începă a se ri- 

dica la început, din causa paralisiei vaso-motorilor şi dilataţiei 

consecutive a capilarelor. Cât despre scoborârea temperaturei 

ce se observă mai târzii, nu se esplică de cât prin diminuaţia 
calibrului vaselor, consecutiv inacțiunei. În cas de eritem, ridi- 

carea, temperaturei este datorită paralisiei locale a vaso-motorilor. 

II. “Turburări trofice ale pielei, glandelor, țesutului gresos, 

se, şi articulaţii. 

a) Eritemul. Se descrie sub acestă denumire, o stare particu- 

lară a pielei, însoţind rănirile nervâse. Afecţiunea constă într'o 

roșiață uniformă şi lucitore, ce ocupă în tot-dVauna porțiunea. 

de desuptul. nervului secționat. Aparițiunea se face după o 
săptămână de obicei. După Mitchell, nu lipseşte a apare inain- 

Pat. Chirurg. Dr. 1. Kiriac, 21
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tea, celei de a doua săptămâni: Mai în tot-d'auna coencide cu 
aparițiunea unei nevtite; de aci durere ard&târe ce îl precede 
de regulă. Acâstă afecțiune a fost descrisă de Paget sub numele 
de causalgie.: Dar cea mai complectă descriere se găseşte în 
cartea lui Mitchell şi Keen cari, din causa caracterelor ce pielea. 
presintă părând a fi unsă cu un clei lucitor, lustruită, ai nu- 
mit-o glossashin (peau lisse). ia Si 

Pielea, devine sediul unor ulceraţiuni și crăpături, pe cari Pa- 
get le-a comparat cu degerături (engelures). Une-ori iai aspectul 
unor cicatrice, largi, subţiri şi perfect lustruite (Porson). | 

Sediul ohicinuit este mâna, și în particular pumnul. Degetele 
mâinei sunt atinse mai des în partea palmară; pe când dacă 
leziunea e la picior, atunci partea dorsală e mai frecuent prinsă. 

Couyha raporteză un cas în care eritemul apăruse în plăci 
diseminate ; şi acest: autor îl compară cu eritemul nodos ruma- 
tismal. - 

Procesul intern pare a fi o inflamație particulară a dermului 
care ar ajunge la atrofia sea (Charcot, Couyha). 

Afară de eritem, se vede adesea pe piele erupțiuni cari iai 
dou& forme diferite: 10 erupțiune vesiculosă: eczemă şi erpes 
şi 20 erupțiune bulâsă: ftictene Și pemfigus. Aceste erupțiuni sunt 
mai în tot-d'auna pe traectul nervului. Totuşi Verneuil, în pri- 
vința erpesului traumatic, a credut că se pâte distinge 3 specii: 

Irpes periferic pe traiectul nervului ; Erpes de vecinătate ca 
în bontul ampuțaţiilor — formă ce. caută să o explice prin o 
nevrită, prin acţiune reflexă sau ascendentă, comunicându-se în 
vecinătate — şi în fine Erpes la distanță, explicat prin nevrita re- 
Nexă. (Vedi primul volum). 
„“Tâte aceste erupţiuni însă formegă zona, descrisă, aşa de bine 
de Charcot, Rouget, Mitchell etc. | 

Erupţiunile bulâse se desvoltă în genere în scurt timp, şi 
lasă dupe ele cicatrice indelebile, şi chiar se ulcereză. 

Charcot citeză aceste erupțiuni chiar pe o cicatrice, şi atunci 
depind de o iritaţiune a vre unui filet în cicatrice. — Dacă unele 
erupțiuni, şi în special cele bulăse pot da- naştere - unor ulcera- 
țiuni, nu e mai puţin adevărat că acestea pot-apare fără a fi 
precedate de atari erupţiuni. Sediul lor este de preferenţă, 
ca şi al erupțiunilor bulâse, pe faţa dorsală a degetelor, mai 
rar pe cea palmară.
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Aceste ulceraţiuni se vindecă lesne. Iar une-ori iaii forma pa- 
narițiului epidermic, dureros saii nu, dupe cum partea este anes- 

tesiată saii iperestesiată (Hutchinson). Alte ori iati. un aspect şi 
un mers particular, ce le face să semene fârte mult-cu ulcera- 
țiunile blei numită, mal-perforant. Da alt-fel, acestă deosebire 
şi apropriere prin analogie a dispărut astă-zi aprâpe cu totul, 
patogenia unindu-le (Duplay, etc.). 

Ulcerațiunile pielei pot merge până a produce escare și i chiar 

adevărate sfacele, unele fiind superliciale iar altele profunde, 

mergând până la os. Dinsele sunt caracterisate prin +margini 

subțiri, roşetice,. palide, cu fundul -neted; uscat şi în stare de 
atonie. Une-ori se vindecă forte uşor, dar cicatricea fiind o: pe- 

liculă fârte subţire, se rupe la cea mai mică ocasiune, de unde 
predisposiţia la dese recidive.  ....- , 

Până aci nu ne-am intereresat de cât de formele i în. cari i Je- 
ziunile principale. ocupaii dermul; epidermul nu erea ințeresat 
de cât în mod indirect. — Se pâte însă ca el se fie interesat în 

mod special; ca şi părul și unghiile, . - mi 

In acest cas, b) epidermul pâte să se îngroşe forte mult, şi în 

același timp o descuamaţie abundentă ; pielea e uscată şi aspră 

şi cuticula epidermică se inlocueşte fără încetare. Intrun cas 

a lui Fischer, influenţa nervului inflamat era forte clară. Exfolia- 

iunea. epidermică urma în linii fine traectele nervilor iritaţi; 
între aceste linii de descuamaţiune, pielea era cu totul sănătâsâ.— 

Une-ori șa notat o colorațiune brună, ca în urma veşicătorei, 

alte-ori gălbue. Acestă schimbare de culdre este însoţită de re- 

gulă de iperestesie cutanată. Dupe Couyba, acâstă schimbare 

„de aspect trebue se ție mai mult de diferenţa în calitate de 
cât cantitatea secrețiunei. 

c) Unghiile sufere asemenea modificaţiuni însemnate. După, Miţ- 

chell, ar lua aspecte diferite, dupe cum secţiunea ar fi toțală 
“sait parţială (incomplectă). În casul al doilea, alterațiunea unghiei 

consistă într'o incarnaţiune longitudinală şi mai ales laterală: 

unghia ia aspectul de ghiare (griftes). Tot el a văzut acâstă, 
diformitate luând un caracter cu totul particular: pielea de la 

rădăcina unghiei se retraetase, lăsând matricea complect des- 

coperită, iar marginea superi6ră a unghiei forma un relief fârte 

marcat și rugos.— (Porson), ; 
Conclusiunea, este că, unghiile iati aspectul de “cârlig, se. îns
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grâșe în formă de măciucă, iar alte dăţi se subțiază, se usucă, 
devine squamâsă, se atrofiază și chiar cade. In jurul său se pot 
desvolta ulceraţiuni, şi să fie punctul de plecare al unui travaliu 
de unghie încarnată. 

Tâte aceste caractere constitue unghia nevrilică. 
„Unghiile pici6relor sunt mai rar atinse de aceste leziuni trofice. 
Mitchell a căutat să facă un element de diagnostic din creş- 

terea unghiei în paraliziile periferice; pe când în cele centrale 
(emiplegii) ele staii staţionare. 

d) Sistemul pilos presintă asemenea modificațiuni: perii se pot 
subția și să cadă: ca în eritem, unde pielea e cu totul lipsită de 
păr, probabil din causa compresiunei bulbilor prin inflamație. 

Ipertrofia şi desvoltarea exagerată se intâlnesc mai ales în leziunile însoţite de nevralgii violente. Aşa, în unele anevrisme, 
din causa, şocului repetat al tumorei asupra nervilor vecini, se 
pote determina o iritaţie, în urma căreia apare o desvoltare e- xagerată a sistemului pilos, ocupând chiar un întreg segment. 

e) Turburări de secreţiune. In secțiunea incomplectă a nervilor 
mai ales, se observă o secrețiune exagerată; la unii numai în 
paroxismele durerâse şi pe traectul nervului bolnav (Hamilton), 
la alţii continuă, în cât partea, atinsă e în tot-d'auna umedă, 
constituind un semn de diagnoză pentru Mitchell. 

De multe ori sudârea este modificată, în calitatea sa, miro- 
sând a oțet, iar alte ori şi mai r&u (bromidrosă). 

î) Țesutul celular în urma leziunilor nervâse devine și el sediul 
unei infiltrațiuni de serositate, constituind ast-fel un edem, une-ori 
difus şi tare, luând nişte proporţii de adeverat elefantiasis; iar 
alte dăţi e circunseris și sub formă de nodositate separată, bo- 
seluri indurate, constituind pseudo-flegmânele, numite astfel pentru 
că nici o dată nu supur6ză. 

Couyha distinge dou& forme: prima o numește sub-inflamato- 
rie şi cea de a 2a adevărat-flegmonâsă. Ca or ce lesiune trofică, 
Şi țesutul celular dar pote fi supus or la un proces iritativ, or 
din contra să urmeze lesiunile pasive, cum zice Charcot, adică 
atrofia. 

In fine se observă un edem limitat dar forte mare, mai ales 
la pumni, numit tumoră dorsală a pumnului, ce se observă în pa- 
ralisiile saturnine şi leziuni nervose. 

9) Articulațiile, Artritele nevritice bine studiate de Weir Mit-
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chell şi Charcot, precum şi pe calea experimentată de Lis- 

cher, se observă destul de des în urma secțiunilor nervbse, în- 
ţepături, compresiuni şi plăgi incomplecte. 

Tne ori o singură articulație e coprinsă; alte dăți mai multe 
(poliarticulară). Ast-fel Packard a observat artropatii multiple a 

membrului inferior, în urma unei compresiuni a sciaticului de o 

tumoră, . . 

Leziunile constaii într'o ramolire, într'o subţiime a cartila- 

gelor, iar țesutul osos sub-jacent cu totul rarefiat. 
Articulația se tumefiază, se inconjoră de un edem inflamator, 

devine durerâsă, cu mişcările limitate, terminându-se prin semi 

saii anchilose complecte. Une ori se observă şi subluxaţii, dato- 
rite la contractura mușchilor. opuşi celor paralisaţi, precum şi la 

relaxările articulare, prin atrofia muşchilor -ce ţin loc de ligamente 

active. 
Vedem dar, că atât mersul cât şi lesiunile, se aproprie mult 

de acelea ale reumatismului. | 
h) Oasele. In majoritatea casurilor, în secţiunile nervâse, 6sele 

se atrofiază și devin mai subţiri şi uşore în aşa grad, în cât devin 

cu totul fragile, rupându-se la cea mai mică ocasie, fapt observat 

mai ales de Ogle şi Charcot. Dar chiar esperiențele făcute pe 

animale de Luigi, Fischer şi Schiff au dat aceleași resultate. 
Lobstein, citat de Nicaise, a observat o atrofie fârte însem- 

nată a femurului la un om, care fiind copil suferise o lovi- 
tură gravă la ccpsă interesând nervul sciatic şi crural. Intr'un 

alt fapt al lui Ogle, în urma rănirei medianului, sa găsit cubi- 

tul şi radiul reuniți la partea inferidră printrun ţesut osos; e- 

xista o atrofie considerabilă a 6selor mâinei, cari de şi îşi con- 

servase forma lor, erai însă forte uşore şi transparente, 

Schifl însă susține că atrofia os6să e consecutivă parali- 

ziei musculare, adică unei lipse de activitate, iar nici decum 
secțiunelor nervâse cari, cel puțin la început, par mai mult a 

produce o ipertrofie a osului ;. 
De aci şi resultate contradictorii în ce priveşte chestiunea, 

consolidărei fracturelor, in urma secţiunilor nervâse. Unii ca Van 

der Kolk, susțin absența calusului, saii producerea sea forte 

dificilă ; pe când Ollier, prin esperiențele pe miei, la cari deter- 

mină fracturi iar apoi secţiuni nervâse, a obținut formare de 

cal în mod forte repede şi chiar abondent.
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- i) Lesiunile musculare nu sunt mai puțin importante. De sigur, că daca în mod experimental leziunile par aceleași cu secţiunea complectă sait incomplectă, totuși observaţia clinică face o deo- sehire între procese. 
Aşa, în forma complectă, procesul de atrofie este mai puțin rapede, pe când iritațiunea nervului produce o atrofie repede (Brow-Săquard), precedată ia însăşi de diminuarea şi chiar per- derea contracitilităței faradice. 
Prima consecință a, traumatismului este paralisia : muschii perd tenicitatea lor obicinuită, in cât prin simpla palpaţie se pote spune care muschi e atins in funcțiune; dar de multe ori pa- ralisia e momentală; pote apare după stupefiare; dar mai târziu denotă distrucţia fibrelor sale. — In timpul periddei iritative, se constată adesea contracțiuni tonice ale muschilor ; aceste con- tracțiuni sunt datorite excitațiunei motrice care vine de la ner- vul atins, și este după cum spune Mitchell, semnul cel mai sigur de perderea definitivă a propietăţilor muschiului. 
Aceste contracțiuni pot să morgă așa de departe, in cât să, învingă tonicitatea muschilor antagoniști rămaşi sănătoşi, şi să producă sub-luxaţiuni în articulațiunile vecine. 
Leziunea, internă ar consista, după Vulpian intro. steatosă in- tersticială. Celulele multiplicate âle perimisiului intern Și țesu- tului conjunctiv intersticial au suferit metamorfosa gres6să ; in timp ce fasciculul revenia, asupra lui sub influenţa atrofiei. — Fibra conserva încă striațiunile. 
Tote aceste leziuni trofice: constitue complicațiuni nervâse ; dar dintre tâte, cea mai de. temut este de sigur nevvita, din care resultă, tote cele alte. 
Și aci iarăși, nevrita devine Şi mai gravă, când in loc de a se mărgini numai la nervul lezat, din contră devine extensivă, as- endentă şi descendentă. 
Se numeşte nevrită extensivă când desordinele motorii or sensitive, trec de zona nervului atins, şi copleşeşte regiuni a căror nervi n'aii fost supuşi traumatismului, 
Ast-fel în urma unei plăgi a nervului median de esemplu, zona de anestesie pote copleși anularul şi chiar auricularul pre- cum și faţa dorsală a policelui, prin urmare regiuni inervate de nervul cubital şi radial. 
Se numește nevrită usceudenti când procesul inflamator are
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mereii tendinţă la progresiune, putând copleşi întregul membru 

pînă la, rădăcina sa medulară. Mai mult, inflamația se pote sta- 

Dili în mă&duvă, să o traverseze, să copleşâscă rădăcinele ner- 

vilor din partea opusă, şi de acolo să se lase în jos formând 

ast-fel nevrita descendentă. 

“Resultatele în prima linie sunt durerile, sub formă de ne- 

vralgii simetrice şi depărtate, iar alte dăți visceralgii, ca gas- 

tralgii, angina de pept etc. 

Paralisiile la distanță, forte bine studiate de Brown Sequard 

şi Charcot, sunt cele mai importante din consecințele nevritelor 

ascendente şi descendente. 

Ast-fel s'a observat în urma secţiunei unei ramuri a nervului 

radial stâng, durere, paresie, anestesie, erupţiuni bulose etc., 

iar după un timp 6re-care aceleaşi desordine aii apărut pe 

membrul drept. 

Secţiunea sciaticului stâng, pote aduce paralisia motorie şi 

sensitivă în membrul rănit; apoi în cel opus şi chiar în câte 

patru membre, precum e casul lui Barlow citat de toţi autorii, 

şi în care la autopsie sa găsit o mielită ditusă. 

Dar aceste nevrite ascendente pot fi punctul de plecare al 

provocărei de ataxie, epilepsie şi tetanos, lucruri ce clinica şi 

observaţiile ne arată în fie-care zi. 

JI. FENOMENE DE IRADIAȚIUNE PRIN 

TURBURĂRI CENTRALE 

Am dis mai sus că alteraţiunile în capătul central consecu- 

tive secţiunilor, sunt limitate, şi nu trec nici o dată peste un 

c.m.. Cu tâte acestea, se pare că există un fapt destul de cu- 

rios de alt-fel, adică, degenerescențu ascendentă a nervilor și 

măduvei, consecutive. secțiunei nervilor perifevici și mat 

ales în urma ampultațiunei membrelor. 

De sigur lui Vulpian "i revine ondrea acestor observațiuni. 

Memoriile sale publicate în 1868 şi 1872, atrase după sine și 

alte lucrări şi mai importante, între cari avem pe ale lui Deje- 

rine, Hayem, Gilbert şi cea mai recentă este a lui Friedlânder 

şi Krause.
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Alteraţiunile macroscopice sar resuma astfel, Mărimea, de volum a nervului, în cât dimensiunele se îndoese şi întreesc. După alţi autori însă sar observa atrofie. Acestă mărime de volum, se observă mai manifest la periferie; spre centru incepe a diminua. 
Pa 

Microscopul ne arată că fibrele cu mielină sunt forte rari, fas- ciculele primitive din cari se compune aii un diametru mult maj mic, şi cu cât sunt mai alterate cu atât sunt mai transparente. Ele sunt înlocuite prin mici insule (ilots) cu un aspect forte Curios, asupra cărora sa atras atenţiunea mai mult, în urma lu- crărilor lui Priedlânder şi Krause. 
Pentru aceşti autori, aceste insule nar fi de cât vechile in- sule  (ilots primitiis), în cari sunt împărțite fibrele fascilulelor nerv6se prin tracte conjunctive, însă aci ar fi degenerate (ilots de dâgeneration). 
Acest mod de a vedea nu este împărtășit însă de Piârre Marie, de la care am împrumutat și considerațiunile de mai sus. După dânsul, insulele primitive în loc de a fi diminuate, sunt mărite de volum, iar cele de degenerescență n'ar fi de cât fibre vechi degenerate. Așa că în loc de a vedea ca Friendlânder şi Krause un proces de atrofie, dânsul vede din contră o regene- rațiune şi o multiplicațiune de celule; și ceea-ce dânşii iai ca insulă, primitivă, mar fi de cât o fibră nervosă degenerată. Afară de aceste alterațiuni, mai găsim și despărţitârele ce se- pară insulele, mărite de volum ȘI cu un aspect mixoid; chiar în vase pare că se vede o îngroșare a pereților lor. Așa dar, ast- fel ar fi leziunile când săsim trunchiul mărit de volum. Unii autori, găsesc din contră parți atrofiate, dar leziunile a- cestea istologice sunt mai puțin cunoscute. 

În resumat, sul o causă ce nu 0 scim încă, am avea o dege- nerescență a căpătâiului central, deci cilindrul ax Şi mielina dis- părute. 

Tâca lui Schwann persistă. Aci sar desvolta numerdse fibre ce ar distinde tca până ce o rupe; şi o dată ruptă, fibrilele de- vin libere şi insulele de degenerescență sunt ast-fel depărtate. Acest proces ce se observă în trunchiul nervos nu se mărgi- neşte aci; după uni, ganglionii spinali ca şi rădăcinile atât an- teriGre cât și posteridre ar fi alterate. Vanlair (1891), consideră alteraţiunile rădăcinilor şi ale măduvei ca, inconstante ; şi când
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există, ar fi datorite mai mult afecțiunei chirurgicale care a ne- 

cesitat intervenţiunea, de cât ablaţiunei membrului, şi deci a sec- 

ţiunei nervâse. În măduvă procesul de atrofie va ocupa după 
Vulpian, fasciculul autero-lateral şi substanța griză. 

Pentru Dickinson, leziunea este mai marcată in cordonul pos- 
terior. 

Friedlânder şi Krause descriii în casurile lor, afară de atrofia 

cordonului posterior şi a cornului posterior, disparițiunea unui 

mare număr de celule din grupa postero-laterală a substanţei 

grize, subțiarea cornului anterior cu reducerea numărului celu- 
lelor şi în fine atrofia colânei lui Clarke. 

Pierre Marie în casul sii (sciaticul la un amputat de 20 ani), a 

găsit o bandă sclerâsă în cordonul posterior din partea cores- 
pondentă, şi o zonă de îngroşare a țesutului conjunctiv cu cordo- 
nul posterior din partea opusă, fapt ce ar pleda pentru o în- 

crucişare. - 
Unii autori merg mai departe, şi găsesc chiar atrofii în cir- 

convoluțiuni, consecutive acestor secțiuni periferice. 

Care este explicarea acestui fapt aşa de contrar cunoscințe- 

lor fisiologice pure şi cari sdruncină marea lege a lui Waller? 
lată după Pierre Marie, genesa acestor lesiuni: „două procese 

concură a le produce: unul este un proces de degenerescenţă 
Valleriană ascendentă, care privesce exclusiv trunchiurile cari ai 

fibrele de origină sai centru trofic la periferie (muşchi, tendon, 
piele etc), şi altul consecutiv unor nevrite ascendente, resultând 

din infecțiune. * 

Acest mod de a vedea a lui Pierre Marie, în centrii trofici 

periferici este fârte seducătre, cu atât mai mult cu cât e în le- 

gătură cu teoria lui llensen asupra desvoltărei nervilor, care 

admite că grupe de celule nervâse sar deslipi din axul central 

spre periferie în acelaș timp cu desvoltarea corpului, şi că nervii 
nar fi de câtnişte fibre intercelulare. Ast-fel fiind, ar avea centri 

trofici la, periferie, şi deci capabili de o degenerescenţă ascen- 
dentă întocmai ca în degenerescența Walleriană, când secționăm 
dincolo de ganglionul trofic. 

Friedlânder şi Krause aii propus pentru a explica aceste fe- 
nomene următorea teorie: Pentru dânşii fibrele cari degenereză 

ast-fel în capătul central, ar fi numai fibre sensitive, deci cu 

funcţiune centripetă. Numai insă unele din fibrele secționate de-
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genereză ast-fel, şi anume acelea ale căror terminațiuni se fac prin aparate speciale (corpusculii tactului ete. etc.); acâsta din causa inerției funcționale, iar cele alte cu terminațiuni libere nu 
degenereză. Acestă. teorie se esplică pe faptul că, în urma am- 
putațiunei membrului inferior, în or.ce segment, numărul fibrelor 
degenerate ar fi acelaşi, din causă că corpusculi tactili există 
mai -ales in tegumentul piciorului. Casul lui Piorre Marie a pro- 
bat însă tocmai contrariii : că ele descresc cu cât ne ridicăm mai 
sus... Prin urmare după dânsul, degenerarea se datorește fibrelor 
motore mai mult ca celor sensitive. 

Terminând cu chestiunea, degenerărei capătului central, tre- 
bue să ne oprim puţin asupra unor fenomene de cea mai înaltă 
importanță, ce întâlnim în clinică, şi cari sunt sub dependința nu 
a degenerărei, ci a iritației sau inflamaţiei plecată de la capătul 
central. 

Aceste fenomene, de şi încă nu sunt definitiv studiate, totuşi 
există câte-va, date sigure, ce se găsesc reunite intrun articol 
făcut de Nicaise in enciclopedie. 

Tiesler, Freinberg, Klemm, Niedieck şi Hayem, au arătat cei 
dintâiu, că o rănire şi mai ales o iritațiune aplicată pe un punct 
al periferiei unui nerv, e capabilă de a determina modificaţiuni, 
cari intrun mare număr de casuri sunt capabile a se propaga 
până la măduvă, 

Lăsăm de o cam dată chestiunea nevritelor ascendente asupra 
cărora vom reveni, pentru a ne ocupa numai de unele turburări 
ale organismului, datorite unei iritațiuni centrale. 
"Acestea privesc in special sensibilitatea şi motilitatea. 
In grupul alteraţiunilor sensibilităței, prima linie o ocupă uc- 

vralgia traumatică. 
Ac6stă nevralgie se pâte observa Şi în urma amputaţiilor, dar 

se produce mai ales în urma ințepăturilor, a plăgilor prin arme 
de foc, sai a fixărei corpilor streini în grosimea unui nerv, 

Nevralgia traumatică numită incă şi nevralgia bontulti, daca 
succede unei amputaţii, este tot ce pote fi mai dramatic din câte 
ne pote presenta un bolnav. Iată un cas clasie pe care il găsim 
intruna din lecţiunile decedatului prof. 'Trelat, asupra nevral- 
giilor bontului, lecţiune ce se află în primul volum. 

Atinge ușor, zice acest autor, cu virful degetului, sait mângâe 
pielea bontului, şi îndată scena isbucneşte în tâtă furârea sea :
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bolnavul iși ridică în sus cu o mişcare bruscă şi automatică: 

membrul inferior, ce este apucat subit de o tremulațiune saca- 
dată, convulsivă, involuntară ; figură bolnavului exprimă în acest 
moment, dureri atroce: dinsa devine palidă, incruntată, iar o 

sudâre in picături acopere fruntea. Cu ambele mâini bolnavul se 

sileşte să'și comprime c6psa, săşi menți» membrul şi să'și stă- 

pânescă aceste tremurături şi svâcnituri durerse. 

" Dar nimic nu reuşeşte, nimic nul ajută. Accesul persistă 1 sati 

2 minute, după care totul intră în ordină, totul se linişteşte, 

până ce un noi contact, o nouă atingere, vine de redeşteptă 

aceiași durere, desfăşură aceiaşi scenă. Acâstă durere ce ocupă 

tâtă suprafața bontului, prelungindu-se în sus şi în diferite 

direcții, este comparată de bolnavi cu o arsură, cu o în- 

țepătură, cu mii de ace roşite la foc şi întrodu-se in carne. 
Insuşi atingerea unui păr provâcă bolnavului aceiaşi sensațiune 
de arsură sub formă de mici înțepături, ca şi cum iarăşi mii de 

ace: ar fi înfipte în corpul săi. 
Eată tabloul trist in care se găsesc aceşti nenorociţi bolnavi 

coprinși de nevralgii traumatice, şi contra cărora de multe ori 

arta neputând lupta, adesea bolnavii preferă ași curma viaţa 

prin sinucidere. 

Caracteristica acestor nevralgii este că: I dinsele nu apar 
imediat după amputaăţie ci după un timp 6re-care: 3—4 şi chiar 
1 luni; şi II, că se declară in mod brusc şi in urma unor acci- 

dente neinsemnate. ” 
Ast-fel la bolnavul lui 'Trelat, prima apariţiune a durerei sa 

produs în urma unei alunecări, însă fără cădere. 

Un alt bolnav al lui Azam, 7 luni după operaţie, fiind cu totul 

vindecat, iarăşi alunecând şi făcând o mișcare bruscă pentru a. 
nu cădea, a simțit imediat o durere atât de teribilă in bont, în 

cât a căzut jos la pământ. 

Ac6sta nevralgie saii iperestesie fârte analogă cu causalgia, 
este numită de W. Mitchell fetanos sensorial, tocmai pentru a, 
arăta gradul său de extensiune, nerămâind limitată numai pe 

traectul nervului lezat, ca în causalgie, ci r&spindindu-se pe un 

larg teritoriit—prin copleşirea ramurilor periferice. 
Acestă iperestesie sati nevralgie, adesea se insoțeşte și de 

turburări motorii, aşa, că în acelaş timp cu nevralgia, observăm
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Şi spasmuri traumatice, formând ceia ce se numeşte Chorea, 
sai epilepsia bontului. 

Mai mult: încă, Weir Mitchell, a ve&zut excitațiunea motrice 
convulsivă întinzându-se la muschii gâtului, trunchiului, ai feței 
şi chiar ai laringelui. 

Sai văzut chiar casuri, unde un adevărat atac de epilepsie sa. 
produs, în urma generalisărei unei asemenea, iritațiuni. | 

De altfel Brown-Sequard, prin esperienţele sale, a putut pro- 
voca. accese de epilepsie pe purcei de India, în urma secţiunei 
nervului sciatic. 

Fapte de acelaş gen sau observat ȘI pe om în urma contu- 
siunilor, rănirilor prin armă de foc, a traumatismelor grave ale 
sciaticului etc. Ast-fel Biliroth, Schaftfer, Magnan, Samuel 
Wilks, citați de Nicaise, au văzut atacuri de epilepsie complectă, 
a cărei aură inițială pleca de la un nerv lezat. Alţi autori aii 
descris casuri analoge în urma rănirilor de degete. Larrey spune 
că un soldat a fost apucat de epilepsie, din causa unei înţepături 
a nervului cutanat intern, în nivelul plicei cotului. 

Până aci avem ca resultat al iritațiunei centrale consecutivă 
vănirei unui nerv, fenomenele următore: nevralgie, spasni 
convulsiv sui epilepsie locală, epilepsie generală, pină și 
însușă tetanos. | 

Dar aceste iritaţiuni, pot merge și mai sus ca măduva. 
In adevăr, observațiunile lui Weir Mitchell aii arătat, că o de- 

sordine nintală. pasageri pote să fie consecința, bruscă a unei 
răniri nervâse. 

Ast-fel, un voluntar primind o lovitură de foc în plexul bra- 
chial, și-a eșit imediat din fire, alergând după omorâtor şi acu- 
sând pe vecini că ai voit să'l asasineze. 

Un oficier rănit la braţ, a avut nervul median tăiat; imediat 
a început să vorbâscă cu incoherență de subiecte cu totul streine 
momentului și locului, etc etc. 

Să vedem acum, care e causa unor asemenea fenomene atât de 
stranii, ce se observă în urma secțiunelor nervâse şi dependinte 
de o iritaţie centrală * 

Respunsul e grei de dat, cu atât mai mult că până acum ches- 
tiunea nu e lămurită. 

Dupe noi, nu există una Şi aceiași causă, ci factori multiplii 
sunt în joc, precum de alt-fel şi fenomenele sunt diverse. ŞI
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tocmai pentru acest scop, am căutat a reproduse mai multe ob- 

servaţiuni, spre a ne fi mai uşor a înţelege mecanismul nevral- 
giilor. 

Mai întâi, credem util a împărţi aceste diferite fenomene în 
mai multe grupuri, lăsând la o parte simplele dureri sai ne- 

vralgii primitive, asupra cărora am insistat în primul volum, la 

capitolul contusiuni și dureri consecutive. 
Vom face dar următorea: divisiune. 
1) In urma unei amputații, nu e nimic de mirat, când dupe 

un timp 6re-care, bontul devine dureros. Sunt casuri clasice de 

existența unui nevrom, desvoltat în extremitatea remasă liberă 

a nervului. Acest nevrom îşi are origină la sigur, în urma com- 
presiunilor exercitate asupra bontului, de un aparat în general 

răi construit (pilon). Alte ori există o cicatrice, care coprinzând în 
țesutul s&i fie însuşi trunchiul nervos sai ramurile sale, devine 

punctul de plecare al acestor nevralgii. 
In aceste casuri, durerea se explică fârte clar, căci există 

o leziune materială, palpabilă, pe care ridicându-o—fie prin re- 

secţia nervului sai extirparea cicatricei—totul intră în ordină, 

şi or-ce fenomen dureros dispare. 

ȘI numai grație posibilităței acestui lucru, sa introdus ca 

dogmă în chirurgie ca, în or-ce amputaţie trebue neapărat să 

rezecăm extremităţile nervilor cât de sus posibil. 

2) Sunt alte casuri, unde numai e vorba de un nevrom su- 

perficial sai apendicular— daca, îl putem numi ast-fel — ci deo 
inflamație a nervului, de o nevrită, fie intersticială sai paren- 

himat6să, dar în or-ce cas limitată pe un anume teritorii. 
Ei bine, şi în aceste circumstanțe, lucrul iarăşi este clar: şi 

“ca probă, sunt resultatele satisfăcătere pe cari le obţinem, prac- 

ticând nevrotomia, sait. nevrectomia, aplicând secțiunea d'asupra. 

punctului bolnav. In adevăr, ridicând 2—3 c.m. din nerv, totul 

e terminat, bolnavul remâind complect vindecat. 
3) Casurile cele mai dificile însă sunt acelea, unde durerile 

nu recunosc nici nevromul, nici comprestunea sait constricțiunea. 

cicatricei, nici în fine nevrita. Şi probă este că tâte intervențiu- 
nile dirijeate în acest scop, remân absolut infructudse. Și pen- 

tru a ne convinge, n'avem de cât a recapitula operaţiile prac- 

ticate asupra bolnavului descris de Trâlat: in 1869, din causa 

nevralgiilor bontului, sa practicat extirparea cicatricei, dar fără
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succes. In 1870 s'a recurs la secţiunea tendânelor flexorilor cOpsei; 
iar dupe aceia, în diferite epoce sa făcut a doua extirpare a 
cicatricei, precum şi resecţia parţială a peroneului. Fie-care din 
aceste diferite operațiuni, era urmată de o ușurare pronunțată, 
“dar care nu era de cât momentană. Bolnavul — ne spune Tre- 
lat, şi asupra acestui lucru noi atragem în deosebi atențiunea— 
precizâză o particularitate fârte importantă şi curi6să în ace- 
laşi timp, că atăt cât plaga era, în. supuraţie, durerile erai 
aprâpe nule; dar că ele reapăreaii din ce. în ce mai intense, cu 
cât cicatrisarea se stabilea, pentru ca în urmă durerile să'şi 
reia tâtă acuitatea anteridră. In fața acestor insuccese rebele, 
chirurgii recurseră la, tratamente şi mai energice, întreprinzând 
resecţia marelui nerv sciatic. Ast-fel în 1874 sa practicat acâstă 
operațiune, scoțânduse 3 centimetri din nerv, la unirea părței 
inferidre cu cea mijlocie a copsei. - 

Dar totul a fost în zadar, căci ca şi primele operaţii, şi acesta 
a fost infructu6să, de 6re-ce dupe câte-va zile nevralgia sa a- 
rătat din noii în t6tă splendârea sea. In desesperare de causă, 
chirurgii ai. recurs la resecţia nervului safen intern Şi a acce- 
sorului săi, făcută pe o lungime de 3 c.m. în dreptul inelului ce- 
lui de al III-lea adductor.. Dar plaga încă nu se închisese, şi 
durerile reveniră tot aşa de. vii şi tenace ca mai 'nainte! 

Nu sunt 6re tâte acestea, atâtea motive de desesperare şi 
legitimă hotărire .a bolnavului de a'şi ridica singur viața? So- 
<otesc că da! căci trebue a fi în adevăr, poltron ! pentru a trăj 
în, niște condițiuni atât de. mizerabile!!2 

Dar ce reese, din acâstă, observaţie atât de clasică, şi care e 
conclusiunea ce putem trage? | | 
„Primul lucru ce constatăm, este faptul că există nevralgii ale 

bontului, în afară de. compresiuni, de nevrâme sait nevrite, de 
cicatrice, etc., probă insuccesul tutulor operațiunilor făcute în 
acâstă direcţie. 

Atunci, care e causa ? Ma | 
„Până acum nu sa dato esplicaţiune satisfăcătâre. Cartaz însă, 

elev al lui Trâlat, care a făcut o teză în acâstă privință, a emis 
0 opiniune împărtășită, şi de. profesor, ce este forte . seducătore 
Și logică; €to: aceste forme de nevralgii rebele, iradiate şi în- 
tinse, ar ţine la o -nevrită a răţelei terminale a nervilor. Acestă, 
inflamație. plecată, din: un punt re-eare, se propagă în tâte sen-
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surile prin mijlocul fibrelor recurente, copleșind ast: fel întregul 
bont. o 

Prin acest mod de a vedea, am putea înțelege, de e ce , acâstă 
durere este aşa de generalisată, şi de ce nevrotomia unui trun- 
chiii nu e suficientă :a stinge acestă durere. 

Noi emitem o altă ipoteză. In adevăr, daca ar fi vorba nu- 
mai de o nevrită limitată în rețeua terminală a nervilor, nu 

înțelegem pentru-ce de exemplu, durerea unui bont al gambei, 

nu înceteză chiar practicând amputația câpsei; căci în acest cas, 
mumai încape îndoială că ridicând bontul, am ridicat cu el îm- 

preună şi tote inflamaţiile periferice a rățelei terminale a-ner- 
vilor; ceia-ce din nenorocire nu se întîmplă. 

Pentru a nu-merge mai departe, ctă ce credem noi: 1) că 

există în: adevăr înflamaţiuni a rățelei terminale ; dar aceste îin- 

Namaţiuni, nu remân limitate la suprafața bontului, ci cu timpul, 

prin diferitele anastomose, inflamufia se ridică în sus, cople= 
șind trunchiul principal al nervului; se ridică la distanțe 

iai mult sai, mai putin depărtate de bont, dupe înălțimea 
ramurei ce este atinsă și prin care înflamația se propagi. 

Socotesc că o disecțiune -anatomică minuţi6să, ar demonstra 
acest mod de a vedea, cu o punctualitate matematică. Dar în tr6&- 

căt, putem precisa 6re-cum lucrul. Să ne inchipuim o amputaţie 
a gambei în locul de elecție. Daca inflamaţia de care vorbim se 

stabileşte în. rețelele nervului tibial sai peronier, dinsa. va da 
o nevralgie difusă a bontului, dar contra căria putem lupta, fă- 

când o resecţie saii chiar desarticulația genuchiului. 

Bâla însă fiind negligiată, acestă inflamație se pâte urca mai 

sus, până la origina seiaticului popliteii extern şi intern, adică 

până la diviziunea marelui sciatic, asupra fosei poplitee (unghiul 
superior). [i bine, şi în acest cas, o amputaţie a câpsei la partea 

sea de mijloc, sau resecţia sciaticului V'asnpra bifureaţiunei, încă 
pot aduce servicii enorme bolnavului, scăpându'l de or-ce durere. 

In casul însă când bâla a fost lăsată la mersul săii, neapărat că 

treptat, sciaticul va fi copleșit din ce în ce mai sus, şi deci cu 

atât operaţia secundară va fi mai depărtată de primul bont. 

Dar daca ne închipuim că din nenorocirea, bolnavului, acestă 

inflamație se stabileşte de la început, de esemplu în ramurile 

articulare ale sciaticului, în acele rămuri r&spândite la faţa ex- 

ternă a genuchiului, putându-se lăsa în jos pînă la locul de -e-
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lecţie al gambei, atunci primejdia e forte mare, de 6re-ce ori- 
gina, acestor ramuri, este tocmai la partea'superidră a câpsei, 
născând printr'un trunchii comun cu nervul scurtei porțiuni a 
bicepsului. In asemenea casuri, lesne înțelegem ineficacitatea or 
cărei intervenţiuni, fie chiar amputaţia, câpsei la partea de mij- 
loc. Singură desarticulația membrului inferior ar fi capabilă a 
scăpa pe bolnav, căci numai prin ea putem. secţiona nervul d'a:. 
supra leziunei plecată de la gambă! 

Și pentru a da un sprijin Şi mai puternic acestor conside: 
rațiuni ce 'mi sunt proprii, voi recurge chiar la observaţiile 
diferiților autori. 

Ast-fel, Mitchell povesteşte istoria unui soldat, care fu coprins 
de nevralgia bontului un an dupe amputaţia gambei. Bontul 
fiind conic s'a amputat. Mai târzii, nevralgia persistând, un alt 
medic a făcut resectia, osului în lungime de un police. Recidivă; 
suferințele erai intolerabile. Sa excisat atunci 2 c.m. din ner: 
vul sciatic și 7 c.m. din nervul popliteii şi peronier. larăşi re- 
cidivă. Atunci sa făcut amputația câpsei la 10 c.m. d'asupra, 
genuchiului. Resultatul nul! In fine Sa făcut excisiunea de 3 
c.m. a nervului sciatic la eşirea din basin! şi cu tâte acestea. 
nevralgia a persistat! , 

Observaţiunea lui Azam este iarăşi forte demonstrativă: ne- 
vralgia bontului în urma amputațiunei gambei, rezecţia sciati: 
cului popliteii extern; mai târzii rezecția, marelui sciatic. După 
1 luni recidivă. 

O femee a primit amputaţia copsei pentru o nevralgie plecată 
din bontul genuchiului. Recidivă; resecţia, sciaticului Şi a ex- 
tremităței femurului; a doua resecţie a sciaticului. Nici o ame- 
liorare. Vindecarea nu sa obținut de cât făcându-se desarticu- 
lația, câpsei! 

Mayor (din Lausanne), a practicat şi el desarticulația câpsei 
din causa unei nevralgii, ce nu cedase nici la resecția sciaticului, 
nici la amputaţia c6psei; bolnava a fost vindecată de nevral- 
gia sea. 

In fine Hancock, pentru o asemenea nevralgie situată în bon: 
tul membrului superior, a fost silit să facă desarticulația u- 
merului. 

| 
Socotese cu totul de prisos a mai face or ce comentarii 'asu: 

pra acestor observaţii, cari confirmă în totul opiniunea ce am emis.
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Conchidem dar, că nevralgiile bonlului, în afară de nevrome 
isolate sai multiple, se datoresc unor nevrite ascendente, ple- 
cate din ramusculele periferice, ridicându-se la distanţe mui 
mult sai mai puțin mari, pe trunchiul principal, după 
punctul de origină al acestor ramuscule. 

Acesta e cea mai rebelă, dar adevărata nevralgie a bon- 
tului. " 

Care este însă causa intimă a acestor nevrite ascendente ? 

Sunt absolut convins, că rolul principal și unicul pot zice, este 
lipsa de anlisepsie rigurosă în momentul ampulațiunei. Am a- 
vea cu alte cuvinte o inflamație sai nevrită septică, întrun 

grad uşor, — fie directă, sai prin limfaticele mici, or venule — 

dar care nu e mai puţin adevărat, din locală ce este la început, 
treptat se ridică din ce în ce, până la maximum posibil. 

Și sunt cu atât mai mult în drept a susține acesta, cu cât 
fenomenele epileptice şi chiar tetanice, nu sunt de cât resultatul 

unei infecțiuni mai pronunțate. Aşa că o infecție ușără, ar pro- 
voca simple nevrile, simple nevralgii; iar una mai puternică, 
fenomene mult mai grave, representate prin epilepsie, tetanos 
etc. Şi proba o putem deduce chiar din observaţiile citate. In ade- 
văr, ce vedem la bolnavul lui Trelat ? Că amputaţia gambei a, 
fost provocată în urma unei sdrobiri complecte a membrului. Ce 
causă dar mai favorabilă de infecţie de cât acesta? Apoi, am 

putaţia se face la locul de elecţie, prin urmare forte aprope de 
focar ; deci probabil, inclusiunea unor germeni în plagă. Şi dacă, 

la acesta mai adăogăm și o antisepsie relativă în timpul ope- 
rației, avem tot ce ne trebue pentru esplicarea desvoltărei a- 

cestor nevrite ramusculare. In 1869, antisepsia luase dinsa un a- 

vânt aşa de mare, în cât să nu aibă nimic de imputat, mai ales 
la Dijon unde sa operat bolnavul? Dar probă e, că tote cele alte 
operaţii ce saii practicat pe acest bolnav, nică una nu su vin- 
decat prin prima intenţie, căci tâte aii supurat. 

Și aşa este de adevărat acest lucru, că de mult nu s'aii mai 

publicat în literatura medicală casuri de nevralgii ale bontului; 
şi acesta de sigur, numai graţie precauţiunilor de antisepsie şi 

reunirea, plăgilor per-primam. 

In ceia ce mă priveşte, absolut n'am observat nici o dată cea 

mai mică urmă, de nevralgie a bontului, în nici unul din cele 33 

Pat. Chirurg. Dr. 1. Kiriac. 28
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casuri de amputaţie ce am practicat, şi al cărui tabloii îl voi 
arăta imediat. | 

Conduita ce urmez în acest gen de operaţie este: 
1) Tot-d'auna în casuri de traumatisme sat sdrobiri, fac am- 

putația cât se pote mai sus, trecând dincolo de zona, iritată a 
focarului traumatic, ast-fel precum deja pe larg am insistat în 
“primul meii volum. 

2) Lambourile le fac cât se pote de lungi şi largi, aşa în cât 
dupe vindecare, osul este cel puţin la 5—6 c.m. de la extre- 
mitatea bontului. 

3) Fac resecția tutulor trunchilor sai ramurilor nervâse ce în- 
tâlnesc. | 

4) Emostasa e împinsă la esces, căci nici o dată pe o ampu- 
tație a câpsei nu pui mai puţin ca 20—25 legături emostatice, 
iar pe braț saii antebraţ de la 10-—20 legături. 

5) In tot cursul operaţiei, în mod continuii curge pe plagă un 
curent de sublimat 1%, întocmai ca o plâe, până aplic tâte su- 
turile. 

Emostasa dar și antisepsia rigurâsă, m'a făcut de multe ori să 
obțin reunirea, per-primam, chiar fără tub de drenagiii și fără 
complicație de nevralgie a bontului. 

lată micul tabloii de unele amputații ce am putut găsi în cae- 
tele mele ce posed, precum și în condicile serviciului.
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TABLOU 
de amputații arătându-se numărul legăturilor emostatice ce în 

general aplic, 

1887 
  
  

1) Stan Radu, 18 ani, 

2) Stan Stânculescu, 35 
ani, alcoolic. 

3) Gheorghe Teis, 53 
ani, slăbit până la e- 
maciare.   

Sdrobire complectă 
a antebraţului prin ac- 
cident de drum de fer. 

Gangrenă senilă a pi- 
ciorului şi gamba stingă. 

Ulcere gangrenâse 
ale gambei drepte.   

Amputaţia brațului n 
ferțul superior (intra, 
deltoidienă). 

14 legături; 28 Au- 
gust. 

Amputaţia eâpsei la, 
partea de mijloc, prin 
două lambouri. 

26 legături emosta- 
tice, plus una pe vena 
temorală. 29 August. 

Amputaţia câpsei la 
partea de mijloc prin 
două lambouri. 

18 legături emosta- 
iice. 21 Septembrie. 

  

4) Neagu Bânică, 20ani. Tuberculosă osoasă . 
intensă a miinei drepte. 

1888 

Amputaţia antebraţu- 
lui an terțul inferior, 
metoda circulară, 

10 legături emosta- 
tice. 24 Septembrie. 

  
  

5) Tudor Andronacki, 
39 ani. 

6) Petre Cristea, 36 ani. 

Distrugerea complec- 
tă a antebraţului stâng 
şi cu smulgerea par- 
țială din părţile moi ale 
braţului. 

Fractură cominutivă 
şi complicată a gambei 
drepte n terțul inferior 

Amputaţia braţului n 
terțul medii cu 2 lam- 

“ bouri. 
12 legături emosta- 

tice, 18 August. 

Amputăţia câpsei in 
terțul inferior, metâda 
circulară, 

33 legături emosta- 
lice, 19 August. 

  

1) Dumitru Farmack, 
18 ani. 

'8) Nicolae Mihai, 46 ani     
Tumoră albă a arti- 

culației tibio tarsiene 
stângă. 

Fractură complectă 
şi complicată a gambei - 
drepte,supra-maleolară   

Amputaţia gambei la 
locul de elecţie metâda 
cu 2 lambouri. 
20 legături emostatice. 
17 August. 

Amputaţia câpsei in 
terțul inferior, metoda 
circulară. | 

18 legături emosta- 
tice. 23 August.
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9) Nicolae Ioniţă, 31 ani 

Plagă prin armă de 
foc, complicată de dis- 
trugerea complectă a 
mâinei şi pumnului, 

1889 

Desarticulaţia cotului, 
metâda eliptică, 

12 legături emosta- 
tice. 30 August. 

  
  

10) Iosif Steiner. 
Sdrobire cpmplectă 

a mâinei, accident de 
maşină de treerat. 

Amputaţia antebraţu- 
lui in terțul superior cu 
2 lambouri. 
18 legături emostatice. 

21 Iulie. 
  

11) Anica Stanciu, 25 
ani. 

Tumoră albă a arti- 
culației tibio tarsiene 
stângă. 

Amputaţia gambei 1n 
locul de elecţie cu 2 
lambouri. 
14 legături emostatice, 

24 Iulie. 
  

12) Nae Gazon, 10 ani. 'Tuberculosa picioru- 
lui drept. 

Amputaţia gambei 1n 
locul de elecţie cu 2 
lambouri. 
22 legături emostatice. 

5 Februarie. 
  

13) Niculae Surdu, 37 
ani.   Vlcer gangrenos al 

piciorului drept. 

1891 

  Amputaţia gambei 1n 
locul de elecţie. 

26 legături emosta- 
tice, 27 Septembrie. 

  
  

14) Carol Cesner 28 ani Septicemie acută. 

Amputuţia cspsei in 
terțul interior metoda 
circulară. 

19 legâturi. 111 Martie. 
  

15) Nicolae Ştefănescu 

Fractură cominutivă 
a gambei stângi com- 
plicată de plagă cu e- 
şirea părților os6se. 

Amputația câpsei la 
tertul inferior. 

25 legâturi emosta- 
tice. 12 Aprilie. 

  

15) Ilie Ionică | Gangrenă umedă a 
piciorului stâng. 

1892 

| 
| | 

Amputaţie supra-ma- 
leolară a gambei. 

10 legături emosta- 
tice. 20 Aprilie. 

  
  

16) Anghel Pavel 

Plagă prin smulgere 
şi instrument conton- 
dent, complicată de 
sdrobirea complectă a 
mâinei şi extremitâţei 
inferidre a antebrațului 
drept. | 

| 

Amputaţia antebrațu- 
lui la unirea terțului in- 
ferior cu cel mijlociu, 
metoda circulară cu 
mânecuţă. 

17 legături emosta- 
tice. 1 lanuarie.
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17) lon Năstase 
Lepră tubercul6să 

a degetelor piciorului 
stâng. 

S'a făcut amputaţia 
lui Chopar. 

: 12 legături. 14 Martie. 
  

18) Nae Antonescu, 48 
ani. 

Bont gangrenos. 

Amputaţia gambei la 
locul de elecţie, lam- 
bou extern. 

10 legături emosta- 
tice. | Aprilie. 

  

19) Nae Antonescu " Gangrena gambei. 

Amputaţia câpsei la 
terțul inferior, metoda 
circulară. 

19 legături emosta- 
tice. 12 Aprilie. 

  

20) lon Nâstase   Ulcere cronice ale de- 
getelor piciorului stâng   Amputaţia gambei la 

locul de electie cu 2 
lambouri. 

19 legături emosta- 
tice. 22 Februarie. 

  

21) Catrina Marin, 30 
ani. 

22) 'Tase Mihaiu 45 ani 

29) Anghel Androm, 46 
ani, 

Osteo-artrită  tuber- 
cul6să a articulației ra: 
dio-carpiene drepte. 

Sdrobirea gambei 
drepte. 

Gangrenă uscată a 
piciorului drepi. 

1893 

Amputaţia  antebra- 
țului la terțul mijlociu, 
metoda circulară. 

16 legâturi emosta- 
tice. 12 Mai. 

Amputaţia câpsei la 
terțul mijlociu, metoda 
circulară. 

22 legături. 8 Febr. 

Amputaţia gambei la 
locul de elecţie, 2 lam- 
bouri. 

13 legături. 

  
  

21) Nita Ioniţă, 36 ani. 

Fractură complectă co- 
munitivă a terțului in- 
ferior algambei drepte, 
complicată de sdrobirea - 
părților moi şi os6se. 

Amputaţia câpsei la 
terțţul mediu met. cir- 
culară. 

  

25) Scărlătescu lon, 29 
ani 

Conselaţie de +radul 
I, II şi Ill a ambelor pi- 
cidre. 

Amputaţia Lisfranc, 
11 legături. 

  

26 Gheorghe Pundeanu 
24 ani - 

Artrită tubercul6să a 
articulației tarso-meta- 
tarsiene. 

Amputaţia gambei la 
locul de elecţie. 

15 legături. 
  

21) Florea Popescu, 31 
ani 

Fractură  complectă 
şi complicată a extre- 
mităţei inferidre a gam- 
bei stângi. 

Amputaţia c6psei in 
terțul inferior. Metoda 
circulară. 

23 legături, 
  

28) Ivan Menif, 25 ani.   Arirită tubercul6să a 
articulației tibio-tarsie- 
nă dreptă.   Amputaţia gambei la 

locul de elecţie. 
15 legături.
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29) Dumitru Septelici, 
3 ani 

30 Sterie Alexandrescu 
15 ani 

Amputaţie  acciden- 
tală a piciorului drept. 

Sarcom al extremi- 
tăței superidre a tibiei 
stângi. 

Amputaţia gambei la 
locul de elecţie. 2 lam- 
bouri, anterior şi pos- 
terior. 

14 legături. 

Amputaţia câpsei la 
terțul mijlociu, metoda 
circulară, 

24 legături. 
  

31) Carolina Neubauer, 
41 ani 

32) Petrache Ivan, 17 
ani 

Plagă contusă a ge- 
nuchiului stâng, articu- 
laţia deschisă. Fractura 
condilului intern. 

Plagă prin armă de 
foc. 

Amputaţia câpsei la 
terțul inferior. Metoda 
circulară. 

19 legături.(Mârtă du- 
pe 3 zile. lulie. 

Amputaţia antebrațu- 
lui stâng in terţul infe- 
rior, metoda circulară. 

18 legături. 
  

39) Poma Popovici, 29 
ani   Artrită Tongosă a ar- 

ticulaţiei radio-carpie- 
ne drepte. 

| 
| 

| 
Amputaţia antebrațu- 

lui un terţul inferior 
metoda circulară, 

16 legături. 

In resumat, din 33 amputaţii mari, nici un cas de nevralgie 
a bontului, ceia ce socotesc e fârte semnificativ. 

III. In afară de aceste cause a nevralgiilor, şi iarăşi în sprijinul 
opiniunei nâstre, sunt observațiuni neîndoi6se, în cari niște ase- 
menea fenomene nevralgice, ai a 
generale. 

părut în urma, unor afecţiuni 

Ast-lel Weir Mitchell, arată mai multe casuri unde durerile 
Sai declarat în urma unei rugeole, reumatism, febră intermi- 
tentă etc. Probabil că şi sifilisul nu pâte fi strein în unele îm- 
prejurări. 

Sunt multe casuri, unde un tratamant apropriat, a arătat legă- 
tura intimă. între aceste nevralgii şi o afectiune generală a or- 
ganismului, prin obţinerea de vindecări, fără a fi fost trebuinţă 

cele mai rari, 
rațiune. 

de a recurge la operaţiuni grave; dar aceste fapte sunt de sigur 
dar cari nu trebuese mai puţin luate în, conside- 

IV. Ultima grupă ce stabilim, este aceia unde fenomenele isbuc- 
nesc imediat după accident. 
nimic invoca, de cât influența tr 
unor stări diatesice vechi ale bolnavului. 

Și cum în adevăr ne-am putea, esplica isbucnirea bruscă a fe- 
nomenelor de iritaţie nervâsă excesiv 

Aci dupe noi, nu putem absolut 
aumatismului asupra redeșteptărei 

ă şi turburări mintale pină
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la accese de nebunie, de cât prin o predisposiţie a individului la 
asemenea stări, graţie isteriei sau alienației mintale ereditare ? 

La acestea nu trebue să uităm influența nefastă ce o jocă, al- 

coolismul în faţa or cărui traumatism, lucru asupra căruia am 

insistat forte pe larg în primul volum, şi care capitol cu insis- 

tență îl recomand a fi citit. 
V. In afară de fenomenele ce am arătat, clinica ne mai oferă 

altele şi mai curi6se în evoluţiunea lor. 
Este vorba de paralisiile reflexe. 
Acestea se împart în dou& categorii: în paralisii reflexe su- 

bite și tardive. 
Ultimele le considerăm ca perlect explicabile prin propagarea 

lentă şi treptată a inflamaţiei, cu alte cuvinte prin cunoscutele 

nevrite ascendente şi descendente progresive. 
De aceia, pentru moment nu ne vom opri asupra lor, reser- 

vându-ne dreptul a reveni la locul competent. 
Nu este insă tot ast-fel cu paralisiile reflexe subite. 

Etă câte-va consideraţiuni şi observaţii relativ la aceâstă che- 

stiune, ce găsim în articolul lui Nicaise din enciclopedie. 
Lăsăm la o parte paralisiile subite saii simptomatice, obser- 

vate în domeniul medicinei interne. Sunt forte curi6se în adevăr 

şi instructive observaţiile lui Stanley, Graves, Romberg etc,, 

cari aii observat paralisii reflexe ale membrelor în urma 
unor afecţiuni renale, intestinale sait uterine. Și cei cari se 

ocupă cu bâlele de copii, nu ai intârziat a constata asemenea fe- 

nomene producându-se la micii pacienţi, în urma vermilor lom- 

bricoidi etc., etc. 
Dar tâte acestea, n'aii importanță în chirurgie, căci după cum 

numele arată, dânsele fiind simptomatice, dispar imediat cu 

depărtarea, causei: „sublata causa tollitur efectus!* 
Să, ne oprim insă puţin asupra paralisiilor subite venite în urma 

unui traumatism, al cărui studiii iniţial se datoreşte lui W. Mitchell. 

lată câte-va observaţii forte demonstrative : 
1) Un bolnav primeşte o rănire a gâtului, care imediat fu ur- 

mată de o paralisie a ambelor membre superidre. 
2) Un bolnav capătă o rănirea sciaticului, urmată de o para- 

lisie a unui braț. 

3) Un bolnav capătă o rănire a nervului crural, şi e urmată 

iarăşi de o paralisie a unui braţ.
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4) Un soldat primeşte un glonte în testiculul drept; imediat urmeză o paralisie a muschiului gambier anterior, și lungul pe- ronier drept. 
5) Un soldat e rănit la cOpsa dreptă; dânsul cade fără CUnoş tință şi rămâne paralisat atât de membrele superidre cât şi de cele inferidre. Mişcarea revine repede în brațul stâng ; dar vin- decarea celor alte trei membre a fost forte tardivă, 
Brown-Sequard, dă şi el observaţiunea următore : 
Am fost consultat, zice acest autor, de un oficier American, care în urma unei răniri prin armă de foc a plexului cervical Şi brachial din partea dreptă, a devenit paralisat de membrele superidre și inferiore întrun ușor grad, coprinzând mai ales brațul drept şi gamba stângă. 
Larrey dă iarăşi observaţiunea următâre : 
In timpul campaniei din Siria, zice acest autor, fârte ușore Tăniri ale umărului, erai urmate aprâpe în mod constant de pa- ralisia complectă sai incomplectă a membrului conrespondent. Care este causa acestor fenomene atât de curi6se ce se ma- nifestă în regiuni așa de depărtate de punctul lezat? 
Nu vom discuta opinia lui Larrey, care credea că fenomenul depinde de starea astenică şi stupefiantă ce exercită asupra or- ganismului clima din Siria, (!2) 
Mai ştiinţifică este opinia lui Weir Mitchell, care atribue feno- menele unei comoțiuni nervâse. lată cum se exprimă acest au- tor : „în loc de o impresiune asupra centrului cardio-motor, observăm numai o contra-lovitură asupra centrilor sensaţio- nali, asupra aparatului ideaţiunei, asupra unui ganglion sensitiv, asupra unui grup de celule motrice. Câţ priveşte pentru ce creerul e afectat întrun cas, cordul în alt cas, iar celulele motorii în al treilea cas, acâsta e imposibil a se şti“, - 
Noi credem, şi emitem două opiniuni în acâstă privință : sai în unele casuri e vorba de o simplă congestie cerebrală, de o comoţie saii desvoltarea unui acces bastard de isterie; sai în alte casuri e vorba de adevărate embolii, cari brusc se stabilesc în zona psicho-motorie a cerebrului, Ast-fel în casuri de simplă comoţie, fenomenele dispar repede ; iar în casuri de embolii per- sistă pînă ce embolus se resârbe.
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DIAGNOSTICUL LEZIUNILOR NERVOASE 

Este elementar lucru că, secțiunele, ruperile, smulgerile etc. 
practicate asupra unui nerv, vor avea un resunet funest atât asu- 

pra organului însuşi (nervul), cât şi asupra muschilor aflați sub 

dependința sea. De aci turburări patologice nervâse şi mus- 
culare. Resultatul final va fi degenerarea nervilor, iar prin ea 

suspendarea funcţiunilor musculare — paralisia. 

Pentru mai buna înțelegere a acestui capitol, e necesar a da 
Gre-cari amănunte, recapitulându-ne puțin cunoștințele în acâstă 
privinţă. 

Pavalisia. este suspensiunea motilităței, este perderea totală 
a motricităței active. 

Prin paresie sai slăbiciune musculară, se înțelege numai 
micşorarea gradului de contractilitate, fără suspensiunea func- 

fiunilor musculare. In adevăr, în paralisie muschiul nu mai e ca- 
pabil să execute cea mai mică mișcare voluntară ; în paresie, 

putem obţine în sfera bolnavă unele mişcări, dar acestea, atât 

sub raportul forţei, al duratei şi al efectului util, sunt mai infe- 

ridre de starea normală (taux normal) (Striimpell). 

Fără a intra în amănunte mari, vom reaminti că între părțile 

cele mai periferice ale corpului şi scârța cerebrală, există o 

strinsă legătură. Deci, or-ce obstacol aşezat pe acest lung con- 

duct, e capabil dea produce suspensiunea funcţiunilor motrice, 

în tot teritoriul aflat de desubtul acestui obstacol. 
Nu putem intra în studiul localisărilor cerebrale; totuşi ca idee 

generală şi cunoştinţe elementare, vom şti că în scorţa cerebrală, 
există teritorii bine definite, atât prin experimentaţie cât şi prin 

observațiile clinice, ce aii primit numele de zona psicho-motorie. 
Acestă zonă e concentrată în spaţiul coprins între circonvoluția 

frontală ascendentă şi parietala ascendentă. 
Dorinţa, voința, saii mai bine zis porunca dată de cerebru, 

plecă din acest punct, şi de acolo se realizeză prin executarea, 

diferitelor mișcări, manifestate la exterior cu anume intensitate, 

conform dorinței exprimată de cerebru. 

Se înțelege dar de la sine, că acestă lungă cale, numită încă cale 

de conducere, calea cortico-musculură sai. a piramidelor, 
trebue să fie în tâtă lungimea sea în perfectă integritate, căci
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numai ast-fel voința se pote traduce în fapt real; la din con- 
tra, ordinul plecat din cerebru, se va 'opri pe drum, calea fiind 
întreruptă, şi deci execuția nu pâte fi îndeplinită, de Gre-ce mus- 
chiul e sustras: de la acestă influență. Acesta este puralisia 
musculură. 

In alte circumstanțe, drumul nu e întrerupt, dar calitatea 
fibrelor conductâre, saii vig6rea organului destinat a manifesta 
voința (muschiul), nu ai composiţia normală, și ast-fel fiind, 
ordinul se execută în mai mic de cât voește cerebrul. Acesta 
este paresia musculară. 

Când dar ne vom afla în fața unei paralisii, datoria nâstră 
este a descoperi unde și în ce loc se găseşte obstacolul care a. 
întrerupt comunicaţia ? 

Dar pentru acesta trebue să reamintim în scurt acest drum, 
precum şi diferitele staţii, daca ne e permisă expresia, prin care 
trece ordinul cerebral. 

Plecând dar ordinul de la scârța cerebrală (zoma psicho-mo- 
torie), dinsul parcurge succesiv : fibrele corânei radiante, de aci 
vine în capsula internă în segmentul săi posterior, apoi în terțul 
de mijloc al pedonculului cerebral, prin făşia piramidală ; de aci 
în protuberanţă şi în fine pe fața anteridră a bulbului. De aci, 
grație decusațiunei piramidelor, incitaţiunea plecată de exem- 
plu de la stinga scârței cerebrale, se dirige in partea dreptă 
a măduvei, prin fasciculul piramidal încrucișat. lar de aci ur- 
mând calea fășiilor: piramidale directe din măduvă, unde şi ele 
se incrucișâză, resultă că escitațiunea se cobâră în cordonul 
anterior al măduvei tot în partea opusă. 

De la cordânele laterale ale măduvei, plecă fibre motrice cari 
strebat în substanța griză anteridră, şi se legă direct cu marele 
celule ganglionare motrice a cârnelor anteridre. De la aceste ce- 
lule plâcă fibrele radiculare anteridre ce trec în nervii peri- 
ferici în stare de rădăcini spinale anteridre. ȘI prin aceşti din 
urmă nervi, impulsiunile motrice plecate din cerebru, ajung la 
adevăratul aparat al mişcărei, la mușchii voluntari, cari execută. 
ordinul dat. 

Acesta e calea prin care se produce mișcările voinţei. 
Trebue încă să ştim, că in zona psicho-motorie, există, teri- 

torii limitate pentru mişcarea fie-cărui membru (faţă, braţ, câpsă& 
gambă. etc.) Deci având o leziune in aceste puncte ale scârţei,
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vom avea în mod fatal paralisia membrului conrespondent de 
la periferie. Dar din causa, disposițiunei făşiilor piramidale, cari 
de la scârță până la bulb au un mers direct, iar la bulb se 

încrucișâză trecând în partea opusă în meduvă unde drumul de- 
vine direct, resultă că or-ce leziune situată fie în zona psicho- 

motorie, în capsulă, in pedoncul, protuberanță și bulb Wasupra 
decusațiunei piramidelor, va da in mod precis o paralisie în mem- 

bre, în partea opusă lesiunei cerebrale. Şi din contra, or-ce le- 
ziune aflată în bulb, sub decusaţiune, precum şi în măduvă, pa- 
ralisia va, fi de aceiaşi parte cu leziunea. 

Prin urmare, când un bolnav va avea de esemplu faţa, braţul 
şi membrul inferior de aceiaşi parte paralisate (emiplegie), suntem 
siguri că leziunea e centrală, că se află în cerebru, putând ocupa 
or ce punct de la scârță pinâ la bulb. 

In măduva spinărei, tote fibrele cari descind de la scârță (fâ- 
şiile piramidale directe) ale fie-cărei jumătăţi a corpului, merg 
aprope lipite unele de altele. Şi de dre-ce o mulțime de bsle 
ale măduvei, at tendința a copleși simultaneii ambele jumătăţi, 

coprinzând puţin câte puţin tâtă grosimea cordonului spinal, ur- 
meză că părțile omol6ge şi dintro parte şi alta a măduvei, nu 

vor intârzia să fie paralizate in acelaş timp, formând ceia ce 

se numeşte puraplegia. Fenomenul acesta il observăm în tâte 
leziunile situate de la bulb până la terminaţiunea măduvei. 

Ast-fel că, lesne e de ințeles cum un obstacol aşezat in regiunea. 
cervicală, e capabil a da o paralisie a tutulor membrelor sups- 
ri6re saii interidre de o dată, saii numai a extremităților supe- 
ridre (paralisie cervicală, brachială sai superidră), bine înțeles 
după intinderea leziunei. 

Dar in afară de aceste paralisii corticale, saii mai bine zis ce- 
rebrale și medulare, mai putem observa paralisiă circuwmscrite 
numai la zona, de distribuțiune a nervului atins. Şi după cum le- 
ziunea va coprinde un plex întreg, sai numai un singur nerv 
aparținând acestui plex, vom avea: paralisie periferică plezo- 
nervosă, sau paralisie periferică, simplu nervosă. Esemplu: 
o compresiune totală a plexului brachial ne va da o paralisie 
totală a membrului superior (paralisie periferică plexo-nervâsă); 
pe când paralisia va fi parţială şi limitată numai la un anume 
grup muscular, după cum numai nervul median, radial saii cu- 
bital va fi atins (paralisie periferică simplu-nervâsă).
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Până aci am văzut paralisiile musculare de natură nerv6să, 
adică dependinte de alteraţiunea, fie a scârței cerebrale, a mă- 
duvei sai a trunchilor nervoși şi chiar a unor ramuri separate. 
“Este întrebarea însă: pote să existe paralisii fără leziune 
rervâsă. 

Experimentaţia și clinica par a răspunde în mod afirmativ. 
In adevăr, există o exeitabilitate mecanică direclă a mus- 
Chiuluă, manifestându-se prin contracțiuni ce se produc când 
percutăm direct corpul muschiului. 

In acestă circumstanță, zice Striimpell, este imposibil a precisa 
partea ce se cuvine iritaţiunei directe a muschiului, şi partea 
ce aparține excitațiunei mecanice a nervilor musculari. E po- 
sibil, că acâstă contracțiune musculară să fie resultatul unei miş- 
cări reflexe, datorită unei excitaţiuni mecanice a fasciei ce in- 
văleşte muschiul. Cu tâte acestea, trebue notat că și în casurile 
unde reflexele tendinâse sunt cu totul suprimate (ca de esemplu 
în tabes), excitabilitatea mecanică directă încă este observată. 

Cu acâstă ocasie, vom menţiona contracțiunile numite idio- 
musculare şi contracțiunea paradoxală. 

Contracţiunea idiomusculară e fenomenul ce obținem, când cu 
marginea cubitală a mâinei aplicăm o lovitură bruscă pe por: 
țiunea cea mai grâsă a muschiului. Se formâză atunci în punctul 
lovit, o ridicătură musculară circumserită ce se pierde încet și pe 
nesimţite. Acâsta procură un joc de distracţie la copii, lovind 
în special bicepsul umeral, dând acelei ridicături musculare 
numele de broscă / 

Prin contracțiune paradoxală a lui Westphal, se înțelege un 
fenomen ce se observă de preferință la muschiul tibial anterior 
(mai rar la flexorii gambei şi antebraţului), şi care constă în 
aceia că piciorul pus pasiv în flexiune dorsală, se menţine un 
timp fârte lung (mai multe minute) în acestă posiţiune, chiar 
după ce lam lăsat, ceia ce face să apară o ridicătură pronun- 
țată, datorită tendonului tibial anterior. Nu sa putut încă da 
până ază o esplicaţiune acestui fenomen; dar se observă în di- 
ferite bâle ale cerebrului şi măduvei (sclerosa multiplă, para- 
lisie agitantă). 

Ast-fel fiind, este ușor de a deduce d priori, zice Striimpeli, 
că afecțiunile muschilor pot să dea naştere unei paralisii, fie că 
'Şi au perdut elementele contractile, fie că ai r&mas lipsiţi de
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facultatea de a r&spunde printr'o contracţiune la influxul nervos 

ce se adreseză lor. Insă, determinarea rigurâsă a acestor para- 
lisiă miopatice este înconjurată de mari dificultăți, pentru că 
bâlele substanței musculare propriii zise, nu sunt susceptibile de 

a fi net separate de acelea a expasiunilor şi a aparatelor termi- 

nale a nervilor motori. 

In afară de aceste paralisiă de causă anatomică evidentă, 
mai avem paralisii toxice (saturnine, arsenicale, cuprice, plum- 

bice, alcoolice etc.) paralisii consecutive bolelor generale acute 
(difteria, tifosul, variola, disenteria, exantemele acute, sifilisul, 

tuberculosa etc.) paralisii & frigore; paralisii funcționale în 
legătură cu isteria; paralisuile de causă morală ca cele venite 
în urma unei spaime sait frică, şi în fine paralisiile reflexe despre 
cari deja am vorbit. Tâte aceste paralisii însă, aii fie-care o le- 
ziune materială, ast-tel că azi se consideră din aceiaşi familie 

ca cele de causă anatomică evidentă, iar nici decum ca paralisii 
sine materia. 

Tot cu privire la înlesnirea diagnosticului, vom menționa pa- 

ralisiile flasce şi paralisiile rigide. Există în adevăr paralisii, 
în cari cu cea mai mare libertate şi ușurință, putem imprima 

tot felul de mişcări pasive, membrului paralisat, fără a, întâm- 

pina cea mai mică resistență. Organul deci e cu totul mâle, cu 
totul flasc. 

Există însă casuri, unde cu tâtă. paralisia membrului, totuşi 
nu putem executa, mişcări pasive, reținuți fiind de o resistență, 

musculară forte pronunţată, ast-fel că nu putem reuşi de cât 

puind în joc o putere mai mult saii mai puţin considerabilă, şi 

încă scopul nu este îndeplinit de cât în limite forte restrânse. 
Acestă resistență la mişcările pasive, se datoreşte unei scur- 

tări permanente a muschilor, numită contractură. Dinsa ne re- 
presintă o fensiune musculară, fie resultatul unui fenomen di- 
rect de excitațiune motrice, fie a unei excitațiuni de origină, 
reflexă. 

In or ce cas, acâstă paralisie rigidă, se mai numeşte şi pu- 
ralisie spastică. 

Dacă am intrat în aceste consideraţiuni cam lungi, este pen- 
tru a arăta cât de minuţioşi trebue să fim, aflându-ne în fața, 

unui organ paralisat, pentru a putea cunâşte origina și natura 
paralisiei.
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Pentru a recunâşte existența unei paralisii, zice Striimpell, nu 
trebue să ne mulțumim numai pe cele ce ne oferă individul (exa- 
men subjectiv) asupra; impotenţei de a execută unele mișcări, şi a 
îndeplini unele funcțiuni etc., ci să recurgem la un examen ob- 
jectiv, atentiv și complect a motilităţei voluntare. Acest exa- 
men, când e vorba de bâlele nervâse, trebue să, coprindă tâte 
părţile corpului, și să avem o cunoştinţă profundă de tâte Muş- 
cările ce se pot efectua normal în fie-care articulaţie, precum şi 
de toți mușchii și nervii ce concură şi conduc aceste mişcări. 

Și numai prin acest mijloc putem să stabilim, dacă o parali- 
sie ce ni se oferă, este sub dependința unei leziuni cerebrale, 
medulare, radiculare saii tronculare ; şi iarăși prin acest examen 
putem deosebi o paralisie profesională, de o alta de causă ge- 
nerală, sait fiind sub dependinţa, isteriei, sau resultatul direct al 
unei  compresiuni sai secţiuni nervâse. 

Dar or care ar fi origina paralisiei, ceia ce importă mult pe 
chirurg și medic, este starea de alteraţiune în care se găsesce 
mușchiul. Acesta este de o importanță capitală, căci de dânsa 
depinde posibilitatea revenirei mușchiului în starea, sa fisiologică. 
Vom căuta deci prin mijlocul curenților electrici, precum ime- 

'diat vom arăta, dacă mușchiul e numai simplu atrofiat sai de- 
generat. 

În casul l-ii, fiind vorba numai de o slăbiciune organică, încă 
remâne ceva de a spera; pe când în casul al II-lea, totul trebue 
“considerat ca perdut. | 

In privința acesta trebue să reamintim datele fisiologice, cari 
arată că nutrițiunea mușchilor, residă în cârriele grize antericre 
ale măduvei, prin înterposițiunea marilor celule ganglionare. 

De aci resultă, că or ce obstacol așezat d'asupra acestor or- 
“gane, muşchiul de şi paralisat, nu va fi însă degenerat; pe cât 
din: contra, obstacolul sait leziunea având sediul în cârnele an- 
teriGre saii în celulele ganglionare or de dedesuptul lor, mușchiul 
va fi şi paralisat şi degenerat. 

Conclusiunea deci este, că paralisiile de origină corticală saii 
cerebrală, nu se însoțesc de degenerarea mușchilor; pe când cele 
“medulare, sait cele situate pe nervii periferică, aduc degenerarea 
“musculară, fie în mod direct — cârnele anteridre şi celulele fiind 
atinse — saii indirect, când leziunea aflându-se pe un nerv peri- 
ieric, mușchiul este isolat de centrul s&u trofic, adică de celulele
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multipolare şi cornele anteridre. Dar în asemenea casuri, nu nu- 

mai mușchii, dar insuşi nervii intră în degeneraţiune, fenomen câ- 

ruia i s'a dat numele de atro/ie degenerativă. 
Din expunerea celor ce preced, decurge următorele reguli, ce 

s'au stabilit sub formă de lege: 
1) Că în paraliziile cerebrale, mușchii nu sunt nici o dată a- 

tinşi de atrofie degenerativă. 
2) Că acestă atrofie se produce numai în paraliziile spinale, 

cu condițiune ca leziunea să ocupe celulele multipolare anteridre. 
3) Că acestă atrofie, este inevitabilă în tâte- paraliziile peri- 

ferice de lungă durată, în care cas se adaogă o aceiaşi atrofie 

dogenerativă | şi a nervilor. 
Am arătat importanța şi rolul cel jâcă în chestiunea parali- 

ziilor degenerarea muşchilor. Acum e momentul să vedem cum 

putem cunşte acestă degenerare, spre a putea stabili pe de o 

parte prognosticul, iar pe de alta tratamentul. 
Chestiunea contractilităței electrice a mușchilor, a trecut prin 

următârele faze : până mai deunăzi, mai toţi fisiologiştii susțineaii 
că, după secţiunea, nervilor, contractilitatea iaradică persistă a- 

prâpe indefinit în muşchi. 

Duchenne de Boulogne este primul care a arătat, că acestă 
contractilitate faradică, ca şi sensibilitatea electro-musculară, 

eraii abolite, saii putea să revie după un timp în general lung, 
dacă regenerațiunea nervâsă se obținea. | 

Boierlacher în 1859, a publicat primul fapt de paralisie fa- 
cială, unde constatase că muschii paralisaţi cari nu r&spundeaii 
la curentul faradic, r&spundeaii însă forte bine la curentul e- 
lectric. 

Acest fapt a făcut forte mult sgomot, şi a dat naşcere la o 

serie forte considerabilă de cercetări şi publicaţiuni, în persânele 
lui Schultz din Viena, Brenner, Erb etc. etc., cari prin expe- 
viențe făcute pe animale, ai lămurit în mod suficient acâstă 
chestiune. 

Să vedem mai întâi, cum se compârtă muschiul î in starea nor- 

mală față cu electricitatea, spre a putea descoperi gradul de 
degenerare musculară. 

Txamenul electric pentru a fi complect, trebue făcut cu am- 
bele feluri de curenţi adică: şi cu cel faradic numit secundar
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sai de inducțiune, şi cu cel galvanic numit constant. In acest 
scop, unul din poli numit polul indiferent, se aşeză pe sternum 
sai pe celă; pe când cel alt pol numit diferent, se pune pe 
nervul saii mușchiul ce trebue examinat. ! 

Se numeşte excitațiune indirectă a mușchiului, când contrac- 
țiunea, se obține prin intermediul nervului ; iar excitațiune di- 
rectă, este când lucrăm asupra muschiului, aplicând dWadreptul 
electrodul chiar pe corpul muschiului. 
Examenul faradic demonstră, că putem în general să provo- 

căm contracțiuni musculare manifeste, fie lucrând prin mijlocul 
nervilor, fie excitând direct mușchiul în tâte punctele accesibile. 
Se începe mai întâi prin contracţiunea cea mai minimă, la care 
ajungem depărtând pe cât posibil bobinele aparatului una de alta. 
După aceia, întărind curentul treptat, ajungem ca acestă con- 
tracțiune inițială să o transformăm în o adevărată tetanisare a 
muschiului. 

Exploraţiunea galvanică, se face regulând curentul prin mij- 
locul unui comutator. Polul diferent, pote alternativ să îndepli- 
n6scă funcțiunea polului negativ sai positiv. 

Acesta constitue ceia-ce Brenner a numit metâda polarică de 
investigațiune, și care a condus la următârea lege de contrac- 
țiune, ce se aplică fără deosibire atât nervilor motori, cât şi 
muschilor, 

lată, ce se petrece în starea normală. 
Dacă începem cu un curent fârte slab, nu observăm mai întâi 

aprâpe nici o excitațiune. — Dar dacă mărim curentul încetul 
cu încetul, o primă contracţiune de o intensitate slabă se produce 
în muschi, în momentul când închidem polul negativ, care este 
pus pe muschi, având deci funcțiunea de pol diferent. 

La deschiderea polului negativ ca, şi la deschiderea Şi închi- 
derea polului positiv, nu se produce absolut nimic. 

Sa făcut convențiune că, polul negativ numit Hathode să fie 
representat prin fa; iar polul positiv numit Anode, prin An; 
închiderea curentului prin F; deschiderea prin O; Contracţiu- 
nea slabă prin e; contracțiunea forte prin C; iar tetanisarea 
muschiului prin Je. Câte o dată, forța crescândă a contracţiu- 
nilor este representată prin (*, QC”, GC. 

Inlocuind fenomenele produse în casul arătat, prin aceste li- 
tere, obținem formula următre:
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]) Forniula contracţiunilor musculare normale prin curent 
slab. (contracțiune mică numai la închiderea polului negativ) 

Kake — Ka0 — Ank — An0 
II) Dacă întărim curentul mai mult, contracțiunile la închide- 

rea polului negativ (Katode) devin mai intense (C); şi puţin câte 
puțin se produc de asemenea, contracțiuni la închiderea (FE) po- 
lului positiv (Anode) precum şi la deschiderea sa (0). Deci la 
deschiderea polului negativ (Katode) încă nu există vre-o con- 
tracţie. 

Representând şi aceste fenomene prin literile convenţionale, 
obținem formula, următâre : 

II) formula contracțiunilor musculare normale printrun 
curent de intensitate medie. 

KaFC, Ka0 — AnFe, An0Oc. 

III) Când curentul electric e prea forte, atunci la închiderea, 
(F) polului negativ (K) se produce o contracţiune tetanică (Te) 
a mușchiului, iar la deschiderea sa (0) o contracţiune slabă (c). 

Atât la închiderea cât şi la deschiderea polului positiv, se 
obține contracţiuni forți (C). 

Puind acesta în formulă obținem: 
III) Formula contracţiunilor musculare normale cu un 

curent prea tare: 

Kak'Te, KaOc — AnFC, An0C. 

Recapitulând tâte acestea, obținem următârele trei formule 
cari trebuesc ştiute pe din afară! 

1) KaFc, Ka0 — AnF, An0 
2) KaFC, KaO — AnFc, An0e ” 
3) KakTe, KaOc — AnFC, An0c. 

Sub-semnatul, considerând aceste formule ca fârte greii de 
memorat, representând nisce adevărate heroglife şi imposibil 
cel puțin de a fi citite, propui următârea modificare, constând 
în înlocuirea mai naturală a; literilor, având cel puțin avanta- 
giul că unirea lor pote fi citită. Ast-fel, noi representăm polul 
negativ prin N; polul positiv prin P; închiderea curentului prin 
I; deschiderea, prin O; contracțiunile slabe prin c; contracțiunile: 
forţi prin C; tetanisarea prin Te, iar lipsa de or-ce con- 
tracție prin x. 

Pat. Chirurg. Dr. L. Kiriac 29
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Făcând uz de acestă nomenclatură, avem aceleași formule, 
insă lisibile, ast-fel: 

]) Contracţiuni cu curenți slabi 

Nic, NOx — PIx, POx 

1) Contracţiuni cu curenți medii 

NIC, NOx, — Plc, POc 

III) Contracţiuni cu curenţi forți 

NIte, NOc — PIC, POC(?) 
Cunoscând formulele şi modul cum se compârtă muschii în 

starea normală în faţa curenților electrici, e lesne de a desco- 
coperi alterațiunile lor, după cum vor răspunde în mod exagerat 
saii diminuat la curentul cunoscut, precum şi după felul contrac- 
țiunei ce vom obține cu un anumit curent. 

Ast-fel, când de esemplu pentru a obţine o contracție muscu- 
lară, care în starea normală cere un anume număr de elemente, 
iar în casul de față trebue să punem în joc un număr mai mare, 
avem modificaţiune cantitativă a muschiului. Larăşi, când cu 
aceleași elemente, sai întrun număr mai mare or mai mic, ob- 
ținem contracțiuni mai slabe sai mai violente, avem modifica- 
fiune calilativă a muschiului. 

Acelaș lucru vom zice şi despre nervi. 
In aparatele electrice, există diviziuni numite miliampere, 

prin cari dupe Slintzing, sa stabilit anume limite de maximă 
şi minimă, în cari sunt coprinse excitabilitatea normală a dife- 
riților muschi şi nervi. Dincolo. de aceste limite, fie în plus sai 
minus, recunâştem imediat că excitabilitatea galvanică este exa- 
gerată sai diminuată, şi de aci conchidem la, diferitele altera- 
țiuni musculare or nervâse. 

Sa observat de esemplu, că excitabilitatea electrică e mărită 
în multe paralisii periferice recente, precum şi în tetanie. 

Dinsa, din contra e micşorată în paralisia bulbară şi spinală, 
în atrofia musculară progresivă etc. 

Dar să revenim la chestiunea ce ne preocupă: Cum putem 
cunâşte, prin mijlocul curenților faradici şi galvanici, că un muschi 
e atins de degenerescență sai nu? 

lată resultatele produse prin experimentaţie pe animale, şi 
probabil ele vor fi aceleași și pe om. În urma unei secțiuni ner- 
vose complectă, atât curentul faradic cât şi galvanic, dai ace- 
leași resultate adică: reacţiunea, electrică descrește repede, aşa
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că la finele primei săptămâni, dânsa este absolut nulă; excita- 
bilitatea nervului este distrusă pentru ambele feluri de curenți. 
Dacă regeneraţia începe a se face, atunci excitabilitatea reapare 
încetul cu încetul, până ajunge la normală. 

Cu mușchii însă nu se petrece acelaş lucru ; și aci constă tâtă 
importanţa, asupra căreia atiagem seri6sa atenţiune. 

In primele 15 zile, curba de faradizațiune merge descrescând, 
așa că dincolo de 20 zile, mușchiul nu mai e excitabil, cel puţin 
prin piele. După 40 de zile, în casuri favorabile, excitabilitatea 
reapare, şi se ridică treptat până ajunge la reacţiunea normală. 

Curântul galvanic însă are un mers cu totul alt-fel: în primele 
15 zile, descrește ca şi cel faradic. La 20 de zile însă, atunci 
când curentul faradic nu mai dă nici o reacțiune, cel galvanic 
din contră, se exagerează: curba se ridică, întrece chiar nor- 
mala, şi atinge punctul maxim, atunci când cel faradic e la mi- 
nimum şi chiar la zero. 

In adevăr, în acest cas, cu un curent slab, în loc de a obține 
o contracție musculară numai la închiderea polului negativ, ca în 
starea normală, din contra, obținem contracţiuni forţi și la închi- 
derea polului positiv, analoge cu cele obținute la polul negativ, 
cu curenți tari. Astfel că formula normală din prima categorie 
în loc de a fi 

Kake Ka0 — AnF — AnO 
devine KaFe Ka0 — AnFC — An0O 

sai după noi, conform nomenclaturei date 
Nic, NOx — Plx, POx 

devine NIc, NOx — PIC, POx. 
Deci, încă o dată: în mușchiul degenerat, cu un curent slab, 

obținem o contracție mică la închiderea polului negativ, și 
o contracție forte la închiderea polului positiv, ceia ce îl de- 
părtâză forte mult de starea normală (fă comparaţie cu formula h). 

Acesta constitue ceia ce Germanii numesc reacţiunea. de de- 
generaţiune. 

Când lucrurile aii să se termine favorabil, adică pe la a 40-a 
zi, atunci după cum am zis, curentul faradic începe a se ridica, 
pe când cel galvanic a scădea, şi ambele finesc prin a reveni 
la starea normală. 

Ultima conclusie: când după 40 de zile aplicăm curentul sal- 
vanic pe un muşchi paralisat, şi obţinem cu un curent slab, o
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contracție mică la închiderea polului negativ, şi o contracție forte 
Ja închiderea polulului positiv (Nic NOx — PIC — P0x), atunci 
conchidem la o degenerare musculară ; cu condiţiune însă că, a- 
plicând, sati mai bine experimentând în acelaş timp şi cu un 
curent slab faradic, să nu obținem absolut nici o contracție în 
acelaş mușchi. Atunci prognosticul e cu totul fatal; funcțiunea 
mușchiului cu totul perdută. 

Pe lângă acâsta mai avem: 1) că contracţiunile musculare nu 
sunt instantanee, repedi ca fulgerul ca în condiţiunile normali, 
ci par mai încete, vermiculare, și persistând mult timp, chiar după 
ce circuitul electric s'a închis. 2) Că excitabilitatea mecanică a 
muschiului în aceste casuri este adesea mai pronunţată, crescută, 
exagerată . (exaltee) (Strumpell). 

Când însă NIc, NOx — PIC, POx se însoţeşte de o contracție 
faradică, atunci e semn bun: muschiul ne anunţă. un început de 
regenerare. 

ŞI cu atât pronosticul va deveni mai favorabil, Şi deci vom 
putea mai cu siguranță să prezicem o vindecare, cu cât cu- 
rentul faradic va deveni din ce în ce mai forte, iar cel galvanic 
mai slab, apropiindu-se de prima, formulă NIc, NOx — Plx, POx! 
Am crezut util atât din punctul de vedere practic cât şi in- 

structiv, a reproduce din Striimpell Figurile 100, 101, 102, 103, 
104 și 105, datorite cercetărilor lui Erb, prin mijlocul cărora, 
vom putea cu înlesnire să ştim unde trebue aplicat polul nega.- 
tiv, când voim a explora or ce muschi sait nerv accesibil in- 
vestigațiunilor n6stre.



Muschiul frontal 
Ramura sup. a 
facialului. .... 
Muschiul sprân- 
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Muschiul orbicu- 
lar al pledpelor. 

Muschii nasali. ( 
Muschiul zigo- 

matic 
Muschiul orbi- ( 
cular al buzel. ţ 
Ram. med.a fac. 
Musc. maseter. 

M. ridic. al bărb. 
M. patr. al barb. 
M.triang. al barb. 
Nervul ipoglos . 
Ram, inf.a faci. 

  

Muschiul pielos 
(paussier).. ... 

Muschii ioi- (2 
dieni, ..... 

Muschiul omoi- 
didien.,...., 

Nervul toracice i 
anterior (marele 2 
pectoral) .... i ZE 
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Regiunea cir- 
convoluțiile cer. 

Reg.Il! frontal şi 
insula (centrul 
vorbirti). 

Muschiul temp. 

  Ram. sup. a fac. 
Unaintea ureki). 
Trunchiu N. fac. 

N. aurie. poster. 

Ram. med.a fac. 

Ram.inf.a fac. 

Musc. splenius, 

Muschiul sterno- 
mastoidien. 

Nerv. accesorii. 
( Muse. ridic. al 
(ungh. omoplat. 

! Muschiul trapez 

-Nervul scapular 
dorsal 

. 
:Nervul axilar 

Nervul toracic 
lung (Muschiul 
marele dante- 
lei). 

Fig. 100 

Puncte pentru exploratiunea electrică a muschilor şi nervilor feţei şi gâtului.



  

Muşchiul deltoid 
jumătatea poste- 
rioarâ). . 

Mușchiul triceps (lunga por- 
țiune), 

Muşchiul triceps (capul ex- 
tern), 

   

  

   

    

   

  

   
   

  

Nervul radial ...,..,... - 

M. brachial intern... . 

M. lungul supinator.,... 

M. lungul radial extern... 

N. scurtul radial extern. . 

M. extensorul comun al | M. curbital posterior. degetelor ......,. M. scurtul supinator. 

A. extensorul indecelui. . M. extensorul micului deget. M. lungul abductor al po- 
licelui. 

M. scurtul extensor al po- 
licelui. cc... 

M. extensorul indecelui, 

| M, lungul extensor alpo- 
| licelui. 

A 
M. abductor al micului deget Muşchii interosoși dor. | 3 

Sali il. | (x, interosoși dorsali. 

  

Fig. 101. 
Membru superior stâng, faţa posterisră.



Muschiul deltoid 
(jum. auter) 

! Muschiul triceps 
(lunga porțiune). . . 

“ 
Nervul musculo-cu- 
tanat, 

Muschiul biceps bra- 
chial. 

— "0 A / m Muschiul brachial 
Nervul cubital -! : : intern. 

îi f - ) 

Si ii 4 
fi 

) 

    

M. triceps (capătul 
intern)... ” 

     
  

; Wervul median. 

—————— Muschiul lungul supinator. 

M. cubital anterior Muschiul rotundul pronator. 

M. flex. prof. al de- 
getelor. ... . M. fexorul radial al carpului 

M. flex. superf. al. 
degetelor (Îl și [Il 
deget). ......... 

M. flexorul superi. al deget. 

M. flex. superf. (ind. 
şi micul degeţ)....   M. lung. flex. al policelui 

Nervul median. 

Nervul cubital, .. 

M. scurtul abductor al polic. 

M. scurtul palmar, 

M. abd. mic. deget. 
M. flex. al mic. deg. ——-— 
M. opos. al mic.deg. —- 

M. oposantul policelui. 

M. scurtul flex. al policelui. 

i 
M. adductor al policelui. 

Muschii lombri- ( 
coși .... cc... ( 

Fig. 102. 
Membru superior stâng, fata anteridră,



    

( Muşchiut, tensorul, fascia lată. 

( 

M. cuturier. 

M. tricepsul femoral (punct co- 
mun).   

Mușchiul drept anter. al copsei.    

  

M. ecrural. 

( Mușchiul vastul extern. 

M. vastul inter 

| Fig. 103, 
C6psa stângă, faţa anteridră. 
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Muschiul marele fesier. 

Nervul scialic. . cc... 

M. Lungul adductor 

Lunga porțiune a Dicepsului . . „M. semi tendinosul 

Scurta porțiune a bicepsului. . * 

Nervul peronier. . a... Nervul tibial 

Muschiul gemen estern. ..... 

M. gemenul intern 

Muschiul solear, ........ ! M. solcarul 

  —" M. lungul flexor comun. 

Lungul flexor al degetelor... 

Nervul tibial. 

Fig. 101. 
„_Yembrul inferior stâng faţa posteridră.
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Nervul peronier. 

Muschiul tibial anterior... . Gemenel extern. 
Lungul peronie.. 

   

  

   

   
     

     

    

Lung. extensor com. al deg. 

) Muschiut 
) solear. 

Scurtul peronier. . . 

Z
o
n
e
i
 

y
a
 

e 

Lungul extensor al marelui 

deget «e cn... == Lungul flesor al marelui de- 
get. 

Scurtul extensor comun al 
Muschii interosoși dor- ! degetelor. 

Sali „cc... 

Abductorul micului deget. 

Fig. 105. 

Gamba stângă, fata anteridră.
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Trecem acum mai departe în studiul nervilor. 

Lesiunile traumatice ale nervilor extremităților sunt acelea 
care ne intereseză mai mult, cei-l-alți nervi nefiind de cât rar 

contusionați, comprimaţi, și încă şi mai rar secționaţi. 
Membru superior. Radialul este cei mai adesea atins, precum 

am mai spus. In paralisiile traumatice grave (contusiune, com- 
presiune printrun cal vicios al umărului, secţiune etc.) noțiu- 
nea, traumatismului, participațiunea lungului supinator, uni-la- 

teralitatea paralisiei, faciliteză evitarea unei erori cu paralisia. 
saturnină, cu care se pote confunda de cele mai multe ori. In 

paralisiile prin compresiune, se citeză casuri în cari compre- 

siunea, făcându-se sub punctul de emergenţă ale rămurei lungului 

supinător, a făcut ca diagnosa să fie dificilă. Şi aci însă, con- 

servarea contractilității electrice a muschilor şi nervului radial 
deasupra punctului comprimat, a exclus intoxicaţiunea (Ber- 
nhardt). Anamneza ne va pune pe cale, în casuri de paralisii 

datorite injecțiunilor cu eter. Polinevritele consecutive ma- 
ladiilor infecțidse se localiseză forte rar aci, şi mai în tot- 
d'a-una sunt precedate în casurile acestea, prin paralisii ale 

membrelor inferidre, și sunt asociate de paralisia flexorilor. — 
Casurile în cari lesiuni deosebite aii atins nervul radial in lv- 

calisările sale mădulare, sunt fârte rari. Atari afecţiuni, ca atrofia, 

musculară progresivă și paralisia infantilă cu nişte asemenea 

localisări, nu formeză de cât curiosităţi ştiinţifice precum: casurile 
lui Irb, Rosenthal, Remak și Adam Kiewicz (Dejerine Klumpke). 

Nervul cubital. Lesiunile isolate ale nervului cubital sunt mult 

mai rare ca, ale radialului; şi în aceste casuri mai în tot-Vauna 

rolul principal "1 jOcă traumatismul. Paralisiile nevritice sunt 

rari, cu mult mai frecuente însă sunt leziunile medulare, ca a- 

trofia musculară progresivă etc. 

Scim cât de des intâlnim atinşi în aceste bâle muschii inter- 

osoși, cari daii aspectul clasic al mânei in grifă saii ghiară. 
In acestă lesiune, și or când vom găsi o paralisie localisată 

la un muschi al vrunui membru, dacă nu va reeşi din anam- 
neză traumatismul susceptibil de a explica acestă lesiune, se 
va putea în tot-d'a-una clasa intre. paralisiile spinale anteridre. 
De altă parte, noțiunea duratei, va permite de a ne da compt 

dacă aceiași paralisie nu ar fi localisarea începutului unei mio- 

patii; şi în acesta privință se vor complecta aceste noțiuni în-
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terogând și examinând bolnavul, din punctul de vedere al a- 
trofiei musculare progresive sai al siringomieliei. 

Nu trebue să uităm, că de multe ori febra tifoidă, dă atrofie 
în regiunea nervului cubital (Blocq şi Onanof). 

Nervul median. In regiunea acestui nerv găsim asemenea, al- 
terațiuni începânde ale atrofiei musculare progresive; însă de 
cele mai multe ori traumatismul e acela ce intervine. 

Plexul brachial. 'Alteraţiunile acestui plex ne dă tipul parali- 
siilor combinate. Traumatismul sub forma, de contusiuni, secțiuni 
ŞI mai ales luxaţiuni, sunt acelea, ce produc une-ori aceste lesiunj. 
Muschii “interesaţi sunt deltoidul, bicepsul, brachialul anterior 
și lungul supinator, muschi ai căror nervi toți emană din a 5-a 
și a G-a rădăcină. Causa paralisantă trebue se -reside întrun 
punct unde filetele nervâse destinate acestor muschi, sunt apro- 
piate unele de altele, Acest punct este numit Erb sus-clavicular, 
şi paralisia constitue tipul brachial saii scapulo-umeral al lui 
Duchenne-Erb. Acest tip constitue o localisațiune musculară co- 
mună la un mare număr de afecțiuni medulare, periferice şi 
miopatice : în lesiunile medulare ca atrofia musculară progresivă, 
paralisia spinală şi une-ori cu seleroza-laterală amiotrofică, ase- 
menea une-ori în siringomielie, scleroza în plăci și scleroze com- 
binate, precum şi în compresiuni, fie ale meduvei, fie a celei de 
a 8-a pereche cervicală şi prima dorsală. 

T6te acestea trebue să le trecem în revistă, înainte de a ne 
fixa asupra paralisiei periferice. Anamneza Şi examenul com- 
plect nu ne va fi nici o dată aşa de prețios ca aci, mai ales 
că de multe ori lesiuni traumatice ale plexului brachial, aii co- 
encidat cu simptome din partea marelui simpatic, constănd în 
contractarea pupilei, strâmptorarea forței palpebrale Şi retrac- 
țiunea globului ocular. Aceste simptome ce indică o paralisie a 
nervului simpatic, ţin probabil la o lesiune a ramurilor comuni- 
cante ale primilor nervi dorsali — (Secligmiiller). 

De tâte aceste cunoscințe fiind armaţi, nu trebue a negligia 
miopatiile atrofice primitive, precum şi posibilitatea unor nevrite 
toxice saii infecți6se.— In fine şi aci saturnismul, de şi forte rar, 
pote să găsescă localisarea sa. 

Membru inferior. Leziunile nervilor membrului inferior nu sunt 
mai puțin numerâse. Paralisii isolate mai frecuente, după cum 
scim, le observăm în sciatic, popliteu extern, datorite unui cal
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vicios al peroneului, precum şi unor contuşiuni. În asemenea ca- 
suri trebue în tot-dauna să, ne gândim la posibilitatea unei in- 

toxicaţiuni cu plumb, sai a unei paralisii de natura tabetică 
trecătâre. Existenţa altor lesiuni şi comemorativele n: vor pune 
în tot-d'auna pe urma lesiunei adevărate. Cei-Lalți nervi nu sunt 

scutiți de alterațiuni de diferite naturi: aşa nervul crural, obtu- 
rator, fesierul, sciaticul, intră cu un bun contigent în cadrul lesi- 

unilor traumatice. O cunoscere exactă a topografiei lor, precum 
și a acțiunei fisiologice, o examinare complectă a bolnavului, ne 

va face în tot-bauna a ne feri de o greșeală, punând pe contul 

unei contusiuni, un proces central ce începe cu un grup bine 

definit. 

PROGNOSTICUL variază, după evoluția plăgei. 

Când nervul se regenereză, sensibilitatea reapare împreună şi 
cu motilitatea, încet dar treptat; prognosticul deci e favorabil, 

făcând totuşi reserve aparte de posibilitatea desvoltărei unei ne- 
vrite tardive. 

Dacă cicatrisarea nu se obține, prognosticul de sigur e mult 

mai grav, de Gre-ce anestesia şi paralisia rămân definitive. Totuşi 
am avut un cas, unde ridicând un sarcom al feţei posteridre a 

gambei stângi, am secționat sciaticul. Bolnavul, de şi nu simţia 

şi nu putea face nici o mişcare voluntară a muschilor, insă după 

2 luni, densul putea, fârte bine să mergă fără baston, revenindui 

și sensibilitatea. Probabil că era vorba de o sensibilitate recu- 

rentă și supleanță musculară din partea câpsei. 

Prognosticul însă devine şi mai grav, când la absenţa de ci- 

catrisare, se adaogă tote acele leziuni trofice al pielei, țesutului 

celular, 6selor şi articulaţiilor, precum şi desvoltarea de nevrite 
ascendente şi descendente, despre care am vorbit. 

larăși prognosticul variază cu predisposiţiile individului şi stă- 
rele sale diatesice, la cari isteria, ataxia, se pot forte uşor des- 

volta, în urma, leziunelor nervâse. 

TRATAMENTUL. Fără, nici o discuție, dânsul va fi chirurgical, 

şi va consta, în punerea în contact prin sutură a capetelor sec- 

ționate, care se face în mod primitiv sai secundar, dupe cum plaga 
e recentă saii veche. 

In casuri de secțiuni incomplecte, să nu fim tentaţi a o com- 
plecta, după cum susținea [Heister, ştiut find după câte am văzut,
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că or-ce secțiune pâte fi punctul de plecare de nevrite, şi ast-fel 
am agrava situaţia. 

In asemenea casuri deci, ne vom mărgini pur și simplu în a 
sutura numai partea secţionată. 

Pentru sutura nervilor, fie primitivă sau secundară, vom observa 
aceleași reguli ca şi în suturile tendânelor, adică: vom căuta cele 
două capete, şi la necesitate le vom aviva, nu.cu fârfecele, ci cu 
un bisturiii forte tăios, spre a nu produce contusiuni or sdrobiri, 

Nelaton e cel dintâi care a întrebuințat pentru suturi, fire de 
argint fixate cu tuburi de Galli; Ranvier a aplicat cat-sut; iar 
azi firele de mătăse şi părul de Florenţa, sunt cele mai des în- 
trebuinţate. 

Sunt două metode de sutură nervâsă: indirectă şi directă. 
Cea indirectă, cunoscută sub numele de sutură para-nervosă, 

nevrilematică, sati sutura lui Baudens și Flueter, constă în a 
trece firul numai prin tca lui Schwann : introducem acul de 
dinainte înapoi în t6că începând dela capătul superior; apoi la, 
capătul inferior trecem cu-acul prin tâcă de dinapoi înainte, 
când eşind afară, punem firul în ac, pe care trăgândul, îl sc6- 
tem în punctul de unde am plecat şi în urmă înodăm. Putem 
ast-fel aplica 2 saii mai. multe puncte, după grosimea nervului. 
(Fig. 106 luată din Duplay şi Reclus.) 

Acâstă metâdă în general nu se întrebuințâză. de toţi, sub cu- 
vântul că o coaptaţie bună a capetelor nu se pote obţine, din 
causa indoirei tecei şi fragilitatea sa. 

Sutura directă inaugurată de Nelaton e cea mai bună. La 
rig6re putem aplica procedeul mixt al lui Tillmanns, adică su- 
tură directă și nevrilematică. Aci procedeele sunt cu totul ana- 
l6ge cu cele arătate la sutura tendonelor, şi pe cari le putem 
forte bine aplica, și deci e de prisos a mai reveni. (Fig. 107). 

Procedeul lui Miculicz, numit metoda dublei suturi de sprijin 
și afrontare, constă în a trece un fir de sprijin la 1!/, c.m. de 
secțiune ; dupe aceia trei suturi de afrontare mai superficiale şi 
mai apropiate. Dacă depărtarea este prea mare, aşezăm două 
fire de sprijin, fie pe linia mediană chiar în grosimea nervului, 
saii una d'asupra alteia. (Fig. 108). 

Când însă depărtarea între cele două capete e prea mare, 
așa că afrontarea nu se pâte obține, atunci recurgem la dife- 
rite mijlâce precum:



    
Fig. 105, Fig. 107. Fig. 106. 

Sutura indirectă ” Sutură directă ner- Sutura nervâsă dupe pro- 
sai nevrilematică,  vâsă, dupe proce-  cedeul lui Miculiez. 
(procedeul Baudens  deul Nelaton. P. Sutură de sprijin. 
şi Hueter. S. 8. Sutură de afron- 

tare 

]) Elongafiunea capătului central saii procedeul lui Max- 
Schiller. Acest autor, întrun cas de secțiunea medianului la pumn, 
depărtarea fiind mai mare ca 5 c.m., a făcut elongaţiunea 
capătului central, în urma căria afrontarea sa obținut cu succes, 

căci după câte-va luni funcţiunele nervâse s'au restabilit. 
II) Transplantaţiunile nervose de la om la om, sati de la 

alte animale, a fost inaugurată prin experienţe de Gliick în 1880, 
rezecând 3—-4 e.m. din sciaticul unui pui de găină, înlocuind a- 

cestă perdere de substanță printrun segment analog de nerv 
sciatic de la epure. Reuşita a fost perfectă, căci grefa sa 
prins; şi ca probă este că excitând capătul superior, se ob- 
ținea contracțiuni forți musculare. Mai mult, secționându-se 
nervul d'asupra cicatriței, curentul electric aplicat pe capătul 
inferior producea aceleaşi efecte. După acest autor, în grosimea 
extremităților nervâse se desvoltă o serie de nuclei, cari lun- 
gindu-se și anastomosându-se, formeză cicatricea. 

Dar acestă reușită, mai ales în ce priveşte motilitatea, e pusă 
a a 
în îndoială de Dr. Assaky. Eată cum acest autor se exprimă în
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teza sea in acâstă privință: „Pentru Gluck, reunirea primitivă 
este probată prin reintârcerea funcţiunilor nervului dupe 80—90 
ore, reintorcere care adevărat nu e de cât parţială. Dacă Gliick, 
căruia cu drept cuvânt i se pote imputa că nu are cunoștință 
de lucrările franceze, ar fi studiat mai de aprope acest feno- 
men atât de curios, căruia Lstiâvant i-a dat numele de motili- 
tate supleată, ce mai mulţi autori ai confirmat în urmă, nu ar 
fi conchis din reunirea unui Gre-care grup de miștări, la rege- 
nerarea imediată a nervului. Puiul de găină despre care se vor- 
beşte şi care dupe 26 zile nu avea o reintârcere integrală a 
funcțiunei şi mergea cu piciorul în liară din causa paresiei 
eziensorilor, în urma unei operaţiuni practicată pe sciatic, a- 
cest animal mergea, şi nici că ne îndouim, graţie fenomenului 
de motilitate supleată. (pag. 67, loco cit.) | 

De aceia autori: ca Jonhson, Wolberg, Assaky, Vogt, ALl- 
bert din Viena, combat posibilitatea. reușitei grefelor, cu atât 
mai mult că aplicate la om, nimeni nu a obținut nici un re- 
sultat positiv. 

Cu tâte acestea un alt autor, Landerer în 1888, a aplicat cu 
cel mai mare succes o transplantaţie nervâsă luată din scia- 
ticul unui pureel de india, complectând o depărtare de 1 cen- 
timetri a, unui nerv radial la o țărancă de 18 ani. După 3 săp- 
tămâni, electrisarea, nervului dasupra plăgei era urmată de o 
mişcare manifestă: de extensie a mâinei, iar după 2'/, luni tâte 
funcțiunile complect restabilite. 

Acâsta însemnâză că totul nu sa zis asupra transplantaţiu- 
nelor nervâse, şi deci putem, când e posibil, a recurge la acâstă 
metodă. 

III) Sutura ia distanță inaugurată iarăşi. de Glick în mod 
experimental, a, fost complectată de Assaky, care a arătat pe 
de o parte o apropiere a capetelor nervose, graţie elasticităţei 
nervului, iar pe de alta posibilitatea reunirei la: distanță prin 
aceste punte formate de fire de cat-gut. Acest autor susține, 
că prin acest mijloc reunirea, se pote obține, şi că fibrele neo- 
formate se grupâză în jurul firelor ; de unde resultă că pe cât 
ansele de cat-gut vor fi mai numerâse, pe atât cicatricea ner- 
vosă va fi mai voluihinâsă şi compusă din fibre nervâse multiple. 

Acestă metodă e cea mai des aplicată pe om, dând bune re- 
sultate.
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Extirpând o cicatrice vici6să, am făcut sutura la distanţă pe ner- 

vul sciatic, a cărui depărtare intre fragmente era de 9 c.m.! Re- 
sultatul definitiv nul pot da nici acum, de 6re-ce bolnavul a 

plecat în Constantinopole. (Vezi primul volum la patologia, ci- 
catricelor). 

De alt-fel este ştiut că regeneraţiunea nervilor în asemenea 

casuri, cere un timp forte indelungat, probă casul lui Gliick şi 

Bembhard, unde tocmai după un an funcțiunele s'aii restabilit, şi 
încă prin întrebuințarea electricităței. 

IV) Sutura lubulară sau tubo-sutura lui Van Lair, făcută cu 

tuburi subțiri de oseină, este iarăşi o sutură la distanță, dar care 

se aplică mai rar pe om. 

V) In fine în casuri imposibile putem încă să recurgem la sutura 
capetelor periferice şi centrale pe un nerv vecin intact, fie cu 

ramurile aceluiaşi nerv saii cu trunchiuri nervâse diferite (su- 

tură prin încrucişare) bazându-ne pe cunoştinţele fisiologice de 

conductibilitate indiferentă a cordonelor nervâse. Fig. 109. 

  

Fig. 109, 

Sutară prin incrucişare. Capetele A B şi C D sunt prea de- 
pârtate pentru a fi suturate. 

Reunim atunci capătul superior C al unuia din nervi cu ca- 
pâtul inferior B al celui alt n2rv. Dupe aceia, capetele câri re- 
mân, A D, se reunesc cu trunchiurile nervâse vecine adică A 
cu O şi D cu B şi asf-fel obţinem sectura prin încrucişare, pre- 
cum arată schema de la dr&pia figurei (Tillmanns). - 

Pat. chirurg. Dr. 1. Chiriae, 30
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REGENERAȚIUNEA NERVOSĂ FUNCȚIONALĂ 

Una din cele mai importante chestiuni, şi care a dat loc la 
discuțiuni ştiinţifice, este esplicarea fenomenelor ce se observă, 
în urma suturei unui nerv secţionat. 

Pentru mai bună înţelegere a subiectului, trebue să stabilim 
următorele două fenomene : reaparițiunea lentă şi progresivă a 
funcțiunelor abolite în urma secțiunei nervâse, şi al doilea, rea- 
parițiunea bruscă a, acestor fenomene, imediat ce sutura s'a a- 
plicat: 

In casul I, lucrurile se petrec în mod cu totul fisiologic. În 
adevăr, €tă un membru lipsit de sensibilitate şi motilitate ; cău- 
tăm cele dous capete nervâse pe cari, fie imediat saii dupe o 
prealabilă avivare daca plaga e veche, le punem în contact prin 
unul sai mai multe puncte de sutură. | 

Pentru moment nu se: aduce absolut nici o schimbare atât în 
sensibilitate cât şi motilitate. Dupe un timp 6re-care însă, şi în 
casul cel mai repede dupe o lună, fenomenele vitale dispărute, 
încep să reapară; mai întâi sensibilitatea, apoi treptat motilita- 
tea, până când dupe 7,:8 luni or un an, iar alte dăți mai târ- 
zii, totul revine în starea normală. 

In fața unor asemenes lucruri, nu mai e vorba absolut de nici 
o discuție, faptele fiind:cu totul în acord cu datele anatomice 
și fisiologice. 

In adevăr, dupe cum deja am arătat, experimentația precum 
şi clinica prob6ză, că nervii sunt capabili de a se reuni, fie când 
sunt puși în contact direct cap la cap, fie chiar la o distanță 
Ore-care prin mijlocul firelor de cat-gut saii mătase. Dar acestă 
reunire se face pe socotela unei cicatrice, formând ast-fel rege- 
nerarea anatomică a nervului. Acsstă cicatrice se lasă a fi 
străbătută de fibrele nervose resultate din prelungirea şi divisiu- 
nile multiple ale cilindrului ax plecat din. capătul. central. Şi 
când aceste fibre multiple ajung să străbată: în capătul periferic 
al nervului, fie prin cicatriță sati prin mijlocul firelor de mătase, 
atunci totul este terminat, formând ceia-ce se numește regene-
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varea funetonală a nervului, când funcțiunile membrului încep 
să apară. Şi de Gre-ce atât regenerarea anatomică cât şi funcţi- 

onală, se obține încet, de aceia şi revenirea funcţiunilor nervâse 

se. face tot în acest mod; deci totul se petrece cât se pote mai 
fisiologic. 

Nu este însă tot ast-fel în alte circumstanțe, când revenirea, 

funcţională a nervului, apare în mod aşa de repede, în cât cons- 
titue o impresiune bizară, paradoxală. 

Lăsăm la o parte aparițiunea, sensibilităţei și motilităţei dupe 

S—10 gile, căci la rigore, fenomenul încă "l-am putea explica 
printr'o regenerare nervâsă repede; dar acolo unde chestiunea 

devine în adevăr inexplicabilă și paradoxă, sunt casurile în cări, 

în urma, unei secțiuni vechi, imediat ce am pus capetele în con- 
tact, atât anestesia, cât şi paralisia dispar ca prin minune! 

Etă câte-va exemple: 

Nelaton în 1864, întrun cas de secţiune a nervului median 

a aplicat sutura, către sâră sensibilitatea ce era dispărută, a 
reapărut. 

In t884 Tillaux, presintă la; academia de ştiinţe un cas care 

a făcut mare sgomot. E vorba de o secţiune veche a nervului 

median ; se. face.sutura, şi a doua zi sensibilitatea a reapărut 

la degete, restabilindu-se complect în câte-va zile. 

Un alt cas al lui Chaput (1888) este şi mai curios: nervul me- 

dian era secţionat de 4 ani; se face sutura secundară; dupe 3 
ore bolnavul capătă sensibilitatea în degete! 

Nicaise publică un alt fapt, in care a doua zi dupe sutura se- 
cundară a medianului, sensibilitatea a reapărut. 

Polaillon comunică şi dinsul istoria unui bolnav, la care iarăși 
sensibilitatea a reapărut dupe 5 ore de la operaţie. 

Cum se pote explica nişte asemenea fenomene aşa de sur- 

prinzătore, şi în afară de or-ce esplicaţiuni de anatomie şi fisio- 
logie ? 

Lugier a dat o teorie până la un punct ingeni6să şi sedu- 

cătore, susținând că: imediat ce punem în contact capetele ner- 

vose, atunci fluidul nervos trece în capătul inferior printro forță 

centrifugă, intocmai ca şi cum am pune în contact reoforii unei 
pile electrice! . 

Dar acestă teorie este prea concretă şi mult mai bizară Şi 

chiar mai paradoxală, de cât însuşi fenomenele produse. De aceia,
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este părăsită absolut de toți autorii, afară numai de Le Fort, 
care încă a avut curagiul să o susție în fața academiei de me- 
dicină, anul acesta. 

Dar chiar daca am presupune posibilitatea existenței acestui 
flux nervos, atunci ar trebui neapărat ca cilindrul ax, care cons- 
titue conductorul, se fie pus exact în contact, atât cel din ca- 
pătul central cât şi cel din capătul periferic. Or indeplinirea a- 
cestui lucru este absolut imposibilă, şi în afară de or-ce incercare. 

Dar afară de acâsta, o asemenea lipire directă fără nici un 
intermediii, ar fi ceva cu totul singular și fără analog în icono- 
mie, ştiut fiind că tâte cele alte ţesuturi nu se lipesc, de cât 
grație unui ţesut cicatricial. 

Quenu prin experienţele sale precum şi prin examenele mi- 
croscopice, a arătat până la evidență că şi nervii sunt supuşi la, 
aceiaşi lege de cicatrisare ca or ce țesut, cu proprietatea insă 
că cilindrele axe pot străbate cicatricea, trecând de la un cap 
la altul, şi efectuându-se ast-fel regenerarea nervâsă. 

Quenu conchide: 1) In cicatricea nervâsă, făşiile primitive 
nu ajung a se pune în contact de cât după ce aii suferit 6re- 
care inflamațiune; 2) Există în mod constant între extremităţile 
divizate a tubilor nervoși o zonă conjunctivă subţire. După 2—3 
zile, acâstă zonă are aspectul unui ţesut mucos; ; după 8—10 zile 
ia caracterele țesutului conjunctiv adult. 

Incă un fapt ce vorbeşte contra teoriei lui Laugier, este iarăşi 
experimentarea şi anatomia patologică, care a arătat că nervii 
secționaţi, degenerâză cu o facilitate extremă, ast-fel că după 4 
ore de la secțiune, degenerarea e deja confirmată. Cum dar sar 
putea transmite influxul nervos prin niște asemenea conductori 
alterați ? 

Mai mult incă, Browm S&quard a arătat printr'o experiență de- 
cisivă, că un nerv secționat și imediat suturat, e incapabil de 
a servi la transmisiunea sensibilităței la măduvă, pentru a pro- 
duce acte reflexe. 

Să tăem, zice acest autor, sciaticul unei broşte şi imediat să'l 
suturăm. Dacă acum stricnizăm brâsca, imediat va fi coprinsă de 
convulsiuni în tot corpul, afară de membrul unde se distribue scia- 
ticul tăiat. Se ştie că in aceste condițiuni, cea mai mică escita- 
țiune cutanată, şi: mai ales a unui nerv, produce convulsiuni. In
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acest cas însă, putem excita sciaticul suturat, fără cu tâte astea 
să provocăm cea mai mică convulsiune, cel mai mic act reflex. 

Teoria lui Laugier, fiind din tâte părţile combătută și nefiind 
bazată pe nici un fapt positiv, autorii ai recurs la alte mijlâce 
pentru explicarea unor asemenea fenomene. 

Teoria lui Letiâvant numită motilitate şi sensibilitate supli- 
mentară, se resumă ast-fel după acest autor: dacă în urma u- 

nei secțiuni, sensibilitatea şi motilitatea sunt conservate în prima 

peri6dă, acesta nu se datorește unei regenerări nervâse, ci unor 

filete nervâse nesecționate, cari graţie anastomoselor saii recu- 

renței, mențin fenomenele indicate. La acestea, dânsul mai a- 
daogă și posibilitatea impresiunilor oferite de papilele nervâse 
vecine, aparținând nervilor nesecționaţi. 

De aci fenomene de supleanță din partea motilităţei şi sensi- 
bilităței, în teritorii ce aii nervii secționaţi. 

Ast-iel sa susținut pe rând de Vulpian, Magnien, Arloing şi 
Tripier teoria sensibilităței recurente, a anastomoselor şi ano- 
maliilor nervâse, a supleanţei sensitive, a intervenţiunei şocului 
traumatice etc. etc. 

Fie-care din aceste teorii pot esplica unele fapte clinice. Ast-fel 

Richet a arătat un cas unde, cu tâtă secțiunea complectă a me- 

dianului, sensibilitatea a remas cu totul intactă pe tot teritoriul 

inervat de nervul tăiat. Ac6stă conservare a sensibilităţei, sus- 

țin autorii, se datoreşte numerâselor fibre recurente ce nervii 
îşi trimit reciproc unii altora. Deci, în urma unei secţiuni, fi- 

brele directe ale nervului de sigur că degenereză, dar fibrele 
recurente remân intacte în capătul periferic ; şi în acestă stare de 

inalterabilitate, fiind în comunicare întrun punct 6re-care cu ca- 

pătul superior, circuitul sensibilităței în realitate nu e distrus, şi 

deci sensibilitatea persistă. 

Tot presenţei acestor fibre în capătul inferior se datoreşte, 

după cum am vădut, regenerațiunea autogenică a segmentului 
inferior, care nefiind coprins de degenerescenţă, nervul de şi i- 

solat prin secțiune, remâne însă în stare normală. 

lar când în urma unei secțiuni nervâse, sensibilitatea apare 

după câte-va ore cu saii fără nici o intervenţiune, atunci se sus- 

ține că în momentul accidentului, membrul a fost stupefiat, co- 

prins de șoc traumatic, sai de istero-traumatism, care în urină, 

dispărând, sensibilitatea a revenit de la sine.
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Tote aceste idei au fost susținute între alți autori, mai ales 
de Laborde, care întrun mod magistral şi ştiinţific, a arătat în 
discuția din Academia de medicină, 15 Martie 1893, că în afară 
de aceste casuri, regenerarea funcţională a nervului nu se pote 
obține, de cât în urma burgeonărei cilindrului ax din capătul cen- 
tral, şi înaintarea acestor fibre in capătul periferic. 

Cu tâte acestea, chestiunea nu e resolvată, căci iată în ade- 
ver niște obiecţiuni fârte seri6se puse de Le Fort prin observa- 
ţia următâre: 

Este vorba de un tânăr ce avea nervul cubital tăiat. In timp 
de un an de zile, insensibilitatea era complectă în tâtă zona i- 
nervată de acest nerv, precum şi o atrofie a mușchilor ca şi 
leziuni trofice ale auricularului. 

Le Fort, face sutura după avivarea capetelor în nivelul cica- 
tricei, 

Imediat după deşteptarea cloroformică, sensibilitatea de şi a- 
tenuată, dar a reapărut, persistând şi în zilele următâre, înso- 
țindu-se în acelaş timp şi de o tendință către vindecare a le- 
ziunilor trofice, 

După 15 zile însă, sensibilitatea se micșoreză până când dis- 
pare cu totul. După un an, bolnavul revine cu aceiaşi stare de 
anestesie și paralisie ca şi la început. 

Le Fort, întreprinde o nouă intervenție, când constată între 
fragmente o bandă de ţesut fibros, care neapărat împedicase ci- 
catrisarea, şi deci impedicase vindecarea, Se face o nouă sutură ; 
imediat după operaţie, constată ca şi la prima, dată, revenirea 
sensibilităței, dar acum fără a mai dispare, așa că cu timpul a- 
trofia â dispărut, iar bolnavul e radical vindecat deja de un an 
de zile. 

Deci, cu drept cuvânt, Le Fort susţine că în acest cas, nu se pote 
invoca, nici sensibilitatea recurentă, nici anastomose, nici şoc 
traumatic. 

De ce în timp de un an, dacă ar fi fost vorba de o sensihi- 
litate recurentă, bolnavul a avut o complectă anestesie? ŞI 
cum imediat după operaţie dânsa s'a desvoltat, pentru ca în urmă 
să dispară? 

Ar fi, conchide Le Fort, copilăresc lucru să admitem, că prin 
Sutura capetelor nervâse, am pus în contact fibrele recurente 
or anastomotice!
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Uitima teorie la care trebue să ne oprim împreună cu toți au- 

torii, este de sigur teoria lui Brown-Sâquard, bazată pe inhi- 
buţiune și dinamogenie, susţinută la Academia de medicină, 16 
Mai 1893. 

Etă în resumat teoria, acestui autor. Se numește inhibițiune 
zice Brovn-S6quard, fenomenul ce se produce când în urma unei 

excitațiuni 6re-care, se anulză causele ce nasc un fenomen ner- 
vos; dinamogenie este din contra, când în urma unei excitațiuni, 

se exagerâză causele ce produc un fenomen nervos. 
Nu e posibil, adaogă dinsul, de a irita saii numai aatinge o 

porţiune sensibilă 6re-care a organismului, fără să producem în- 

hibiţiune saii dinamogenie, iar mai adesea ambele aceste dous 

fenomene. 
Când în urma unei escitaţiuni brusce a mucâsei nasale facem 

să dispară o migrenă, avem inhibițiune ; iar când un individ a- 

flat în sincopă, îl redeşteptăm prin escitațiunea nervului frenic 

sait diafragmului, aplicând pe torace cloroform sai apă fertă, 

avem dinamogenie. 
Aplicând aceste cunoştinţe la revenirea sensibilităţii în urma 

suturelor nervose, fenomenul se esplică astfel: 
In momentul secțiunei nervului, avem inhibițiune. Atunci zona 

anestesică ocupă nu numai regiunea unde se distribue acest nerv, 
dar încă şi un alt teritorii mai depărtat, grație inhibițiunei fi- 

brelor de sensibilitate recurentă şi a anastomoselor aşa de nu- 

merdse ce există. 
Când dar mai târziu aplicăm sutura nervâsă, prin acesta exci- 

tăm nervii r&maşi nedegeneraţi, şi prin ei redeşteptăm sensibilita- 
tea — avem dinamogenie. Ast-fel se pot esplica aceste fenomene 

curi6se de reapariție imediată a sensibilităţei, care remăsese ca să 

zicem ast-fel în stare latentă pină aci, dar care acum se redeşteptă 

cu ocasia incisiei, iar nu prin faptul punerei în contact a celor 

două capete. | 
Ac6stă teorie în lipsă de alta e primită de toți, de şi noi nu ne cam 

împăcăm cu starea, latentă sai letargică a acestei sensibilități, 

care dacă în adevăr există, nu înțelegem de ce nu sar mani- 

festa, așteptând tocmai intervenţiunea chirurgicală dupe cum cu 

drepi obiecteză Le fort. Dar în definitiv, nu noi vom fi aceia cari 

vom combate marea autoritate a lui Brown-S6quard, de şi încă
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o dată, nu avem o satisfacţie deplină. Remâne însă acest lucru 
de constatat, că în tâte casurile de secțiuni nervâse, nu e vorba 
de cât de revenirea sensibilităţii, căci motilitatea imediată nici 
o dată nu sa observat, ast-fel că muschii remân paralisaţi şi 
atrofiați până la definitiva regenerare anatomică și funcţională 
a nervului, când încep a executa mişcări şi aşi recăpăta vo- 
lumul primitiv.



Ş 1. 

LEZIUNI INFLAMATORII SI ORGA- 
NICE ALE NERVILOR 

Din studiul făcut la începutul acestui capitol asupra structurei 

normale -a nervilor, reese că, aceste organe sunt provă&dute de 
un număr destul de considerabil de vase sanguine, de țesut și 
celule conjunctive, precum şi de vase limfatice; cu alte cuvinte 
posedă tote elementele necesari desvoltărei unei inflamaţiuni. 

Dar aceste inflamaţiuni nu ne interesâză atât de cât fiind con- 
secutive traumatismelor. Nevritele ocupă primul rang în acest 
sens. Cu tâte acestea, în urma contusiunilor şi diferitelor plăgei, 
în urma acţiunei frigului, precum și o inflamaţiune de înveci-- 
nare ca în flegm6ne, panariţiuri etc., nervii pot fi numai simplu 
congestionaţi. 

Și aci iarăşi, congestiunea pote să fie de mai multe grade, în- 

cepând de la o simplă iperemie a vaselor sanguine intra şi peri- 

fasciculare, până la cele mai forte congestiuni, producând ruperi 

de vase şi deci extravasaţiuni şi coaguli printre fâşiele nervâse. 
Consecința acestor coaguli este fârte gravă prin faptul că, prin 
compresiunea, ce vor exercita, pot să aducă fenomene de de- 

generescență a tubilor nervoși. Simptomele deci, vor varia 
după aceste diferite stadiuri congestive. În casurile de iperemie; 
totul se mărgineşte la simple furnicături, amorţelă, uşâră durere, 
paresie musculară, anestesie. uşoră etc.; fenomene cari nu vor 
întârzia să dispară odată cu iperemia. Totul va fi invers în 
casul de apoplexii şi ruperi vasculare, când durerile devin atroce, 
iar cele-Palte simptome crescute şi persistente, ne vor anunța, 
nevrita.
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NEVRIT 

Nimic nu împedică, după cum arătarăm, ca un nerv să se în- 
flameze. Şi dacă graţie cercetărilor lui Ranvier asupra con- 
stituțiunei nervilor (vezi acest capitol, istologia normală a 
nervilor) aceste organe pot resista fârte mult la inflamaţiunile 
şi supuraţiunile de învecinare, nu este tot ast-fel în casurile de 
traumatisme . 

In adevăr, nevritele secondare provenite din inflamaţiunile şi 
supurațiunile flegmonâse, a osteitelor, a artritelor etc., ete., 
sunt rari, mai ales cu forma supurativă, din causa presenţei acelei 
teci lamel6se compusă din mai multe straturi, care este un ob- 
stacol contra inflamaţiei şi mai ales a supuraţiei, prin faptul că 
mai în fie-care zonă intra-fasciculară se află vase sanguine inde- 
pendente; şi proba este dată prin esperienţa următâre: 

Dacă, -după ce am denudat intro întindere Gre-care nervul 
sciatic, punem în: plagă un lichid colorat, celulele limfatice se 
încarcă de aceste granulațiuni colorate şi le transportă în diferite 
direcțiuni, dar nici o dată dinsele nu vor străbate teca lamel6să, 
şi deci nu se vor găsi între tubii nervoși. Dacă acum rupem 
acestă tecă, atunci celulele încărcate de granulaţiuni, vor găsi o 
cale deschisă şi vor intra ast-fel în țesutul conjunctiv intra-fas- 
cicular. , 

Acesta ne esplică și faptele clinice în cari nervii, de şi stai 
un timp îndelungat în mijlocul unor focare purulente, totuși tubii 
nervoşi r&mân intro stare complect normală; deci incă o dată, 
nevritele secundare relativ sunt rare, şi nu se desvoltă de cât 
în condițiuni speciale. 

Nu este însă tot ast-fel cu nevritele pur traumatice, fie că a- 
gentul vulnerant vine din lumea esternă, ca în casuri de înțe- 
pături, plăgi contuse, plăgi prin instrument tăetor, aplicațiunea 
unui fir de legătură etc., precum şi când agentui vulnerant vine 
din însuşi organismul nostru, ca, în momentul unei fracturi, a unei 
luxaţii, presenţa unei oschile saii alt corp strein etc., etc. 

In aceste casuri, nevrita se pâte desvolta, graţie distrugerei
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acelei teci lamel6se, şi mai cu semă intervenirei unui agent 
septic. 

In ceia ce privesce nevritele ce însoțesc diferite tumori, acestea 
sunt resultatul unei simple compresiuni. — lar cât pentru nevri- 
tele observate în urma amputaţiilor, dânsele se esplică, fie în 
urma compresiunei aparatului ortopedic, fie în urma tendinței de 
regenerare nervâsă plecată din capătul centralal nervului, unde 
rămurile multiple ale cilindrului ax rămase fără conductor, r&s- 
pândindu-se în diferite direcțiuni pot, mai ales dacă intervine şi 
un agent de compresiune, să se inflameze sati să se desvolte în 
adeverate nevrome. De aci conduita practică, că în or-ce ampu: 
taţie trebue să facem resecțiunea nervului cât se pâte de sus, 
pentru ca fibrele cele noi născute din capătul central, să nu pâtă 
ajunge la extremitatea bontului. (Vezi nevralgia bontului). 
ANATOMIA PATOLOGICĂ. Se deosehesce o nevrită acută şi 

una cronică. 

Cea acută, care la rigâre pâte deveni şi flegmonâsă, este 
caracterisată prin aceia că cordonul nervos e tumefiat, tare, roșu, 
ici colea cu focare emoragice, cu exudat seros sai sero-fi- 
brinos ce depărteză făşiile nervâse, cari tâte la un loc, dacă iai 
o extensiune prea mare, pot să fin&scă prin ramolirea, totală a 
țesutului nervos. 

Nevrita cronică ne presintă cordonul nervos mult mai gros. şi 
tare, aşa că volumul săi devine dublu sai triplu, dându-ne une- 
ori sensaţiunea unui tendon sai cartilagiii. 

Nevrita cronică parenchimatâsă este când inflamaţiunea atacă, 
elementul esenţial, adică cilindrul ax. Aci lesiunile sunt cu totul 
identice cu cele ce am descris la, degenerarea capătului peri 
feric, în secțiunile nervâse. 

Nevrita cronică este intersticială când inflamaţia copleşesce 
despărțitorele conjunctive ce separă fâşiele ner vâse; este o a- 
devă&rată sclerâsă a nervului, numită de Virchow nevrita inter- 
stițială proliferanta ; aci pe lângă fragmentarea mielinei şi a, 
cilindrului ax, proliferarea țesutului conjunctiv este aşa de mare, 
în cât întregul nerv nu formâză de cât un cordon fibros. 

Nervita cronică pote să fie ascendentă, în casul când dânsa 
merge progresând de la periferie la centru, putând ajunge chiar 
până la rădăcinile nervâse eşite din măduvă. Nevrita este des-
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cendentă, când procesul inflamator vine de la centru la perife- 
rie, ca în casuri de tumori și compresiuni cerebrale or medulare: 

Dar tot nevrită descendentă putem avea, când inflamaţiunea 
plecată de la periferie, ajunge la rădăcinile medulare, iar de 
acolo trecând prin m&duvă, pâte copleși rădăcina nervilor din 
partea opusă, pentru ca în urmă trepiat, să ia un mers descen- 
dent, mergând către periferie. 

Patogenia nevritelor cronice pare a fi de origină microbienă, 
aducându-se în sprijinul acestei idei, faptul că atât în nevrita 
ascendentă cât şi descendentă, se pot găsi teritorii din tubii ner- 
voşi intacți, nevrita presentându-ni-se sub formă de noduri, no- 
duliformă ; noduri ce se-observă mai cu s&mă în locurile unde 
există afluențe vasculare. 

Opiniunea acâsta de sigur este cea mai adevărată, mai cu 
semă în nevritele de natură traumatică, unde agentul septic 
jocă cel mai principal rol. 

De alt-fel, accidentele de tetanos atât de frecuente în urma 
plăgilor, când antisepsia încă nu era r&spândită, au început să, 
devie mult mai rari, prin aplicarea pansamentelor lui Lister. 

Descoperirea actuală a microbului acestei teribile bâle, arată 
în adevăr că tetanosul nu se datora de cât unei nevrite speci- 
fice, pe care însă astădi o combatem prin mijlâcele antiseptice. 

Și ce însemnâză 6re desvoltarea tetanosului în mod tardiv, 
când plaga s'a vindecat, nelăsând de cât o simplă cicatrice, dacă 
nu acțiunea lentă şi progresivă a microbului, ce în mod insidios 
determină o nevrită ascendentă, care la un moment dat, putând 
face 6re-cari salturi, provâcă aparițiunea tetanosului în mod 
inexplicabil ? 
SIMPTOMATOLOGIA. In nevrita acută, pe lângă posibilitatea 

unei ridicări brusce de temperatură, avem mai mult semne lo- 
cale, ca roșeţă, durere, tumefacție şi induraţia cordonului nervos. 

Când inflamaţia este însoțită şi de o perinevrită, atunci putem 
observa o bandă roșie mai întinsă, ce se desemnâză pe piele 
urmând trajectul cunoscut al nervului. 

Durerea este forte violentă, manifestându-se la cel mai uşor 
contact, ridicându-se în sus spre rădăcina nervului. | 

Une-ori vine prin accese, manifestându-se prin dureri difuse Și 
la alte organe ca la csâfă, gât, maxilar, simulând prin contrac- 
țiunile spasmodice cu o adevărată invasiune de tetanos. Iarăşi
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v&rsăturile sunt efectul nevritelor locale. 

Când nevrita este cronică, atunci tâte fenomenele de aneste- 
sie, iperestesie, turburări trofice, paresiile şi paralisiile, sunt i- 
dentice cu cele ce deja am descris la degenerescența nervilor, 
în urma secțiunilor nervâse. 
PROGNOSTICUL variază după cum nevrita va, fi locală, exten- 

sivă saii ascendentă. 
In or ce cas, dânsul e tot-d'auna grav, sciut fiind după cum 

am arătat, că o nevrită chiar locală şi cu forma, cea mai benignă, 
pote să ia caracterul ascendent, nimic neputându-l opri din mer- 
sul sâi, pentru a provoca o mielită transversă, și o nevrită des- 
cendentă. 
DIAGNOSTICUL în general nu e greii de stabilit, luând în con- 

siderație antecedentele bolnavului, presența unei vechi cicatrice, 
precum şi evoluțiunea simptomelor, asupra cărora am insistat. 
Vom căuta a stabili cu ce anume formă de nevrită avem a 

face: dacă este locală, extensivă sau ascendentă; vom avea în 
vedere mersul, precum și simetria, lesiunilor, care e proprie ne- 
vritelor ascendente, urmate de cele descendente. 
Vom cerceta diatesa individului, spre a vedea dacă este alcoo- 

lic, saturnic or supus unor afecțiuni febrile, pentru a vedea de 
avem a face cu polinevrite constituționale saii cu simple nevrite 
extensive. Durerile exprimate de bolnav în urma unui trauma- 
tism, nu trebue a ne inşela şi a le lua drept nevralgii; în or ce 
cas trebue să ne facem reservele cuvenite pentru a anunța po- 
sibilitatea desvoltărei unei nevrite, de și traumatismele pot în 
adevăr determina dureri cu caracter nevralgic, conform diferi- 
telor diatese saii mediuri în cari se găsesce rănitul, lucru care 
de alt-fel este destul de pe larg tratat în primul meii volum. 
TRATAMENTUL. In prima linie va fi cel preventiv, intrebuin- 

țând cele mai mari precauţiuni antiseptice în pansarea plăgilor ; 
vom estrage corpii str&ini eschilele osâse; vom rezeca capetele 
nervilor contusionaţi şi dilacerați, aplicând suturi imediate. 

Vom combate diatesele şi stările constituționale ale indivi- 
dului ; şi în fine când bâla sa, declarat, atunci dacă antiflogistele, 
repausul, revulsivele, rămân fără efect, iar nevrita are tendință 
a deveni extensivă, şi ascendentă, de sigur că posițiunea devine 
forte critică pentru chirurg.
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Se recomandă însă întrebuințarea mai multor mijlâce, între cari 
elongațiunea nervului făcută întrun teritoriii sănătos, inaugurată 
de Niisshaum în 1869, și practicată cu deplin succes de mulţi 
chirurgi în diferite casuri, aplicându-se la nervul sciatic, median, 
cubital și chiar plexul brachial. 

Nevrotomia și nevrotripsia, încă se pâte aplica, dar pe o scară 
mai puțin întinsă, din causa accidentelor .ce pot:proveni, fiind 
propriii ori-cărei secţiuni nervâse. In fine putem recurge chiar 
la amputațiunea unui membru în casuri cu totul desesperate. 
Dar tote aceste intervențiuni, adesea r&mân fără efect, de 6re-ce 
nu numai că putem fi expuși a opera pe un teritorii nervos 
bolnav, dar chiar. adresându-ne dincolo de partea afectată, in- 
tervențiunea încă pote fi urmată de fenomene nevritice, dacă 
individul are o predisposițiune pentru acâstă nenorocită afec- 
țiune. 

NEOPLASMELE NERVILOR 

Cele mai comune şi mai importante sunt nevrâmele asupra 
cărora nu ne vom opri. Se deosebesc însă două tipuri în ceia-ce 
privește cele-lalte neoplasme : tumori primitive, şi secondare saii 
prin copleşire. 

Cele primitive ai tipul conjunctiv, desvoltându- -se prin urmare 
în aceste elemente ce se găsesc în țesutul nervos, intra ŞI peri: 
faseicular. Dintre aceste tumori, cele mai frecuente sunt: fibr6- 
mele, sarcomele şi mixâmele. 

Cancerul primitiv al nervilor, de şi sa observat de unii autori, 
se consideră insă ca un. ce cu totul escepțional. 

Cele alte tumori pot să aibă puntul de plecere în tâca lui 
Schwann, saii în țesutul conjunctiv intra-fascicular. 

De aci următorea divisiune stabilită de Lebert: 1) Tumori pe- 
riferice, Il) interfibrilare sai centrale, III) laterale și al IV) 
diagonale. 

Tumora periferică de + origină nevrilematică se devoltă la pe- 
rilerie, pe tâca lui Schwann, care ast-fel . fiind, desele „ss pot 
enuclea lăsând nervul intact. 

Dacă tumora ocupă numai una, din feţele tecei nevrilematice,
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densa este laterală; iar dacă se implantâză pe acesta în mod 
oblic, este diagonală. 
Tumora desvoltându-se în țesutul conjunctiv intra- fascicular, 

devine centrală, când fibrele. nervâse disociindu-se, stai ră&s- 
pândite de-asupra ei, ceia-ce de sigur constitue o dificultate 
f6rte mare la extirpare, fiind imposibil a nu ataca nervul. 

Aceste tumori, adesea se pot complica de. desvoltare de chiste 
saii de transformaţiune dintrun tip în altul, formând Kisto- 
fibrâmele, fibro-sarcâmele saii sarcâme chistice. 

II. Tumori prin invasiune se observă forte des, și sunt în afară 
de or-ce discuție, putându-se desvolta: nu numai pe loc adică 
acolo unde nervul este direct în contact cu un neoplasm, dar 
şi la distanţă. Ast-fel: observaţiunile dilnice ne arată invasiunea 
plexului sacral, a sciaticului şi chiar a cruralului în epitetelid- 
nele uterine ; nervii intercostali şi plexul brachial, în cancerul si- 
nului saii mamele; lingualul şi ipoglosul în cancerul limbei şi 
al gurei, nervul dentar inferior, în cancerul buzei inferidre etc. etc. 

In tâte aceste casuri, nervul în contact cu neoplasmul se co- 
pleşesce treptat de proliferațiunea, epiteliomatâsă, care după ce 
distruge nevrilemul, se infiltreză în spaţiurile _interfasciculare, 
respingând tuhii nervoși cari în cele din urmă degenereză. Dar 
grație presenţei vaselor limfatice în nervi, aceste elemente neo- 
plasice pot progresa mai departe ca şi or-ce agent septic, dind 
ast-fel nascere desvoltărei de neoplasme la distanță, cari une- 
ori se incapsulâză remânând ast-fel staționar, iar alte dăți dis- 
truge or-ce barieră, răspândindu-se în țesuturile vecine şi deve- 
nind cu modul acesta din copleșit, copleşitor. 
SIMPTOMELE variază după sediul şi natura neoplasmului. Ast- 

fel fibrmele excentrice şi în definitiv chiar sarecomele, pot să 
evolueze fără ca prin nimic să atragă atențiunea, de cât prin 
volumul lor. Nu va fi însă tot astfel cu neoplasmele centrale, 
cari de sigur vor fi însoțite de dureri şi cele- Valte fenomene, 
proprii or cărei compresiuni nervâse. 

In general, tumorile prin invasiune sunt mai alarmante atât 
prin compresiunea ce determină, cât şi prin tendința elemente- 
lor neoplasice ce nn întârziază a copleşi tubii nervoşi. In a- 
ceste casuri în adevăr, durerile devin atroce întrecând chiar le- 
siunea primitivă, care adesea este nebăgată î în seamă de bolnav. 
De multe ori cancerele uterului, saii alte neoplasme. ale basinu-
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lui nu sunt descoperite de medic și bolnav, de cât din durerile 
manifestate în partea nervului sciatic sau crural. 

Asupra prognosticului este de prisos a insista. 
In ceia-ce privesce diagnosticul, acesta se va face într'o tu- 

moră primitivă saii secundară, lăsând la o parte caracterele 
nevromului şi tuberculului sub-cutanat dureros. 
TRATAMENTUL. Combaterea durerilor este tot ce pste fi mai 

nechirurgical. 
In casuri de tumori primitive, vom recurge când e posibil la 

simpla enucleaţiune, căutând a lăsa nervul intact. Aceiaşi pre- 
cauțiune vom avea chiar dacă tumora e centrală, căutând cu tot 
dinadinsul a separa fibrele nervâse, a respecta nervul. 

Lucrul însă fiind imposibil, vom fi nevoiți a recurge la, resec- 
ţia nervâsă, căutând în urmă a, asigura reunirea prin diferitele 
mijloce deja arătate la secțiunea nervilor. lar fiind vorba de 
tumori secundare, vom căuta întiiu a ridica tumora primitivă, 
putend în casuri dificile și dacă regiunea ne permite, a recurge 
chiar la amputațiunea nervului. 

CHESTIONAR 

I. Consideraţiuni asupra anatomiei nervilor, 
Compresiunea asupra nervilor; repede şi lentă. Casuri de producere a 

compresiunei repede şi lentă. Simptome: dureri, turburări sensitive, paralisii 
şi leziuni trofice. 

Diagnosticul se bazâză pe cause şi antecedente. 
Pratamentul după causa compresiunei, 
II. Contusia nervilor. Definiţie : Anatomia patologică coprinde trei grade: 

sufusiune sanguină, infiltraţie cu ruperea cordânelor şi sdrobirea mielinei. 
Simptome : anestesii, paralisii ete. Paralisia tronculară a. lui Erb. Diagnos- 

ticul paralisiei şi anestesiei cu istero-traumatism. - 
HI. Legătava nervilor. Legături imediate şi mediate. Consecințe. 
IV. Distensiunea, ruperea şi smulgerea nervilor. Distensiune lentă şi bruscă. 
Aplicaţiuni terapeutice. Anatomia pătologică. sperienţele D-rului Assaky. 
Esperienţele autorului. Conclusiuni. 
V. Plâgile nervilor. Ințepăturile. Consecințe. Deducţiuni. Reunirea secţiu-
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nilor nervâse. Istoric. Fasele de degenerescenţă şi regenerare. Caractere. Fenomenele ce se petrec in Capătul central şi periferic al nervilor secționaţi, Diferite opiniuni. Schema dată de Ranvier. 
Simptome periterice şi centrale. Fenomene perilerice : durerea: turburări sensitive ; anestezia imediată, termo-anestesia, iperestesia. Caractere. Purburări motorii. Paralisii. Diformaţie paralitică şi secundară. Tipurile clasice. Condiţiunile producerei diferitelor ghiare. Diformaţiuni atipiee. Leziuni trofice pasive şi iritative. 
Temperatura; casuri de ipotermie şi ipertermie. Eritemul, Caractere, Causalgie. Glossyskin. Erupţiuni vesicul6se şi bul&se, Sfacel, oscare. Alte- raţiunile epidermului, unghiilor, sistemul pilos, tesutul celular, articulațiile, 6sale. Diferile esperieuţe şi opiniuni: Schiff, Ollier etc. Leziunile musculare. Fenomenele de iritaţie prin turburâri centrale. 
Degenerescenţa ascendentă. Istoric, Opinia lui Friedlânder şi Krause. Opinia lui Pierre Marie. . 
Nevralgia bontului ; tetanos sensorial, chorea sai epilepsia bontului. 
Diferite opiniuni. Opinia autorului, Diagnosticul leziunilor nervâse. Paralisie, paresie.. Diagnosticul paraliziilor de origină cerebrală, bulbară, medulară, plexo-nervâsă şi nervâse simple. 
Bxcitabilitatea musculară. Contractţiune idio-musculară şi paradoxală. Para- lisii miopatice etc., etc. Paralisie flască şi rigidă sau spastică. 
Degenerarea musculară. 
Recuudşterea degencrărei musculare prin curenţii electrici faradici și gal- 

vanici. Istoric. 
Modul cum trebue făcută explorarea. 
Formuleie contracțiunilor în starea normală, Raportul curentului faradic şi galvanic in degenerare. Nomenclatura autorului, 
Proguostizul. În rapori cu degenerarea. 
n atamentul. Sutură indirectă şi directă. Diferite procedee. Elongaţiunea, Grete nervâse. Sutura, la distanță. Sutura tubul6să. Sutura, prin icrucişare. Rogonerarez nerrdsi funstionali. "Peoria lui Laugier. Diferite observaţii. Espe- rienţa lui Browu-S&quard. Teoria lui Leâti&vant, Discuţiuni. Teoria lui Brown- Sâquard prin inhibiţiune şi dinamogenie. 

- Leziuni inflamatorii şi organice ale nervilor. Congestiunea nervilor. Diferite 
grade. Simptome. Nevrita, Predisposiţia nervilor la inflamație şi rolul tecei 
lamel6se. Iisperința lui Ranvier. Nevrita acută, cronică, parenhimatâsă, inter- sticială. Nevrita ascendentă şi descendentă. Rolul micro-organismelor. Simptoma. Proprii or cărei inflamații, 

Prognosticul grav n cele ascendente şi descendente. 
Tratamentul. Revulsive. Elongaţia, nevrotomia. şi nevrotripsia, 
Neoplasmle nervilor. Tumori pesiferice, intesfibrilare, laterale şi diagonale. 

Pal. Chirurg. Dr. L Kiriac. 3l



CAD. X. 

LEZIUNILE ARTERELOR 

CONSIDER AȚIUNI GENERALE 

Arterele sunt formate din 3 straturi sau tunici : 
|) Tunica înlernă numită şi endarterium, se pote descom- 

pune în alte două straturi a) un strat endotelial ce acopere tâtă 
lumina, vasului, compus din celule poligonale dirigeate în sens 
paralel cu vasul, şi conţinând un nuclei turtit, circular sait a- 
lungit; b) de un strat sub-epitelial format din celule turtite, fu- 
silorme, neregulat stelate, anastomosate, cu nuclei, şi aşezate 
întro substanță fibrilară. Acest strat e numit de unii membrana, 
lui Bichat, sai stratul longitudinal fibros al lui Remak. 

Cu cât artera e mai mare, cu atât tunica internă e mai grosă, 
când la stratul fibrilar longitudinal se mai adaogă către partea 
sea externă un altul cu disposițiune transversală. (Membrana 
fenestrată a lui Henle) care e formată mai mult din țesut e- 
lastic. 

Deci tunica internă în realitate e. compusă din 3 straturi: u- 
nul endotelial, altul sub-epitelial, iar altul extern, cu fibre e- 
lastice. 

Il) Punica, medie, în raport cu cele alte, e cea mai grosă, 
Și cea mai principală din păreții arteriali. Dinsa se compune 
din fibre elastice şi fibre musculare netede. ŞI după cum unul din 
aceste elemente predomină, ne dă două tipuri de artere: tipul 
elastic în care intră arterele mari ca aorta, carotidele şi artera
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pulmonară ; și tipul muscular, propriii celor alte arterii, mai ales 
arterelor membrelor. 

Lamele elastice nu ai continuitate între ele, ci oferă perderi 
de substanță, având aspectul fenestrat şi cu o disposiție trans- 
versală. In aceste logi, formate de' lama elaștică, sunt așezate 
fibrele musculare lise, a căror direcțiune în general e transver- 
sală, adică perpendiculare cu axa vasului. Dupe Eberth însă, se 
găsesc şi fibre oblice sai longitudinale, destinate pentru a în- 
tări pe cele transversale. 

Tunica medie e limitată de cea internă printi”o lamă elastică, 
mai grosă ca cele alte, numită de Ranvier lama elastică in- 
ternă a tunicei medie. 

Fibrele elastice din tunica internă se unesc cu faţa internă a 
acestei lame, și deci şi cu tunica medie: De aci resultă că, tu- 
nica medie contractându-se, cea internă o urmeză, și presintă, 
nişte plici longitudinale. 

Tunica medie este separată de cea externă cu care nu aderă, 
printro altă membrană elastică, numită elastica externă a luă 
Ilenle. 

Graţie acestor două elemențe, artera se bucură de cele două 
mari proprietăți: dinsa se lungeşte prin fibrele elastice, şi se 
contractă prin cele musculare. 

In afară de aceste elemente, mai există și țesut conjunctiv, 
descoperit de Kălliker. | 

Acest țesut se observă numai în arterele de un calibru mare, 
fie că aparţine tipului elastic sai muscular. Dinsul se micşoreză 
în arterele de calibru mic, dispărând chiar cu totul în arteriole. 

Este însă de observat, că în tunica medie ȘI chiar în tunica 
internă, țesutul conjunctiv e cu atât mai desvoltat cu cât indi- 
vidul e mai înaintat în etate. 

Ipertrofia, şi ipergenesa țesutului conjunctiv, e punctul de ple- 
care a acelei redutabile afecţiuni, numită arterio-sclerâsă, când 
dinsele îşi perd gradul de elasticitate și contractilitate. 

III) Zunica externă, sai adventice e formată de țesut con- 
junctiv lax, amestecat de fibre elastice cu direcțiune longitudi- 
nală. Dinsa se continuă cu țesutul conjunctiv vecin. 

Dup& Eberth și Remak, în tunica externă se găsesc şi fibre 
musculare longitudinale, mai ales în aortă, femorala, splenica, 
artera dorsală a penisului etc.



484 

  

Dar nu putem merge mai departe cu acest studiu de anato- 
mie. Ca idee generală reproduc din 'Testut fig. 111 unde se văd 
elementele descrise, 

  
Fie. Il. 

Secţiune longitudinală a aortei (crossa) A. 'Tunica internă. — B. Tunica medie, — C. “unica externă saă adventice. 
1) endotelium — 2) tunica internă (stratul intern) — turica internă (stratul -extern) — 4) membrana, limitantă sau elastică internă schematisată — 3) mem- brana elastică fenestrată. — 6) Intrerupțiunea tunicei medie. — 7) fibre mus- culare netede tâiate prin mijloc. — 5) tesut conjunctiv cu celule turtite, — 9) tunica externă, — 10) vasele tunicei externe. 

In fig. 112, luată după natură şi preparată de D-nu Tatuşescu, se 
pot încă vedea disposiţia aceloraşi elemente. 

Tunica internă și medie nu posedă vase. Tunica externă însă 
este străbătută de vase arteriale, capilare şi venâse, formând 
un sistem proprii sanguin (vasa vasorum). 

Dup& Eberth, vase limfatice nu există în artere, 
Cât pentru nervi, aceștia sunt forte abondenţi, găsindu-se 

atât fibre cu mielină cât şi fără mielină. 
Dup6 Ranvier, nervii arterelor formeză trei plexuri: un plew



  

Fig. 112, 
Secţiune -din artera femorală normală. 
A) Vasa vasorum 
B) Tunica adventice (externă). 
C) Tunica elastică (limitanta externă). 
D) Fibre musculare netede tâiate prin mijloc. 
E) Tunica medie. 
E) Tunica elastică (limitanta internă) 
G) Tunica internă. 
H) Endoteliă. (Originala). 

fundamental, aşezat în tunica externă. De aci plâcă fibre aşe- 
zându-se la partea periferică a tunicei musculare medie, for- 
mând al doilea plex intermediar. De la acest plex peri-mus- 
cular, plâcă alte fibre, distribuindu-se la celulele musculare ne- 
tede, asigurându-le puterea retractilă. Acâsta formâză ul treilea 
plex numit terminal sai intermuseulay.
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LEZIUNILE TRAUMATIGE 4 AR- 
| TERELOR - 

Aceste leziuni, şi în special plăgile prin instrument tăetor, ait 
fost încă de mult bine studiate, mai ales de J. L. Petit. 

Noi nu vom insista mult asupra lor, fiind deja, tratate în pri- 
mul volum, cu ocasiunea diferitelor traumatisme. 

Reamintim numai că plăgile arterelor, fie prin instrument în- 
țepător, tăetor, arme de foc, și instrumente contondante, se îm- 
part în penetrante și nepenetrante, după cum tâte tunicele ar- 
terei sunt atinse saii numai una din ele, în general cea externă. 

a) Plăgile prin instrument înțepător, ce se pot produce prin 
corpi ascuțiți, ca florete, spadă (casuri de duel), ace, cue, tro- 
care, briceag ete., se împart la rindul lor în interidre şi este- 
ridre, după cum aceşti agenţi vin de din afară sau de dinăuntru. 
In adevăr, în fracturi, în diferite eschile os6se etc., plăgile arte- 
riale se numesc interne, tocmai din causă că acești agenți nu 
vin de din afară. 

O clasă a parte de plăgi prin înțepătură, sunt acelea ce re- 
sultă din străbaterea ulteridră a agenților vulneranți. 

Ast-fel, 6se subţiri de pui, ace înghiţite şi oprite în eşolag, pot 
cu timpul să perloreze acest organ, şi ast-fel să rănescă diferite. 
vase, și în special aorta, carotidele, sub-claviera ete. 

Noi numim aceste plăgi mediate, pentru-că instrumentul stră- 
bate mai târdiui printrun alt corp pentru a ajunge la arteră; 
pe când pe cele ce se întâmplă în casuri ordinare, le numim 
plăgi arteriale imediate, deschiderea vasului făcându-se chiar în 
momentul accidetului.
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Mai există încă o clasă a parte de plăgi înțepătâre a artere- 
lor: când cu scop terapeutic introducem în vas diferiți agenţi ca, 
ace, fire de platină, resorturi de ceasârnice etc., dar acestea, se 
deosibesc prin aceia că, odată introduse, se lasă pe loc, şi nu se 
practică de cât esclusiv în anevrisme, sai alte tumori vasculare. 

Caracteristica acestor plăgi este, că instrumentul fiind forte 
ascuţit, plaga chiar penetrantă fiind, nu se însoţeşte de emo- 
ragie, din causă că dinsul fiind subțire, se mărginesce mai mult 
în a depărta fibrele conjunctive şi elastice, de cât a le rupe; şi 
imediat după scâterea instrumentului, plaga retractându-se, as- 
tupă deschiderea. Pe lângă acssta, instrumentul în general nu 
strebate în mod cu totul perpendicular pe vas, ci mai mult 
oblic, astfel că paralelismul fiind stricat, emoragia şi mai 
puţin se va arăta. Şi numai graţie acestei lipse de paralelism 
ne esplicăm formarea emostasei provisorie, Şi în urmă defini- 
tivă, cu totă perfraţiunea tunicelor arteriale. 

Ac6stă emostasă se face in modul următor : Sângele eşind prin 
tunica internă şi medie, se respândesce între tunica esternă ŞI 
medie cu care scim că nu are aderenţe; o intinde, şi sângele 
coagulându-se, formeză un trombus în general lateral. 

Forma, acestui trombus este, dacă voim cu a unei ciuperci, 
a căreia parte evasată (lățită) sau cap, privesce în afară, iar 

cea ascuțită saii picior, înăuntru. — Vezi 
fig. 113 luată din Duplay şi Reclus. 

Caracteristica acestei emostase este că 
densa nu astupă calibrul vasului, de 6re ce 
vârful coagulului din interiorul arterei fiind 
continuă lovit de unda sanguină, densui nu 
pote să înainteze, dar cu timpul pâte con- 
tracta aderenţe cu buzele plăgei, care ast-fel 
se inchide în mod definitiv. Acest beneficii 
insă de multe ori se transformă întrun ac- 
cident grav, tocmai din causa acestei unde 
sanguine, ce une-ori nepermiţând organisa- 
rea și prinderea trombusului, înțepăturile 

Fo. 113, arteriale pot fi consecințe de anevrisme. 
Schema emostasei b). Plăgile prin instrument tăios sunt cele 

provisorie în plâgile mai frecuente; atât în urma accidentelor prin instrument unţe- a o 
pâtor a artoriilor. cât şi a unor hotărâri voluntare. Cele ne- 
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penetrante ai un interes forte mare, pentru că mai târziu sunt puntul de plecare al anevrismelor numite falșe; iar cele pene- trante, pentru că sunt urmate de emoragii mari, dând şi ele în anume condițiuni, nascere la un anevrism primitiv difus. 
Plăgile penetrante sunt complecte și incomplecte, după cum ambii păreţi sau circomferenţa arterei este divisată, sai numai o parte dintrânsa. Dânsele pot fi transversale, longitudinale şi oblice. 
Punctul principal al acestor plăgi sunt de sigur emoragiile, cari. 

une-ori repede devin mortale, după calibrul vasului, căci nu aii nici o tendință de a se opri spontanat. Cu tâte acestea, dacă artera nu este de un calibru prea mare, dacă e profund situată, şi traectul 
secțiunei de la piele în protundime nu e direct, ci sinuos, emoragia, 
se pote opri de la sine; se mai adaogă și aceea că sângele revărsat 
printre țesuturi şi comprimat de acestea, se coagulsză şi reuşesce 
a forma un dop, prin care emostasa cel puțin provisorie este 
asigurată. Şi acâsta cu atât mai uşor, cu cât secţiunea arterei 
este complectă, căci atunci tunica medie în virtutea fibrelor e- 
lastice şi musculare retractându-se, târăsce cu sine şi pe cea in- 
ternă, care se sbârcesce în interiorul vasului, a căruia lumină 
ast-tel în mare parte este inchisă. 

In acest cas, dacă reunirea se obține, dinsa e analogă cu cea 
obținută prin aplicarea unui fir de legătură pe arteră, ast-fel 
precum arată fig. 114. 

Sângele ieşit se respândesce între tunica esternă retractată şi 
densa, formând ast-fel un coagul cu o bază forte lungă, numit de 
J. L. Petit coagul estern, care cu cât străbate în interiorul va- 
sului, cu atât se subțiază, mergend până la prima colaterală, unde 
se termină, formând cougulul inte»n ce jOcă rolul unui adev&- 
rat dop. 

Acâsta, constitue emostasa, provisorie. Fig. 1lă luată din Du- 
play şi Reclus arată acest lucru. 

limostasa definitivă se face mai târzii, fie prin prima inten- 
ție a mărginilor tunicei medie şi interne, fie printro reunire se- 
cundară, fie printr'o endarterită vegetantă și organisarea coa- 
gulului în urma str&haterei sale de globule albe, lucru deja stu- 
diat în primul volum, pag. 415. | 
Conchidem dar, că emostasa plăgilor arteriale, se obţine graţie 

retracțiunei inegale a tunicelor, a formărei unui dop de sânge 
şi a organisărei acestuia ; de unde resultă acest fapt în aparenţă
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   Fig. 114 

Emostasă arterială in urma apli- Emostasa provizorie, unde se 
cărei unui fir, şi unde se vede clar vede un coagul terminatin virf 
retractilitatea tunicei medie. ascuțit, 

paradoxal, că o plagă arterială complectă, e mult mai benignă 
de cât una incomplectă, din pricină că în acesta din urmă, re: 
tractilitatea tunicelor nu se pâte face, şi piin urmare nici e- 
mostasa, 

c) Plăgile prin instrument contondent, se caracterisă prin tri- 
turațiunea, păreţilor săi, cari de şi momentan nu daii nașcere la 
o emoragie imediată primitivă, mai târziu însă devin consecința 
emoragiilor secundare, prin eliminarea escarei saii formarea de 
anevrisme consecutive. | 

Acelaș lucru putem zice despre plăgile prin armă de foc, de 
Şi azi, grație formei şi vitesei de care sunt animate proectilele, 
arterele nu sunt atât contusionate, cât mai mult secționate, apro- 
piindu-se ast-fel mai mult de cele prin instrument tăios, și ur- 
mate deci de emoragii, une-ori fulgerătore. 

Cât pentru plăgile prin smulgere, acestea aii fost în destul stu- 
diate în primul volum, unde sa arătat şi mecanismul lipsei de 
emoragii, şi prin urmare nu mai revenim. 

Acelaș lucru vom zice despre diagnostic şi tratament, care 
iaraşi este pe larg făcut în primul volum.
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LEZIUNI ORGANICE A ARTERELOR 
  

DESPRE ANEVRISM 
De la ăvă intindere şi cdgvs dilatație, 

După însăși etimologia cuvintului, mult timp sa numit ane- 
vrism, ori-ce dilataţie aşezată pe traectul unei artere. 

In adever, cam acest mod de a vedea a fost susţinut de Richet 
şi Billroth, cari defineaii anevrismul ca o tumoră plină cu sânge şi 
comunicând cu o arteră. 

Ac6stă definiţiune e luată în mod prea larg, căci într'insa ar 
putea, intra şi alte tumori, ce în general nu fac parte din a- 
nevrisme. 

Astfel am avea, dilataţiunea arterială cu fNlexuosități, tumorile 
erectile, și chiar multe tumori maligne, ca, sarcâmele vasculare, 
etc., căci şi ele conțin sânge și comunică cu o arteră. 

Broca, restrânge definițiunea anevrismului, şi numesce acestă, 
afecțiune o tumoră sanguină, ce comunică cu artera, dar care 
neapărat trebue să aibă un sac format din insuşi păreţii arterial. 
Dar după acâstă definiţie, excludem anevrismele falşe primitive. 
or consecutive, ai căror păreţi, de Și nu sunt arteriali, totuşi 
nu sunt mai puţin anevrisme. 

De aceia definițiunea cea mai bună la care ne putem opri ar 
fi acâsta. 

Se numesce anevrism, or ce tumoră cu conținut sanguin, lichid sai coagulat, carc comunică eu o arteră, iar al cărui,
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îmveliș este format sai din tunicele proprii ale arterei, saă, 
dintr'un țesut de formaţie nouă, produs de părțile vecine. 
Acest înveliş pârtă numele de sac. 

DIVISIUNEA: Acesta sa făcut din diferite puncte de vedere. 
1) După constituţia sacului. Se numesce anevrisii adevărat, 

când păreții sacului sunt formaţi de câte trele tunici arteriale ; 
densul ia numele de mizt intern, când tunica esternă fiind ruptă, 
cea internă și medie fac hernie prin acestă soluție de conti- 
nuitate, formând ast-fel sacul anevrismal ; din contra, este iat 
extern, când tunicile internă şi medie sunt rupte, iar sacul este 
format numai prin extensia tunicei externe. 

Ranvier susține că anevrismele adevărate, tot-dauna sunt for- 
mate numai de tunica internă şi externă, cea medie fiind tot- 
dauna ruptă în urma diferitelor alterațiuni inflamatorii saii dis- 
crasice, căci în tâte aceste casuri, dânsa este cea dintâi care 
suferă mai mult, şi intră în degenerescenţă, iar consecutiv în dis- 
trucție. 

Pe lângă acesta, o asemenea divisiune este de puțină impor- 
tanță, nu numai ca clinică, dar chiar şi ca anatomie patologică, 
căci aceste tunici, chiar dacă tote ar lua parte la constituțiunea 
sacului, ele sunt așa de mult fusionate, in cât nu numai cea mai 
minuţi6să disecţiune nu le pâte separa, dar chiar însuşi micros- 
copul e în neputinţă a le arăta presenţa. 

In oposiţiune cu acâstă divisiune, avem anevrismele falșe, a- 
celea al căror sac nu e format din păreţii arteriali. 

ȘI se numesce anevrism falș primitiv (ematom  difus ), 
când revărsarea de sânge se face în momentul accidentului, 
iar sacul e format din țesuturile luate din părțile vecine. Anevrism 
falș conseculiu, este când sacul e format prin respingerea sait ex- 
tensiunea. cicatriţei păreților arteriali, resultată din traumatism. 

2.) Divisiune după cause. Se numesce anevrisna traumatice, 
când resultă în urma unui traumatism, iar spontanut, când e sub 
dependința unei cause generale. 

3) Divisiune după întindere. Avem onevrism circumscris şi 
difus. 

4) Disisiune după forma sacului. Anevrisa fusifori, sacci- 
fovin, crateriform şi cilindroid, numiri cari se esplică, de sine, 
precum asată figurile 116, 117, 118.
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     Fig. 116, 

  

o Fig. 11, Fig. LIR Anevrismii - Asi la fu fusiform, see- Anevrism sacciform cu silorm multi - iune _sche - buzunare secundare, Sec- plu sai moni- maică, tiune schematică. liform (Donald 
Monro). 

Aceste anevtrisme, pe lângă aceia că pot avea pe densele pungi secundare, au o importanță mare din causa orificiului de comunicaţiune, căci condițiunile ds circulaţie Şi prin urmare producțiunea coagulilor, stă în raport cu dinsele. 
Ast-fel, întrun anevrism fusiform, circulațiunea, se va face forte uşor, iar coagulii grei de obținut; pe când întrun anevrism cra- teriform saii saccitorm, circulația va fi cu atât mai dificilă, iar formarea coagulilor mai UȘOră, ceia-ce de sigur va contribui mult chiar la o vindecare spontanată. Deci, cu cât orificiul de comunicare va fi mai strimpt, cu atât prognosticul în mod relativ va fi mai bun. 
Tot aci putem pune alte dous varietăţi de anevrisme, mai puțin importante în chirurgie : anevrism Ristoggenic, când placa ateromatâsă, născută în păreții arteriali, îşi varsă conținutul în lumina vasului, iar spațiul r&mas gol se umple de sânge; şi 4-
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nevrism disecant sai al lui Ltnnec ce se observă în special 
în aorta toracică, și care după unii constă în răspândirea, sân- 
gelui intre tunica externă şi cea medie. Acest anevrism însă e 
contestat de alți autori şi intre care de Ranvier, care susține că 
tunica externă fiind formată de fășii de ţesut conjuctiv ce alu- 
necă unele asupra altora, ar fi incapabilă să conţie sângele su- 
pus unei presiuni arteriale, şi deci acest anevrism, și-ar avea se- 
diul mai mult între tunica internă ipertrofiată Și cea medie (?) 
saii chiar intre lamele tunicei medie. 

5) Divisiune după sedii. Avem anevrisme interne Şi ex- 
terne sai ale membrelor, or mai bine zis anevrisme medicale 
şi chirurgicale. 

Astăzi se studiază următorele feluri de anevrisme. 
1) Anevrism avteriai și 2) Anevris arterio - venos. 

Tot în clasa anevrismelor se pune, v afecţiune particulară a 
arterelor: anevrismul cirsoid şi dilatațiunea serpenlină a. ar- 
terelor. 

Etioloşi”. 1) Rolul traumatismelor este în afară, de or-ce dis- 
cuţiune. De aci şi marea divisiune în anevrisme traumatice şi spon- 
tanate. 

In afară de plăgile penetrante, când după cum am vedut pu- 
tem avea imediat un anevrism falș primitiv, tote plăgile arte- 
riale de și cicatrisate, nu posedă mai puţin un loc de slabă re- 
sistență, în urma căria cicatrița neputând resista presiunei san- 
guine, se dilată, formând ast-fel anevrismul falș consecutiv. 

Dar in afară de aceste cause energice, avem traumatismele 
lente, cari prin neincetata lor acțiune, aduc alterațiuni în pă- 
reții arteriali, proprii pentru desvoltarea unor asemenea tumori. 
Și lăsând la o parte anevrismele desvoltate în urma, presiunei 
unei tumori os6se, a unei eschile or fracturi, avem faptul cel 
mai demonstrativ, în desvoltarea unui anevrism al arterei pa- 
latine, consecința unei iritaţiuni persistente întreținută de un 
dentier (dinți falși) r&ii fabricat. 

Tot in clasa traumatismelor lente, putem număra acelea în 
care artera se află în vecinătatea unor suprafețe os6se, şi de 
care vasul sanguin isbindu-se mereu la fie-care sistolă, tot de 
atâtea ori se contusioneză. Ast-fel se esplică după unii, frecuența, 
anevrismelor poplitee, artera fiind in contact imediat cu sche- 
letul.
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Poinsot a arătat trei casuri de anevrism a arterei sub cla- 
viere, cari de sigur nu eraii datorite de cât presenței unei câste 
supranumerare. 

Roux a arătat şi dinsul un anevrism al arterei axilare, în 
urma unei exostose lucrând prin presiune. 

Acestea intră în causele de condițiuni anatomice ale arterelor. 
Intre causele ocasionale, avem protesiunile cari, prin eforturi 

violente ca hamali, lachei,gimnastici, etc. pot da nascere favorisărei 
desvoltărei unui anevrism. 

In ceia-ce priveşte anevrismele spontanate, acestea resultă 
din alterațiunea păreților arteriali, venită în urma diferitelor dia- 
tese ale individului: ast-fel alcoolismul, tabagismul, diabetul Și 
după unii însuși sifilisul, pot fi o causă predisposantă a anevris- 
melor, prin influența ce aceste hâle diatesice saii constituţionale 
aii asupra păreților arteriali, producând ceia-ce deja am studiat în primul volum, arteriosclevosele, endavteritele, ateromele şi diferite alte degenerescențe arteriale, cari tâte distrugend pro- prietatea contractilităţei şi elasticităței, mai ales a tunicei medie, 
oferă tot ce trebue pentru dezvoltarea unui sac anevrismal. 

In asemenea condițiuni, lesiunile fiind întinse, adesea ori pu- tem observa pe același individ mai multe anevrisme, mergând 
chiar la colosalul număr de 63, după cum Pelletan a constatat 
pe cadavrul unui bătrân. Acssta este o adevărată diatesă ane- 
vrismală, 

Pe lângă causele anevrismale, trebue să mai avem în vedere 
etatea. 

Dintre tote statisticele date resultă, că etatea de 30—50 ani, 
este cea mai propice. 

Broca a stabilit chiar următorul aforism : Cu cât suntem mai 
bătrâni, avem anevrisme supradiafragmatice ; etatea tinără pre- 
dispunându-ne la cele subdiafragmatice sau ale membrelor. 

Prin acesta se înțelege anevrismele de slăbiciune, provenite 
la bătrâni din causa alterațiunilor arteriale ; iar cele subdiafrag- 
matice, anevrisme de forță, venite în urma profesiunilor şi de 
viață grea. 

Sexul iarăși are influență, căci anevrismul se observă mai mult Ja bărbaţi, probabil din causa profesiunilor și a diferitelor 
viţiuri ca alcoolism, tabagism etc. 

In ceia-ce privesce rasa, se susține de unii că rasa Saxonă



Și deci Englezii și Americanii sunt mai predispuşi de cât cele- 
l-alte rase. | 

Ansicinia palologiră. Aci avem de studiat în special sacul ane- 
vrismal, în care se deosibhesce forma, exteridră, cea interidră şi 
structura. 

Forma deja am arătat-o ca fiind fusitormă, sacciformă, crate- 
riformă ete. 

Num&rul sacilor e unic, dublu sai multiplu, iar volumul de la 
acela al unei nuci, până mai mare ca un cap de adult, precum 
arată fig. 119 originală din serviciul meu. Secţiunea microsco- 
pică a acestui anevrism e representată în fig. 20.     

Fig. 119. 
Anevrism traumatice al arterei femorale drepte. Legătura fe- 

moralei sub arcada lui Fallope. Deschiderea sacului dupe 12 
zile de la legătură, scoţându-se 1500 grâăme sânge coagulat. 
Vindecare definitivă. (originală). 

Sacul anevrismal pote să fie cu totul lipit de arteră, sait unit 
cu acesta printr'o prelungire, formând varietatea de anevrism 
axil sai pediculat. 

Une-ori sacul este depărtat de vas și menținut la distanţă de 
părțile vecine ; pe când alte dăţi dinsul se flexeză, se indoesce 
asupra arterei pe care o comprimă, şi care de sigur nu este 
casul cel mai defavorabil, putând produce o vindecare sponta- 
nată, dar care nu e mai puțin adevărat, întunecă stabilirea diag- 
nosticului. 

Forma sacului, este rotundă, oblungă etc., iar suprafața sa es- 
teriGră în general netedă, afară de casurile când se desvoltă 
pungi secundare, oferind ast-fel diferite ridicături, cari iarăşi 
contribue la dificultatea diagnosticului. 

Punga ânevrismală crescând mereu, grajie extensibilităţei pe- 
reților săi, vine în contact cu țesuturile vecine, asupra cărora de- 
termină alterațiuni, unele mai profunde de cât altele.



  

  

Fig. 120. 
Secţiunea unui sac de anevrism traumatic al arterei femorale. (din fig. 119). 

A) Vasa vasorum, inconjurate de celule embrionare, 
B) Tunica externă (adventice). 
C) 'Tunica limitantă externă. 
D) Fasciculi musculari tâiați transversal, 
E) 'Punica mijlocie (musculo-elastică). 
F) Tunica limitantă internă. 
G) Tunica internă. (originală). 

Mai întâii artera însăşi fiind alterată în casuri de anevrism 
spontanat, păreții săi nu se mărginesc numai la o dilatațiune 
circumscrisă, ci adesea, graţie tensiunei sanguine ce se stabilesce 
deasupra sacului, după cum vom vedea, artera cu timpul se 
pote dilata și în acest loc, formând ast-fel un al doilea anevrism. 

Cele-Talte artere, şi în special colateralele, iai şi ele o des- 
voltare une-ori fârte mare, atât dasupra cât şi dedesubtul sa- 
cului. 

Venele satelite fiind neincetat respinse Şi comprimate, suferă 
jenă în circulația lor; de unde producțiunea de trombose cari une- 
ori se întind forte departe. 

Țesutul celular este condensat, indurat, sclerosat, copleşit de 
edem şi chiar de colecțiuni purulente. 

Muschii, respinşi şi comprimaţi, suferă degenerescenţă şi se unesc 
în mod intim cu sacul, de care nu se pot deslipi.
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Nervii, în urma aceloraşi presiuni, devin sediul congestiunilor 
Şi chiar a nevritelor cronice şi selerâse, esplicându-ne durerile 
atroce de cari se plâng bolnavii. 

Oasele și articulațiile neincetat -supuse bătăilor anevrismale, 
sunt coprinse de congestiuni şi inflamaţiuni, terminându-se în cele 
din urmă prin osteite rarefiante şi chiar pertoraţiuni, precum 
se observă în anevrismele aortei, unde sternul este cu totul dis- 
trus. 

In anevrismele poplitee, articulațiă genuchiului prin usarea [i- 
gamentelor se pote deschide, oferindu-ne luxaţiuni spontanate, 
în urma căreia cartilagele se distrug și ele la rindul lor, prin 
progreşarea neincetată a anevrismului. 

Configuraţiunea interi6ră a sacului. 1) Păreții, de grosime varia- 
bilă, sunt saii nu formaţi din tunicele arteriale saii țesuturile 
vecine, ce de multe ori le dai o grosime mult mai mare de cât 
le aii, mai ales prin cotropirea aponevroselor ce face una cu 
sacul. 

In unele puncte, sacul este de o subțiime extremă, mai ales 
în locurile unde se desvoltă pungi secundare. 

Faţa internă a sacului este în general netedă şi provezută de 
un orificii, căre stabilesce comunicaţiunea cu artera. Orificiul, 
une-ori este mic, cu mărgini tăi6se, iar alte dăți mai mare 
şi cu mărginile rupte, după forma sacului. 

Conţinutul este de o importanţă colosală, formând puntul de 
plecare al diferitelor teorii în privinţa tratamentului. 

Acest conținut este format din sânge, insă sub dou& forme : 
lichid, coagulat, sai şi una şi alta, după cum cireulațiunea se 
face mai repede or incet; şi acâsta conform cu forma sacului. 

Coagulii sanguini se presintă sub dou& aspecte diferite: unii 
sunt de o coldre albă, dispuşi în foi dense, tari şi resistente, 
lipite şi aderente de fața internă a sacului. — Aceştia formeză, 
coagulii activi a lui Broca; cei-l-alți sunt din contră negrii, moi, 
friabili, fără straturi concentrice, așezați în partea centrală a 
tumorei şi formând, după acelaşi autor, coagulii pasivi. 

Se întâmplă însă, că între coagulii activi să se găs6scă alții 
cu caracterele celor pasivi; acesta se întâmplă în casuri de pre- 
sența unor artere colaterale în sac, dar acâsta constitue es- 
cepțiuni. 

Mecanismul acestor coaguli il vom arăta imediat. 
Pat. chivuig. Dr. 1 Kirtac. 92
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FISIOLOGIA PATOLOGICĂ A ANEVRISMELOR 

In acest capitol două lucruri principale sunt de studiat. 
]) Circulaţiunea în sacul anevrismal. 

II) Influenţa anevrismului asupra circulaţiunei locale și ge- 
nerale. 

I) Circulaţiunea în sacul anevrismal. 

Mecanismul formărei unui anevrism Pam arătat deja. — Din- 
sul constă în producerea unui orificii în tunicele arteriale, fie 
consecința unui traumatism, sait chiar a unei alteraţiuni patologice. 

Acest lucru odată constituit, observăm fenomenele următâre :. 

La început, orificiul având acelaşi calibru ca şi dilatațiunea, 
sângele intră şi ese cu cea mai mare înlesnire ca şi cum nu 
ar exista nimic; cu timpul însă, la fie-care sistolă arterială, sacul 
intră în diastolă, prin urmare se măresce, şi grație extensibili- 
tăței sale, dinsul tinde a lua o desvoltare din ce în ce mai 
mare. Dar cu cât acest sac se măresce, orificiul r&mâind același, 
circulaţiunea în sac începe a se face în mod mai lent, aşa că 
sacul prin pierderea elasticităței sale, nu pâte să intre într'o 
sistolă complectă, şi deci sângele conţinut nu este exprimat în 
totalitatea lui, şi rămâne ca prin simpla greutate să iasă afară 
prin orificiul de intrare. — Dar în acest moment, o nou undă 
sanguină străbate în sac, luptând contra aceleia ce ar voi să 
iasă. De aci o nou6 acumulaţiune de sânge în sac, iar pe de 
altă parte imposibilitate de ieşire a celui odată intrat. Din 
acesta resultă, că sângele fiind sub acţiunea unei lovituri con- 
tinue, și a unei imposibilități de ieşire totală, dinsul neincetat 
se pune în contact cu păretele intern al sacului, unde grație pe 
de o parte a stagnaţiunei, iar pe dealtaa inegalităţilor supra-" 
feţei sacului, lasă în aceste locuri o parte din fibrina de care 
este constituit. 

In urma acestui prim deposit, capacitatea, sacului se micşoreză, 
şi deci în mod relativ circulaţiunea se face mai repede ca în 
primul cas. 

Insă lucrurile nu r&mân aci, de dre-ce la fie-care sistolă ar- 
terială, sacul din noii tinde a se mări, şi prin urmare circula-



499 

țiunea din noii făcându-se mai încet, avem un al doilea deposit 
de strat fibrinos aşezat de-asupra celui dintâiii. 

Și tot ast-fel mergând înainte, putem să ne închipuim o des- 
voltare enormă de sac, cu deposite succesive de fibrină. 

Dar lucrurile în realitate se oprescla o limită Gre-care, grație 
compresiunei sacului de părțile vecine, cari nu-i permite a atinge 
maximul de dilatațiune, în urma căreia dânsul sar putea rupe; 
rupere, care de alt-fel este greii de realisat, chiar dacă sacul 
n'ar avea nici o susținere, graţie depositelor succesive de stra- 
turi fihrin6se, cari îi ingrâşă pereții. 
„Ori cum ar fi însă, faptul principal pe-care îl constatăm întrun 

sac, este pe de o parte acele deposite fibrinâse către periferie, 
de o colre albă, une-ori brună, în or ce cas consistente Şi dis- 
puse în formă de foi; iar cu cât înaintăm către centru, cu atât 
constatăm nisce corpi mai negri, friabili, sub formă de grunji; 
iar cu totul aprâpe de orificiul arterial, sânge lichid. 

Primele straturi concentrice depuse pe pereţii sacului anevris- 
mal, se numesc coaguli activi ai lui Broca, în oposiție cu cei 
centrali, cari portă numele de coaguli pasiv. 

Importanța presenței acestor lucruri a fost forte mare, căci: 
densa a dat nascere la teorii, influențând fârte mult interven- 
țiunea chirurgicală contra anevrismului. 

lată diferite teorii. 
a) Cel dintâiii autor este Wardrop, care în 1828 emise ideea, 

că acele deposite fibrinâse numite coagul activ, în realitate nu 
este coagul, ci resultatul unei secrețiuni plastice, produsă de în- 
suşi peretele anevrismal; idee reluată şi susținută în Franța de 
Despr&s, 1864. 

Dar acâstă teorie cade în faţa lucrurilor constatate: dacă ar 
fi adevărat că aceste straturi resultă dintro secrețiune plas- 
tică a sacului, atunci ar trebui ca cele imediat în contact cu pe- 
reții săi, să aibă o consistență, mole, ca fiind neîncetat de o for- 
maţiune nouă, mai prâspete; dar acest: fapt este tocmai invers, 
din cele ce am v&dut, şi anume că aceste deposite sunt cu atât 
mai tari cu cât sunt mai în contact cu periferia. 

b) Bellingham în 1843, emise e altă teorie primită şi apărată 
cu mult talent în Franţa de către Broca. După aceşti autori, a- 
cele deposite fibrinâse resultă în adevăr din stasnațiunea sân- 
gelui în sac, şi prin urmare direct din coagulii sanguini. Pentru
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a se obține însă acest resultat, se cere după cum deja am ară- 
tat, ca, circulațiunea să se facă pe cât posibil mai încet în inte- 
riorul sacului. 

ȘI dacă ne inchipuim presenţa unor cause de micşorare circu- 
latorie în sac, lesne putem deduce posibilitatea unei obliterațiuni 
complecte a acestui sac prin coaguli activi, şi deci vindecarea, 
spontanată. Şi teoreticeşte lucrurile par adevărate, putând chiar 
stabili că: în anevrismele fusiforme sau cilindroide, unde orificiile 
de intrare şi ieşire sunt egale, iar dilatațiunea, sacului mărginită, 
circulațiunea făcându-se cu înlesnire, depositul de straturi fibri- 
nose nu se obține pe pereții ansvrismului, şi ast-fel fiind, vinde- 
carea spontanată nu se realis6ză. 

Din contra, în anevrismele sacciforme, orificiul, relativ fiind e- 
norm de strimt în raport cu dilataţiunea sacului, circulaţiunea se 
va face cu atât mai .greii, şi prin urmare stagnaţiunea şi forma- 
rea coagulilor activi cu atâta mai uşor, iar în consecință vinde- 
carea spontanată mai posibilă. 

Broca în special, susținea că coagulii moi, neactivi, pasivi, 
nici o dată nu se pot transforma în coaguli activi, şi deci pre- 
sența lor în sac departe de a fi utilă, din contra e forte vătă- 
mătore, servind ca nisce corpi străini, şi prin urmare putând fi 
puntul de plecare al proceselor inflamatâre ale sacului. 

Acestă teorie sustinută cu mult talent de Broca, a făcut prin 
autoritatea sa, să fie admisă mai de toţi. 

Mai mult încă, dinsa a avuto influență fârte mare asupra tra- 
tamentului, respingând cu totul legătura arterei în cas de ane- 
vrism. 

In adever zice Broca, pentru vindecarea acestei bâle nu ne 
remâne de cât să ajutăm natura; şi ce ne arată dinsa?. Că vin- 
decarea, se pote obține de la. sine prin adăogirea succesivă de 
acele straturi fibrinsse ; dar fenomenul acesta nu se pote realisa 
de cât prin mijlocul unei cireulațiuni lente în sac. 

Și care este mijlocul cel mai propice pentru acest lucru ? 
De sigur nu legătura arterială, care suspendând în mod brusc 

circulațiunea, nu produce de cât o stagnațiune repede a sân- 
gelui, a căreia, consecință e formarea de coaguli pasivi, cari 
după cum sa arâtat, nu sunt capabili a se transforma, în coaguli 
activi, ci din contră r&mâind staționari, lucreză ca corpi streini
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şi deci produc mai mult r&i de cât bine, prin procesele inflama- 
torii la cari pot da naşcere. 

Cel mai rațional tratament deci, după teoria lui Broca, ar fi 
compresiunea, digitală şi intermitentă a arterei, prin care, aducând 
o supresiune treptată a sângelui iar nu bruscă, favorisăm. crea- 
țiunea de coaguli activi, şi deci vindecarea sigură. 

c). De și teoria lui Broca era seducătâre, şi cu atât mai mult 
admisă cu cât autoritatea sa de magistru influenţa mult cele-Palte 
spirite, totuşi dânsa n'a întârziat a cădea, pe de o parte în faţa 
observațiunilor clinice, iar pe de alta prin experimentaţiunile 
Şi o nou teorie desvoltată de Richet. 

Teoria lui Richet susține o opiniune cu totul contrarie aceleia 
a lui Brosa, căci prin ea se arată că, coagului pasiv se tran- 
stormă în mod indubitabil în coagul activ. Esperienţele pe ani- 
male întreprinse de Renault și Bouley, prin aplicarea de legături 
asupra venelor, âii arătat că în aceste circumstanţe, în primele 
dile, se produce în adevăr un coagul mâle, negru, pasiv, dar care 
mai târzii adică după 17—8 dile, dânsul începe a lua treptat tote 
caracterele coagulului activ, a cărui transformaţiune complectă 
se efectueză după 15 dile. 

De alt-fel, emostasa definitivă în urma aplicărei unei legături 
pe arterie, probeză acelaşi lucru. | 

Mai mult încă, clinica ne arată că scurgerile sanguine în di- 
feritele cavități, şi în special in cele serâse, daii naşcere la în- 
ceput la un coagul cu totul mâle, dar care mai târzii şi treptat 
devine tare, formând nisce mese cu totul indurate. 

Ast-fel avem în ematocelele retro-uterine, în cele ale tunicei 
vaginale, şi chiar în emoragiile cerebrale, unde acest fenomen 
se constată cu înlesnire. 

d) Teoria lui Le Fort susține acelaş lucru, cu deosebire că acest 
autor atribue coagulul activ, nu atât depositului de fibrină ce 
conține sângele, cât unei modificaţiuni speciale a globulinei aflată, 
în acest lichid. 

ŞI în adevăr, se scie din fisiologie că fibrina singelui este 
în mică cantitate, adică 2 până la 3 la mie, pe câtă vreme glo- 
bulina există în proporţie mai mare, chiar de 100 la mie. 

Deci coagulul pasiv, pe de o parte lasă în loc fibrina ce 
conţine, care prin retractilitatea sa esprimă partea, lichidă a 
sângelui, saii chiar este absorbită de vasele ce pot exista în



302 

păretele sacului; iar pe de altă parte globulina modificându-se, 
dă ca resultat final acele deposite albe şi dense ce se depun pe 
păreții sacului anevrismal, formând ast-fel acei coaguli activi. 

Consecințele acestor teorii, deduce la metoda terapeutică, că. 
vindecarea anevrismelor se pote obține prin legături arteriale. 

II) Influsnţa anevrismului asupra circulaţiunei locale și 
generale 

Din presenţa unei dilataţiuni mai mult sati mai puţin mare pe 
traectul unei arterii; din causa cu alte cuvinte a sacului ane- 
vrismal ce se pâte asemăna cu un lac, şi unde circulațiunea după 
cum am arătat se face încet, resultă mai întâi că imediat 
d'asupra sacului tensiunea vasculară va fi mai mare, şi deci cri- 
culațiunea, colaterală în proporție. 

In urma acestui sforț, dacă anevrismul este spontanat, și prin 
urmare pereții arteriali alterați, putem avea o nouă dilataţie 
mai sus, în segmentul aflat d'asupra anevrismului, şi de aci o 
nou& crescere în t«nsiunea arterială. 

Cordul trebuind să desvolte o activitate mai mare pentru a 
învinge aceste obstacole, dânsul cu timpul se va, ipertrofia, fapt 
care în adevăr mai tot-d'auna îl constatăm în ori-ce anevrism, 
manifestându-se prin ipertrofia ventriculului stâng, luată de unii 
drept causă a anevrismului, pe când în realitate, după cum 
vedem, este mai mult efectul săi. 

Circulaţiunea în capătul inferior al arterei, adică în porţiunea 
sub-anevrismatică, se face mult mai incet, de unde nu numai 
lipsă de desvoltare în circulaţia colaterală, dar încă observăm 
o slăbire şi chiar o întârziere în aparițiurea pulsului. Şi dacă 
nisce asemenea fenomene nu ai pote o importantă prea mare 
când e vorba de anevrisme esterne ale membrelor unde diag- 
nosticul se pâte stabili mai cu înlesnire, este insă de o valdre 
necontestată in anevrismele interne. 

In adevăr, prin ajutorul sfigmografului sau al unui aparat vo- 
lumetric special al lui Francois Frank, putem, luând de exemplu 
pulsul radial la ambele extremităţi superidre, să deducem dacă 
anevrismul se află pe artera sub-clavieră, drâptă or stângă; şi 
acesta numai graţie caracterelor ce ne vor presenta cele două
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trasee, dintre cari unul fiind aşezat sub anevrismul intern, va 
avea nisce curbe mult mai puţin pronunțate, apărând în acelaşi 

timp şi ceva mai târzii de cât cel din partea opusă. 
MERSUL. — Anevrismul începe în mod insidios, dar odată con- 

firmat dinsul are o neîncetată tendinţă către crescere, giație ex- 

tensibilităței pereților săi, întreținută de impulsiunea cei vine 
mereii din partea sistolei cardiace. Acestă creştere ar merge la 

infinit, neoprindu-se de cât prin cedarea saii ruperea pereților 

sacului, dacă după cum am văzut nu ar interveni țesuturile ve- 
cine precum şi depositul de coaguli activi în interiorul s&ii, ceia 

ce de sigur constitue tot atâtea obstacole la ruperea spontanată. 

Deci, anevrismul pe de o parte prov&zut de puterea extensi- 
bilităţei, prin care tinde mereii a cresce, iar pe de alta în- 

conjurat de obstacolele menționate, dinsul se pâte vindeca în 

mod spontanat, precum de asemenea se şi pote rupe în acelaşi 
mod, după cum va fi învins saii învingător. Nenorocirea, este 

că anevrismul mai tot-deauna triumfă, şi ca atare nu trebue lă- 

sat la mersul săi natural. Şi victoria, sea se înlesnesce încă, prin 

diferitele accidente sai complicaţiuni, cari grăbesce ruperea sa- 
cului, - 

Printre aceste complicaţiuni cele mai importante sunt: infla- 

maţia, sacului. 

Acest proces morbid este considerat de unii ca favorabil vin- 

decărei spontanate, cu condiţie însă de a nu fi întins prea de- 

parte ; ceia-ce tocmai nu se întâmplă, căci adesea inflamaţiunea 

odată declarată ia un mers repede, atingând chiar peridda de 
supuraţie, stabilindu-se fie între sac şi tegumente, or în interiorul 
săit, formând abcese de o colecţiune mare saii mică. Aceste abcese 

prin deschiderea lor, adesea se produce şi deschiderea anevris- 

mului, al cărui resultat adesea e mârtea individului, de 6re-ce 

capătul central al arterei nefiind inchis, emoragia e fulgera- 
tere, anevrismul ocupând în general arterii de calibru mare. 

Ce să mai dicem de apariţiunea gangrenei, care fie resultatul 

unei compresiuni prin distensiunea prea mare a sacului, saii con- 
secința, unei inflamaţiuni septice, nu face de cât să grăbâscă cu 
paşi repezi aceiaşi terminațiune fatală, adică deschiderea spon- 
tanată. 

ȘI dacă în asemenea condițiuni ne închipuim aplicarea celei 
mai uşore contusiuni, lesne putem deduce consecințele. — Fârte
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adesea ori bolnavul în timpul somnului, printr'o mișcure intem- 
pestivă saii extensiune forțată a membrului, își produce singur 
ruperea, sacului. 
SIMTOMELE sunt lente în anevrismul spontanat; mai repedi 

în cel traumatic. 
In adevăr, în acesta din urmă, după cum deja am arătat, den- sul pote să apară imediat, chiar în momentul accidentului, for- 

mând anevrismul falș primitiv sati ematomul difus; alte. dăţi e- 
moragia ne fiind mare, sângele se resârbe, plaga se cicatris6ză, 
dar după un timp scurt, dilatațiunea nu întârzie să apară, for- 
mând ast-fel un anevrism falş consecutiv precoce. 

In fine tumora nu apare de cât mult mai târziii, trecând chiar câți-va ani, în care cas anevrismul se numesce falș consecutiv 
tardiv. 

Anevrismul spontanat este mult mai insidios; şi mai cu semă anevrismele interne, cari de multe ori evoluează pe nesimţite, fără ca prin nimic să atragă atențiunea bolnavului sai medicu- lui, până când ajuns la maximul săi de desvoltare, se pâte des- chide în mod spontanat, producând mârtea imediată a pacienţilor. 
Ast-fel se esplică casurile destul de frecuente de morte subită 

a unor Gmeni, cari în timpul unei călătorii, a unei emoțiuni, în mijlocul unui banchet, mor ca trăsniți; autopsia tot-Vauna ne 
arată că mortea a provenit din tuperea unui anevrism aortic: 

Anevrismele spontanate esterne, nu pot sta ascunse mult timp, de 6re ca ele nu întârzie să atragă atențiunea bolnavului prin fenomenele neobicinuite de cari se însoțesce, iar mai ales prin 
jena ce provâcă, şi durerile cs resultă prin faptul compresiunei. 

U dată ce anevrismul este constituit, dânsul oferă nisce semne 
locale cu totul proprii şi caracteristice. 

Ast-fel, forma în general e rotundă, netedă, de dimensiuni va. 
riabile, de o consistență mâle, reductibilă, bine delimitată, fără 
schimbare de coloraţiune a tegumentelor, în fine indolentă. 

Dar semnele patognomonice constati în acâsta că, aplicând mâna 
pe tumoră, simțim nisce mişcări numite de expansiune, adică de ridicare şi coborâre, datorite elasticităței sacului anevrismal. 

Imediat trehue să notăm, că aceste mişcări nu ai nimic de-a 
face cu simplele vnișcări de ridicare ce ne oleră multe tumori, aşezate (asupra unei artere de volum mare, ca de exemplu fe- morala or popliteea. Aceste mişcări nu ati nimic de comun cu cele de
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espansiunc, cari sunt isocrone cu bătăile pulsului, şi cari ni se 
manifestă prin sfigmograf printrun traseii cu atât mai clar, cu cât 
punga anevrismatică conţine mai puţin coagul. 

Tot prin aplicarea mâinei pe tumoră, căpătâm o sensaţiune cu 
totui particulară, semânând cu o frecare specială, numită vibra- 
torie, însoţind pe cele de expansiune, şi cunoscută de Iinglezi 
sub numele de Thrill, atribuit vibraţiunilor undei sanguine în tre- 
cerea sa în sacul anevrismal. 

Dacă aplicăm urechia or stetoscopul pe un anevrism, -consta- 
tăm iarăşi un semn patognomonic arătat deja de J. L. Potit, nu- 
mit sgomot de suflu, şi pe care acest autor îl compară cu sgo- 
motul ce produce o apă, curgând prin tuburile gole ale unui canal. 

Acest sgomot de suflu este intermitent, aspru, de o durată 
scurtă, corespundând cu diastola arterială, 

Și de re ce dânsul este cu atât mai manifest cu cât or ificiul 
de comunicaţiune este mai mic, s'a credut că densul provine din 
frecarea undei sanguine de acest oriliciii, în momentul trecerei 
sale in sac; idee susținută de Broca, Richet ete. 

După Chauveau însă, fenomenul este atribuit sgomotului ce se 
produce când un licl nid trece dintr'un vas mai mic în altul mai 
mare ; ast-lel că în casul de față, sângele fiind înpins de o pre- 
siune mai forte, desvoltată d'asupra anevrismului, imediat ce 
intră în sac, unde presiunea este incomparabil mai mică, se pro- 
duca acest semn particular, constituind ceia ce francesii numesc 
veine fluide. Şi ca probă, adaugă acest autor, este că dacă orificiul 
de comunicare cu sacul anevrismal este larg, precum se întâmplă în 
anevrismele tusiforme, atunci tensiunea, arterială ne fiind mare, 
sângele intră şi iese fără să producă acest sullu în mod accen- 
tuat, putând chiar să lipsescă, cu totul. 

Cu tote acestea, une-ori constatăm un al doilea suflu ce vine ime- 
diat după diastola cardiacă, corespungend deci cu sistola arterială. 
Fenomenul a fost observat de Gendrin, şi numit de dinsul sg0- 
mot de suflu de intârcere, şi atribuit reintârcerei undei sanguine 
în capâtul inferior, şi deci ishirei sale de orificiul de comunicare, 
ceia-ce contradice opiniunea lui Chauveau. Dar acesta, pentru a, 
susține teoria sa, a invocat faptul că acest al doilea suflu este 
resultatul unui dicrotism, adică a unei dedublări a sistolei ven- 
triculare
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După Franqois Frank, acest suflu ar fi şi resultatul unei insu- 
ficiențe aortice. 

Iarăşi un semn patognomonic al anevrismului, este că dacă 
aplicăm o compresiune pe o porțiune a arterei aflată deasupra 
sacului, tâte fenomenele descrise, ca: mișcările pulsatile, sgo- 
motul și suflu, dispar; pe câtă vreme, aceiaşi compresiune apli- 
cată dedesubt, mărește intensitatea lor. Un lucru însă asupra, că- 
ruia atrag forte mult atențiunea este că, prin compresiunea 
de-asupra anevrismului, sacul nu numai că încelăză de a 
bate, dar în casuri ne complicate, dinsul desevesce de volum 
și ia o consistență maă tare, prin simplul fapt, că sângele li- 
chid trecând în capătul inferior al arterei, sacul golindu-se se 
micşor6ză, devenind în acelaşi timp mai tare, din pricină că nu 
conține de cât coaguli activi. 

Importanța acestui semn e fârte mare, când e vorba a stabili 
dacă o tumoră, de exemplu a fosei poplitee, este un anevrism, 
saii o altă producțiune aşezată Wasupra, arterei. 

In adevăr, şi într'un cas și în altul, printr'o compresiune a fe- 
moralei, pulsațiunile tumorei dispar. Fiind vorba insă de un a- 
nevrism, lucrurile nu se mărginese aci, căci pe lângă supri- 
marea mișcărilor, vom avea descrescerea de volum înlocuită 
prin crescerea de densitate: tumora devine mai tare; lucru 
ce nu constatăm în cel-lalt cas, unde nu obţinem de cât supri- 
marea, mişcărilor, fără ca volumul și- tăria tumorei să se mo- 
difice întru ceva. 
PROGNOSTICUL este în general fârte serios, mâi cu seamă în 

anevrismele spontanate, unde lesiunile arteriale fiind intinse sub 
influenţa unei stări generale, adesea, intervenţiunea chirurgicală 
pe lângă că nu asigură o vingecare definitivă, din contra pâte 
să devie puntul de plecare al unui desnodământ fatal, prin fap- 
tul că în momentul aplicărei legăturei, artera se pote rupe; iar 
alte dăţi, d'asupra legăturei putându-se desvolta un noii anevrism. 

Prognosticul este iarăşi grav în anevrismele ce ocupă rădăcina 
membrelor; şi este cu totul desesperat, când copleşesce unele 
segmente ale aortei. 

Anevrismele traumatice ai un prognostic mai benign, din causă 
că pereții arteriali în restul vasului fiind sănătoși, legătura are 
un efect de vindecare cu totul radical.
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In ori-ce cas, multiplicitatea anevrismelor precum şi coincidența 
diferitelor complicațiuni de care vorbim, agravâză bla. 

Dându-se dar din tot ceia-ce am studiat că, nici o dată nu pu- 
tem să sperăm într'o vindecare spontanată, nu trebue deci să ne 
gândim de cât la o intervenţiune chirurgicală, care cu atât va, 
fi mai eficace, cu cât se va aplica, mai de timpurii. 

DIAGNOSTICUL, In majoritatea casurilor, mai ales fiind vorba 

de anevrismele esterne, nu este dificil, de dre-ce semnele pe 
cari le-am arătat, sunt de o valdre patognomonică de incontestat. 

Accidentele inflamatorii însă, presența unor coaguli fibrinoşi 
în cantități mari, adesea maschiază simtomele anevrismului în 

așa grad, în cât după cum deja am arătat în primul volum la 
capitolul abcese, chirurgi de cea mai înaltă autoritate aii înfipt 
bisturiul intrun anevrism, credând că deschid un abces. 

larăşi unele tumori ca, sarcâme, fibrâme, aşedate în fosa po- 
plitee, se pot impune drept anevrisme, prin unele simptome co- 
mune ce ait cu acestea și asupra cărora am insistat. 

Vom intrebuinţa, deci tâte mijlâcele de investigațiune, luând 
în considerare etatea, antecedentele, profesiunea. şi diatesele 
individului, prin cari având în vedere posibilitatea de a ne în- 
şela, vom căuta pe cât posibil a evita ori-ce erori, apropriindu- 
ne ast-fel pe cât posibil de adevăratul diagnostic. In or-ce cas, 
nu vom întreprinde acțiuni intempestive şi făcute cu uşurinţă, 
cari de o dată pot compromite atât reputațiunea chirurgului cât 
și viața bolnavului. 
TRATAMENTUL. De sigur nu vom căuta a intra în acest la- 

birint asupra căruia sunt scrise sutimi de pagine, dar cari astăzi 
nu aii de cât o valdre cu totul istorică. Vom trece deci fără 
a ne opri asupra tratamentului general instituit deja de Val- 
sava, căutând ca prin medicaţiuni interne capabile de a aduce 
o micşorare in circulaţiunea generală, să favorisăm vindecarea 
anevrismului; tâte împreună cu iodurul de potasium nu ne pro- 
cură nimica alt: ceva de cât o pierdere de timp. 

Metodele cari se adresâză direct asupra sacului anevrismal cu 
scop de a produce coagulațiunea sângelui, sunt adi cu totul pă- 
răsite, mai ales când e vorba de a întrebuința caustice, moxe, 
injecțiuni de substanţe coagulante ca percelorulul de fer sai chiar 
acupunctura patronată de Velpeau în 1839, la care nimeri adi 
nu se mai gândesce.
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Malaxaţia în special ar trebui nici să mai fie amintită, ne- cum practicată. 
Aplicațiunea căldurei asupra tumorei, precum şi a refrigeren- telor, sunt tot aşa de inutile dacă nu pericul6se. : Flexiunea membrului, care de alt-fel nu se pote aplica de cât pentru anevrismele poplitee şi ale plicei cotului, este în afară de ori-ce recomandaţiune. In adevăr, lăsând la o parte posibili- tatea ruperei sacului, durerile atroce însă ce provocă bolnavului, după cel mai scurt timp, sunt in afară de or-ce descriere, cu atâta mai puţin de aplicarea sea. 
Am încercat o singură dată acestă metodă la un individ cu anevrism al arterei poplitee, şi în mai puțin ca o jumătate oră strigătele sale de durere erati înfiorâtâre. 
Compresiunea, elastică generală, cunoscută sub numele de metoda lui Walter Reid care constă în aplicarea unei bande elastice de la periteria membrului până la rădăcina sa, esceptând sacul anevrismal, a căzut şi ea în desuetudine. 
Singurul tratament raţional al anevrismului, este suprimarea circulațiunei, ce se obţine prin aplicarea unui obstacol d'asupra sacului. Acest obstacol se pote obţine sai prin compresiunea digitală, sai prin aplicarea unei legături. 
Compresiunea digitală, deja recomandată de Verduc în 1694, 

a fost bine primită de toți chirurgi, având recurs la dânsa chiar 
autorități moderne. 

Nu numai în timpul studiilor mele, dar chiar și ca şef de ser- vicii, am căutat a întrebuința acsstă metodă înaintea ori cărei intervențiuni. 
Cine a v&dut şi a practicat acest lucru, a rămas pe deplin convins de dificultăţile ce se întâmpină, trebuind a avea la disposiţie un numâr mare de personal și cu totul devotat, plus durerile şi irita- iunile locale ce se produce în puntul de compresiune. Acâsta face pe bolvavi a refusa în mod hotărât a se supune acestei metode. Dar afară de acâsta, dacă compresiunea înainte îşi avea G6re-cum raţiunea din causa diferitelor complicațiuni grave de care se în- soţea ori-ce plagă chirurgicală, Şi în deosebi legăturile de arterii, astăzi lucrurile fiind cu totul schimbate, putem în mod mai sigur şi mai eficace să recurgem la acest din urmă mijloc, care de sigur e cel mai bun, 

Cu tute acestea, în anevrismele spontanate, şi mai ales având
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a face cu un arterio-scleros inaintat, şi unde legătura, arterei ar 
putea fi urmată de consecințe grave, nimic nu ne impedică de 
a întrebuința compresiunea digitală, salvând ast-fel reputația, 
chirurgicală, ce sar putea compromite prin deschiderea vasului, 
sait aparițiunea unui noii anevrism dWasupra legăturei. 

In tâte cele-Palte casuri, ne rămâne ca singurul tratament logic, 
aplicarea, legăturei. 

Anel în 1710, chirurg frances ce exercita la Roma, a pus în 
practică acestă metodă. 

Dar mai ales Hunter, prin practica sa, a vulgarisat metoda, 
cotropindu-i şi numele. 

Din spirit de naţionalitate, Francesii numesc acestă metodă a, 
lui Anel ; iar Englezii a, lui Hunter, metdă care constă în a a- 
plica legătura pe artera aşezată d'asupra anevrismului. 

Există o altă metodă cu totul diferită, şi care constă în a 
aplica legătura de desubtul sacului, ceia-ce formeză metâda lui 
Wardrop sau a lui Brasdor. 

Metoda lui Anel şi Hunter este cea mai întrebuințată. Discuţia 
însă s'a făcut in ceia ce priveşte distanța la care trebue apli- 
cată legătura. 

Desault făcea legătura imediat dasupra sacului; Hunter însă 
temându-se de alterațiunea păreților arteriali, precum şi de in- 
flamaţia sacului, punea, legătura mult mai sus; iar scarpa se de- 
pârtă in mod colosal, făcând de esemplu pentru anevrismul po- 
pliteii legătura femorală sub arcada lui Faloppe. 

Noi susţinem că în casuri de anevrisme traumatice putem a- 
plica legătura chiar imediat d'asupra sacului, păreții săi fiind 
în general sănătoşi; pentru cele spontanate insă, ne vom ridica 
mai sus, făcând legătura la primul loc de elecție ce imediat ur- 
meză. Ast-fel, pentru anevrismul popliteii, legăm femorala la i- 
ne]; iar pentru anevrismul c6psei, legătura o vom face în tri-- 
unghiul lui Scarpa. 

Graţie mijl6celor antiseptice Şi cunoştinţelor precise de ana- 
tomie, metodul acesta e cel mai sigur, fără a se însoți de emo- 
ragii saii gangrene, lucruri ce se observa în vechime, şi cari de 
sigur erai în legătură cu infecția plăgei. 

Une-ori cu tâtă legătura, punga anevrismală incă continuă a 
bate, fie imediat saii după câte-va zile ; dar acesta e resultatul des- 
voltărei circulaţiunei colaterale dar care cu timpul, orificiile sale
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ce se deschid în sac astupându-se, vindecarea, anevrismului încă 
e asigurată. 

Metoda lui Brasdor se bazeză pe aceia, că aplicând legătura 
sub sac, producem o pungă unde sângele stagnând, se coagulză 
şi fineşte în cele din urmă prin transformarea sea în coaguli ac- 
tivi, a astupa anevrismul, cu tâtă sosirea sângelui prin capă- 
tul central. , 

Acestă metâdă de şi părăsită, se pâte însă aplica când prin 
sediul anevrismului e imposibil, sai escesiv de greii a face le- 
gătura W'asupra. Ast-fel în anevrismul sub-clavierei, carotidei etc., 
în loc de a lega trunchiul brachio-cefalic, facem legătura axila- 
rei saii sub carotidă. Resultatele în general însă sunt rele, căci 
anevrismul continuă a creşte în porțiunea, sea superidră, precum 
a fost un cas allui Rigen din Anisterdam în care, după legătura 
carotidei primitive, s'a desvoltat un anevrism aortic. 

In acâstă metodă sunt mai multe procedee: a) procedeul lui 
Brasdor şi Deschamps în care legătura se aplică imediat sub sac, 
întrerupând ast-fel or ce circulaţie colaterată ; b) procedeul lui 
Wardrop în care se l6gă numai una din bifureațiuni, şi încă mai 
jos de colaterale; c) procedeul lui Fearn în care se l6gă ambele 
bifureaţiuni, respectând insă colateralele ca în Wardrop. 

In figurile 121, 122, 123, 124, 125, 126 se pot vedea diferitele 
metâde şi procedee de cari am vorbit. 

Metoda dublei legături ce constă în a pune legătură atât d'a- 

Diferife metâde şi procedee de legături arteriale în anevrisme, 

   
Pie. 121. Rig. 122. Rig. 123, Rig. 124. Fig. 125, Rig. 128, 
Anel. Hunter. Brasdor. Wardrop Fearn
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supra cât şi sub sac, de și rațională, dar e de prisos; se pote 
aplica însă la anevrismele arterio-venose. 

Legătura arterială este de sigur ultima metodă contra anevris- 
melor, fără însă a fi o metodă radicală, ce nu se pâte atinge de 
cât prin extirparea sacului, cunoscută în Franţa sub numele de 
metoda lui Purmann. 

Delbet, Trelat, Molidre şi alţi chirurgi, susțin acestă metodă 
ce se face fără legătură prealabilă. 

De sigur, dacă tumora e mică şi fără aderenţe, extirparea 
evită or ce tâmă de emoragie, inflamație saii gangrenă; dar a- 
derențele tot-d'auna sunt așa de întinse, în cât or ce încer- 
care de extirpare devine imposibilă. 

Am publicat prin D-nu Pucerea, în revista de medicină ŞI chi- 
rurgie practică, jurnal sub conducerea studenților, în 1892, două 
casuri de anevrisme, şi mai posed încă unul, pe cari le-am tra- 
tat prin o metâdă mixtă care constă a aplica mai întâi o legă- 
tură arterială d'asupra sacului, iar după 10—12 zile procedez 
la deschiderea antiseptică a sacului, golirea lui şi pansarea. ca- 
vităţei, prin bandelete imbibate în creolină. Resultatele sunt 
din cele mai satisfăcătăre. 

ANEVRISM ARTERIO-VENOS 

ste resultatul comunicărei unei arterii cu o venă printr'un 
orificiu, provenit în urma unei plăgi, sait în mod spontanat. 

De aci două mari clase: anevrism arterio-venos de natură 
traumatică şi patologică or spontanat. 

Nu încape nici o îndoială că or ce instrument înțepător saii 
tăios, plăgele prin armă de foc etc., atingând de o dată aceste 
două vase, pot da naştere unui anevrism arterio-venos. Și când 
până mai acum câți-va ani, din causa unor anumite credințe, 6- 
menii regulat își făceaii venesecţie, aceste anevrisme erau forte 
frecuente, avânduşi sediul la plica cotului. Dar chiar contusiu- 
nele pot avea acelaş efect. 

In tote cărțile clasice se citeză casul lui Nelaton ce a avut 
un mare resunet în lumea științifică, ridicând valoarea autorului 
în cel mai înalt grad. Este vorba de un individ, care primind 
o lovitură cu virful bastonului de la umbrelă, în unghiul intern
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al ochiului stâng, fu coprins mai târzii de nişte fenomene alar- mante, manifestându-se în special printro huruitură în cap şi imposibilitate absolută de a dormi. 
Nelaton diagnosticâză anevrism arterio-venos, resultat din co- municarea, carotidei interne cu sinusul cavernos drept. 
Cele spontanate sunt forte rari. 
Ele sunt mai tot-d'a-una consecutive, producându-se în urmă- torele două circumstanțe : saii că un anevrism arterial în con- tact cu o venă îi uzâză păreții, şi ast-fel prin pertoraţie sacul se deschide întrinsa; sai că o placă ateromatosă arterială, a- Jjunge a perfora atât păretele arterial cât şi al venei satelite, şi de aci anevrism spontanat arterio-venos. 

Clasificaţie şi varietăți. 

]) Când nu există de cât o simplă comunicare între arteră și venă, fără nici o dilataţie circumserisă sau pungă pe axa va- sului, se numeşte flebarterie simplă a lui Broca, sau varice ane- 
vrismală. 

II) Când din contră există o pungă sait un sac, atunci avem anevrismul varicos saii arterio-venos proprii zis. 
Aci, după posiția şi formarea sacului, avem mai multe va- rietăţi : 

a) Daca sacul e format din păreții vasculari, se numește ane- vrism varicos proprii zis, prin dilataţie. 
Dinsul este simplu când artera nu comunică de cât cu o venă, iar dublu daca comunicarea e cu ambele vene vecine deopotrivă dilatate, numit încă anevrismul lui Parek (din Li- verpol). 
III) Daca sacul nu e format din păreții vaselor, ci din con- densarea țesuturilor vecine, se numeşte anevrisni. mtricos in- histat. Şi se numește varicos inkistat arterial sau venos, după 

cum sacul aparţine vasului arterial (anevrismul lui Rodrigues) or venos. lar anevrism inkistat intermediar, este când sacul de 
nouă formaţie se desvoltă intre arteră şi venă. 

Ca escepțiune se citâză un cas al lui Larreyv, unde intro ca- 
vitate chistică se deschidea ambele capete a arterei poplitee şi numai capătul central al venei; cel periferic fiind obliterat.
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Terrier a arătat o arteră ce se deschidea în sac Și din care 
eşia la partea anteridră o arteriolă şi o venulă. 

In figurile 127, 128, 129, 130, 131 luate din Malgaigne, se 
pot vedea, diferite tipuri de anevrisme arterio-ven6se. 

Diferite modeluri de anevrisme arterio vendse. 

      ! Vi 

Fig. 127 Fig. 128 Fig. 129 Fig. 130 Fig. 181 
Varice ane-  Anevrism  Anevrism Anevrism  Anevrism varicos vrismală  varicos, dila-  varicos varicos cu cu Kist interme- 

tație simplă cu Kist Kist arterial diar 
a venei venos 

SIMPTOME. Ca şi în cel arterial, anevrismul arterio-venos e 
şi mai insidios. O dată însă, constituit, semnul cel mai de căpe- 
tenie este o frecare vibratorie continuă, ce se percepe atât cu 
urechia cât şi cu mâna. Acest thrill se deosibeşte de cel ar- 
terial că nu are mişcările sacadate conrespunzând cu bătăile 
pulsului, ci sunt cu totul neîntrerupte, asemănându-se cu un sgo- 
mot de râtă, cu un sgomot produs de un roiii de albine, saii 
mai propriii cu sgomotul de sfărleză, de m6ră, or cu sforăitura 
de pisică (când torce!). 

Tote opiniunile emise la anevrismul arterial sati invocat 
Şi aci. 

Dup& Breschet, acest sgomot este continuă din causa, dublei 
circulații ce se face în sac: sângele trece din arteră în venă şi 
apoi din venă în arteră. 

Dar experienţa şi teoria nu admit acest lucru, ştiut fiind că 
tensiunea, arterială e mult mai mare ca cea vendsă unde e a- 
prope negativă; şi astfel fiind, sângele arterial singurul pote: 
strebate şi produce un sgomot, iar cel venos sub nici un cu- 
vânt. 

Pat. Chivu. Dr. L Kiriac. 33
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O explicaţie satisfăcătâre încă nu am ii Am putea însă 
susține dou& ipoteze. 

Sgomotul e dublu și continuă din cauză că sângele, dupe ce 
străbate în sac în timpul sistolei ventriculare şi produce primul 
sgomot, imediat ce artera la rindul ei întră din diastolă în sti- 
stolă, încă mai pote trimite sânge în sac, tensiunea venssă re- 
mâind tot-d'auna cu totul inferidră celei arteriale ; de aci al II-lea 
sgomot, adevărat mai slab, mai dulce, dar suficient pentru a fi 
perceput şi a da acel sgomot sai suflu neintrerupt, prin apari- 
țiunea sea imediată dupe primul. 
Am putea încă invoca că sângele arterial străbătând în 

venă, dinsul nu remâne închis întrun sac necontractil ca 
în anevrismul arterial pur, ci continuă a progresa in sistemul 
venos, cu atât mai mult cu cât, dupe cum îndată vom vedea, pă- 
reţii venoşi devin ipertrofiați, şi deci capabili de a ajuta pro- 
gresiunea sângelui în vene. Prin urmare, sgomotul întâi provine 
din intrarea sângelui arterial în vene, găsind o presiune mică ; 
iar al Il-lea sgomot, provine din continuarea circulației sângelui 
din sac în sistemul venos. 

Un fenomen iarăși de mare importanță este următorul. Am 
arătat la anevrisme că tensiunea sanguină e mare dasupra sa- 
cului; lucrul însă este invers în anevrismul arterio- -venos, fapt 
constatat î în mod indubitabil de esperienţele lui Marrey. Şi acesta 
se pote deduce fârte uşor, prin aceia că sângele trece dadreptul 
în vene printrun orificii mai mult sai mai puțin larg. 

Şi cu tâte acestea, tensiunea de şi mică, arterele însă se dilată 
în mod colosal. Ast- fel Broca, a arătat un anevrism arterio-venos 
al plicei cotului, unde artera umerală căpătase volumul unei 
aorte. 

Cum se esplică acâstă dilatație în aparenţă contradictorie cu 
micșorarea tensiunei ? 

O mică reflexiune: Este ştiut că tunicele arteriale nu se hrănesc 
în acelaş mod: alimentaţia celei externe se face prin vasa 
vasorum, iar cea internă şi chiar medie prin imbibiţiune, luându'şi 
alimentele necesare din sângele ce circulă în vas. Dar pentru 
ca 0 asemenea imbibiţiunne să se facă în mod util şi normal, 
se cere ca tensiunea să fie şi dânsa suficientă, căci imediat ce 
se va micșora, nutrițiunea tunicelor se va găsi în suferință. 

ȘI resultatul unei asemenea nutrițiuni insuficiente este dege-
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nerescența, slăbirea păreţilor, impregnarea lor cu ţesut Mucos, 
ce le fac incapabile de a resista, dilatându-se ast-fel în urma ce- 
lei mai uşâre tensiuni. 

Deci, dilataţia arterială în aceste anevrisme este o dilataţie 
de slăbiciune, o dilataţie pasivă. 

Nu tot ast-fel se petrec lucrurile cu venele așezate d'asupra 
sacului. 

Acestea sunt în adevăr dilatate, dar în mod activ, prin în- 
groșarea păreților săi, printro desvoltare mai mare de fibre 
musculare; și acesta fie din causa unei cantități mai mari de 
sânge ce conțin, fie din contactul lor cu sângele arterial mult 
mai bogat în elemente nutritive. Or cum ar fi, faptul e con- 
stant; ba încă acestă ipertrofie e așa de mare, în cât venele ne 
presintă pulsaţiuni întocmai analoge cu cele arteriale. 

Venele de sub sac devin varicâse şi cu flexuosităţi din cele mai 
caprițise, lucru ce se esplică fârte ușor prin presența pungei 
anevrismale, care aducând o genă în criculaţia de întârcere a sân- 
gelui, avem tot ce ne trebue pentru desvoltarea varicelor. Şi 
acest obstacol pâte fi împins şi mai departe, grație următârei 
împrejurări. Sângele intrat din arteră în venă, are tendința a 
trece din sac și a se ridica în sus, de Gre-ce în capătul infe- 
rior al venei nu pote strebate din causa presenţei valvulelor. 
Dar cu timpul, sângele presând mereii pe capătul inferior, reu- 
şește în cele din urmă a învinge resistența primei valvule, ceia 
ce de sigur mărește dificultatea circulaţiei. 

Şi daca ne închipuim o victorie progresivă a sângelui, atunci 
vom avea treptat umplerea capătului inferior al venei, şi cu 
dinsa obstacolul circulației împins la maximum, ale cărei con- 
secințe sunt ușor de prev&dut. 
„Cele alte simptome sunt aprope aceleaşi ca şi în anevrismul 
ordinar, dar mai puţin intense. Un lucru trebue notat, că în ane- 
vrismele arterio-venâse nu avem coaguli activi, și deci nu pu- 
tem spera la o vindecare spontanată. In plus însă, dinsul e mult 
mai benign putând rămâne staționar 10—15 ani, bolnavii viind 
la medic mai mult pentru diferite turburări trofice de cât pen: 
tru b6la însăşi. 

DIAGNOSTICUL este în general uşor de pus, având în vedere 
simptomele ce sunt diferite de ale anevrismului simplu, saii a- 
nevrismul cirsoid pe care îl vom vedea.
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TRATAMENTUL. Singurul ce putem întrebuința în afară de o- peraţie, este metoda lui Vanzetti, ce constă într'o compresiune 
directă asupra sacului, însoțită de compresiunea, digitală a ar- 
terei d'asupra sacului. 

Prin compresiunea directă, respingând sângele din sac ohți- 
nem un anevrism arterial, pe care apoi prin compresiunea indi- 
rectă căutăm al astupa ca pe cel ordinar. 

Iar singura operaţie e quadrupla legătură : ambele capete ar- 
teriale şi vensse, însoțite apoi de deschiderea şi extirparea sa- cului; operație de sigur din cele mai dificile, iar câte o dată imposibil de practicat. 

Anevrism cirsoid,. 

Bâlă cunoscută încă de [. Bell, ce o numia, anevrism prin a- nastomosă, ar fi după Terrier tot un anevrism, da» însoțit de o dilataţie şi lungire a trunchiurilor,. ramurelor și ra- musculelor unui întreg teritorii, arterial, Anatomia pato- logică însă a arătat, că acest anevrism nu e limitat numai în 
sistemul arterial, de 6re-ce tumora se însoțește şi de o dilataţie 
a capilarelor, venulelor și chiar venelor de calibru mare din 
jurul tumorei. 
„Sediul este capul, mâna, Sâtul, urechia etc. şi mai tot-d'a- una recunosc ca punct de plecare un nevus matern, o mică 
tumoră erectilă, sait Şi un simplu traumatism, or cicatrice așe- 
zată mai aies pe pielea capului. 
PATOGENIA ȘI SIMPTOME. Toţi autorii sunt de acord, și în 

special Broca şi Virchow au arătat că un mic angiom ce repre- sintă o tumoră formată prin dilataţia totală de mici arteriole venule și capilare, este punctul de plecare al anevrismelor cir- 
soide. In urma unui traumatism, şi mai ales în urma iritațiunei 
produsă de peptene în timpul toaletei, or a unor tăeturi de briciă, angiomul fiind la, faţă, tumora, începe a creşte, transfor- mându-se ast-fel întrun mic anevrisin arterio-venos. 

ŞI ast-fel fiind, consecinţele vor fi analoge, graţie desichilibrului tensiunei sanguine ce am arătat. a 
De aci urmeză că tâte vasele aferente tumorei, şi deci arterele se vor dilata, se vor subția producând acele flexuosităţi enorme ; iar vasele aferente, adică venele se vor dilata, și ele prin iper-
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trofie, dând acelaşi resultat de cord6ne încolăcite, putându-se în- tinde la distanţe fârte mari. | | 
O dată confirmat, anevrismul cirsoid ni se presintă sub aspectul 

unei tumori de volum variabil, neregulat, cu ridicături ȘI cu pulsațiuni caracteristice, putând fi reductibilă şi oferindu-ne 
aceleaşi sgomote şi suflu intermitent saii continuă, propriii ane- 
vrismului, 

Leziunile de învecinare iarăși sunt identice, putând observa 
chiar distrugerea 6selor craniului, precum şi diversele fenomene 
trofice. 

DIAGNOSTICUL în general uşor, dându-se sediul, patogenia şi dilataţiile vasculare. 
TRATAMENTUL, ca şi pentru anevrisme ; când e posibil vom 

întrebuința injecții coagulante sau extirparea tumorei. 

Dilataţia, serpentină a arterelor. 

Formâză mai mult o curiositate medicală de cât o bâlă chi- 
rurgicală. 

Dânsa e fisiologică la bătrâni, sati consecința unei obliteraţiuni 
a arterei principale, în care cas, tot segmentul inferior ca, și ra- 
murile colaterale cresc enorm de volum, însoțindu-se şi de iper- 
trofia păreţilor săi. 

De aci două varietăţi: 
Dilataţie serpentină fisiologică, și dilataţie serpentină ipertrofică 

Sail mecanică. 

CILIESTIONAR 

Consideraţiuni generale asupra arterelor. Formarea trombusului ernostatie în plăgile arterelor. Emostasa provisorie şi definitivă. 
Diviziuni dupe constituţia sacului, dupe cause, intindere, forma sacului, se- diă, etc. Etiologia. Rolul -traumatismelor, etatea, sexul, rasa. Alteraţiunile ţe- suturiior vecine.
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Mecanismul formărei coagulilor activi şi pasivi. Rolul lor. Diferite teorii. Teoria lui Wardrop, Bellingham şi Broca; teoria lui Richet şi Letort. 
Influenţa anevrismului asupra circulațiunei locale şi generale. 
“Mersul şi diferite complicaţiuni. Simptome. Semnele patognomonice. Me- canismul trilulului. “Teoria lui .Broca, Richet, Chauveau, 
Tratamentul. Diferite Metode şi procedee. Anel, Hunter, Brasdor etc. 
Anevrism arterio venos, Diviziune,. Sgomotele şi suflu. "Teorii, 
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CAP. XI 

LEZIUNILE VENELOR 

CONSIDER AŢIUNI GENERALE 

Fără a intra, în detalii mari, vom reaminti că venele, contrariit 
că arterele, posedă fârte mult ţesut conjunctiv şi fârte puţin ţe- 
sut elastic şi muscular. 

Rolul lor este de a strânge tot sângele de la periferie spre 
al versa la centru, în cordul drept, prin mijlocul venelor cave 
superidră şi inferidră. 

Acolo unde sângele e silit să urmeze un drum în oposiție cu 
l&gea gravităței, venele, pentru înlesnirea curentului sanguin, 
sunt prov&zute pe fața, lor internă de nişte indoituri numite val: 
vule. Aceste valvule îndeplinesc funcțiunea unor supape mobile, 
ce se turtesc când sângele merge de la capilare spre cord, dar 
se desfac şi se intind, imediat ce sângele ar avea tendinţa, să 
revie către capilare. Cu modul acesta, venele prin valvulele lor 
asigură ascensiunea colânei sanguine, opuindu-se însă în mod 
puternic contra or-cărei mişcări retrograde. 

Valvulele ven6se, asemănate cu un cuib de porumbei, se gă- 
sesc lipite de păretele vasului, având fața concavă dirigeată 
către cord, iar cea convexă către capilare. 

Valvulele în general sunt dispuse în părechi, de unde și numele 
de valvule geminate, în oposiție cu valvulele solitare când nu 
există de cât una singură. E fârte rar a, se observa trei valvule 
inserate pe acelaşi punct. Valvulele conţin fibre conjunctive, fi-



520 

  

bre elastice și fibre musculare cu o direcțiune transversală, ocu- pând baza valvulei. 
Aceste valvule, în punctul lor de inserţiune, produc un fel de strangulațiune a tunicei, strangulațiuni ce se manifestă prin în- jecțiunile vensse. 
Graţie acestor strangulații, inflamaţia venelor adică flebita, ne oferă ca semne caracteristice, presența unor nodosităţi din dis- tanță în distanță, cari nu sunt de cât indiciul punctului de in- serțiune al valvulelor. 
In vene, prin ohiceiii, se descrie trei straturi sati tunici ana. loge cu acelea a arterelor. 
Ranvier însă a arătat, că din aceste tunici, numai singură cea internă se pâte distinge în mod clar, căci cea medie e impo- sibil a fi separată de cea externă. Deci în vene am avea în realitate numai două tunici: una, internă și alta externă ce con- ține şi pe cea medie. | 
Tunica internă, posedă ca şi arterele, un strat de celule en- doteliale, dar mult mai scurte şi mai largi, având în același timp marginele sinudse, trecând unele dasupra altora. Dinsa e limi- tată de tunica externă printrun strat fibro-elastic, identic cu membrana limitantă internă din arteră, 
Tunica externă, separată de cea internă prin membrana, elas- tică, conţine elemente elastice, musculare Şi conjunctive. 
Elementul elastic, plecat de la membrana limitantă internă, nu are disposiţia fenestrată ca în arteră, ci strebate pînă în țe- sutul conjunctiv sub formă de făşii mai mult sai mai puțin gr6se, şi cu o disposițiune longitudinală, 
Elementul muscular e forte puțin pronunţat, aşa în cât în- trun mare număr de vene, el chiar lipsește cu totul. Când există, fibrele nu sunt dispuse transversal ca în artere, ci mai mult lon- situdinal. Şi numai dupe presența acestor fibre parcimonidse putem bănui existenţa tunicei medie, a cărei subțiime extremă a făcut chiar a fi scâsă de la numar. | 
Cât pentru elementul conjunctiv, acesta sub formă de făşii ondulate este extrem de abondent, aşa că aprope el însuşi cons- titue tâtă grosimea păretelui venos. 
Ceia-ce încă au de particular venele, este o bogăţie fârte mare de vase sanguine ce posedă în păreţii lor. Acesta, le face a îi predispuse mult mai ușor la inflamație ca arterele, precum
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şi la introducerea şi străbaterea microbilor în interiorul lor. În 
adever, arteriorele şi venulele acestor vase străbat tâtă tunica 
externă, intrând până la membrana elastică internă, ast-fel că 
tâtă grosimea venei e larg irigată de vase sanguine. 

Limfaticele şi nervii au aceiași disposiție ca, în artere. 
In figurile 132 și 133 luate din Testut se v&d în mod clar 

valvulele şi strangulaţiile vensse. 
In fig. 134 desemnată dupe natură de D-nul Tatusescu arată 

aceiași disposiţie de valvule. | 
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Fig. 132, Fig. 193. - 

Valvule ven6se. 
A. Uâ porțiune de venă in- 

cisată în jumătatea sea supe- 
riâră, pentru a se arăta două 
perechi de valvule. (a, b). | 

B. Tăetură schematică a 
unei porțiuni de venă practi- Fig. 134. 
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cată in sensul lungimei pen- Vena femorală im- tru a arăta valvulele în stare preună cu safena. Sec- de turtire (a, b) şi in stare de fiune pentru arățarea ridicare (c, d). valvulelor. (originală),
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LESIUNILE TRAUMATICE ALE VENELOR 

Aci există aceiaşi divisiune ca Și la artere, adică plăgi prin instrument înțepător, tăetor, armă de foc, prin smulgere etc., oferindu-ne fie-care din ele lesiuni penetrante saii nepenetrante, plăgi complecte sai necomplecte. 
Ceia-ce e mai important în aceste plăgi, e producerea emos- tasei, care în plăgile prin instrument înțepător se obţine în ge- neral forte lesne în mod spontanat, fie prin revenirea păreţilor în starea lor primitivă în urma elasticităţei, sai dacă plaga a fost ceva mai:mare, atunci sângele se pâte infiltra, între tunica externă şi. țesuturile vecine, formând ast-fel un trombus prin care emostasa se obţine. 

In plăgile prin instrument tăios, emostasa se obține mai ușor în cele complecte ca în cele incomplecte, ca și pentru artere. 

O venă complect secționată, graţie presenței valvulelor şi cursului sanguin, emoragia nu vine prin câpătul central ci prin cel periferic. In adevăr, valvulele redresându-se, sângele nu pote să se scurgă din estremitatea superidră a venei secționate, pe câtă vreme în cea-l-altă estremitate, sângele prin progresiunea, sa ascendentă, turtind acele valvule, iese cu cea mai mare în- lesnire, neavând nici o tendință a se opri în mod spontanat, putând ast-fel aduce chiar mârtea individului, dacă vasul deschis e de un calibri inai mare. Dar emoragie putem avea ȘI din capătul superior, când de exemplu vena ar avea aderenţe cu părțile vecine, țiind-o ast-fel deschisă ; când de exemplu vena nu posedă valvule precum sunt: vena femorală, axilară etc,, saii în fine când în apropiere de estremitatea sa deschisă, se deschide o altă venă colaterală sau anastomotică. — In tâte a- ceste casuri, emoragia pâte să vie prin ambele capete ale venei secționate, contra căreia trebue să recurgem la legătură, în tocmai ca şi pentru artere. 
In afară deci de aceste escepţiuni, capătul central al venei secţionate, graţie presenței fibrelor elastice și musculare, a fi- brelor: transversale, dinsa se retractă Şi se contractă în acelaşi timp, astupând ast-fel calibrul vasului. In plăgile incomplecte ale venelor, emostasa provisorie se obține în urma revărsărei
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sângelui în țesuturile vecine, unde coagulându-se formeză partea 
lată sai estremitatea grâsă a unui dop sait cuiu, iar partea as- 
cuţită se întinde, înterpunându-se între busele soluțiunei de con- 
tinuitate. 

Rolul acestui coagul însă este cu totul pasiv şi timporal, căci 
omostasa definitivă se face în urma proliferărei elementelor pă- 
reților vasculari, elemente, cari în starea lor de nouă forma- 
țiune str&bat cougolul pentru a trece la busa opusă, dând ast- 
fel naşcere unei adevărate cicatrițe; iar când nu există nici 
un spații între aceste buse, dinsele se pot lipi direct ca ori-ce 
plagă de ţesut, ale cărei suprafețe sângerânde sunt puse în 
contact. 
Când plaga este complectă, atunci avem iarăși un coagul san- 

guin ce ocupă primul spațiii până la o valvulă imediat vecină, 
şi unde tot în urma unei proliferări a elementelor tunicei in- 
terne, emostasa definitivă se obține ca şi în casul precedent ; 
dar pentru acâsta se cere neapărat desvoltarea unei uşore in- 
flamaţiuni ven6se internă şi esternă, cu alte cuvinte a unei pe- 
riflebite şi endoflebite. 

In ceia ce privesce simptomatologia, se resumă, aprâpe întrun 
Singur simptom, adică emoragia, asupra căreia nu vom insista, 
fiind deja tratată în primul volum. 

Coraplicaţiunile plăcilor venelor. 

1) Emoragia secundară. Acâsta este precoce saii tardivă, după 
timpul aparițiunei, şi în special după cum vine în urma emos- 
tasei provisorie şaii definitive. 

Intecţiunile plăgei şi supurăţiunile sunt factorii cei mai prin- 
cipali, cari distrug nu numai coagulul provisoriii dar şi pe cel 
mai definitiv. 

Aceste emoragii mai vin iarăşi în mod tardiv în urma eli- 
minărei unei escare a păreților săi, produsă prin contusiuni sati plăgi prin armă de foc. 

Flebita este o complicaţiune fârte frecuentă, ce pote să apară 
în urma ori-cărei plăgi septice saii răi îngrijite. Şi când esten- siunea este mare, supurația apărând, pâte fi puntul de plecare al piemiei şi diferitelor forme de septicimie.
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O plagă interesând pe lângă venă şi o arteră, avem o altă, complicaţie dând nascere la un anevrism arterio-venos. 
Dar una din cele mai mari complicaţiuni a plăgilor venâse este străbaterea aerului în vene. 
Acest accident s'a observat pentru prima ră de un chirurg în Franța în 1818, numit Beauchâne, care estirpând o tumoră voluminâsă a umerului, în momentul când a ferăstruit clavicula, și căuta a ridica restul tumorei, de o dată a audit o şuerătură, forte caracteristică, iar bolnavul abia putând să pronunțe cu- vântul că sângele simte că-i cade în cord, la moment e coprins de o paliditate extremă, de un puls frecuent și neregulat, și după câte-va convulsiuni remâne mort, 

Lui Dupuytren sa întâmplat acelaşi lucru, voind să estirpeze o tumoră din regiunea gâtului. 
Nisce asemenea accidente erai forte frecuente înainte, ast-fel că un autor Green în 1864 a reunit 67 de casuri. 
De atunci încâce aceste accidente aii devenit din ce în ce mai rari, aşa că abia până în 1885 sa putut aduna 6 casuri. Se susține că introducerea mijlocelor de anestesie, permițând chirurgilor de a lucra mai încet și fără emoțiuni, permițându-le 

ast-fel a'și da bine sâma de ceia ce fac, ait micșorat aceste ac- cidente atât de periculâse. Cu tâte acestea, lucrul încă e posi- bil a se întâmpla, mai ales în condițiunile următore: 
Sunt anume regiuni, precum a gâtului, a axilei, unde venele fiind în conexiune de aderenţe cu aponevrosele, în momentul când se secționeză, dânsele nu se pot contracta, ci remân deschise ; şi dacă mai adăogăm că aceste vene sunt lipsite de valvule, lesne ne esplicăm strebaterea aerului, care se face cu cea mai mare înlesnire, mai ales dacă bolnavul în acest moment exe- cută şi o inspiraţiune profundă, în care timp, după cum scim, producându-se un gol în torace, sângele venos se precipită cu înlesnire, ducând cu dânsul o întregă colână de aer. Acelaşi lu- cru se pâte întâmpla la rig6re - şi la alte regiuni, coprinse de: indurarea şi sclerosarea părților în urma inflamaţiunei cronice. Fenomenele ce resultă din străbaterea aerului în vene, sunt pe atât de mişcătore cât şi brusc mortale. 

Semnul cel mai principal constă, în producțiunea unei șueră- turi prelungite, analogă cu cea produsă. întrun recipient de la
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mașina pneumatică, unde în urma unei găuri practicată, aerul străbate cu violenţă şi sgomot. 
Imediat bolnavul este coprins de o paliditate estremă, de o dispnee intensă, respiraţie precipitată, labori6să, bătăile cordu- lui frecuente, neregulate, tumultudse, puls mic, slab, impercep- tibil, ochii fixă, pupilele dilatate ; şi dacă bolnavul nu este anes- tesiat, e coprins de o spaimă mare, și mai tot-d'auna, abia pu- t&nd pronunţa cuvântul că more, remâne ca şi trăsnit. Casu- rile de supraviețuire după 21 de ore sunt cu totul rari; şi încă şi mai rari şi escepționale sunt vindecările. 
Autopsiile aii arătat o cantitate mare de sânge spumos, şi bule de aer în cordul drept şi arterele pulmonare. 
După unii, moârtea subită, în acestă complicaţie ar proveni din producerea unor embolii arteriale forte repedi, prin aceia că ae- rul străbătând în cordul drept, de acolo trecând în plămâni prin arterele pulmonare și întorcându-se în cord prin venele pulmo- nare, intră în circulaţiunea, generală, producând în encefal em- bolii arteriale. 
După alții, mârtea ar proveni printr'o ischemie bulbară, iar după unii numai prin asfixie, bulele de aer oprindu-se în venele pulmonare, saii în capilarele acestui organ, 
Alți autori atribue mârtea. la oprirea bruscă a cordului, produsă. prin dilataţiunea mecanică a aerului Srămădit în auriculul şi ven- triculul drept. 
TRATAMENTUL. Primul lucru este de a preveni acest accident, luând tâte precauțiunile necesare. In special bolnavul să fie bine adormit, pentru ca. ast-fel respirațiunea, să se facă în mod calm şi încet. Vom evita secțiunile incomplecte ale venelor, cari sunt mai periculâse ca cele complecte ; mai sigur este aplicarea unei legături prealabile simplă sai dublă. 
Treves recomandă că plaga trebue să fie tot-dauna umedă, susținând. că aerul străbate cu atât mai ușor, cu cât vena este uscată, 
Practica chirurgilor. Vechi, care consta în a întroduce o canulă în venă, pentru a, scâte aerul, trebue cu totul părăsită ; ci să ne mărginim când accidentul sa produs, a aplica imediat un deget pe venă, neridicându-l de cât în timpul expirațiunei. larăși Treves recomandă presiunile pe torace în momentul
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espirațiunei, prin care aerul sar putea espulsa, eşind chiar prin 
plagă sub formă de bule. 

Unii mai recomandă şi electrisarea, care lucrâză mai mult asupra nervilor frenici de cât pneumogartici. 
O altă complicaţie mult mai rară, este străbateroa în vene de 

corpi streini solidi, ca 6se de peşce, eschile os6se, etc., etc. 
DIAGNOSTICUL plăgilor venâse este ușor, căci afară de casuri 

speciale arătate în primul volum, emoragia vendsă se deosi- 
besce ușor de cea arterială. 
Vom fi atenţi, în recunâșterea emoragiei arterio-venâsă, când 

instrumentul ar fi atins ambele organe ; precum iarăși vom 
deosebi prin lipsa pulsaţiunilor Şi a sgomotului de suflu, o mare 
estravasațiune sanguină venâsă, ce sar putea impune drept un 
anevrism falș primitiv. 

Cât pentru prognostic, dânsul variază cu natura plăgei, felul 
secțiunei, calibrul vasului, toxicitatea plăgei şi starea generală 
a individului. 
TRATAMENTUL va fi puțin energic în deschiderea, venelor mici, 

mărginindu-se precum practica zilnică ne arată, la ușore com- 
presiuni, loțiuni cu apă rece sati căldicică, şi la rigâre aplicarea 
unei pense emostatice, care în câte-va minute e suficientă a 
produce obliterațiunea vasului. 

In plăgile complecte, și a venelor de un calibru mai mare, 
adesea prin simpla compresiune putem opri ori-ce emoragie, fie 
chiar a sinusurilor cerebrale ; iar la rigâre putem chiar lăsa pe 
loc o pensă emostatică în timp de 24 ore. 

Când însă vasul e mare, atunci de sigur cel mai bun mijloc 
este aplicarea unei legături. — Malgaigne susținea că tunicele venei nu se rup ca în artere, ci numai se îndoese şi remân ast- 
fel lipite. 

Astă-zi însă este probat că tunica internă Și medie se rup. 
Un coagul se formâză în capătul periferie mergend -până la prima colaterală, şi acest coagul după 1—8 dile trecând prin aceleași fase câ şi cel din artere, adică lăsându-se a fi străpă- tut de muguri cărnoşi, proveniți din inflamaţia tunicei interne, precum și de vase fine capilare, dinsul asigură emostasa defi- nitivă. 
Sa susținut de unii că legătura unui vas venos de calibru mare, precum ar fi femorala, pâte provoca gangrena membrului,
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prin edemul ce se desvoltă precum și gena, circulatorie. De aceia, pentru a împedica edemul prin venirea unei prea mari cantități de sucuri nutritive, unii autori ŞI în special Gensoul în 1825, propu- nea legătura arterei. In practică acest principii cu totul părăsit astă-zi, de 6re-ce circulațiunea venâsă nu se pote cu totul în- trerupe, fiind numsrul enorm şi anastomosele multiple. In casurile de plăgi incomplecte, aceiași conduită vom avea, în plus, că spre a păstra calibrul vasului, putem după cum Travers a recomandat, să facem numai legătura laterală, însă trebue să scim că de multe ori emostasa definitivă neputându-se efec- tua, avem emoragii secundare. 

RUPTURILE VENELOR 
Mai adesea se observă în urma marelor traumatisme şi în spe- cial a plăgilor prin smulgere ; dar putem avea Şi ruperi numai a acestor vase, fie în urma unui traumatism sai în mod spon- tanat. O lovitură, o cădere, şi mai ales tracțiuni forţi pentru re- ducerea luxaţiilor, pot produce ruperea venelor, cari prin can- titatea enormă de sânge vărsat, adesea sai luat drept ruperi de anevrisme, propuindu-se chiar sacrificarea membrului; pe când în realitate nu eraii de cât simple ematome. Ruperile spontanate vin în urma, unui efort, a unei contracţiuni musculare violente, precum țipete, muncile în timpul facerei, cari la femei dai o blă specială numită trombus al vaginului or a vulvei, provenit din Tuperea venelor dilatate ale acestui organ, unde sângele se concentrâză sul mucosă, formând une- ori, o tumoră forte voluminâsă. 

Se cere însă pentru aceste ruperi spontanate o alteraţiune prealabilă a venelor, şi în special starea, lor varicâsă. 
In adevăr, la emoroidari, la fie-care efort de defecaţie ur- m6ză o scurgere sanguină provenită din ruperea unei vene va- ricâse ; şi iarăşi acea b6lă curi6să cunoscută sub numele de coup de fouet, caracterisață, printro durere violentă în pulpa piciorului, făcând pe individ să cadă, Şi care mult timp a fost atribuită ruperei plantarului subțire, adi sa dovedit că nu e alt-ceva de cât rupere de vene Yaricose, al căror diagnostic se stabilesce tocmai pe acuitatea durerei și aparițiunea repede a unei tumori sanguine.
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FLEBITA ŞI TROMBOSA 

Flebita, este inflamaţiunea unei vene. 
Am arătat deja că aceste vase, grație disposițiunei tunicelor 

şi a capilarelor aflate în grosimea lor, ele sunt mult mai sus- 
ceptihile de a se inflama de cât arterele. In adevăr, o venă 
ia parte la procesul inflamator din părțile vecine în mod aprâpe 
constant; ast-fel nu există supuraţie mai prelungită fără, ca, fle- 
bita să nu apară, fiind puntul de plecare al septicemiilor. 

Și cu atât mai uşor dinsa se va desvolta, cu cât focarul unde 
se găsesce, saii instrumentul ce a produs plaga vor fi fost 
septice. Dar flebita se mai observă şi în afară de trauma- 
tisme, ca în bâlele generale grave ca: tifosul, scarlatina, sep- 
ticemia, tuberculosa etc. 

Se deosibesc trei feluri de flebite: infecțiosă, constituţio- 
nală și toxică. 

Dintre acestea cea mai importantă este cea dintâiii. Flebita, 
constituțională stă sub dependinţa stărilor diatesice, ca artri- 
tismul, erpetismul, sifilisul etc., se desvoltă încet ca și însuși dia- 
tesele de cari depinde. Flebita toxică ar veni în urma, al- 
coolismului, saturnismului etc.; nu este destul de studiată, mai 
ales din punctul de vedere chirurgical. 

Flebita şi trombosa propriii zisă. — Discuţiuni fârte mari sai 
făcut asupra legăturei ce există între aceste două afecțiuni. 

In primul volum am arătat o bună parte a acestei chestiuni. 
Aci vom complecta prin următârele consideraţiuni. 

Hunter este cel dintâii, care a susținut inflamațiunea păreţi- 
lor venoşi, arătând că, tote complicațiunile plăgilor și presența 
puroiului şi a coagulilor sanguine nu sunt de cât resultatul 
unei flebite. Acâstă teorie a fost susținută de Dance şi Cru- 
veilhier, arătându-se că ahbcesele metastatice, infecția, purulentă, 
nu sunt de cât resultatul flebitei; şi mai cu deosebire se susținea 
acest lucru pentru esplicarea accidentelor septicemice venite Ia, femei după facere, provenite tâte în urma unor flebite ale u- 
terului. 

Era deci lucrul stabilit de inflamația primitivă a venelor, ad: 
mițându-se şi următârea divisiune deja dată de Hunter, de fle- bită supurată, ulcerată Şi adesivă ; şi că fie-care din aceste forme
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dedeaii naşcere unei coagulațiuni sanguine în interiorul vasu- lui numit trombug. 
| 

Acâstă teorie a domnit până în 1836, când Virchow prin auto- ritatea sa r&stârnă totul, susținend că, coagulul sai trombusul este factorul principal ce determină flebita, și că tâte cele-l-alte alteratiuni ale pereţilor sunt secundare, respingând în acelaşi timp cu totul flebita supurată, care după dinsul nu este alt- ceva de cât ramolirea şi degenerarea trombosului. 
De aci cercetări forte întinse asupra diferitelor cause ce pot da naşcere acestui trombus, cause găsite în slăbirea organis- mului de bâle generale grave; (trombosa de marasm, Vagner) în condițiuni speciale de sediu al venelor şi degenerarea fibre- lor sale musculare ; în proprietățile particulare ce capătă sân- gele de a se coagula cu înlesnire (inopexie), saii în presenţa în sânge a unor substanțe cu proprietăți coagulante (iperinosă) 

etc., etc. Teorii deja desvoltate în primul volum. 
In tâte aceste fapte se căuta a se învedera că păreții venelor la început sunt cu totul intacți, cu tâtă presența trombusului. - Cu tote acestea, Brucke a arătat că circulațiunea venosă se pote întrerupe fără producere de trombus, dacă păreții vasului sunt intacți. Ast-fel s'a aplicat dou legături la Gre-care distanță, pe o venă, şi nu sa putut obţine nici o coagulațiune sanguină; de îndată însă ce s'a determinat o iritație a membranei interne, imediat coagulul s'a produs în puntul alterat, întocmai ca pe un corp strein introdus în vas. 
Cercetările bacteorologice ai lămurit chestiunea, arătând că tâte trombusele spontanate sunt resultatul intervenirei unor mi- crobi, cari străbătând în interiorul venei, produc o inflamaţiune a tunicei sale interne, împrejurul căreia apoi sângele nu întâr- ziază a se coagula, Şi deci a forma cunoscutul trombus. 
Astfel Hutinel în 1883 a arătat acțiunea micro-organisme- 

lor în producerea coagulelor sanguine ce se observă în urma fibrei tifoide.— Widal a arătat că edemul ce se observă la noile născute este resultatul unei inflamaţiuni venâse, provocată prin copleșirea endoteliului săii de streptococus piogenes; iar Chan- temesse a găsit bacilul lui Koch pe un tuberculos atins de fleg- maţia alba dolens. 
După cum vedem, revenim la teoria lui Hunter prin care se susține că pentru producerea trombusului se cere mai întâi o 

Pat. chirurg, Dr. L. Kiriac. 
34
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flebită, dar care după principiele moderne e determinată de ac- 
țiunea microbilor. 

Str&baterea acestor microbi se efectuză după Cornil şi Babeş 
prin mijlocul capilarelor, cari aflate întrun focar de supuraţie, 
endoteliul lor se ramolesce, se tumefiază şi prin urmare se lasă 
a fi străbătut de micro-organisme, de unde apoi pot străbate 
în vene, unde producând alteraţiuni endoteliale provâcă coagu- 
laţiunea. 

Dar une ori: agentul infecțios nu se opresce în locul unde a 
intrat, ci e târât de curentul sanguin oprindu-se ast-fel în locuri 
mult mai depărtate, dându-ne acele trombose la distanță saii 
metastatice, ca de exemplu: flebită a membrelor superidre, con- 
secutivă unor supurații a membrelor inferidre. . 

O dată trombosa stabilită, acţiunea. sa pâte să. fie forte limi- 
iată, mărginindu-se la o inflamațiune locală (flebită adesivă), în 
urma, căreia coagulul plin de leucocite şi globule roşii se străbate 
de burgeonii născuți din membrana internă, precum și de capi- 
larile de nous formaţie, cari cu timpul se substitue coagolului, 
ce căpătând 6re-care aderențe cu vasul, ne esplică vechea cre- 
dință de organisaţiune a coagulului. 

Dar alte dăți, grație pululaţiunei microbilor, acest trombus se 
pote desorganisa, lichefia şi să intre chiar în supuraţie, producând 
flebita supurată, care colectându-se în abcese, pote produce ul- 
cerația și perforaţia vaselor, dându-ne ast-fel flebita ulcerosă. 

In fine acest trombus neincetat ishit de curentul sanguin, se 
pote lragmenta, și bucăţi dintrinsul fiind luate de torentul cir- 
culator întră în masa generală a sângelui, formând emboliile 
asupra cărora nu vom insista. Consecința acestei trombose pro- 
duce o bâlă specială femeilor parturiente precum şi caşecticilor, 
cunoscută sub numele de flegmaţia alba dolens, care constă în 
obliterațiunea venei iliace primitive saii esterne or femorală, de 
care însă nu ne vom ocupa fiind de domeniul medicinei.
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DESPRE VARICE 
VARICE. Se numesce varice sau flebectasii or ce dilatațiune permanentă. a venelor, însoțită de alterațiunea păreților săi, Varicele venelor cordonului spermatic se. numesce varicocel, pe când emoroidele sunt varice ale venelor, anusului şi rectului, De şi varice pot să existe în or ce regiuno, dar sediul de predilecțiune sunt membrele inferidre. Varicele. sunt superficiale şi profunde, după cum afect&ză venele subcutanate, aponevrotice or musculare. 

Mult timp s'a credut că varicele încep prin a, fi superficiale ; Verneuil însă a arătat că tot-d'auna bâla începe prin venele pro- funde, aşa că putem avea varice fârte înaintate, fără ca cu tâte acestea venele superficiale să fie atinse. | Sa stabilit deci că varicele. superficiale în mod sigur ne arată pe cele profunde, pe când lipsa lor nu este un cuvânt de neexis- tența acelora. i 
Escepţiunile la acestă regulă sunt rari şi chiar nu se admit. Varicele, pe lângă că determină, o dilatație şi lungire neregu- lată a venelor, formând acele flexuosităţi numer6se, serpentine Şi acele ampule cilindrice sacciforme etc., determină și altera- țiuni destul de profunde în păreții săi, studiate deja de Briquet. In primul grad vena este numai lărgită fără sinuosități, și gro- simea, pereţilor proporțională cu calibrul. i In al doilea grad avem dilatațiuni cu îngroşarea pereților ce devin tari, solidi ca Și arterele. 

In al treilea grad, îngroşarea nu este uniformă, ci presintă ici colea puncte mai grâse sati mai subțiri, dând nascere diferi- telor flexuosități” şi dilatațiuni de forme şi aspect fârte neregu- lat, însoțindu-se şi de deformarea şi chiar distrugerea valvulelor. Cornil susţine că îngroşarea, păreților venei se datoresce iper- trofiei tunicei medie, începând prin partea sa cea mai internă, care este copleşită de un adevărat țesut scleros. Avem cu “alte cuvinte o meso-flehită sai flebo-sclerosă. 
După Epstein însă, procesul ar începe Wadreptul din tunica internă, cu alte cuvinte ar fi endoflehita puntul de plecare iar nu mesoflebita, care treptat merge să copleşâscă şi tunica, medie,
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Ac6sta ar forma al doilea grad; pe când al treilea grad ar 
consta într'o disparițiune aprâpe complectă a, tunicei medie, pe- 
retele venos devenind aprâpe cu totul conjunctiv. 

Une-ori intre tunicele venei se depun concreţiuni calcare, tran- 
sformând aceste vase în tuburi rigide formând flebolite; alte 
dăți vasa vasorum ia o desvoltare fârte mare, producând. nisce 
paquete flexunâse și încolăcite, numite tumori varicâse; iar alte 
dăți în fine, tote tunicele ven6se sunt aprope dispărute, şi inlo- 
cuite cu țesut conjunctiv vecin, unde sângele înfiltrându-se, for- 
meză tumori cavernâse. 

Alterațiunea părților vecine. Primul fenomen este producerea 
unui edem resultat din jena circulațiunei. Acest edem prin com- 
presiunea ce determină, provâcă o inflamaţiune cronică în ţe- 
sutul conjunctiv, în urma căreia vasele contractâză aderenţe şi 
sunt atinse de o inflamație peri-vasculară. Acest proces din ce 
în ce. mărindu-se, fixeză, tote părțile din prejur inglobându-le în 
acest țesut sclerosat şi indurat, ce împedicând regulata lor nu- 
trițiune, arteriolele se scleroseză, coagulațiuni sanguine apar, 
iar nervii se copleşesc de nevrite intersticiale. 

Pielea este şi dânsa profund alterată, glandele sudoripare, 
sebacee, sunt sufocate prin străbaterea în corion de celule em- 
brionare, cari se infiltrâză sati se adună în mici grupuri. Papilele 
nervose de asemenea sunt sclerosate, umflate, ipertrofiate, adu- 
când diferite perturbaţiuni în sensibilitate. Aponevrosele, muschii, 
tendânele coprinse de acest ţesut sclerotic sunt impedicate în 
funcțiunea lor, de unde degenerescența mnsculară granulo-gres6să. 

Arterele sunt şi ele selerosate, dar tâte aceste lucruri le-am 
studiat destul de pe larg în primul volum la capitolul ulcere. 

Quenu sa ocupat mult de alteraţiunile nervilor in varice, stu- 
diind nervii la distanță iar nu imediat în jurul unui ulcer sai 
varice. Dânsul a constatat o dilataţie a venelor nervilor însoțită 
de o ipertrofie a țesutului conjunctiv peri-fascicular, mergând 
chiar până la o sufocare a țesutului nervos, printr'o scler6să 
extra şi intra fasciculară. 

In primul grad lesiunea ar consta în presența între fâşiile 
primitive de venule dilatate, împrejurul cărora țesutul conjunctiv 
este mai dens şi mai abondent, iar celulele gres6se formâdă ici 
colea grămedi mai considerabile de cât în starea normală. 

Intrun grad mai înaintat, aceste producțiuni de nouă forma-
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ție mărindu-se, făşiile nervâse se depărteză unele de altele, iar în ultimul grad procesul selerotie atacă, chiar făşia primitivă. În casul precedent avem nevrită peri-fasciculară, iar în ultimul ne- vrită intra-fasciculară. 
Conclusiunea lui Quenu este că, lesiunile nervâse provin din dilatațiunea varicâsă a venelor nervilor, şi că degenerarea ner- v6să ce aduce după sine diferitele dureri, nu e resultatul com- presiunei, ci al alterațiunilor nutritâre în urma Ssuprimărei func- țiunei venelor sale. 
ETIOLOGIA. Este stabilit că etatea adultă este cea mai pre- dispusă. La copii nu există varice de cât în mod congenital, iar la bătrâni iarăşi se observă fârte tar, 
Bărbaţii, probabil din causa profesiunilor, sunt mai des atinși. În fine, ereditatea JOcă un rol fârte mare. 
Dar tâte aceste lucruri le-am studiat deja în primul volum. Patogenia varicelor, exceptând vechea teorie umorală, prin care b6la se explica prin sângele melancolic al individilor (A. Par6) astăzi se susține teoria mecanică Și cea anatomo-patologică, Prin teoria mecanică, Delpech, Briquet, Gerdy etc., explicati varicele prin simpiul fapt al obstacolelor aduse în circulația ve- n6să, obstacole dintre cari unele sunt chiar inherente sai in- trinsece, ştiut fiind că presiunea col6nci sanguine vendsă merge crescând de la extremităţi la centru. Este iarăşi știut că circu- lația ven6să e fârte mult influențată în activitatea sea, prin con- tracțiunile musculare. Dar la Gmeni cu profesiuni ce'i reclamă a sta în picidre, muşchii necontractându-se, circulația se va face cu greii, mai ales că venele traversâză inelul fibros al solearului, ceia ce măreşte obstacolul. In urma acestei mari presiuni, neapărat că venele se vor dilata, vor deveni varicâse (Marey). Dar în urma dilatațiunei, vasele nutritive ale venelor sunt şi ele comprimate, şi deci schimburile nutritive se vor face mai cu grei, și de aci zice Quenu, urmâdă alterațiunile păreţilor venei, ce constitue adevăratul caracter al varicelor. 

Alți autori între cari Lancereaux şi Rienzi, susțin că patogenia varicelor depinde de o alterațiune a sistemului nervos, probă nevralgiile, migrena, ipochondria ce preced sai însoțesc varicele. In special Rienzi, susține că mecanismul se produce în urma unei paralisii a Vaso-constrietorilor, în urma căria vine o ipere- 

)
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mie în păreţii venelor ce cu timpul degeneredă în flebită, adu- 
cond cu densa alteraţiunile deja cunoscute. 

In 'resumat, causele varicelor sunt multiple ; şi din acest com- 
plex de compresiuni, arterio-sclerosă, turburări trofice, diatesa; 
reumatismală etc. resultă acestă afecţiune de varice, ce mai a- 
desea e sul influența unei cause generale de cât locale, ceia-ce 
şi explică incurabilitatea sea. - 
SIMPTOMELE. Când varicele devin aparente la suprafâța pielei 

formeză flexuosităţi, pachete, şi chiar tumori cari printr'o com- 
presiune metodică se pot reduce ; une-ori ele sunt dure în urma 
coagulilor saii-depositelor cretacee. - -- i E 

Când nu sunt aparente, simptomele constaii într'o greutate în 
membru, în obosslă, ușor edem, Şi unele dureri vagi ce se con- 
tinua cu trajectul: cunoscut al sciaticului ; dureri mai manifeste 
la presiune de cât in mod: spontanat. 

Verneuil atribue aceste dureri la compresiunea ce determină, 
venele dilatate asupra firelor nervâse, pe când Quenu la pro- 
pagarea procesului inflamator al venei direct la nerv. 

Cele alte alteraţiuni. trofice le-am atătat la ulcere în vol. |. 
PROGNOSTICUL. E forte serios, căci varicosul e susceptibil de 

or-ce complicație înflamatorie. 
Ast-fel flehita e fârte des observată ; şi e cu atât mai gravă cu 

cât a intervenit un agent septic. 
Vin apoi emoragiile externe saii interne prin ruperea vaselor, 

erupțiunile de eczemă, şi în fine ulcerele ce nu se mai vindecă. 
DIAGNOSTICUL. In general & forte “uşor, mai ales când sunt 

manifeste la exterior. Se atrage atențiunea a se deosebi am- 
pula-varicâsa a safenei interne cu deschiderea sea în femorală, 
de o ernie crurală; - a 

Când varicele nu: sunt aparente, nu ne remâne de cât dispa- 
rițiunea'tutuloi fenomenelor prin repaus şi posiţia orizontală, ceia- 
ce exlude nevralgiile, sciatica și diferite alte tumori ale. fosei 
poplitee. Se - 
TRATAMENTUL. Tot-dauna va fi paliativ, căci or-ce am face, 

Varicele nu se pot vindeca; pe de: o parte că e o b6lă generală, 
iar pe de alta că nu e o causă ci un complex de factori ce 
contribue la desvoltarea sea. 

Deci: igiena şi compresiunile metodice sunt singurele mijlâce, 
cu tâte greutăţile ce le însoțesc. Se recomandă mult în Franța
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întrebuințarea la interior de extract fluid de Hamamelia virgi- 
nică în doza de 3—7 grame pe zi. Dait continuă acest medica- 
ment chiar şi în emoroide dar fără resultate definitive. 

1) Legătura expusă or sub-cutanată (Home) iar Herapath re- 
comandă debridarea inelului fibros al solearului. 

2) Denudarea, simplă şi trecerea pe sub venă a unei sonde 
canelate saii bandelete de titon, când vena ast-fel expusă se 
usucă (Rigaud). 

3) Fcisiunea unui segment între două legături (Steele, Schede, 
Madelung). Dar tâte aceste intervențiuni sunt aleatorii de 6re-ce 
tot-d'auna avem recidive. 

Deci numai în casuri de emoragii mari saii dureri, putem dupe 
Quenu se recurgem d'adreptul la extirparea tumorilor varicâse, 
respingând cu totul injecțiunile întra-venâse de substanțe caus- 
tice, cari în loc dea ne da coagularea, obținem embolii şi fle- 
bite acute, ce devin unul din cele mai mari pericole pentru 
bolnav. 

CHESTIONAR 

Constituţia anatomică a venelor, Plăgile venelor. Obţinerea emostasei pro- 
visorie şi definitivă. 

Complicaţiile plăgilor venâse. Emoragia. Flebita. Str&baterea aerului în 
vene. Istoric, mecanism. Condiţiuni anatomice. Simptome, tratament. 

Rupturele venelor. Cause. Consecințe. 
Flebita şi trombosa. Diviziune : infecţi6să, constituțională şi toxică. Teoria lui Hunter. Virchow, Brucke, teoria bacteriologică. 
Varice. Definiţie. Diferite grade. Cause. Alteraţiunile părților vecine în 

varice. Tratamentul. Diferite metâde. 
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ERAL 

Definiţia bslelor virulente şi a tuberculosei. — Caractere. — Inoculabilitate. 
— Istoricul tuberculosei: Laennec, Villemin şi Koch. 

“Teoria unicistă. — Teoria dualistă. — Obiecţiuni şi desbateri. 
isperiențelele lui Villemin confirmate de Chauveau, Debobe etc., combă- 

tute de Conheim etc. | | 
Esporientele lui Hippolyte Marti ; confirmarea lor prin esperiențele lui 

Conheim convertit. 

Descoperirea bacilului de Koch. — Istorie. — Caracterele bacilului şi a 
culturei sale. Caracterele sporelor şi resistența lor. Diferite esperiențe. — 
Relaţiunea virusului tuberculos in raport cu bacilii. — Experiențele lui Straus 
şi Gamaleia ; Conclusiunile lui Kostenitsch. 

Revendicările diferiților autori asupra bacilului lui Koch, precum şi expe- 
riențele contradictorii acestei descoperiri : Baumgarten, Spina Klebs, Ba- 
beş, Malassez şi Vignal etc. — Pseudotuberzulosa. i 

Căile de invasiune a tuberculosei. | _ 
1. Calea respiratorie; experiențele lui 'Pappeiner, Giboux, Smith, Williams. 

Observaţiunile lui Cadac şi Malet in privinţa acţiunei pulverisărei fine a 
materiilor tubercul6se. Modul de acţiune a bacilului introdus pe acestă cale; 
legea lui Tangi, aplicațiuni clinice confirmând legea lui Louis. 

II. Calea digestivă. Experlentele lui Chauveau şi Paoli, Gerlach, Klebs, - 
Semmer, Martin etc. - . . - ! 

II. Calea sanguină. Origina tuberculosei miliare ș opiniunea lui Arloing. 
Diferite experienţe şi observaţiuni clinice in favârea inoculatiunei prin 

căile limfatice. Caracteristica tubereulosei limfatice stabilită de Lesage şi 
Pascal. — Deducţiuni clinice. e i 

Transmisiunea tuberculosei prin căile genitale; — Opiniuni diverse. Bx: 
perientele lui Cadâac, Malet şi Trasbot, . ”
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Factorii ce provâcă, infecţiunea organismului prin bacili: Exaltaţiunea vi- Tusului şi terenul individului. 
Ereditatea tuberculosei, — Diferite chestiuni: eredo-tuberculosa şi eredo- predisposiţia. Cercetările lui Landouzy şi Martin precum şi experiențele lui Courmont. 
Diferite chestiuni relativ la ereditate prin mamă ori tată tuberculos ; dis- cuțiuni şi opiniuni diverse, 
Anatomia patologică. Foliculul lui Kăster; composiţia sa. — Origina ce- iulei gigantice. — “Peoria lui Tripier. 
Evoluţia şi efectele degenerărei sai transformărei fibrâse a foliculului tu- berculos. — Rolul zonei embrionare. 
Tratamentul. — Intervenţiuni chirurgicale in raport cu legea lui Louis.— Precauţiunile inainte, in timpul şi după operaţie ce trebuesc luate. — Obser- Yațiunea autorului, 
Tratamentul profilactic, consideraţiuni. 
Mijlâce preventive contra eredo-predisposiţiunei. — Aplicaţiuni igienice. Rolul tratamentului tuberculosei prin inoculațiuni cu scop de a aduce imu- nitatea. 
Incercârile lui Koch şi Babeş. (Pag. 30). 

  

Definiţia abcesului rece. Definiţia, lui Boyer.—Anatomia patologicâ.—Sediul. Părțile constitutive ale abcesului rece : 1) Conţinutul.—Caractere.— II) Pâre- tele abcesului, — Aspectul. — Foliculul lui Kâster şi noduli primitivi. — Cer- cetările lui Lannelongue.— Explicarea membranei piogenice a lui Delpech. — Factorii ce se opun la extensiunea abcesului. — Rolul zonei embrionare a foliculului tuberculos. — Faţa externă a peretelui abcesului. Caractere. — Transformaţiune fibrâsă, cretacee şi vindecarea, spontanată a abcesului.— Simptome.—Abcese reci intermitente, chistice şi rezidubse. 
Diagnosticul in raport cu soma sifilitică, furuncul, chist sebaceă. 
Tratamentul chirurgical sai repede ; tratamentul lent prin puncţiuni, injec- țiuni detersive etc. — Indicaţiuni. —Diferite procedee în tratamentul chirurgi- cal.— Opinia autorului. (Pag. 40). 

Cărbunele. Diferite numiri. Istoric. 
Cercetările lui Davaine şi Rayer. Potlender, Koch şi Pasteur. 
Definitia cărbunelui. Descrierea bacilului. Caraterele sporei. Mediul favo- rabil al desvoltărei bacilului. Imunitatea păsărilor, Experiențele lui Pas- teur şi Straus. Experiențele lui Koch demonstrând puterea virulentă a spo- relor. Aplicaţiuni clinice, Contagiositatea cărbunelui de la om la om. Dife- rite probe: Jacobi şi Neydig. Căile de introducere a bacilului in organism. Opinia lui Chaussior, Faptele clinice. Inoculaţiunea prin muşte (Davaine)-
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Inoculaţiunea prin căile digestive. Diferite experiențe ale lui Kock. Gailky 
şi Loefler, Aplicaţiuni practice şi observaţiuni clinice (ceasul lui Karlinski). 
Infecţiunea prin căile respiratorii, Experientele lui Biihner. Opinia lui Straus, 
Bâla plăpâmarilor. 

Anatomia patologică. Alteraţiunea globulelor roşii. Ramolirea splinei şi a 
altor viscere. Alteraţiunea mucâselor şi a serdselor precum şi a țesutului 
conjunctiv. Simptome. Pustula, malignă. Caracterele locale, evoluțiunea. Di- 
ferite peride in număr de patru. Caractere, 

Edemul malign. Caractere. 
Micosa gastro-intestinală şi pulmonară. Simptome şi caractere. 
Mecanismul mortei. Opiniunea lui Pasteur prin desoxigenarea sângelui. 

Opiniunea lui Toussaint prin formarea de embolii pulmonare sai cerebrale. 
Obiecţiuni. Opiniunea lui Bollinger. Obiecţiunile lui Nencki. “Teoria, lui 
Chauveau, Hota, Martin şi Biichner,. 
Prognosticul şi Diagnosa. Deosebirea intre ectimă, furuncul şi antrax. 
Vindecarea spontanată. 
Tratament profilaclic. Inoculaţiuni. Tratament chirurgical. Diferite metâde. 

(Pag. 54). 

Semnificarea tumorilor dupe cei vechi. 
Divisiunea lui Galien: tumores secundum natuvam, supă natuvam şi praeter 

natuvam. Periâda lui Hunter şi Bichat. 
Prima clasificaţiune a lui Laănec in tumori omeomorfe şi eteromorfe. 
Teoria lui Broussais : iritațiunea organică. Numirea tumorilor de Abernethy 

şi Boerhaave ca producțiuni de nouă formaţie sau neoplasm. Obiecţiuni. Con- 
clusii. 

Definiţia lui Cornil şi Ranvier precum şi a lui Heurtaux. Obiecţiuni. 
Definiţia autorului. 
“Teoria lui Robin şi Broca — blastem formator. — Obiecţiuni. 
Legea lui Miiller sau teoria de desvoltare continuă, 
Clasificarea, lui Lebert. 
“Teoria lui Remak şi Virchow, Deducţiuni. 
Teoria lui 'Thiersch, Waldeyer şi Bard. 
Teoria embriologică. Obiecţiuui. . | 
Teoria lui Conheim sati de incluziune. Clinica în faţa acestei teorii. Obiec- 

fiuni diverse şi ate autorului cu opiniunea sa. 
Kariokinesa celulelor din tumori. Deducţiuni. 
Opiniunea lui Le Dentu prin citodiereză desorientată. Conclusiuni teoretice 

Şi practice. 

Specificitatea tumorilor. Opiniunea lui Bard şi Ziegler. 
Teoria modernă parasitară. Istorie, Obiecţiuni.
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Teoria localistă, constituționalistă şi eclectică. P 
tumorilor. Observațiunile lui Sir Jeames Paget şi Broca. 

Aptitudinea constituțională. 
Clasificarea adoptată în acest tratat. . 
Clasificaţiunea clinică în tumori benigne şi maligne. Caractere şi consesințe, (Pag. 82). 

robe în sprijinul eredităței 

Tumori epiteliale. Definiţie. 
Tumori epiteliale tipice, atipice şi metatipice. 
Adenmele. Definiţia lui Corni. Discuţiuni teoretice şi clinice. Opiniunea, lui Butlin. Caracterele clinice, Sediul. Forma acin6să, tubulâsă şi reticulată. Epiteliom şi carcinom, Consideraţiuni generale istologice. — Istoricul: “Thiersch. Teorii asupra carcinomaului : Lebert, Broca şi Folin. “Peoria lui Virchow. Teoiia lui W aldeyer. Cercetările lui Malassez. 
Epiteliom proprii zis. Divisiune. 
Epiteliom stratificat pavimentos şi epiteliom cu un singur strat de celule 

cilindrice. 
Sediul. Specii: epiteliom pavimentos lobulat şi tubulat. 
Caracterele epiieliomului lobulat, disposiţiunea stratelor epiteliale, glob 

epidermic. Varietăţi. | : 
Epiteliom mucos cornat saă perlat. . 
Epiteliom pavimentos tubulat. Caractere şi varietăţi. 
Epiteliom cilindric. Caractere şi sediul. | Ă 
Varietăţi clinice a epiteliâmelor ; formă îuberosă, ulcerâsă şi vegetantă. Caile de infecţiune. — Prognosticul. Tratamentul. 
Cancer. Definiţie şi caractere. Diferite specii şi varietăţi. Cancer encefa- 

loid. Caractere. Varietăţi : puitacei, erectil, melanic, vilos şi coloid. Cancer fibros sai schiros. Caractere. Varietăţi. Cancer atrofic şi în plastron. Progresiunea Cancerului : 1) Prin Kariokizesă, II) Prin extensiune discon- tinuă, ÎI) Prin vasele limfatice, IV) Prin artere, V) Prin vene. 
Caractere clinice : Censistenţă, perderea elasticităţei pielei, desvoltare de vene, mers repede. Distrugerea tegumentelor, ihorul canceros, dureri, prin- derea ganglionilor, flegmaţia alba dolens, Cachexie, — Carcinosa acută şi Carcinosa miliară. 

. Diagnosticul. — Analisa sângelui şi a urinei. Cercetările lui Lucke, Haimen şi Qnenguand asupra raportului emoglobinei. Cercetările lui Rommelasre şi Thiriar asupra micşorărei excreţiunei .urei. Diferite opiniuni. 
Pognosticul in raport cu diferitele forme de cancer, 
Etiologia generală a epitelismelor. Statistice. Ereditatea. Influenţa regi- mului animal sai vegetal, a sexului a ectopiei organelor. 
Ifuonţa iritațiunilor cronice. Opinia autorului.
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Patogenia epitelismelor. — Teoria lui Thiersch şi Conheim— Teoria pa- 
rasitară, Probe clinice de auto-contagiune. 

Probe experimentale. Experiențele lui Moreau. 

Tratamentul chirurgical. - 

Incercările lui Mosetig şi Moreau. (Pag. 111). 

Tumori cu timp vascular conjunctiv. — Consideraţiuni asupra țesutului 
conjunctiv, clasificare : _- 

L. Sarcâme. Istoric. Definiţie. Analogia cu mugurii cârnoşi simpli. Distine- 
iuni. Cele trei tipuri principale ale sarcomului. 

Iiul tip. Sarcom embrionar, caractere, disposițiunea vaselor. 
At II-lea tip. Sarcom fasciculat, caractere, diferite sub-varietăţi. 
Al Hl-lea tip. Sarcom giganto-celular, caractere, sub-varietăţi: sarcom o- 

sifiant, nevrogrie, angiolitie. Diferite degenerescenţe : kistică, ipomat6să, me- 
lanică. Caractere şi teorii diverse. 

Caracterele clinice ale sarcâmelor. Modul de infecţiune. Diagnosticul cu 
cancerul. Tratamentul pur chirurgical. 

HI. Mizomele. — Definiţie. Caractere. Diviziune. 
IL. Pibrâmele, — Definiţie. Caractere. Divisiunea în tumori Âbrâse moi şi 

tari. Fibroine moi numite şi moluscum fibrosum. Caractere. "Tumori fibrâse 
tari sau fibroidi. Caractere. Teorii asupra celulelor fusiforme ce se găsesc 
in fibroidi. Caractere clinice. 

IV. Lipom. — Definiţie. Caractere. Patogenia ; teorii de exageraţie a va- 
selor. Diagnosticul. Procedeul Nelaton. Tratament, Precauţiuni speciale. Pro- 
punerea autorului. 

V. Endoteliom. Definiţie. 

VI. Chondrâme. — Definiţie. Echondrose, -enchondrâme, perichondrâme. 
Deosebirea între țesutul cartilaginos din tumori şi cel normal. Caractere cli- 
nice. Origina. Teoria lui Conheim. 

VII. Ostedme. — Definiţia. Diviziune. Exostose, enostose, odontome. Ca- 
ractere clinice. . 

VII. Limfadenâme. — Definiţie. Limfadenie. Anatomia patologică. Limfade- 
nie. cutanată. Micosis fongoid. Simptome. Caractere, Diagnosticul. Opinia lui 
Butlin. Tratament. (Pag. 1-16) 

Cap. III. 'Tumori cu tipul muscular, - - 
Miâme, Definiţie. Divisiune : rabdomidme şi liomi6me. Caractere. 
Cap. IV. "Tumori cu tip nervos, 
Nerrâme. Definiţie. Divisiune. Nevrâme ganglionare şi fasciculate. Carac- 

tere. Nevrâme mielinice şi amielinice, |
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Cap. YV. "Tumori complexe. Definiţie. Divisiune. Chişti. Definiţie. Divisiunea lui Broca în chisti progeni şi neogeni. Chişti progeni. Definitie. - Chişti prin retentie, chişti prin exudaţiune. 
Caractere. Chişti autogeni. Varietăţi. 
Chişti seroşi, dermoizi şi mucoşi. Sediul chiştilor seroşi. Consideraţiuni a- natomice. 
Chişti dermoizi. Defineţie. Caractere. Sediul. 
Istoric: Meckel; teoria fetală ; diplogenesa ; teoria lui Verneuil prin in- clavarea unei porțiuni tegumentare embrionare. 
Teoria lui Lannelongue ; teoria lui Waldeyer. 
Chişti mucoizi. Caractere. Sediul. 
Angicme. Definiţie. Divisiune. 
Angi6me simple şi cavernâse. Simptome. 
Angi6me difuse. "Tratament: mei6da atrofiantă, perturbatrice, distructivă, Limfangiom. Definiţie. Sedii, caractere. (Pag. 161) 

Lesiuni traumatice şi inflamatorii ale pielei. — Caracterele generale. — Di- Visiunea lesiunilor traumatice. — Flictene. — Bătături. (Durilons). 
Bătăturile propriu dise, 
Măsuri preservative. — Tratamentul. 
Lesiunile inflamatorii. 
Furunculul. — Definiţie. — Istoricul. 
Teoria lui Dupuştren şi Follin. — Teoria lui Gendrin şi Nelaton.-— Teoria lui Richet. 

. 
Observaţiuni clinice. — "Teoria lui Liwenberg, Cornil şi Babeş. — Obiec- țiuni. — Patogenia bacteriologică. — Microbul furunculului, analogia sa cu al osteo-mielitei. 
Causele predisposante. — Rolul diabetului. 
Probe de contagiositatea b6lei, — Observațiile lui 'Trastour, Simptome — Peri6da iniţială, peri6da de confirmare, peridda de supuraţie. — Caracterele fie-câreia din ele. Furuncul atonic şi antracoid. Prognostic. — Diagnostic în- tre o gomă, antrax etc. 
Tratamentul. — Metâda lui Bidder, Verneuil. — Metâda actuală. Antrazul. — Definiţie. Istoric : Astruc, Boyer, 
Opinia lui Follin şi in special a lui 'Trelat, — Etiologia.— Microbul. — Ca- racterul contagios şi virulent. Rolul diabetului, 
Observaţii. — Obiecţiuni, — Simptome. — Forme clinice : Antrax circum- scris şi difus. — Caractere. — Prognosticul. — Diagnosticul. — Tratamentul.— Diferite metâde. — Metâda cu Paquelin şi avantagele sale. 
Perifoliculita. — Sicosis.
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Porifoliculita acminată. — Caractere. 
Microbul. 
Idrosadenitele. — Acnca. (Pag. 188). 

'Tuberculosa pielei, Cousideraţiuni. 
. Varietăţi clinice, Forma ulcerâsa şi papilară, Diagnosticul diferențial cu sifilisul. Forma tuberâsă. Caractere. 

| Lmupus. Natura sa tubercul6să. Diforite cercetări. Variotăţi clinice : Lupus tuberculos şi eritematos, Sub-divisiuni : Lupus plan, terebrant sau vorace. Diagnosticul cu sifilisul şi în deosebi cu cel ereditar. Lupusul eritematos. Sub-varietăţi. 
Tratament. 
Gome scroful6se. Caractere. 
Uicer exotic a] pielei. — Butonul de Biscra. Evoluțiunca clinică. Perisda, inițială, ulcerativă şi cicatrisâtâre, Prognostic. Diagnostic, “Tumorile pielei. 1, Papil&me. Caractere. Forma, mucâsă şi cornată. Microbul, 
Vegetaţiile senile. Caractere. 
Milium şi Comedol. Descriere. 
Chişti sebacei. Istoric, Definiţie. Opiniunea lui Franke dându-le aceiaşi origină ca şi celor dermoidi, Divisiune. Caractere clinice : Aterom, steatom, meliceric, colesteatom, Diagnosticul cu Some, meningocel etc. Cârnele cutanate. Forme clinice, 
Tumori epiteliale ale pielei. Ulcus Rodens, Caractere clinice. Dovastaţiuni. Cheloid. Definiţie. Descriere. Cheloid falş şi adevărat, Fibrâmele pielei, Divisiune. Caractere clinice. Diferite aspecte, Bâlele unghiilor. Considerațiuni. Onixis, Caractere, Etiologie. Simptome. Onixul sifilitic. Onixul scrofulos. Caractere. Exostose sub-ungueale. Tratamentul unghiei incarnate. Mijlâce blânde. Tratamentul chirurgical Procedeul lui Lisfranc, Ablaţiunea unghiei, (Pag. 218), 

Bâlele țesutului celular sub-cutanat. Flegmon difus. Dofiniţie. Istorie. Etio- logia. Microbul. Cause predisposante. Sediul. Starea generală. Anatomia, pa- tologică. Divisiunea lui Chassaignac în flegmon panicular, supra-âponovro-:: tic, profund şi total, Caractere. Alteraţiunea tesutului celular, aponevroselor, tendânelor, muschilor ete, Simptome generale şi locale. Caractere. Diferite peridde, inflamatorie, de fortificaţie, de eliminare, 

Pat. chirurg. Dr, 1 Hiriac, 
35
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Prognostie. Diagnosticul cu erisipel, limfangită etc. "Tratamentul general 
şi local. - 

Elefantiasis arab. Consideraţiuni. 
Diferite forme. Definiţie. Istoric. : 
Etiologia, Filaria, Levis. Mecanismul producerei. Anatomia patologică, 

Simptome. Forma febrilă şi afebrilă. Caractere. Urină gras6să. Opiniuni di- 
verse. Relaţiunea elefantiasului nostras cu cel arabic, Etiologia. Diterite o- 
piniuni. Mersul. Diagnosticul. Tratamentul chirurgical prin decorticare, le- 
garea arierei principale, secțiunea nervâsă. 

Filaria de Medina (Dracunculus). Caractere. Lesiuni. 
Despre psorospermose. Consideraţiuni. Istoric, 
Tubercul sub-cutanat dureros. Definiţie Caractere, sediul. Opiniuni asupra 

durerei. Diferite observaţiuni precum şi a autorului, (Pag. 242). 

Lesiunile vaselor limlatice. Consideraţiuni generale asupra anatomiei, fi- 
siologiei eu aplicaţiuni. clinice. 

Caracterele limfei. Deducţiuni practice. Limfangintă. Definiţie. îstorie. B- 
tiologia. Rolul micro-traumatismelor. Limfangite tardive ; Cercetări asupra mi- 
crobului. Modul sei de acţiune. Endo-limfangită, perilimfangită. Abcese _tu- 
bulare, extratubulare. Divisiunea limfangitelor în reticulare, tronculare şi 
radiculare. Caractere. Evoluţiunea clinică. Importanţa petelor şi a rosetei. 
Prihderea ganglionilor. Limfangita retrogradă. Febra. Caractere. Limfangita 
dublă. Mersul. Limfangită oscilantă şi don6să. 

Limiangită supurată. Limfangită totală, septică, fulgurătâre etc. Limfan- 
gita gangrendsă. Caractere. Limfangită venerică. Caractere. Limfangita. si- 
filitică, tubercul6să şi cancerâsă. Caractere distinctive şi modul de evolu- 
țiune. Coimplicaţiuni din partea serâselor, artrite, igrome etc. Prognosticul în 
raport cu forma şi. diatesa. Diagnosticul cu erisipelul şi flebita. Aforismul lui 
Velpeau. “Tratamentul. 

Limfangiectasia. Istoric. Btiologia. Caraciere clinice. Diferite opiniuni. For- 
me : reticulară şi tronculară. Caractere. Diaguosticul şi tratamentul. (Pag. 266), 

Lesiunile ganglionilor limfatici, 
Consideraţiuni anatomice şi fisiologice. - 
Composiţia, unui ganglion: Circulaţiunea limfei, Aplicaţiuni clinice. 
Leziunile traumatice. Caractere.
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. Adenita acută. Definiţie. -Divisiune, . - 
Anatomia patologică. Periâda de congestiune, de supuraţie. Caractere. Periadenita. Simptome generale şi locale. Diferite forme de abcese gan- glionare. Mersul. Prognosticul. 
Diagnosticul între adenita profundă şi o ernie. Tratamentul. Deschiderea antiseptică şi răzuirea. 
Adenita, cronică. Caractere. Anatomia patologică. Simptome. Diagnosticul 

cu adenitele specifice, 
Adenita venerică sai bubon. Caractere, 
Bubonul şancărului mâle. Caractere. 
Natura virulentă. Opiniunea, lui Hunter. Experiențele lui Ricord, Straus, Aubert, Roco şi Luca. Simptome. Caractere. Complicaţiuni diverse. Diag- nosticul. 
Bubonul sifilitic, Opiniunea, lui Ricord. Relaţiunile sale cu şancărul. Ca- 

racterele. 

Lesiunile anatomice. 
Bubâne mixte sai ebride, Definiţie şi varietăţi. 
Bubnele în peri6da secundară a sifilisului. 
Caractere. Bubânele in periSda terțiară. Forma sclerâsă şi gomâsă. Tra- tamentul, ” 
Tuberculosa, ganglionilor limfatici. Istoric. Experinţele moderne, Probe în ajutorul tuberculosei ganglionare. 
Anatomia patologică. Peri6da de granulaţie, de ramolire şi supurație. 
Simptome. Evoluţiune clinică. Tuberculosă monoganglionară, poliganglio- nară şi pachet ganglionar. Diagnosticul. Tratamentul. Metâda pria injecțiuni intersticiale. Metâda prin extirpare. 
Obieciiuni şi discutiuni, Opinia autorului. 
Neoplusmele ganglionilor. Istoric, (Pag. 297). 

Lesiunile muşchilor. — Contusiuni, — Divisiunea lui Allison în 4 grade.— 
Caractere. — Plăgile muşchilor. — Divisiune. — Opiniuni asupra cicatrisărei 
muşchilor. 
-Rupturile musculare, — Rupturi spontanate şi prin contracție. — Mecanis- 

mul. — Diferite opiniuni. — Experiențele autorului. — Conclusiuni. — Simp- tome. — Complicațiuni,. — Diagnostic. 
Herniile musculare. — Definiţie. — Ilernie adevărată şi pseudo-hernie.— Discuţiuni. — Simptome. — Tratament, 
Despre miosite. — Mecanism. — Simptome: — Caractere. — Diagnostic. — Miosita flegmon6să difusă. — Natura sa. — Simptomele. — Evoluţiuni. Miositele cronice. — Forma sclerăsă şi osifiantă. — Istoric. — Simptome. — 

Ivoluţiune. :
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Sifilisul mușchilor. — Diferite forme. — Miosalgia. — Contractura muscu- 
lară. — Caractere. — Evoluție. 

Sifilisul terțiar al muşchilor. — Forma, sclerâsă şi gomâsă. — Tumorile 
muşchilor. — Hematom, abcese, chişti idatici. — Mecanism. — Simptome. — 
Evoluție. — Diagnostic. 
Neoplasmele musculare, — Lipâme, fibrâme, sareâme. (Pag. 330). 

Leziunile tend6nelor. Contusiuni, plăgi. 
Simptome. Retracţia, tendonelor. Mecanismul reunirei secțiunilor tendin6se, 

Diferite opiniuni. 
- 

Tratamentul. Penorafia. Coaptare directă. Diferite procedee. Procedeele au- 
torului. Suturi la distanță. Grefe tendinâse. Procedeul autorului. Ruperea 
tend6nelor. (Pag. 355). 

Inflamațiunea tecelor sinoviale saă sinovite. — Divisiune. — Sinovita a- 
cută, uscată. — Caractere. — Descriere. — Simptome. — Sinovita plastică. — 
Sinovita umedă. — Sinovita blenoragică. — Sinovite cronice, -- Varietăţi : 
uscată, emoragică. — Simptome. —— “Tratament, 

Tuberculosa sinovialelor tendinâse. — Sinovita risilormă. — Definiţie. — 
Istorie. — Caractere. — Simptome. — Semnul patognomonic. — Modul său 
de producere. 

Experienţa lui Michon. — Aplicaţiuni clinice. — Cercetări microscopice şi 
bacteriologice asupra naturei sale tuberculse. — Anatomia patologică. — 
Composiţia chistului. — 'Teorii asupra mecanismului grâunților riziforme. — 
Cercetările lui Nicaise, Poulet. etc. — Experienţe prin inoculaţiune. — 'Tra- 
tamentul prin compresiune şi deschidere. 

Sinovita fongâsă. — Definiţie. — Caractere. — Modul de evoluție. — g. 
tiologia. — Cercetările lui Chandelus, — Simptome. — Evoluție. — Prog- 
nostic. — “Tratament. 

Sifilisul sinovialelor tendinâse. — Varietăți descrise de Fournier, idropisie 
simplă şi imflamatorie. Simptome. 

Neoplasmele sinovialelor. — Lipâme. (Pag. 368).
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Leziunile traumatice a burselor ser6se, Rupere prin sdrobire şi. sfăşiere 
Igroma acută, ematomul. Complica ţii. 

Igroma. Istoric. Diviziune. Forme clinice de igromă : uscată, serâsă şi pu- 
rulentă. Caractere. Burse serâse sub-mucâse. Tratamentul. 

Igroma cronică. Cause, Pungi serâse profesionale. Varietâţi de igromă 
cronică : chistică şi proliferantă. Sub-varietăţi : emoragică şi sclorâsă. Simp- 
tome. Caractere. 
Mersul. — Diagnosticul cu chiştii, lipome, abces rece, ematom. 
Tratamontul.— Metâda, obliterantă, metâda distructivă, — Diferite procedee. 
'Tuberculosa burselor serâse identic cu sinovita lubercul6să. 
Sifilisul burselor sorâse. — Sediul. 
Neoplasmele forte rari. (Pag. 376). 

]. Cousideraţiuni asupra anatomiei nervilor. 
Compresiunea asupra neivilor ; ropede şi lentă. Casuri de producere a 

compresiunei repede şi lentă. Simptome : dureri, turburări sensitive, paralisii 
şi leziuni trofice. 

Diagnosticul se bazâză pe cause şi antecedente, 
Tratamentul după causa compresiunei. 
IL. Contusia neveilor. Definiţie : Anatomia patologică coprinde trei grade: 

sufusiune sanguină, infiltraţie cu ruperea cordânelor şi sdrobirea mielinei. 
Simptome : anestesii, paralisii ete. Paralisia tronculară a lui Erb. Diagnos- 

ticul paralisiei şi anestesiei cu istero-traumatism. 
IN. Legătara nercilor. Legături imediate şi mediate. Consecințe. 
IV. Distensiunsa, ruperea şi smulgerea neveilor. Distensiune lentă şi bruscă, 
Aplicaţiuni terapeutice. Anatomia patologică, Iisperienţele D-rului Assuky. 
Esperienţele autorului. Conclusiuni, 
V. Plăgile neveilor. Inţepăturile. Consecințe. Deducţiuni. Reunirea socțiu- 

nilor nervâse. Istoric. Fasele de degenerescenţă şi regenerare. Caractere. 
Fenomenele ce se petrec în capătul central şi periferic al nervilor secționati: 
Diferite opiniuni. Schema dată de Ranvicr. 

Simptome periferice şi centrale. 'enomene periferice : durerea: tuiburări 
sensitive ; anestesia imediată, terno-anestesia, iperestesia. Caractere. 

'Turburări motorii. Paralisii. Diformaţie . paralitică şi secundară. Tipurile 
clasice. Condiţiunile producerei diferitelor ghiare. Diformaţiuni atipice. 

Leziuni trofice pasive şi iritative. 
Temperatura; casuri de ipotermie şi ipertermie. BEriiemul. Caractere. 

Pausalgie. Glossyskian. Frupţiuni vesicul6se şi bulâse. Sacel, escare. Alte- 
rațiunile epiderimului, unghiilor, sistemul pilos, țesutul celular, articulațiile, 
sole. Diferite esperiențe şi opiniuni : Schiif, Ollier etc. Leziunile musculare. 
Fenomenele de iritaţie prin turburări centrale,



550 

    

Degenerescenţa ascendentă. Istorie. Opinia lui Friedlânder şi "Krause, 
Opinia, lui Pierre Marie, 

Nevralgia bontului ; tetanos sensorial, chorea sai epilepsia bontului. 
Diferite opiniuni. Opinia autorului. Diagnosticul leziunilor nervâse. Paralisie, 

paresie. Diagnosticul paralisiilor de origină cerebrală, bulbară, medulară, 
plexo-nervâsă şi nervâse simple. 

Ixoitabilitatea musculară. Contraoţiune idio-muscular?. şi paradoxală. Para» 
lisii miopatice etc., etc. Paralisie fască şi rigidă sa soastică. 
Degenerarea musculară, 
Recundşterea degenerărei musculare prin curenţii electrici faradici şi gal- 

Vanici. Istoric, 
Modul cum trebue făcută explorarea. 
Formulele contracţiunilor in starea normală, Raportul curentului faradic şi 

galvanic în degenerare. Nomenclatura autorului, 
Prognosticul. In raport cu degenerarea. 
Ti atumentul. Sutură indirectă şi directă. Diferite procedee. Elongaţiunea, 

Grefe nervâse. Sutura, la distanţă. Sutura tubul6să. Sutura prin incrucişare: 
Regenerarea nervâsă funsțională. Teoria jui Laugier. Diferite observaţii. iispe- 

rienţa lui Brown-Sâquard. Teoria lui 4;6fi$ant. Discutiuni, Teoria lui Brown- 
S&quard prin inhibiţiune şi dinaiă gat 

Leziuni inflamatorii şi organice stă “nervilor. 
grade. Simptome. Nevrita, Pret ipsitia irigrmi fotzla. inflamație şi rolul tecei 
lamel6se. Esperinia lui Ranvier! Sbriia adi „eroică, parenhimat6să, inter- 
sticială. Nevrita ascendentă şi descendentă. ROlal micro-organismelor. 

Simptome. Proprii or cărei inflamație» * | 
Prognosticul grav in cele ascendente şi descendente. 
Tratamentul. Revulsive, Elonguţia, nevrotomia şi nevrotripsia. 
Neoplasmele nevvilor. "Tumori periferice, interfibrilare, laterale şi diagonale. 

(Pag. 180). 
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zi 

(piisestiunea nervilor. Diferite 

Consideraţiuni generale asupra arterelor. Formarea lrombusului emostatie 
în plăgile arterelor. mostasa provisorie şi definitivă, 

Diviziuni dupe constituţia sacului, dupe cause, intindere, forma sacului, se- 
diu, ete. Btiologia. Rolul traumatismelor, etatea, sexul, rasa. Alteruţiunile ţe- 
suturilor vecine. 
Mecanismul formărei coagulilor activi şi pasivi. Rolul lor. Diferite teorii. Teoria lui Wardrop, Bellingham şi Broca; teoria lui Richct şi Lefort. 
Influenţa anevrisrnului asupra cireulaţiunei locale şi generale. 
Mersul şi diferite complicaţiuni. Simptome. Soinnele patognomonice. Me- canismul triluluțui, “Peoria lui Broca, Richot, Chauveau. 
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Tratamentul, Diferite Metode şi procedee. Anel, Hunter, Brasdor ete. 
Anevrism arterio venos, Diviziune. Sgomotele şi suflu. Teorii. 51 

Constituţia anatomică a venelor, Plâgile venelor. Obţinerea emostasei pro- 
visorie şi definitivă. 

Complicaţiile plâgilor vense. Emoragia. Flebita. Str&baterea aerului în 
vene. Istoric, mecanism. Condiţiuni anatomice. Simptome, tratamont, 

Rupturele venelor. Cause. Consecinte. 
Flebita şi trombosa. Diviziune : infecţi6să, constituţională şi toxică. Teoria 

lui Hunter. Virchow, Brucke, teoria bacteriologică. 
Varice, Definiţie. Diferite grade. Cause. Alteraţiunile părţilor - vecine în 

varice. Tratamentul. Diferite metâde. 
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Tratamente și operațiuni yrin metode yroprii- ale autorului: 
1) Prolapsul băşicei udului la Temee 

2) Emoroidele . 

3) Prolaps total al rectului, 

4) Plăgile penetrante ale toracelui, 

5) trangulaţie erniară internă . 

6) Inflamaţii acute şi cronice ale tes- 

ticulelor . 

1) Hernie inguinală 

8) Anevrisin . 

9) Suturi tendinâse la distanţă . 

10) Cancerul buzei inferidre 

11) 'Tumoră albă a genuchiului cu 

intinderea leziunei la osul femo- 

ral, 

prin istero-cisto-ventropexie. 

prin suturi sub-intrante în Jurul orifi- 

ciului anal. 

prin -resecţia ultimelor două găuri sa- 

crale şi în urmă recto-pexia, 

prin tamponare directă a orificiului cu 

titon sublimat. 

prin injecţiuni sub cutanate de eter. 

prin compresiune forte cu un bandagii 

compresiv. 

prin resecţia sacului şi fixarea cole- 

tului de orificiul intern al canalului 

şi stilpii exterai. 

prin legătura arterei şi deschiderea 

antiseptică a sacului după 10—12 zile. 

prin autoplastie locală dublă. 

prin antoplastie şi imbrâcarea margi- 

nei libere a buzei cu un lamboă din 

mucâsa bucală: | 

prin resecţia genuchiului, evidarea şi 

drenarea canalului medular al fe- 

murului, 
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